
صفحه  ۴ صفحه ۲

دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آیــت اهللا العظمی 
خامنــه ای: حضــرت آیــت اهللا خامنــه ای در پیامی 
درگذشــت پدر گرامــی آقایان ســعید جلیلی و وحید 
جلیلی را تسلیت گفتند. متن پیام مقام معظم رهبری 

به این شرح است...

گروه اقتصاد:  امســال در بخــش معدن انقالبی بزرگ 
شــکل خواهد گرفت. این جمله وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در مراسم افتتاح چهار طرح ملی صنعت مس 
ایران عنوان و وعده داده شد امسال اتفاقات بزرگی در 

این بخش خواهد افتاد....

انقالب واگذاری
 معادن 

تسلیت 
مقام معظم رهبری

۴ طرح ملی صنعت مس با حضور رئیس جمهور افتتاح شد در پی درگذشت پدر برادران جلیلی

 اهمیت
 تخصص گرایي

صفحه آخر گفت وگو با دینی ترکمانی

زلزله پای دماوند  
لرزش در تهران

 مردم از دالالن 
خودرو نخرند

صفحه ۱۳

صفحه ۱۴

صفحه ۱۳

صفحه ۷

تیترها

صفحه ۵

شهادت 110 عضو کادر 
پزشکى  به دلیل کرونا 

20 سال تقابل 
تزار با لیبرالیسم

ناگفته های سارا
چرا رفتم؟ چرا برگشتم؟

کاش مرا 
فراموش کرده باشي 

صفحه ۱۰ همایون غنی زاده

سمپات هاي سیاسي چه مي کنند؟

تندروهــا  از  اصالح طلبــان 
گرفتــه تــا محافظه کارهــا، در 
اصولگرایي،  جریان  با  مقایســه 
خواســته یا ناخواسته به جریان 
نزدیك ترند.  ایران  روشــنفکري 

ایــن نزدیکي گاه معنایي و اســتراتژیك بوده و گاه 
تاکتیکي یا سیاسي. اصالح طلباني که به رابطه اي 
استراتژیك با روشنفکران رسیده اند، طیفی هستند 
که مواضع  و انتقاداتشــان صراحت بیشتري دارد 
و ناگزیرنــد در فرصتي مغتنم جامــه قدرت از َتن 
بکنند و اگر قرار باشــد جامه اي تــازه به َتن کنند 
مشروط به همسویی با این استراتژي خواهد بود. 
این تغییــِر جامه در هر جریاِن سیاســی منوط به 
رســیدن به آگاهی است؛ آگاهی از تغییر وضعیِت 
خود در جامعه. آدمي که مي داند، دیگر مي داند، 
کاري اش نمي شــود کرد؛ ازاین رو کاِر کســاني که 
آگاهانه مرتکب فســاد و سوءاســتفاده و تعمیق 
جهل مي شــوند، نابخشودني اســت. اگر تا دیروز 
برخي از اصالح طلبان براي حفظ و نوسازي قدرت  
و مقبولیتشان به شیوه اي تاکتیکي به سمت وسوي 
جریــان روشــنفکری  رفتنــد، اکنون به ایــن باور 
رســیده اند که چاره ای جز همسویی با روشنفکری 
و جامعــه ندارنــد. بســیاري از آنان کــه عطاي 
قــدرت را به لقایش بخشــیده اند، از این طیف اند. 
مصداق هاي این اصالح طلبان به قدري بارزند که 
نام بردن از آنان معنایي جز تملق و ثناگویي ندارد؛ 
اصالح طلباني که اگر از حضور در صحنه سیاست 
پشــیمان هم نیســتند، انتقاداتی جــدي دارند و 
درصدد بازســازي رابطه خود با خود هســتند، نه 
بازســازي رابطه خود با جامعه یا سیاست یا حتي 
قدرت. مشــکل بنیادی آنان در رابطه خود با خود 
اســت. این گروه از اصالح طلبان تــا دیروز رابطه 
خود با خــود را بر مبناي تکنولــوژي قدرت مهیا 
مي کردنــد و امروز درصددند تا رابطه خود با خود 
را با آگاهي از وضعیت خود و مناسبات اجتماعي 
و طبقاتي که به آن تعلــق دارند بازتعریف کنند. 
این معارضه خود با خود، بیش از آنکه به معناي 
جــدال با دیگري باشــد، تســویه با خود اســت. 
خودي که مي خواهد از تکنولوژي قدرت به شیوه 
ســابق و رایج آن ســر باز زند. اینجا ناگزیر باید از 
چهره هایي چون ســیدمحمد خاتمي و میرحسین 
موسوي نام برد و بر این تأکید کرد که مجادله این 
چهره ها بیش از آنکه با دیگری باشــد، دروني و با 
خود بوده است و یقینا هر مجادله دروني بازتابي 
بیروني خواهد داشــت. این مبــارزه خود با خود 
همواره قرین به پیروزي نخواهد بود. بســیاري از 
اصالح طلبان هرگز به این تعارض نخواهند رسید 
و حتی بسیاري از اصالح طلبان با این مبارزه خود 
بــا خود مقابله خواهند کــرد. برخي هم با وجوِد 
درک ایــن موقعیت، به جاي آنکــه گامی به پیش 
بردارند، به عقب بازگشــته و به سنت های مرسوِم 
قدرت اعالِم وفــاداري مي کنند؛ وفــاداری ای که 
بیشــتر به واپس گرایي می ماَند. واپس گرایي یعني 
دلبســتگِي افراطي به سنت هاي برساخته دوراني 
کــه قرین بــه موفقیت بــوده و دل  کنــدن از آنان 

ثمره اي جز تشویش ندارد.
آلبرت هیرشــمن در کتاِب «خطابــه ارتجاع» 
به شــیوه اي دقیق به این تعابیر و مفاهیم پرداخته 
اســت. بیایید ماجرا را از جاي دیگــر دنبال کنیم. 
انساِن بدوي دقیقا مصداق این تعبیر هگل است: 
«هیچ کس نباید وجدان خصوصي داشــته باشد». 
افــراد به ندرت عقایــد جدید یــا رفتارهاي جدید 
را مي پذیرنــد و براي کار َشــر و کار خیــر از توده 
مردم پیروي مي کنند و فکرشــان گروهي اســت. 
مسئله اینجاست که در سیاسِت امروز چه کساني 
نمي گذارنــد وجــدان خصوصي یا همــان جداِل 
خــود با خود شــکل بگیرد؟ همان ســمپات های 
سیاســي که تا دیروز مطیع قــدرت بودند و اینك 
با تغییِر مناســبات قدرت، جایــگاِه نمادین خود را 
از دســت خواهند داد. ســمپات هاي سیاسي گاه 
مانع شــکل گیري باورهــاي جدیدند، نــه به این 
دلیل که واپس گرا هســتند، بلکه به این دلیل که 
در وضعیت تازه احساِس ناامني مي کنند، ازاین رو 
به مقابله با شــکل هاي تازه سیاست برمی خیزند 
تا جایگاِه سابقشــان را تثبیت کنند. از سوی دیگر 
می توانند جایگاِه تازه ای برای خود دست و پا کنند. 
سمپات هاي سیاســِي کنونی به دلیل تنوع و رشِد 
رســانه ها توانمند شــده اند و گاه تا تصمیم سازی 
سیاســي پیش می روند. در گذشــته سمپات هاي 
سیاســي که در احزاب مخفي و چریکي فعالیت 
می کردنــد، جزئي از سلســله مراتب قدرت بودند 
و اثرگذاري شــان قابل کنترل بود، اما سمپات هاي 
سیاســي کنوني کارکردي دوگانه دارند، گاه نقش 

پیشرو را ایفا می کنند و گاه بازدارنده اند.

سرمقاله

احمد غالمى . سردبیر
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زلزله دماوند؛ خطر زلزله در تهران

بــا   ۹۹/۲/۱۹ بامــداد  زلزلــه 
بــزرگای ۴٫۶ دماونــد در محدود 
۴۰ کیلومتری غرب تهران، موجب 
خســارتی در حد دو کشــته و ۲۰ 
مجروح و البته هراس و وحشت 
مردم تهران و شهرهای اطراف گسل مسبب -گسل 
مشــا- شد. کشور ما در نوار آلپ- هیمالیا قرار دارد 
که حدود هشت  درصد از کل زلزله های دنیا و حدود 
۱۷ درصــد از زلزله های بزرگ دنیا روی این نوار رخ 
می دهنــد. قرارگرفتن در این نوار، به آن معناســت 
که کشــور ما در محدوده مــرز برخوردی ورقه های 
پوســته و تغییر شــکل زیــاد واقع اســت. همواره 
بخشی از تغییر شکل (حدود یک  درصد) به صورت 
زمین لرزه رخ داده است و در آینده هم این وضعیت 
برقرار خواهد بود. ژرفــای زمین لرزه ها در ایران کم 
اســت (بین حدود هشت تا ۲۵ کیلومتر برای بیشتر 
زمین لرزه های با بزرگای ۶ یا بیشتر). این خبر خوبی 
برای ما نیست؛ چرا که هر زمین لرزه شدید -بزرگای 
۶ یا بزرگ تر- می تواند در صــورت قرارگیری کانون 
در ناحیه مسکونی -مانند بم- به تلفات و خسارات 
زیاد بینجامــد. میزان این تغییر شــکل و در نتیجه 
لرزه خیــزی در جاهای مختلف کشــور ما متفاوت 
اســت؛ حدود ۱۰ میلی متر در سال در رشته کوه های 
زاگرس و حدود ۱۳ میلی متر در ســال برای ســایر 
نواحی کشــور. میزانی از تغییر شکل که به صورت 
زمین لــرزه رخ می دهد، از ســه  درصــد در زاگرس 
بــه ۳۰ درصد در ناحیــه البرز و کپــه داغ و حدود 
۱۰ درصــد در ایران مرکزی و ناحیه لوت می رســد. 
بنابراین و به همین دلیل تفاوتی که در پوسته زمین 
و میزان تغییر شکل در جاهای مختلف ایران وجود 
دارد، شــدت و تکرار زمین لرزه ها در نواحی مختلف 
ایران متفاوت اســت. گســتره کالن شــهر تهران با 
توجه به رخداد زمین لــرزه اولین دقایق روز جمعه 
۹۹/۲/۱۹ بــا بزرگای ۴٫۶ در دماونــد و از دید خطر 
زمین لرزه و پیشــنهاد یک ســامانه هشدار سریع در 
مقطع حاضر ضروری اســت. ایــن روش با طراحی 
و ســازماندهی و «اجرا»ی یک سامانه هشدار سریع 
زلزله بر پایه داده های شــتاب نگاری جنبش شدید 
عملی می شــود. شهر تهران یکی از کالن شهرهایی 
اســت که در نزدیکــی و روی پهنه های با خطر باال 
برای رخداد زمین لرزه های بزرگ قرار گرفته اســت. 
وجود شــبکه شــتاب نگاری با تعداد بیــش از ۵۰ 
ایستگاه شــتاب نگاری در گستره شهر تهران، امکان 
بهره گیری از این شــبکه برای سامانه هشدار سریع 

را فراهم می کند. 

مهدى زارع*
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امینی، آخرین فرصت  برای 
بازگشت به میراث مشروطه بود 

مروری بر زمینه تاریخی روی  کار آمدن  علی امینی 

واکنش شورای نگهبان 
به گزارش «شرق»

شــرق: شــورای نگهبان در واکنش به گزارش روز 
پنجشنبه روزنامه «شــرق» با تیتر «۲۲ گواه خالف 
نظر دبیر شــورای نگهبان» جوابیــه ای صادر کرد. 
در ادامه جوابیه شــورای نگهبان با تیتر «حقایقی 
درباره اصالح قانون انتخابات» منتشــر می شــود: 
روزنامه شــرق در شــماره ۳۷۱۴ روز پنجشنبه ۱۸ 
اردیبهشت ۱۳۹۹  در گزارشی شتاب زده و غیرعلمی 
با عنوان «۲۲ گواه خالف نظر دبیر شورای نگهبان» 
و با تیتری درشــت در صفحه اول روزنامه آن هم با 
غلط  فاحش تایپی، تالش کرده با برداشــت ناقص 
از اظهارات آیت اهللا جنتی، دبیر شــورای نگهبان و 
با تمســک به اظهارات خالف واقع یکی از اعضای 

کمیسیون شــوراهای مجلس، شــورای نگهبان را 
مخالــف اصالح قانــون انتخابات نشــان دهد که 
روابط عمومی شــورای نگهبان در راســتای تنویر 
افــکار عمومی جوابیه ای را آمــاده کرده که انتظار 
اســت وفق مــاده ۲۳ قانون مطبوعــات در همان 
صفحه و ستون چاپ شود:  ضرورت اصالح قانون 
انتخابــات موضوعی اســت که مــورد اتفاق همه 
کارشناسان و مســئوالن مرتبط با فرایند برگزاری و 
نظارت بر انتخابات اســت و بارها در مواضع دبیر، 
سخنگو و سایر اعضای شــورای نگهبان منعکس 
شــده و از مجلس بابت کنارگذاشتن آن انتقاد شده 
است.                                           ادامه در صفحه ۲

علل ناکامی  علل ناکامی  
اصالح طلباناصالح طلبان

یادداشت

2 پرسش فراموش شده درباره معماى قیمت مسکن 

 چند روز پیش و به  دنبال انتشــار گفت وگویی 
بــا رئیس اتحادیه صنف مشــاوران امالک، چنین 
تصوری برای برخی رســانه ها و مخاطبان شکل 
گرفت که بناســت بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
با یك بخش نامه جدیــد موجبات کاهش جدی 
قیمت مسکن را فراهم کند؛ البته سخنگوی بنیاد 
مســکن این شــایعه را تکذیب کرده و اعالم کرد 
این بنیاد دخل و تصرفی در تعیین قیمت مســکن 
ندارد. انتشــار این شــایعه و سپس تکذیب سریع 
آن، این پرسش را در اذهان برخی ناظران مطرح 
کرد که آیا باید برای کاهش قیمت مسکن اقدامی 
انجام شــود؟ آیا اساسا با حرکتی در سطح صدور 
یك بخش نامه می توان قیمت مســکن را کاهش 
داد؟ در این یادداشــت به این دو پرسش بنیادین 

می پردازم:
افتتاح حســاب صد از ســوی بنیان گذار فقید 
جمهوری اســالمی در بیســتم فروردین ۱۳۵۸، 
یعنی با فاصله کمتر از سه ماه از پیروزی انقالب 
اســالمی که منتهی به تأســیس بنیاد مسکن شد 
و سپس تدوین قانون اساســی جدید در تابستان 
همان ســال که در آن برای اولین بــار به حقوق 
اجتماعی شهروندان توجه شده و داشتن مسکن 
را یك حق مســلم و انکارناپذیر برای شهروندان 
تلقی کرده  اســت، نشــان از ایــن واقعیت دارد 
کــه در ســال های نخســت شــکل گیری نظــام 
اســالمی توجهی جدی به نیازهای شــهروندان 
شــده و قانون گذاران وظیفــه اصلی حکومت را 
نیازها می دانســتند؛ وظیفه ای  این  برآورده کردن 
که در ســال های بعد به تدریج مورد کم توجهی، 
بی توجهــی و حتــی بی مهــری قــرار گرفت.  بر 
اساس اصل ۳۱ قانون اساســی، «داشتن مسکن 
متناســب با نیــاز، حق هر فرد و خانــواده ایرانی 
است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای 
آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشــینان و 
کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». از 
همین عبارت ســلیس و روشن چنین برمی آید که 
دولت ها در کنــار مأموریت های متنوع خود و در 
کنار همه شــاخص های کّمی که برای معرفی و 
نمایش دادن دستاوردهای خود در ایام قدرت به 
کار می گیرند، باید شاخصی برای سنجش تسهیل 
دسترسی اقشــار کم درآمد جامعه به مسکن نیز 
معرفی کرده و با افتخار از موفقیت خود ســخن 

بگویند. بهترین شــاخصی که توان ســنجش این 
تســهیل را دارد، زمان انتظار یك جوان تازه شاغل 
بــرای خرید و تملك مســکن اســت. دولتی که 
ادعــای موفقیــت دارد، باید با ســربلندی از این 
دســتاورد خــود ســخن بگوید که مثال در ســال 
نخســت دولت این دوره ۱۵ سال بوده و اینك به 

۱۰ سال کاهش یافته  است. 
در ســه دهه پس از خاتمه جنــگ تحمیلی، 
طول دوره انتظار برای رســیدن به مســکن از ۲۰ 
سال و ۳۰ سال به ۶۰ سال رسیده و اینك در سایه 
کم لطفی متولیان امر سه رقمی شده  است. جای 
شگفتی است در شــرایطی که کوتاه شدن آستین 
پوشش شهروندان ده ها متولی دلسوز دارد، کوتاه 
و بلند شــدن دوره انتظار برای رسیدن به مسکن 
بــا وجــود تأکید شــدید و غلیظ قانون اساســی، 
حساسیت و نگرانی هیچ مسئولی را برنمی انگیزد 
یا این حقیقت که از اسفند ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۸ 
قیمت مسکن در شهر تهران هرسال ۵۲,۵ درصد 
افزایش یافته، هیچ مدیری را اندوهگین نمی کند 
و آنان نگران وضعیت جامعه مســتأجران کشور 
که سهمشــان در کل جمعیت کشور روزبه روز در 

حال افزایش است، نیستند. 
گفتنــی اســت جمعیت مســتأجر کشــور در 
فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ از ۲۶٫۶ درصد 
به ۳۰٫۷ درصد رسیده  است. همچنین به استناد 
نتایــج سرشــماری ســال ۱۳۹۵، ۱۲٫۳ درصد از 
خانوارهایــی روســتایی نیز به گروه مســتأجران 
پیوســته اند. با عنایت به حقایــق تلخی که ذکر 
شــد، اینك با قاطعیت می توان به پرســش اول 
پاســخ داد: مجموعه حکمرانی تکلیف دارد در 
راستای اجرای قانون اساســی، امکان دسترسی 
آســان شــهروندان به مســکن را فراهم و سال 
به ســال این دسترسی را آســان تر و ارزان تر کند. 
ازاین رو درســت است که به قول سخنگوی بنیاد 
مســکن: «این بنیاد دخــل و تصرفــی در تعیین 
قیمت مسکن ندارد»، اما ایشان نباید این حقیقت 
تاریخی را فراموش کند که مأموریت بنیاد مسکن 
و فلســفه وجودی آن، حل معضل مســکن و به 
بیانی تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن بوده 

 است. 
و اما در پاســخ پرسش دوم، باید گفت بخش 
عمده دشــواری های پدیدآمده در بازار مسکن که 
موجبات محرومیت گروه کثیری از شــهروندان را 
از مسکن مناسب فراهم کرده، ناشی از بروز پدیده 
تقاضای ســفته بازانه در بازار امالك و مستغالت 
است که خود معلول شکل گیری نقدینگی عظیم 

در اقتصاد کشور است. 

یادداشت

معضل معتادان متجاهر و چند پیشنهاد

۱. نــه فقــط به خاطــر ســیمای شــهری و 
پیراستگی محیطی، بلکه به خاطر حقوق انسانی 
و امنیت اجتماعی، باید تکلیف معتادان متجاهر 
را روشن کرد. کارنامه معنادار معتادان متجاهر 
شامل ناامنی ها، درگیری ها، سرقت ها، بیماری ها، 
تجاوزها و دیگر آسیب ها بیان کننده آن است که 
باید به عنوان اولویت به درمان، مقابله، پیشگیری 
و صیانت اجتماعی آنان پرداخته شود. دیرزمانی 
است دســتگاه های مسئول بحث ســاماندهی 
و درمــان و بازتوانی تا مجازات و دســتگیری و 
کیفرانگاری را مطــرح می کنند؛ اما اینکه چقدر 
در این راستا توفیق قرین راه بوده، باید به داوری 
عمومی گوش ســپرد. چشــم و گوش جامعه و 
مســئوالن باید به اندازه اهمیــت مبارزه با مواد 
مخدر و معتاد متجاهر به این بحران حســاس تر 
شود. این  مسئله در بحران کرونا نیز خود را نشان 
داد و رعایت نشــدن پروتکل ها از ســوی آنان در 
برخی مناطق، نگرانی هایی برای ســالمتی خود 

آنها و البته شهروندان ایجاد کرد. 
۲. آنچه تاکنون انجام شده هرچند پرمشقت 
و پرزحمت برای مســئوالن و نظام بودجه بوده 
امــا الزم اســت تحــول و توســعه برنامه های 
اتخاذی مســئوالن در این زمینه جدی تر مطالبه 
شود. گاهی برخی ناهماهنگی ها یا همسونبودن 
دستگاه ها در روند اقدام، غرامت و آسیب ایجاد 
کــرده و منجر بــه ناکام مانــدن طرح های ملی 
می شــود. با وجــود وضعیت کرونازده کشــور 
مجــددا بحث معتــادان متجاهــر و زمینه های 
ناقل بودن آنها در ســطح اجتمــاع قابل توجه تر 

است. 
۳. از دادستانی و ســازمان زندان ها تا وزارت 
کشور و شــهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی 
متولی یا تســهیل کننده جمع آوری و ساماندهی 
معتادان متجاهر هستند. تکاپوی زیادی هم شده 
اســت اما آمار و ارقام و تحلیل میدانی از برخی 
مناطق کشــور و اســتان ها گویای نارسایی هایی 
اســت؛ به قول رئیس پلیــس پایتخت «طی ۱۰ 
مــاه قبل بیش از ۳۰ هزار معتــاد متجاهر فقط 
در ســطح تهران جمع آوری و دســتگیر شده اند 
که شــمار بازداشــت برخی از آنها بین دو تا ۱۰ 
بار اســت». این چرخه معیــوب، نگران کننده و 
بازتولیــد مکرر یــک هزینه اجتماعی اســت که 

فرصتی برای اصالح خلــق نکرده و بلکه مؤید 
اثربخش نبــودن با وجود هزینــه و برنامه ریزی و 
تمهیدات پیشینی و پسینی است. در تحلیل دیگر 
گفته می شود ۹۰ درصد معتادان متجاهر دوباره 
به وضعیت بد خود رجــوع می کنند. این یعنی 

بازی با حاصل جمع صفر!
۴. یک برنامه خوب، محتاج اندیشه راهبردی 
توأم با هدف، ســازمان، برنامــه، روش، بودجه 
و تقســیم کار حساب شــده اســت. در این بستر، 
همراهــی عمومــی و بیــن دســتگاهی گاهی 
ضعیف و غیرمنســجم ارزیابی می شــود. جلب 
کمــک ســازمان های مردم نهــاد و خیریه ها و 
تشکل های مدنی بازتوانی و اشتغال و درمانگری 
روحی، جســمی و خانوادگی اجزائی از یک کل 
واحــد برنامه اقــدام اثربخش آسیب شناســانه 
اســت. با وجود این همه شــهید و هزینه، کشور 
ما در زمینه مواد مخــدر وضعیت خوبی ندارد. 
معتــاد متجاهر محصول نظام عرضه ســهل و 
کم ریســک است و سرچشــمه ها را باید بست تا 
این طور فراگیری، موجبات درماندگی در برخورد 
را فراهــم نکند. آن وقت با بودجه چند برابر هم 
نمی توان آسیب تخریبی و پیامد سهمگین مدنی 
و اجتماعــی و فرهنگی و خانوادگــی اعتیاد را 

جمع کرد. 
کارشناســان  بخــش عمده مالحظــات   .۵
ناظر بر مــدت نگهداری معتــادان متجاهر در 
مراکز ترک اعتیاد بین ســه تا شــش ماه است. 
ایــن زمان برای درمان آنها بســیار کم اســت و 
درمان کننده اصولی معتاد نیســت، بلکه گاهی 
با هزینه  ای گزاف تر بــر دوش بیت المال عایدی 
ملــی نــدارد و باید قانــون اصالح شــود. اگر 
مســئله مواد مخدر جزء اولویت های اجتماعی 
کشــور قلمداد شــود، باید مســتمر در معرض 
گزارش دهی شــاخص ارزیابی عملکرد باشد تا 
با اعالن و رصد مشخص شود دستگاه ها چقدر 
به تعهدات خــود در این زمینه عمل می کنند و 
ناهماهنگی ها توسط مردم و تشکل های مدنی 
پیگیری و تعقیب شود. اگر قرار باشد دستگاه ها 
کار را از ســر خود باز کرده یــا به هم پاس داده 
یا به شــیوه های تســکینی و تبلیغاتی مقطعی 
حرکت کنند، توســعه  ای نداشــته و فقط درجا 
زده ایــم. نهاد هــای کمک کننــده  ای مانند بنیاد 
مستضعفان و ستاد اجرائی فرمان امام و کمیته 
امداد و موقوفات و اداره اوقاف سرمایه مناسبی 
برای همراهی در بخش تســهیل تأمین بســته 
اقدام ســاماندهی اعتیاد در کشور هستند. از این 

فرصت ها باید استفاده بهینه شود. 
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تسلیت مقام معظم رهبری در پی 
درگذشت پدر برادران جلیلی 

دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهللا العظمی  �
پیامی  در  آیــت اهللا خامنــه ای  حضــرت  خامنه ای: 
درگذشــت پدر گرامی آقایان ســعید جلیلی و وحید 
جلیلی را تســلیت گفتنــد. متن پیام مقــام معظم 
رهبری به این شــرح است:   بسم اهللا الرحمن الرحیم، 
حضرات آقایان دکتر ســعید جلیلی و وحید جلیلی 
دام توفیقهما؛ درگذشــت والد گرامی تان را به شما و 
ســایر بازماندگان محترم تسلیت می گویم و برای آن 

مرحوم رحمت و غفران الهی را مسئلت می کنم.

پس از زلزله تهران انجام شد
تماس تلفنی روحانی با وزیر کشور

 استاندار تهران و رئیس هالل احمر
ایســنا: رئیس جمهور بامداد جمعه و بالفاصله  �

پــس از وقوع زلزلــه ۵٫۱ ریشــتری تهــران و برخی 
شهرستان های همجوار در تماس های جداگانه با وزیر 
کشور، اســتاندار تهران و رئیس جمعیت هالل احمر 
گفت وگو کرد و ضمن اســتماع گزارش هــای آنها از 
چگونگی بررســی ها درباره این حادثه، دستورات الزم 
را در راستای آمادگی کامل همه دستگاه های ذی ربط 
بــرای امدادرســانی و ارائه خدمات به مــردم صادر 
کرد. حســن روحانی در گفت وگو با دکتــر عبدالرضا 
رحمانی فضلــی، وزیر کشــور، بر ضــرورت آمادگی و 
به کارگیری همه دســتگاه ها در تهران و اســتان های 
معیــن و اعالم وضعیت خاص در ایــن مناطق تأکید 
کرد. گفتنی است با دســتور رئیس جمهور بالفاصله 
پس از وقوع زلزله، جلســه ســتاد بحران تشکیل شد 
و وزیر کشــور در این گفت وگو گزارشی از ارزیابی های 
انجام گرفتــه تاکنون را بــه دکتر روحانــی ارائه کرد. 
رئیس جمهور همچنین در گفت وگو با محسنی بندپی، 
اســتاندار تهران، نیز با تقدیر از آمادگی و تالش همه 
بخش هــا، اظهار کــرد: بایــد ضمن حفــظ آمادگی 
برای امدادرسانی در شــرایط خاص به مردم و اعالم 
هشــدارهای الزم بــه آنها در راســتای حفظ آرامش 
شــهروندان و اطالع رســانی دقیــق از منابــع معتبر 
تخصصی نیز تالش شود. روحانی در گفت وگو با دکتر 
کریم همتی، رئیس جمعیت هالل احمر ایران، نیز پس 
از گــزارش وی درباره اعزام تیم های ارزیاب به منطقه 
وقوع زلزله و نتایج بررسی های آنها، خاطرنشان کرد: 
تمامی ســازمان های امدادی و به ویژه هالل احمر باید 
در ایــن شــرایط در آمادگی کامل بوده تــا در صورت 
بروز حادثــه بتوانند در کمترین زمــان ممکن بهترین 

امدادرسانی را داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی:
تیراندازی به ۲ نفر از اهالی اشنویه 

در خاک عراق اتفاق افتاد
ایرنا: اســتاندار آذربایجان غربی گفــت: تیراندازی  �

منجــر به فــوت دو نفــر از اهالی شهرســتان مرزی 
اشنویه در هفته گذشــته، در خاک عراق اتفاق افتاده 
و پیگیری های الزم؛ چه از سوی مسئوالن استان و چه 
وزارت امور خارجه کشــورمان به عمل آمده اســت. 
این افراد برای جمــع آوری گیاهان کوهی از مرز ایران 
و عراق رد شــده بودند و در آن سوی مرز مورد هدف 
قرار گرفته اند. محمدمهدی شهریاری با اشاره به اینکه 
نیروهای تروریســتی همواره در ارتفاعات مرزی مورد 
هدف هواپیماها یا پهپادها قــرار می گیرند، بیان کرد: 
«این مردم محلی که ناخواسته وارد خاک عراق شده 
بودند، به احتمال زیاد بــا این تصور که جزء نیروهای 
تروریســتی هســتند، مورد حمله قرار گرفته اند. او با 
ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان گفت: «از 
مرزنشــینان می خواهیم از تــردد غیرمجاز در مناطق 
مرزی خــودداری کنند». بســتگان این افراد اجســاد 
آنها را در منطقه موســوم به «خواکــورک» در خاک 
عراق پیدا کرده و آنها را در شــرایط نامساعد جوی به 
اشــنویه انتقال داده بودند. ایــن دو نفر به همراه یک 
نفر دیگر از ســاکنان این شهرستان به دلیل سردبودن 
هوا به روشــن کردن آتش اقدام کرده بودند که مورد 
حملــه و اصابت گلوله قرار گرفته انــد. در این حادثه 
دو نفر از ساکنان اشــنویه به نام های «رشید پیروتی» 
و «فاخر تازه وارد» جان خود را از دســت دادند و فرد 
سوم جان سالم به در برد. شهرستان اشنویه در جنوب 
آذربایجان غربی و در امتداد مرزهای ایران با دو کشور 

ترکیه و عراق قرار دارد.

علی صوفی:
مجلس دهم فرصت های زیادی را

 از دست داد
ایســنا: علی صوفی، گفت: «مجلــس دیگر برای  �

تصویب قانــون جدید، مجالــی نــدارد. زمانی باقی 
نمانــده کــه ابتکارعمل تصویب قوانین را به دســت 
بگیرد. باید منتظر تشــکیل مجلس جدید بود».  او در 
ارتباط با فرصت هایی که مجلس دهم از دســت داد 
گفت: «اصالح قانون انتخابــات، یکی از فرصت های 
ســوخته این مجلس به حســاب می آیــد؛ در نتیجه 
این مجلس چوب همیــن موضوع را هم خورد». این 
فعال سیاسی افزود: «مجلس دهم طرح استانی شدن 
انتخابات را از دست داد که می توانست کمک بزرگی 
به سیاســت کشــور باشــد. این مجلس در رابطه با 
دولت غیرمتعهدانه عمل کرد و حاشــیه های زیادی 
در انتخــاب این کابینه ایجاد کــرد. این اتفاقات اعتبار 
مجلس را از بین برد. مجلس فرصت های زیادی را از 
دســت داد که به اعتبارش لطمه زد و به جناح تندرو 

فرصت حضور داد».

سمپات هاي سیاسي چه مي کنند؟
 آنچــه آنان را به انتخاب یکــي از این گزینه ها 
ناگزیر مي کند همانا منفعت و هویت سازی است. 
ســمپات هاي سیاســي، بر تصمیمات چهره هاي 
سیاسي اصالح طلب و اصولگرا تأثیر می گذارند و 
این چهره ها بیش از آنکه صداي خودشان باشند، 
صداي سمپات هاي سیاسي اند. ناگفته پیداست که 
جریان اصولگرایي هم سالیاِن سال است که تحت 
سیطره این سمپات هاي سیاسي است که منفعت 
و هویت خود را از این جریان  کســب کرده  و اینك 
هر تصمیمي بــدون درنظرگرفتن آنان ناممکن به 
نظر مي رسد. ســمپات هاي سیاسِي اصالح طلبان 
به لحاظ کمیــت بســیار اندك تــر از اصولگرایان 
هســتند، اما به لحاظ کیفیت از اثرگذاري بیشتري 
برخوردارنــد، چراکه در بســیاری از مواقع صداي 
مردم  را جعل می کنند. اغراق  نیســت اگر بگوییم 
این سمپات ها هستند که با القاي دیدگاه هاي خود، 
چهره هاي سیاســي را وادار بــه موضع گیري هاي 
کالن مي کنند. البته این رابطه دوســویه اســت و 
گاه حمله یا دفاع ســمپات ها، مــورد بهره برداري 
جناحی چهره هاي رقیب در طیِف اصالح طلبان یا 
اصولگرایــان قرار می گیرد. نمونه بارز آن در طیِف 
اصولگرایان، حمله به قالیباف از ســمِت برخی از 
سمپات هاست که به سوِد میرسلیم تمام می شود 
یــا در طیِف اصالح طلبــان که انتقــادات اخیر از 
خاتمــی یا میرحســین مــورد بهره بــرداری دیگر 

چهره های اصالح طلب قرار گرفته است.
اینك این ســمپات هاي سیاســي در ســکوت 
چهره هــاي مهــم اصالح طلب همچــون رئیس 
دولــت اصالحات و نخســت وزیر دوران جنگ، در 
پــي القــاي دیدگاه هاي خود به فضاي سیاســت 
و چهره هاي سیاســي هســتند. پرســش اساسي 
اینجاســت که چه کسانی از حمالِت سمپات ها به 
چهره هایي که درصدد بازآفریني مواضع سیاسِي 
خود یا رابطه خود با خود برآمدند، ســود خواهند 
برد؟ همان کسانی که در پِی ماندگاري در صحنه 

قدرت اند. 

زلزله دماوند؛ خطر زلزله در تهران
توزیع ایســتگاه های این شــبکه چنان اســت که 
کل گســتره شــهری و اطــراف تهران را پوشــش 
می دهــد. اجرای طرحی در چهــار مرحله عملی 
اســت: ســاماندهی اطالعات موجــود و تجهیز 
شبکه ایستگاه های شتاب نگاری در گستره شهری 
تهــران، مطالعــه پیش یابی زمین لرزه بر اســاس 
نگاشت های شــتاب نگاری موجود، تعیین خودکار 
کانــون و بزرگای زمین لرزه های محلی در گســتره 
شــبکه و در نهایــت ارائه نقشــه های آنی برآورد 
جنبش زمین. گســل مشــا با طولــی بیش از ۱۸۰ 
کیلومتر از ناحیه شــمال شــرقی تهران و شــمال 
کوه هــای توچال می گــذرد و در غرب به گســل 
طالقــان می پیوندد. وجود محل تالقی دو گســل 
مشا و شــمال تهران در روســتای کالن در شمال 
شــرق ســد لتیان، از نکات بســیار مهم در تعیین 
محدود با خطر باال از دید لرزه زمین ساختی است. 
از طرفی، شهر جدید پردیس دقیقا در ۱۰ کیلومتری 
جنوب این محل تالقی تعیین محل و احداث شده 
اســت. اینکه بخواهیــم از زمین لرزه های کوچک 
نتیجه بگیریم که ممکن اســت زلزله  شــدیدتری 
اتفاق بیفتد، امکان پذیر اســت؛ البته در صورتی که 
تعــداد زمین لرزه ها باال باشــد و از طرفی از طریق 
دســتگاه ها ثبت شــود. باید گفت که با زلزله های 
اخیر مشخص شد که گسل  مشا فعال است؛ البته 
فعالیت این گســل ها از سوی دستگاه های متعدد 
ثبت می شــود و کامال این گســل را می شناســیم؛ 
اما دقیقــا نمی دانیــم در این قطعه فعال شــده 
از گســل مشــا، از نظر لرزه خیزی چه خبر است و 
آیــا در اطراف قطعه فعال شــده هــم زلزله های 
کوچــک اتفاق می افتــد یا نه و ایــن نقص جدی 
ماســت. با وضعیت فعلی، تنها می توان احتمال 
رخداد زلزله  شــدیدتر را داد؛ نه اینکه تشــخیص 
داد توزیع زلزله به چه صورت اســت و احتماال به 
کدام سمت حرکت می کند. هنگامی که زلزله ۲۰ 
آذر ۹۶ مــالرد رخ داد، نگارنده بــه تکرار گفت و 
نوشت که نیازمند دستگاه های متعددی هستیم تا 
زمین لرزه های بیشــتری را ثبت کنند. آن زمان چند 
دســتگاه خریدند و در مؤسســه ژئوفیزیک نصب 
کردنــد؛ اما فراتــر از آن اتفاقی نیفتاد و اســتاندار 
وقت تهران نیز اعالم کرد دســتگاه به اندازه کافی 
موجود اســت و با همین تعداد هم زلزله ها ثبت 
می شود. منکر این نیستم که دستگاه های موجود 
زمین لرزه هــا را ثبت می کننــد، ولی کیفیت ثبت و 
تعداد دســتگاه ها همچنان پایین است. زلزله های 
کوچــک و با بــزرگای کمتــر از ۲٫۵ را همچنان با 
دقــت و کیفیــت باال ثبــت و گــزارش نمی کنیم. 
پایــش دقیق زمین لرزه های کوچــک نیازمند ثبت 
زلزله ها با دستگاه های متعدد، به روزرسانی شبکه 
لرزه نگاری و برخط کردن تمام دستگاه های شبکه 
شــتاب نگاری محدوده تهران اســت. در عین حال 
باید باز بر اهمیت مطالعات تفصیلی روی گسل ها 
و لرزه خیــزی منطقــه جنوب و مرکز البــرز تأکید 
شــود؛ مســئله ای که معموال بعد از رخداد چنین 
زمین لرزه هایی مطــرح می کنیم، ولی تا تب چنین 
رویدادهایی فروکش می کند، این مســئله مهم نیز 

به فراموشی سپرده می شود.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3715 شنبه   20 اردیبهشت 1399

 در ایــن خصــوص بیانــات مورخــه ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ 
آیت اهللا جنتــی ناظر به پیگیری نکــردن اصالحات 
قانون انتخابات و کنارگذاشــتن طرح پیشین از دستور کار مجلس بوده است 
که مراجعه به ســوابق نظرات ایشــان گویای این امر است، از جمله بیانات 
ایشــان در جلســه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ که با اســتقبال از برخی بخش های طرح 
مجلــس برای اصالح قانــون انتخابات بیان کردنــد: «در این طرح خأل های 
قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شــده بود و پیشنهادات خوبی 
درباره شــفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و غیره در آن وجود دارد که 
امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به ســرانجام برســاند و در 
صورت اصالح قانون انتخابات، کار مجریــان و ناظران برای انتخابات آینده 
دقیق تر خواهد بود». این در حالی اســت که با اعالم ایرادات شورای نگهبان 
به طرح پیشــین، انجام اصالحات آن از ســوی مجلس دیگر پیگیری نشــد 
و همین امر نیز مورد انتقاد ایشــان در جلســه اخیر و جلسه ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ 
شــورای نگهبان واقع شــد: «با توجه به سیاســت های ابالغی مقام معظم 
رهبری درخصوص انتخابات، دو سال کار های کارشناسی با همکاری شورای 
نگهبان و مجلس شــورای اســالمی بر روی اصالح قانون انتخابات صورت 

گرفت، اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد».
چنین موضوعی در مواضع ســایر اعضــا از جمله مصاحبه دکتر ره پیک، 
عضو حقوق دان شورای نگهبان، با روزنامه فرهیختگان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ 
نیز منعکس شده است: «در اصالحیه قانون انتخابات که ما هم به مجلس 
کمک کردیم خیلی از این ابهامات رفع و احکام نســبتا خوبی در نظر گرفته 
شــد، ولی متأســفانه مجلس اصالح قانون انتخابات را به نتیجه نرســاند. 
اگر اصالح قانــون انتخابات به انتخابات مجلس دهم می رســید، خیلی از 
مشــکالت حل می شــد... باید از مجلس سؤال شــود که چرا به رغم اینکه 
اصالح قانون انتخابات در دستور هیئت رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال 

را طی کرده بود، به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد».
اما درباره اظهارات نادرســت عضو کمیســیون شــوراهای مجلس باید 
گفــت وی در حالی مخالفت شــورای نگهبان را دلیــل اصلی معلق ماندن 
«طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس» در ســال گذشــته قلمداد 
نموده و ۲۲ نفر از اعضای کمیســیون شــوراها را گواه بر آن معرفی می کند 
که خود در جایی دیگر دلیل اصلی مخالفت شــورای نگهبان با این طرح را 
«استانی شــدن انتخابات» معرفی کرده است. طرحی که یکی از محورهای 
اصلــی آن ناظر به حذف حوزه های کوچک انتخابات و تبدیل هر اســتان به 
یک حوزه انتخابیه با ارائه ســازوکاری جدید برای محاســبه آرای مردم بود 
که نتیجه آن تأثیرگذاری مرکز اســتان در نتیجه انتخابات شــهرهای کوچک 
و باقی بودن نمایندگان شــناخته شده در کرســی های نمایندگی بود. نظامی 
که به جز بخشــی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحب نظران و 

کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.
اما چرا چنین موضوعی که به اذعان عضو محترم کمیسیون شوراها 
از دوره ششم تا دهم از ســوی نمایندگان مجلس دنبال می شد، مجدداً 
در «طــرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات مجلــس» که هدف اولیه 
آن تحقق سیاست های کلی انتخابات بود، گنجانده شد؟ آیا چنین امری 
نوعی گروکشی از شورای نگهبان جهت تأیید چنین سازوکاری نبود؟ بدین 
ترتیب که تنها در صورتی مشکالت و مسائل قانون انتخابات حل خواهد 
شــد که پیشــنهاد مجلس در تغییر نظام انتخاباتی به نفــع نمایندگان 
موجود نیز توســط شــورای نگهبان پذیرفته شــود و در غیر این صورت 
اصالحی در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذیرفت و مشکالت 
و چالش های آن کماکان باقی خواهد بود. ازهمین رو بود که پس از ایراد 
شورای نگهبان نســبت به استانی شدن حوزه های انتخابیه که تنها یکی 
از محورهای طرح مزبور بود، علی رغم اینکه کمیســیون موضوع مزبور 
را حذف نمود، لکن هیچ گاه صحن مجلس حاضر به تصویب بقیه مواد 
نشد، چراکه اساسا آنچه به دنبال آن بودند، اصالح معایب و کاستی های 
قانون انتخابات نبود، بلکه تحقق استانی شــدن انتخابات با سوءاستفاده 
از نیاز کشــور به اصالح قانون انتخابات جهت رفع مشکالت قانون بود. 
امری که همواره از سوی شورای نگهبان جهت حل مسائل موجود اعالم

 شده بود.
اما تعجب اینجاست که این نماینده اعالم داشته «اگر بخش استاني شدن 
انتخابات هم از نظر شــوراي نگهبان با قانون اساســي مغایرت داشت، چرا 
باقي مواد این قانون را تأیید نکردند؟ مي توانســتیم انتخابات استاني را کنار 
بگذاریم و بــه باقي محورها بپردازیم» و در این راســتا آمادگی خود جهت 
انتشــار اسناد مربوطه را اعالم نموده اســت. در این خصوص ضمن استقبال 
از انتشــار اسناد، باید همین ســؤال را از مجلس پرســید که چرا بقیه مواد 
جهت تبدیــل به قانون به تصویب نرســید؟ لکن ما در اینجا وعده انتشــار 
اســناد این موضوع را نمی دهیم؛ چراکه گواهی این مدعا منتشر شده است 
و گواه آن گزارش کمیســیون امور داخلی مجلس و شوراها به شماره چاپ 
۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ است که با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و 
اصالح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور را رفع نمود، 

لکن هیچ گاه در صحن مجلس جهت ارســال به شورای نگهبان به تصویب 
نرســید. آیا دلیلی جز این هســت که استانی شــدن انتخابات برای مجلس 
اهمیت اساســی داشــت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ البته ان شاءاهللا 
عضو کمیســیون شوراها نسبت به فرایند قانون گذاری آشنایی کافی داشته  و 
انتظار نداشــته اند که خود شورای نگهبان اقدام به حذف احکام مورد ایراد 
نماید؛ چراکه شورای نگهبان می بایست نسبت به مصوبه اصالحی مجلس 
نظر مــی داد، درحالی که هیچ گاه مجلس مصوبــه را اصالح نکرده، معلوم 
نیست چگونه ایشان انتظار تأیید آن از سوی شورای نگهبان را داشته است.

شــاید این ســؤال را بتوان از مجلس محترم پرســید؛ چگونه اســت که 
بعضی از مصوبات مورد عالقه نمایندگان محترم چندین مرتبه بین مجلس 
و شــورای نگهبــان رفت و آمد می کند ولی هیچ تالشــی جهت حل ایرادات 
و مغایرت های مصوبه  ای که به دنبال رفع مشــکالت نظام انتخاباتی است 
صورت نمی پذیرد؟ به عنوان مثال چرا مجلس تا آخرین نفس خود به دنبال 
تصویب طرح ها و لوایح مربوط به ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اســت، درحالی کــه این مصوبات اولین بار در 
تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ نزد شــورای نگهبان ارســال می شــود و شورای نگهبان 
آن را واجــد ایراد می شناســد، اما نمایندگان محترم با یک بار ایراد شــورای 
نگهبــان، از پا نمی نشــینند و چهار مرتبه دیگر جهت رفع ایرادات شــورای 
نگهبــان، آن را اصالح و مجددا نزد شــورای نگهبان ارســال می کنند که در 
هــر مرحله نیز با ایراد این شــورا مواجه می شــود و تا آخریــن لحظه عمر 
مجلس نیز از آن دســت بردار نیستند به نحوی که مصوبه مزبور جهت رفع 
ایراد شــورای نگهبان در دستور روز سه شــنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ کمیسیون 
اقتصــادی مجلس نیز قرار می گیرد! چگونه اســت طرحی کــه به قول این 
عضو کمیسیون شــوراها یک ســال و نیم مجلس درگیر آن بوده، علی رغم 
اینکه کمیســیون جهت رفع ایرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن 
اجازه طرح و تصویــب نمی یابد، اما طرح اخیر اصــالح قانون انتخابات به 
صــورت دو فوریتی و در بازه ای کمتر از ۲۰ روز در صحن تصویب می شــود؟ 
طرحی که مرکز پژوهش های مجلس (گزارش شــماره مسلسل ۲۴۰۱۷۰۱۸ 
مــورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳) به عنوان بازوی کارشناســی مجلس به اذعان گزارش 
مربوطــه بر عدم تصویب آن اصرار داشــته و بالغ بر ۱۰ ایــراد و ابهام صرفا 
بــه دو ماده آن وارد می داند که چنین امری نشــانگر عمق فاجعه در چنین 

مصوبه  ای است.
در بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس بر کارشناســی نبودن 
ایرادات وارده از ســوی شــورای نگهبان به طرح اصــالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس اشــاره شده است و اعالم داشته «هیچ یک از ایرادها هم 
کارشناسي نبود؛ چراکه کارشناس هاي شوراي نگهبان در جریان تدوین طرح 
بودند». تعجب اینجاست ایشان در حالی در جریان بودن کارشناسان شورای 
نگهبان را دلیل اثبات ادعای غیرکارشناســی بودن ایرادات مطرح کرده اند 
که گزارش پژوهشــکده شــورای نگهبان به عنوان نهاد کارشناسی شورای 
نگهبان در خصوص طرح مزبور (به شــماره ۹۸۰۲۰۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ 
قابل دسترسی در سایت پژوهشکده شورای نگهبان) دقیقا خالف این ادعا 
را ثابت می کند و گزارش مذکور ده ها ایراد را نســبت به طرح مجلس وارد

 نموده است.
شایان ذکر است اگرچه مرکز پژوهش های مجلس وظیفه دارد نسبت به 
همه طرح ها و لوایح اظهارنظر نماید، لکن مشــاهده می شود که هیچ گونه 
گزارشــی از این مرکز در خصوص موضوعی که سخنگوی کمیسیون شوراها 
بر کارشناســی بودن آن و همراهی مرکز پژوهش هــای مجلس با آن تأکید 
دارد منتشر نشده اســت. که به نظر ناشی از فشارهای وارده به این مرکز به 
دلیل مخالفت آن با چنین طرحی بوده اســت؛ چرا که مرکز مزبور همواره در 

ادوار گذشته مجلس با چنین موضوعی مخالف بوده است.
جالب اینجاست که عضو کمیســیون شوراها جهت اثبات مطالب مورد 
ادعای خــود گریزی به انتخابــات الکترونیک نیز می زند کــه در هیچ یک از 
طرح هــای اصالح قانون انتخابات مورد توجه نبوده اســت و بیان داشــته 
«انتخابات اســتاني و الکترونیکي به کدام هیجان بازمي گردد؟ بارها وزارت 
کشــور اعالم کرده که آمادگی ایــن کار را دارد» و جهت اثبات مدعای خود 
به برگزاری الکترونیکی انتخابات شــوراهاي شــهر و روستاي پنجم در ۱۴۰ 
شــهر اشاره داشــته و در نهایت گفته «به نظر من مســائلي وجود دارد که 

شــورای نگهبان نمي خواهد تصمیم بگیرد. ان شاءاهللا با مجلس بعدي بهتر 
کنــار بیایند» اما در این خصوص باید توجه کرد که شــورای نگهبان هیچ گاه 
با انتخابات الکترونیکی مخالفتی نداشــته، بلکه آن را به عنوان یک مطالبه 
مطرح می کند. این مطلب بارها در مواضع سخنگوی محترم شورای نگهبان 
منعکس شــده از جمله در نشســت خبــری ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ که اعالم شــد: 
«انتخابات الکترونیک یک الزام قانونی است و فارغ از مشکالت مطرح شده، 
انتخابات الکترونیکی می تواند مزایایی داشــته باشد به شرط اینکه اشکاالت 
امنیت رأی ها مرتفع شــود... اگر امنیت انتخابات تضمین شــود ما آمادگی 

داریم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم».
 لــذا بدون تردید نمی تــوان به بهانه برگــزاری انتخابــات الکترونیکی، 
سالمت انتخابات و صیانت از آرای مردم را در معرض خطر قرار داد و هرگاه 
وزارت کشــور قادر به فراهم آوردن چنین امکاناتی شد، شورای نگهبان هیچ 
مخالفتی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نداشــته و ندارد. امری 

که البته هنوز به اذعان مراکز کارشناسی محقق نشده است.
در ایــن خصوص می توان صرفــا به مطلب مختصــری از گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس تحت عنوان «بررســی عملکرد رأی گیری الکترونیکی 
در ایران» به شــماره مسلســل ۱۶۶۵۹ مورخ مهرماه ۱۳۹۸ اشاره نمود که 
صراحتا در بیان نقاط ضعف سیســتم رأی گیــری الکترونیکی به کاررفته در 
انتخابات شــوراها اعالم داشــته «در گواهی تأییدیه محصول توســط مرکز 
تحقیقات صنایع انفورماتیک تنها استانداردهای سازگاری مغناطیسی مورد 
آزمایش قرار گرفته اســت. در گواهی ارزیابی امنیتی توســط شرکت صنایع 
امنیــت فضای تبادل اطالعات و همچنین گواهــی ارزیابی امنیتی تجهیزات 
رأی گیری الکترونیکی مشــخص نشــده اســت که ارزیابی امنیتی تحت چه 
استانداردی صورت گرفته است از این رو گواهینامه های اخذشده بسیاری از 
ابعاد رأی گیری الکترونیکــی را در بر نمی گیرد». همچنین در بخش دیگری 
اعالم داشــته «هیچ یک از روش های ارزیابی معتبر پیرامون امنیت و کارکرد 
سیســتم های فناوری اطالعات که در بخش (۵-۱) همیــن گزارش به آنها 
اشــاره شده است برای سیستم رأی گیری الکترونیکی موجود مورد بررسی و 
آزمایش قرار نگرفته اســت». حال چگونه وقتی نهاد پژوهشی و کارشناسی 
وابســته به مجلس شورای اســالمی این گونه سیستم رأی گیری الکترونیکی 
به کاررفته در انتخابات شوراها را با چالش مواجه می داند، این انتظار وجود 
دارد که شــورای نگهبان با چنین سیستمی موافقت کند؟ باید این سؤال را از 
این عضو کمیســیون شوراها پرســید که با چه استداللی چنین ادعاهایی که 
عدم صحت آن جملگی براســاس اســناد و مدارکی که نزد مجلس وجود 

دارد بدیهی است مطرح می فرمایند؟
ایشــان در بخش دیگری از صحبت های خود ادعا نموده «همه نکات ۱۰ 
ماده طرح اخیر مجلس در طرح اصالح موادي از قانون انتخابات هم وجود 
داشته و شوراي نگهبان ایرادي را متوجه آن ندانسته است» و در بخش دیگری 
نیز گفته «نکته اینجاســت که عینا همین مسائل [طرح اخیر] در آن طرح نیز 
وجود داشــت. تمام مدارک آن را دارم و مي توانم آن را منتشــر کنم. دقیقا 
این موارد را در آن مقطع تأیید کردند. در حالي که هیجاني وجود نداشــت، 
نماینده اي رد صالحیت نشده بود و این تهمت ها و افتراها به نمایندگان زده

 نشــده بود». بنابراین ایشــان با طرح چنیــن مطلبی خواســته وانمود کند 
مخالفت احتمالی شــورای نگهبان با طرح حاضر فاقد پشتوانه کارشناسی 
بوده و احتماال سیاســی اســت. امــا در این خصوص آنچه باعث شــگفتی 
می شــود این است که چگونه ایشــان چنین مطلب نادرستی را می تواند به 
عنوان عضو کمیســیون شــوراها مطرح نمایند. مگر اینکه گفته شود ایشان 
نــه از محتوای طرح اخیر خبــر دارد و نه از محتوای طــرح اصالح موادی 
از قانــون انتخابات مجلس و نه از ایرادات شــورای نگهبــان. چراکه مفاد 
هــر دو طــرح یکی به شــماره ثبت ۴۹۰ و دیگــری به شــماره ثبت ۷۱۹ و 
همچنین ایرادات شــورای نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس در ســامانه الکترونیکي مرکــز پژوهش های مجلــس وجود دارد 
و بــه جز موضوع یک ماده هیچ تشــابهی بین این دو طــرح وجود ندارد و 
جالب اینجاســت که در همان ماده نیز شــورای نگهبان ایراداتی را به طرح 
اصــالح موادی از قانون انتخابات وارد نموده اســت. لذا بیان چنین مطلب 
خالفی که به راحتی قابل بررســی و ارزیابی است، از سوی یک نماینده بعید 

و دور از انتظار است.
در پایان باید گفت شورای نگهبان همواره به دنبال رفع نواقص و ایرادات 
نظــام انتخاباتی بوده که به اذعان همه کارشناســان و صاحب نظران قانون 
انتخابات باعث ایجاد چنین وضعیتی شــده  و در این راستا هرگونه همکاری 
الزم را با مجلس داشــته است که نمونه بارز آن همکاری خوب و تنگاتنگ 
پژوهشکده شــورای نگهبان و کارشناسان این شورا با مجلس دهم در تهیه 
پیش نویــس «طرح اصالح مــوادی از قانون انتخابات مجلس» اســت که 

متأسفانه با موضوع استانی شدن انتخابات گره خورد و به سرانجام نرسید.
امید است رســانه ها و مطبوعات نیز با خودداری از شتاب زدگی، پیش از 
انتشار گزارش، بررسی عالمانه و تحقیق جامعی درخصوص موضوع انجام 

داده و از انتشار مطالب خالف واقع خودداری نمایند.

روز ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۵۹ اسفند فرخ رو پارســا، وزیر آموزش وپرورش 
دولت امیرعباس هویدا به حکم دادگاه انقالب اســالمی تیرباران شد. 
طبق رأی نهایی دادگاه انقالب اســالمی مرکز که روز ۱۷ اردیبهشــت 
۱۳۵۹ صادر شد، فرخ رو پارســا به جرم حیف و میل و غارت بیت المال 
و اشــاعه فســاد و فحشــا در فرهنگ مملکت با به کار گمــاردن افراد 
هرزه در ســمت های مهم وزارتی و ترتیب دادن اردوگاه های اختالطی 
و زیر پا گذاشــتن اخــالق اســالمی، از ائمه کفر و ضــالل و از مصادیق 
روشــن مفســدین فــی االرض تشــخیص داده و مطابق نــص صریح 
قرآن محکــوم به اعدام و اســترداد همه اموال منقــول و غیرمنقول 
شــد. این حکم ساعت یک وســی دقیقه بامداد روز ۱۸ اردیبهشت ۵۹ 

به اجرا درآمد.
 روزنامه کیهان روز ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ از بازداشــت فرخ رو پارســا و 
همســرش به حکم دادستانی کل انقالب و از ســوی پاسداران کمیته 
منطقــه ۴ مســجد قبا خبر داد و نوشــت: «فرخ رو پارســا بــه اتفاق 
شوهرش سپهبد شیرین سخن در منزل پسرش واقع در فرمانیه دستگیر 
شــد. پاســداران که از مدت ها قبل خانه پســر او را تحت نظر داشتند، 
روز گذشــته با آگاهی از ورود پارسا و شــوهرش به این خانه، به حکم 
دادستانی انقالب وارد خانه شــدند و او را به اتفاق شوهرش دستگیر 

کردند».
 کیفرخواست

شــعبه اول دادگاه انقالب اســالمی از روز دوم اردیبهشــت ۱۳۵۹ 
محاکمــه فرخ رو پارســا، وزیــر اســبق آموزش و پــرورش و همایون 
جابر انصاری، وزیر مســکن و شهرســازی کابینه هویدا را آغاز کرد. بنا 

بر کیفرخواســت دادستان، مبنای اتهامات و شــکایات افراد از فرخ رو 
پارســا به این شــرح بود: «شکایت شــریف زاده مبنی بر اینکه متهم با 
اســتفاده از موقعیت پست خود باعث انحالل مدرسه او شده، شکایت 
و اعــالم جــرم عبدالعلــی نجفی حاکی از سوءاســتفاده و فســاد در 
آموزش و پرورش و دادن رشــوه به خبرنگاران سرســپرده رژیم منفور 
پهلوی برای تبلیغ کاذب و دروغی، شــکایت حیدر عرفانی که متهمه 
ســبب تبعید او شــده و موجب ســرگردانی خود و عائله اش شــده و 
گزارشــی حاکی از اینکه متهمــه چندین میلیون تومان سوءاســتفاده 
کرده و وزارت آموزش و پرورش را وابسته به فرهنگ استعماری آمریکا 
کــرده و اعالم جرم آقای محمد عزیزی که بدون جهت و به علت ضد 
مردمی نام برده را بازنشســته کرده و باعث ضرر و زیان مادی و معنوی 
او شده اســت.  شــکایت مجتبی مدرس تهرانی از متهمه که در زمان 
وزارت خود مدرســه او را منحل کرده و باعث آبروریزی مشارالیه شده 
و منجر به ضرر و زیان زیادی شــده است و شکایت بانو زهرا عباس پور 
دائر به اینکه همسر مشارالیه فراش مدرسه رضا پهلوی بوده؛ چون به 
هویدای معدوم در زمان ورود به مدرسه اعتنا نکرده، او را از کار برکنار 
کــرده و به همین دلیل زندگانی آنها در هم ریخته شــده و به آنها ضرر 
و زیان فوق العاده وارد شــده است و شکایت خانم اختر علی اسحاب 
حاکی از اینکه فرخ رو پارسا وزیر ناالیقی بوده و به همین دلیل معاونان 
و زیردســتان او سوءاســتفاده کرده و نارضایتی مــردم و فرهنگیان را 
فراهم کرده و بین آنها تفرقه انداخته است و گزارشی از ساواک منحله 
که متهمه چهارصد هزار ریال اجناس، بدون پرداخت گمرک و عوارض 
برای شــخص خود وارد ایران کرده (از مقام خود سوءاســتفاده کرده) 

و نامــه ای از نصیری معدوم حاکــی از تحریک کردن او در مقام وزارت 
آموزش و نظر به اینکه در جلسه ۵۰/۱۰/۱۳ حوزه کارمندان حزب ایران 
نوین به اتفــاق آرا متهمه را ناالیق در پســت وزارت آموزش و پرورش 
معرفــی و باعــث تخریب آموزش و پرورش دانســته اند و گزارشــی از 
ساواک منحله مبنی بر جلســه هفتگی گروهی از اعضای حزب مردم 
دائر بر اینکه مشارالیه سوء استفاده از مقام خود کرده و مقادیری فرش 
نفیس با بودجه دولت خریده و آنها را به منزل خود برده اســت و نظر 
به اینکه متهمه با اســتفاده از بودجه دولتی خود همیشــه با فرزندان 

خود در خارج صحبت و مکالمه می کرده است».
 دفاعیات پارسا

فرخ رو پارســا در دومین جلســه دادگاه به دفاع از خود پرداخت و 
گفت: «متأسف هستم از اینکه اتهاماتی به من وارد شده است که دلیل 
و اســاس محکمی ندارد و این عمل باعث تشتت افکار من شده است. 
در اتهامات وارد شــده به من حتی دین من را مورد تردید قرار داده اند و 
من باید بگویم که مســلمان هستم و شیعه به دنیا آمده ام و ان شاءاهللا 
شــیعه از دنیا خواهم رفت».او سپس به شرح مفاد بخش نامه هایی که 
بــرای تدریس تعلیمــات دینی و قرآن به تمام ادارات و مؤسســات تابعه 
وزارت آموزش و پرورش صادر کرده بود، پرداخت و در قسمتی از اظهارات 
خود گفت: «در آن زمان از کســانی امثال دکتر محمدجواد باهنر و آیت اهللا 
برقعــی دعوت به عمل آمد که در تهیــه و ترجمه دروس تعلیمات دینی 
و قــرآن با ایــن وزارتخانه همکاری بــه عمل آورند و کتاب هــای الزم را 

تهیه کنند».
 ادامه در صفحه ۳

 واکنش شورای نگهبان به گزارش «شرق»

به بهانه سالروز اعدام فرخ رو پارسا
در دادگاه وزیر هویدا چه گذشت؟

ادامه از صفحه اول
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ادامه از صفحه 2

در دادگاه وزیر هویدا چه گذشت؟
به نوشــته روزنامــه کیهان در شــماره روز 
۷ اردیبهشــت ۱۳۵۹، فــرخ رو پارســا در ادامه 
دفاعیاتش افزود: «راجع به اتهام داشتن روابط 
نامشروع من با رئیس دفترم که در کیفرخواست 
به آن اشاره شده، باید بگویم که به قرآن مجید 
ســوگند می خورم که هیچ گونه روابطی به جز 
روابط اداری بین ما حاکم نبوده است». او ادامه 
داد: «راجع به غارت بیت المــال که بزرگ ترین 
اتهام من اســت، باید بگویم من این مســئله را 
تکذیب می کنم؛ زیرا در تمام طول خدمت، من 
نه کار مالی داشــتم و نه ســروکاری با حساب 
و دفتر داشــتم. اینها که بــه من اتهامات دزدی 
چند میلیونــی وارد کرده انــد، بایــد بگویند این 
پول هــا را مــن از چه طریقی و از کجا ســرقت 
کرده ام؟».فرخ رو پارســا ســپس دربــاره ایجاد 
یک شــبکه اطالعاتی در بین معلمــان وزارت 
آموزش و پرورش گفت: «ساواک منحله در زمان 
وزارت مــن از من می خواســت که یک شــبکه 
اطالعاتی در بیــن همه معلمان ایران به وجود 
آید تا ساواک بتواند همه معلمان را تحت کنترل 
خود درآورد. هدف از ایجاد چنین شــبکه ای در 
بین معلمان مبارزه با پیشرفت کمونیسم بود و 
من در پاسخ ســاواک طرحی ارائه دادم که این 
شــبکه به وجود نیاید و گفتم کــه راه مبارزه با 
نفوذ و پیشــرفت کمونیســم در بیــن معلمان 
و دیگر اقشــار جامعه آن اســت که کتاب های 
ضد کمونیســتی بیشــتر چاپ و منتشر شود و از 
این راه با نفوذ و پیشرفت کمونیسم مبارزه شود 
و به خاطر موافقت نکردن من با ایجاد شــبکه 
اطالعاتی در بین معلمان، ســاواک در طول دو 
ســال انواع و اقسام شــایعات را درباره خروج 
مقداری لوازم لوکــس از گمرک بدون پرداخت 
حقوق گمرکی ســاخت».نماینده دادســتان در 
چهارمین جلســه دادگاه رســیدگی به اتهامات 
فرخ رو پارســا گفت: «تنها اقدام خانم پارسا در 
آخر وزارت شــان این بوده که بــا توافقی که با 
ساواک کرده، قرار گذاشته می شود که معلمانی 
که باید بازداشــت شــوند، در صحن مدرسه یا 
دبیرســتان بازداشت نشــوند؛ بلکه در خارج از 

محوطه مدرسه آنها را بازداشت کنند».
 آخرین دفاعیه

فرخ رو پارســا در آخریــن دفاعیاتش پس از 
۹ جلســه محاکمه درباره اتهامــی که به رفتار 
او در دیــدار با مدیران مــدارس مذهبی مطرح 
شده بود، گفت: «ســخنان من در جمع مدیران 
مــدارس مذهبی که یکــی از شــاکیان من در 
دادگاه عنــوان کرد، به این صــورت بود که من 
در آن جلســه دربــاره حجاب زنــان گفتم که 
حجاب نباید مانــع فعالیت های اجتماعی زنان 
شــود. در آن زمان دختران مدارس مذهبی در 
فعالیت های ورزشــی اصال شرکت نمی کردند. 
مــن در تمــام بخش نامه های خود زنــان را به 
پوشیدن لباس های ســنگین و با حجاب دعوت 
می کردم». فرخ رو پارسا همچنین گفت: «اکنون 
من به عفو امام چشــم دوختــه ام»؛ اما دادگاه 
پس از آن وارد شور شد و سرانجام حکم اعدام 

او را صادر کرد.

خبر

سرلشکر موسوی دستور داد
آمادگی فرماندهان نیروهای 

ارتش برای کمک به آسیب دیدگان 
احتمالی زلزله

ایسنا: امیر سرلشــکر سیدعبدالرحیم موسوی،  �
فرمانده کل ارتش، به دنبال وقوع زلزله در تهران 
و اســتان های همجــوار، خطاب بــه فرماندهان 
تأکید کــرد: «پیش بینی های الزم را به عمل آورید، 
وضعیت یگان هــا را ارزیابی کنید، بیمارســتان ها 
و آتش نشــانی ها و ســایر مراکز و امکانات مرتبط 
آمادگی کمک رســانی به ســتاد بحران را داشــته 

باشند».

دومین محموله کمک های پزشکی 
و درمانی عمان به ایران ارسال شد

ایلنا: دومین محموله از کمک های پزشــکی و  �
درمانی برای مقابله و پیشــگیری از بیماری کرونا، 
اهدایی از سوی عمان به ایران ارسال شد. بر اساس 
هماهنگی هــای به عمل آمده از ســوی ســفارت 
ایران در مســقط و وزارت امــور خارجه و وزارت 
بهداشــت عمان، عصر پنجشــنبه، ۱۸ اردیبهشت 
محمولــه مذکــور در فرودگاه مســقط بارگیری و 
بامداد جمعه در تهران تحویل مقامات مســئول 
ایران شــد. محموله کمک هــای اهدایی عمان به 
وزن تقریبی ٤۰ تن شــامل اقالم متعدد بهداشتی 
و درمانی و داروهای مورد نیاز برای پیشــگیری از 
شــیوع ویروس کرونا و معالجــه مبتالیان به این 
ویروس اســت. محمدرضا نوری شاهرودی، سفیر 
جمهوری اســالمی ایران در مسقط، ضمن تشکر 
از دولــت عمان، کمک های اهدایی این کشــور را 
بیانگر همکاری های عمیق و روابط رو به توسعه 
فیمابیــن خواند و ابــراز امیدواری کــرد در آینده، 

مناسبات دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

دانش آموزان بــی کار ! تعطیلی مــدارس به علت  �
شــیوع ویروس کرونا باعث شــده دانش آموزان هم به 
خیل جوانان بی کار افزوده شوند. ما تا کی باید با دریافت 
پول توجیبی مان خود را سربار خانواده احساس کنیم؟ 
بهتر نیست دولت به دانش آموزان هم یارانه تحصیلی 

یا در ایام کرونایی هزینه بی کاری پرداخت کند؟
محمدحسین نوروزیان از تهران

خســارت دیدگان را دریابیــد: شــغل هایی ماننــد  �
چایخانه، قهوه خانه و سفره خانه های سنتی که به علت 
شــیوع ویروس کرونا از ابتدا تا حــاال که بیش از دو ماه 
می گذرد، بی کار شده و خســارت دیده اند نباید از سوی 

دولت به آنها توجهی شود و مورد حمایت قرار گیرند؟
محمدمهدی از تهران

متأســفانه  � شــرط بندی:  ســایت های  پیامدهای 
ســایت هایی راه اندازی شــده اند که عده ای با استفاده 
از تلفــن همراه و عضویت در ســایت، شــرط بندی یا 
قمار بازی می کنند و پول های بی زبانشــان را از دست 

می دهند که پیامدهای جبران ناپذیری به همراه دارد.
یک فرهنگی

تدبیری بیندیشند: وجود عده ای معتاد وسط بزرگراه  �
امــام علــی(ع) بین گاردریل هــا و شمشــادها، به ویژه 
ایستگاه اتوبوس های بی آرتی از سبالن به باالی بزرگراه 
نگران کننده اســت و هر لحظه احتمــال وقوع حوادث 
ناگــوار رانندگی وجود دارد. از مســئوالن ســتاد مبارزه 
با مــواد مخــدر و کالنتری ها تقاضا می شــود تدبیری 

بیندیشند.
ناصر علوی

گراني برنج ایراني: قیمت یک کیلوگرم برنج ایراني  �
در محله ما ۲۷ هزار تومان است. هر سال مبلغ ناچیزي 
حقوق  ها را افزایــش مي دهند؛ اما به علت عدم کنترل 
قیمت ها، شاهد گراني مایحتاج ضروري مردم از جمله 

برنج وطني هستیم.
مهدي از خیابان شکوفه منطقه ۱۴ تهران

شرکت برق توضیح دهد چرا به محض بارش باران،  �
برق های خیابان پیروزی، خیابان ســیرجان و کوچه های 

منشعب از آن قطع می شود؟
محسن خاتمی از تهران

تقاضا از راهنمایی و رانندگی: خریدوفروش وســیله  �
نقلیه توسط رانندگان بدون گواهی نامه رانندگی ممنوع 
شود. در صورت تصویب این موضوع برای اینکه وسیله 
نقلیه روی دست صاحبان آنها نماند، پیشنهاد می شود 

پس از دو ماه تاریخی را تعیین و آن را اجرا کنند.
ارسالن صباحی

شــرق: یک عضو شــورای مرکزی مؤتلفه، یک عضو 
جبهــه پایــداری و یک حامــی احمدی نــژاد صراحتا از 
نامزدی قالیباف برای ریاســت مجلس حمایت کرده اند. 
این در حالی اســت که حزب مؤتلفه رسما پشت نامزدی 
مصطفی میرســلیم ایستاده اســت و جمعی از مدیران 
احمدی نــژادی در مجلس هم به دنبــال نامزدی نیکزاد 
یا حسینی اند. حســن غفوری فرد، محمدجواد ابطحی و 
روح اهللا حسینیان از شــانس باالی قالیباف در برابر دیگر 
رقبا خبر داده اند. به نظر می رسد ریاست قالیباف بر کرسی 

ریاست مجلس از حاال دیگر کامال قطعی است.
حســن غفوری فرد با اشــاره به اینکه به نظر می رسد 
شــرایط فعلی آقای قالیباف برای کســب کرسی ریاست 
بهتر از بقیه اســت، بــه خبرآنالین گفته اســت: «چراکه 
از قبــل تمهیداتی دراین باره اندیشــیده و با بســیاری از 
نماینــدگان و منتخبان دیدار، رایزنــی و هماهنگی هایی 
داشــته است. البته به این منظور سفرهایی هم به برخی 
استان ها داشته است. بنابراین به نظرم اگر آقای میرسلیم 
برای ریاســت مجلس نامزد نشــود یا کنار بکشد، شرایط 
برای آقای قالیباف بهتر و راحت تر از سایرین خواهد بود».

محمدجواد ابطحی، عضو جبهه پایداری هم با اشاره 
به اینکه با تصمیم آقای زاکانی و انصراف از کاندیداتوری 
برای ریاســت مجلس، راه برای ریاســت قالیباف هموار 
شده، گفته است: «اینکه فشارهایی بوده یا نبوده مشخص 
نیســت. اگر آقــای قالیباف رئیس مجلس شــود، بحث 
نــواب رئیس زیاد مهم نیســت. قالیباف مدیریت می کند 
و معاونت هــای قوانیــن و نظارت و دیوان محاســبات و 
مرکــز پژوهش را هم با نظر خــودش تعیین خواهد کرد 
و  وعــده ای کــه در انتخابات برای خیــزش اقتصادی و 
اینکــه مجلس را به رأس امور برگرداند و پرسشــگری و 
مطالبه گری را نهادینه کند، ان شــاءاهللا محقق می شــود. 
اگرچــه در راه رســیدن بــه ریاســت مجلس شــورای 
اســالمی شمس الدین حسینی جلســاتی داشتند و آقای 
حاجی بابایــی هم رایزنــی جدی انجام می دهــد. اما به 
نظر بنده با انصراف زاکانی، شانس قالیباف برای ریاست 

مجلس بیشتر شد».
بــا کنارکشــیدن زاکانــی از دور رقابت های ریاســت 
مجلس و اســتقبال قالیبــاف از این کناره گیــری به نظر 
می رســد جبهه پایــداری هم دیگــر ســودای رقابت با 
شــهردار ســابق را ندارد. برخی اخبار حاکی از این است 
که ســهم زاکانی در ازای این کناره گیری، ریاســت مرکز 
پژوهش هــای مجلس یا نایب رئیســی مجلس اســت. 
درحالی کــه پیش تــر گمانه زنی ها حاکــی از این بود که 
مرتضــی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایــداری هم یکی از 
گزینه های نامزدی مجلس برای رقابت با قالیباف از سوی 
طیف جبهه پایداری است، اما این احتمال هم در روزهای 
اخیر کم رنگ شــده تا جایی که ابطحی هم گفته که فکر 
نمی کند آقاتهرانی به صحنه رقابت بر سر کرسی ریاست 

ورود کنــد. او گفتــه: «باالخره همین کــه جبهه پایداری 
همراه با شورای ائتالف لیست واحد دادند و توافق کردند 
که آقای قالیباف سرلیست واحد باشد، نشان می دهد که 
جبهه پایداری مصالح کلــی را در نظر می گیرد».او گفته 
همان طــور که آقای زاکانی کنار رفتنــد، چند نفر دیگر از 
کاندیداهای ریاســت مجلس با پادرمیانی ریش سفیدانی 

مانند حدادعادل و حاج آقا تقوی کنار بروند. 
در حالی به نظر می رسد که اصولگرایان برای نشستن 
قالیباف بر صندلی ریاســت مجلس به اجماع رسیده اند 
کــه احتمال پرش او از ســکوی بهارســتان به پاســتور 
همچنان محتمل اســت. چندی قبل مرتضی طالیی، از 
چهره های نزدیک به قالیباف و عضو سابق شورای شهر، 
در واکنش به نامزدشــدن قالیباف بــرای انتخابات ۱۴۰۰ 
گفته بود: «گاهی شــرایط کشور به گونه ای اقتضا می کند 
که نخبگان، بزرگان و دلســوزان در جریان اصولگرایی به 
این نتیجه برسند که یک نفر از افراد شاغل در مجلس باید 
در صحنه ریاست جمهوری حضور یابد، آن یک اجماع و 
اتفاق جمعی و جزء اســتثنائات است، بنابراین نمی شود 
آن را رد یــا تأییــد کــرد». او آبان ماه هم در نامزدشــدن 
قالیباف برای مجلس تشــکیک وارد کــرده، اما گفته بود 
که قالیباف اگر احســاس تکلیف کند، برای ۱۴۰۰ خواهد 
آمد. حاال روح اهللا حســینیان، رئیس مرکز اســناد انقالب 
اسالمی و از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و حامی 
سابق احمدی نژاد هم درباره احتمال نامزدی محمدباقر 
قالیباف در انتخابات ریاســت جمهوری سال آینده گفته 
اســت: «اینکه فردی بــه مجلس برود و ســپس نامزد 
ریاست جمهوری شود، موضوع قبیحی نیست؛ کمااینکه 
در گذشته هم دیده ایم که آقای هاشمی از مجلس برای 
ریاســت جمهوری نامزد شــد؛ بنابراین اگر آقای قالیباف 
هــم نامزد ریاســت جمهوری شــود اتفــاق عجیبی رخ 
نداده است. از سوی دیگر به هرحال آقای قالیباف فردی 
عمل گراست و تجربه کار جدی و مستمر در حوزه عمران 
و آبادانی شهر تهران داشته است و می توانیم او را نمونه 

و الگوی خوبی برای کار اجرائی بدانیم». 
این در حالی اســت که اخیرا در یک گعده خصوصی 
میان مدعیان نامزدی ریاســت بهارســتان، مطرح شــده 
بود که فــردی که بر کرســی ریاســت مجلس جلوس 
خواهد کرد حق ترک مجلــس و نامزدی برای انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را ندارد. این طرحی بود که پیش تر 
جبهه پایداری برای محدودکردن قالیباف به دنبالش بود. 
اگرچه قالیباف هم در آن گعده خصوصی حضور داشته، 
اما مشخص نیســت که با این خواسته همسو شده یا نه. 
باشگاه خبرنگاران جوان، فرازهایی را به عنوان مصوبات 
آن نشست منتشر کرده بود که یکی از آنها عبارت بود از: 
«شرط کاندیداتوری برای ریاست مجلس آن باشد که فرد 
موردنظر، خود را کاندیدای ریاســت جمهوری سال ۱٤۰۰ 

نکند».

شــرق: چه می شــود که سیســتم قضائی که خود 
مســئول برپایی عدالــت در جامعه اســت و دچار 
فســاد می شــوند؟ این ســؤال، جواب های بسیاری 
دارد به  ویــژه اگــر افــراد مختلــف از جایگاه های 
متفاوتــی مثــال از درون قوه قضائیه یــا بیرون قوه 
به مسئله نگاه کنند پاســخ های مختلفی خواهیم 
شنید؛ اما یک نکته شاید مشــترک در میان بسیاری 
از آسیب شناســی ها باشــد و آن وجود بســترهای 
فســادخیزی اســت که امکان نفوذ و سوءاستفاده 
را فراهم کرده تا مســیر مقابله با مفاســد سخت و 
طوالنــی شــود. البته در واقعیت نه فقط سیســتم 
قضائی که بســیاری از نهادها و سازمان های کشور 
به این درد دچارند و فقط میزان شــدت آن متفاوت 
اســت، ازاین رو گاهــی اخبار پرونده مفاســد مالی 
بزرگ، گم شدن دالرها، دکل ها و... خبرساز می شود.

در  نفوذ  اعمــال  ســبب  واســطه گر  افراد  برخی   
پرونده ها شدند

رســول قهرمانی، قاضی دادگســتری و مدرس 
دانشگاه، در نشست تخصصی کارگروه پیشگیری و 
مبارزه با فســاد قضائی در بیــان دیدگاه ها و نظرات 
خود درباره مبارزه با فساد قضائی گفته است: «الزم 
است پژوهشگران قوه قضائیه در جلسات دادرسی 
مبارزه با فســاد اقتصادی حضور داشــته باشند و با 
مالحظــه عینی مــوارد مربوط به فســاد، به عنوان 
بازوی پژوهشــی قوه قضائیه عمــل کنند». نماینده 
دادســتان در برخــی پرونده های فســاد اقتصادی، 
میــزان حقــوق و مزایای قضات را یکــی از عوامل 
وجود فساد قضائی دانســت و اذعان کرد: «برخی 
افراد واســطه گر تعداد قابل توجهــی از قضات را 
تطمیع کرده و ســبب اعمــال نفــوذ در پرونده ها 
شــده اند». او گفتــه: «باید در طرح های پژوهشــی 
مرتبــط با فســاد قضائــی، پیچیدگی ها و مســائل 
به وجودآمده در پرونده های قضائی نیز لحاظ شده 

و متناسب با آن اقدام به تجویز راهکار کرد».
 غم نان یا سودای ثروت و قدرت؟!

البتــه قهرمانی میزان حقــوق و مزایای قضات 
به عنوان عامل فساد قضائی را در حالی بیان کرده 
اســت که یکی از بزرگ ترین پرونده های فســاد در 
قوه قضائیه مربوط به معــاون امور اجرائی حوزه 
ریاســت رئیس ســابق قوه قضائیه بوده است که 
حداقل با توجه به جایگاهی که این فرد در ۲۰ سال 
فعالیت در دســتگاه قضا داشته و همدستانی که 
نامشان فاش نشــده، اما یک باند فساد قدرتمند را 
تشکیل داده بودند، مطمئنا درگیر حقوق و مزایای 

کم برای تن دادن به فســاد نبوده اند، هرچند ارقام 
مفاســد مالی مندرج در پرونده این باند بسیار باال 
بوده تا جایی که آیت اهللا رئیسی در سخنانی از آنها 
با عنوان رشوه های بهت آور یاد کرد.اوایل مهر سال 
گذشــته بود که رئیس قوه  قضائیه گفت: «در خود 

با مواردی مواجه  قوه قضائیه 
و متوجه شــدیم رشــوه هایی 
اخذ شــده که بهت آور است؛ 
از آپارتمان هــای ۶۰۰ متری تا 
ویالهای چهار هــزار متری در 
شمال که در نوع خود کم نظیر 
بازداشت  متهمان  البته  است. 
آنها  نامشروع  اموال  و  شده اند 
ضبط شــده اســت». عالوه بر 
رئیس دســتگاه قضا دادستان 
بــه  واکنــش  در  کشــور  کل 
دستگیری طبری گفته: «کلیات 

دادوستدها را می دانستیم و از زمانی که یک سری 
عالئم و نشانه های مشخص تری به دست آوردیم، 
از دوره قبل بررســی ها شروع شد».  حجت االسالم 
منتظری بــا بیان اینکه خط قرمــزی در برخورد با 
افراد نداریم، عنــوان کرد: «فعالیت های اطالعاتی 
و امنیتــی در این رابطه شــدت گرفته و هر کســی 
که دخیل باشــد، برخورد می شود، البته نسبت به 
فســاد و مقابله با آن حســاس و بــه همان اندازه 
نیز نســبت به آبروی اشــخاص حساســیم». پس 

از دســتگیری طبری و اعالم چرایی دســتگیری او، 
افراد متعدد دیگری هم در پرونده طبری دســتگیر 
شدند و ســخنگوی دستگاه قضا از بازداشت بیش 
از ۱۷ نفر که ســه نفر آنها قاضــی بودند خبر داد. 
اعالم خبر بازداشــت قضات دســتگاه قضا با خبر 
قاســم زاده،  بیژن  دســتگیری 
بازپــرس دادســرای فرهنگ و 
رســانه، متقارن شــد و همین 
موضوع ســبب شد شــنیده ها 
و  طبــری  ارتبــاط  دربــاره 
حتی  بگیرد.  قوت  قاســم زاده 
بنا بر اظهارات رسول قهرمانی، 
پرونــده  دادســتان،  نماینــده 
فســاد بانک ملت و پارسیان با 
زیادی مواجه بوده  مشــکالت 
است. بنابراین حقوق و مزایای 
یا  برای شــروع تخلف  قضات 
موارد کوچک شــاید تأثیرگذار باشد، اما در مفاسد 
کالن باید به دنبال اهداف و انگیزه هایی بسیار فراتر 

از دغدغه معاش بود.
  قضات اخراجی، وکالیی در مسیر فساد می شوند

ابــوذر نصرالهــی، وکیل دادگســتری نیز چندی 
پیش در آسیب شناســی مفاســد قضائی گفته بود: 
«به طور طبیعی، فســاد یک کلونــی دارد و ممکن 
است سیســتم هایی نیز پشت آن وجود داشته باشد 
و قطعــا برخورد با این فســاد کار ســختی اســت؛ 

یقینا با اقداماتی که در یک ســال گذشــته صورت 
گرفته، فســاد به طور کامل ریشه کن نشده اما رئیس 
قــوه قضائیه در حد توان خــود مبارزه کرده و هنوز 
هم جــای کار وجــود دارد، البته بایــد به تدریج با 
فساد سیســتمی برخورد شود و از روش های سنتی 
فاصله بگیریم». نصراللهی معتقد اســت: «امروز 
در برخــی دادگاه ها با پرونده هایی مواجه هســتیم 
که رقم هــای چند میلیاردی دارد و معموال فســاد 
در این پرونده هاســت؛ برای پیشگیری از این قضیه 
چند موضوع باید مورد توجه قرار گیرد؛ در یک سال 
گذشته تعداد زیادی قاضی بازداشت شدند؛ اما این 
قاضی ها خودشــان به تنهایی مرتکب فساد نشدند؛ 
یعنی ممکن اســت در این سیســتم افراد دیگری و 
حتی برخی وکال وجود داشته باشند؛ امروز شاهدیم 
بعضا قضات بازنشســته که حتــی برخی از آنها در 
راستای برخورد دستگاه قضا با فساد، از قوه قضائیه 
منفک شــدند، وارد حوزه وکالت می شوند! با توجه 
به اینکه این قضات اخراجی، روزنه ها و اشــخاصی 
را می شناسند،  ممکن اســت آنها این بار در کسوت 
وکالت، تطمیع شــوند و به ســمت فســاد مجدد 

حرکت کنند».
کنــار  در  اســت  مســلم  آنچــه  به هرحــال 
آسیب شناسی دقیق بسترهای بروز چنین مفاسدی 
باید اطالعات دقیقی هم از نحوه برخورد و مجازات 
و اســامی مجرمان منتشر شــود، همان گونه که در 
رابطه با ســایر مفســدان اقتصادی، مالــی، امنیتی 
و.. که با صــدور حکم قطعی مجرمیت، اســامی، 
جزئیات اتهامات و... منتشــر می شــود، در رابطه با 
قضات فاسد هم باید این گونه باشد؛ ازهمین رو بود 
که اوایل آبان ســال گذشــته، با انتشار اخبار مربوط 
به برخورد دســتگاه قضا با مفاســد قوه قضائیه و 
دســتگیری قضات فاســد، محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهوری، در انتقاد از عدم اطالع رسانی 
دربــاره محاکم ایــن افراد گفــت: رئیس جمهوری 
می گوید که مبارزه با فساد باید برای همه بخش ها 
و همه قوا باید باشــد، نمی شود که این مبارزه فقط 
در ارتباط با دولت باشــد، نه اینکه نباید این روند در 
دولت نباشد، بلکه در قوه قضائیه هم باید باشد. او 
با بیان اینکه قــوه قضائیه به تازگی اعالم کرده پنج، 
شش قاضی فاسد برکنار شــده اند، گفته بود: البته 
حق مردم اســت بدانند که این قضات اخراج شده 
چــه کســانی هســتند و محاکمه آنها کجــا انجام 
می شــود که اگر فســاد انجام داده انــد مانند بقیه 

شفاف شود.

اصولگرایان بر سر ریاست قالیباف به اجماع رسیده اند؟
هم بهارستان هم پاستور

مبارزه با فساد در قوه قضائیه چگونه رقم می خورد؟

حجت االسالم منتظری در واکنش 
به دستگیری طبری با بیان اینکه 
خط قرمزی در برخورد با افراد 

نداریم، عنوان کرد: «فعالیت های 
اطالعاتی و امنیتی در این رابطه 

شدت گرفته و با هر کسی که دخیل 
باشد، برخورد می شود، البته نسبت 

به فساد و مقابله با آن حساس و 
به همان اندازه نیز نسبت به آبروی 

اشخاص حساسیم».



4
خبر ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 ۲ پرسش فراموش شده درباره 
معمای قیمت مسکن

با  رقابــت ســوداگران صاحــب نقدینگــی 
متقاضیان واقعی مســکن در ایــن بازار موجب 
شده قیمت مســکن با سرعتی سرگیجه آور رشد 
کنــد. ازاین رو هر تدبیــر و برنامه ای کــه بتواند 
تقاضــای ســفته بازانه را در بازار مســکن مهار 
و خــروج تدریجــی آن را از بازار تســهیل کند، 
نتیجه دلپذیر دسترســی آســان شهروندان فاقد 
مســکن به مســکن متناسب با شــأن و نیازشان 
را تقدیــم جامعــه خواهد کرد. سیاســت هایی 
از نــوع دریافــت مالیــات مضاعــف از مالکان 
مســتغالت، اعمــال محدودیت بــرای مالکیت 
واحدهای مســکونی به ویژه در کالن شــهرها و 
به بیان دیگر مبارزه با احتکار مســکن و در کنار 
آن ایجاد فرصت های ســرمایه گذاری پربازده و 
مولــد می تواند کم رنگ شــدن تدریجی تقاضای 
ســفته بازانه در بازار مســکن را در پی داشــته 
باشــد. به این ترتیــب، کســی به صرف داشــتن 
نقدینگــی فــراوان به فکــر «ســرمایه گذاری» 
در امــالك نخواهد افتــاد؛ زیرا انتظــار بازدهی 
چندانــی نــدارد و از ســوی دیگــر گزینه های 
پیــش روی خود  بــرای ســرمایه گذاری  بهتری 
دارد. سیاســت گذاری برای کاهش جدی قیمت 
مســکن چنــدان پیچیدگی ندارد، امــا بی تردید 
مقاومــت بزرگ مالکان که حفــظ وضع موجود 
را برای کســب منافع نجومی ضروری می بینند 
دســت اندرکارانی  خودخواهانه  طمــع ورزی  و 
که خود را با داشــتن یکی، دو واحد مســکونی 
اضافــی، جزء گروه مالکان محســوب کرده و از 
منافع آنان به جای منافع جامعه دفاع می کنند، 
اجــازه نمی دهد کــه اقدامی جــدی برای حل 

معضل مسکن انجام شود.

 معضل معتادان متجاهر و 
چند پیشنهاد

۶. از بــاب امنیت انســانی و اجتماعی نقش 
قوه قضا و ناجا تســهیل گرانه و تعقیبی اســت. 
همــراه بــا کمک هــای اجتماعــی خیریه ها و 
برنامه ریزی راهبردی بهزیستی و شهرداری، ناجا 
با شناســایی و ساماندهی و جمع آوری از سطح 
کوچه و خیابــان و قوه قضا با تمهیدات قضائی 
الزم می توانند ســطح قابل قبولــی از تعامل و 
تقســیم کار را به نمایش بگذارند و این معضل 
مخرب اجتماع را مهــار کنند. هرچند بار اصلی 
این حرکت جنس اجتماعی آموزشــی داشته و 
بایــد با مردم مدام در زمینه مدیریت و همکاری 
و پیشــگیری این بحــران گفت وگو کــرد. هنوز 
وضعیت نظام عرضه مواد مخدر در کشــور به 
معتــادان، صدر مصائب این بحــران اجتماعی 
اســت و راه حل هــای کنتــرل و انســداد مرز تا 
سیاست گذاری ســخت گیرانه کیفری و تعقیبی 
بــرای قاچاقچیــان و تســهیل گران ورود مواد 
اولویــت دارد. یک تکاپوی جدی تــر هم گرایانه 
بین دستگاهی و بلکه یک بسیج مدنی و مردمی 
بــرای حل جدی و فــوری بحران مــواد مخدر 
می تواند ضمن ســاماندهی اصولــی معتادان 
متجاهــر، فعاالن مدنــی را وارد این فعالیت ها 
کــرده و مراتب اولویت ایــن حرکت فراگیر را به 

جامعه تفهیم کند.

مردم تا نهایی شدن قیمت خودرو 
به سراغ بازار نروند

معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت  �
صنعت بــا بیان اینکــه درحال حاضــر تفاوت 
قیمــت خودروهای کارخانه و بازار بســیار زیاد 
اســت و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، 
گفت: خریــد هرگونه خــودرو در این روزهای 
بازار به ضــرر مصرف کننده اســت.به گزارش 
تســنیم، امیر جعفرپور دربــاره روند قیمتی که 
خودروهای داخلــی و به خصوص پراید در این 
روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با 
همکاری ســایر مجموعه ها و سازمان حمایت 
در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناســب با 
اســتانداردهای ۸۵ گانه، آالیندگی ها و رعایت 

استانداردهای الزامی است.
وی با بیان اینکه به زودی قیمت خودرو در 
می شود،  تجدیدنظر  خودروسازی  کارخانه های 
تصریح کرد: با بررســی های دقیقی که صورت 
گرفته، قیمت خودرو بــه نحوی تعیین خواهد 
شــد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشــت. 
این امر ضمن حذف دالالن باعث خواهد شــد 
که قیمت ها دیگــر هیجانی افزایش پیدا نکنند 
و مردم با شــوک قیمتی روبه رو نشوند.معاون 
دفتر خودرو و نیــروی محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفــت: توصیه ما به مردم این 
است که تا اعالم قیمت خودروها به هیچ عنوان 
از بــازار خــودرو خریــداری نکننــد و مطمئن 
باشــند که بعد از تصمیم نهایی ســتاد تنظیم 
بازار ضمن ترکیــدن حباب قیمت، قیمت انواع 
خودروها در بازار متعادل خواهد شــد و در پی 
آن شــاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم 

بود.
وی تصریــح کرد: خریــد هرگونه خودرو در 
این روزهای بازار به ضرر مصرف کننده اســت.
جعفرپــور گفت: درحال حاضــر تفاوت قیمت 
خودروهای کارخانه و بازار بســیار زیاد اســت 
و ایــن امــر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیســت، به 
همین دلیــل در تصمیم های جدید دیگر چنین 
فاصلــه قیمتی وجود ندارد.وی تأکید کرد: طی 
چندوقت اخیــر دالالن بازار خــودرو را به هم 
ریختند و اجازه ندادند قیمت ها مســیر طبیعی 
خود را طی کند، ازاین رو با تصمیم های جدیدی 
که به زودی اعالم می شود، مشکل بازار خودرو 

حل خواهد شد.
جعفرپــور گفت: دالالن بازار خودرو، قیمت 
پراید را باال بردنــد و قیمت فعلی آن که بیش 
از ۸۰ میلیون تومان اســت، پذیرفتنی نیســت، 
بنابراین اگر مردم صبر کننــد، تکلیف قیمت ها 
مشخص خواهد شد و دیگر به واسطه فعالیت 
دالالن، بازار خودرو با التهاب روبه رو نمی شود.
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بانک رفاه 
حامی حوزه تولید کشور است

اســاس و پایه رشــد، حرکت و توسعه کشور،  �
تولیــد اســت و بانــک رفــاه افتخــار می کند که 
در خدمــت فعــاالن اقتصــادی، تولیدی و قشــر 

زحمت کش کارگر است.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران، 
للـــه گانی، مدیرعامل این بانک، از شرکت لوله و 
ماشین سازی چهاردانگه بازدید کرد و در جلسه ای 
با مسئوالن این شــرکت گفت: بانک رفاه کارگران 
خدمت به قشر زحمت کش کارگر، بازنشستگان و 
فعاالن اقتصادی را جــزء افتخارات خود می داند 
و همواره آمادگی الزم برای گســترش تعامالت با 

پیشگامان حوزه تولید کشور را دارد.
للـــه گانی افزود: ارتباط نزدیک با حوزه تولید 
و آشــنایی با مدیران فعال و خوشنام این حوزه از 
الزامات کســب اطالع از فعالیت های این عرصه 
برای بهره برداری در تصمیم گیری های بانک است.

مدیرعامــل بانک ضمن قدردانــی از مدیران و 
کارگران این شرکت تصریح کرد: با وجود مشکالت 
داخلی و تحریم های ظالمانه ای که علیه کشــور 
ما در جریان اســت، شــرکت لوله و ماشین سازی 
ایران بســیار خوب و موفق عمل کرده که نشان از 
مدیریت عالی و تالش و همت جمعی این شرکت 

دارد.
للـــه گانی اظهار کرد: این شــرکت در منطقه 
کم برخــوردار عالوه بر اینکه توانســته به حرکت 
چرخ های تولید کشور کمک کند، در ایجاد اشتغال 
نیز موفق عمل کرده است که امیدواریم این روند 

همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرعامــل بانک ادامــه داد: ایجاد اشــتغال 
یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کشــور است که 
بانــک رفاه نیز با ایجاد «مرکــز حمایت اجتماعی 
و اشــتغال زایی مناطق محروم» درصدد حمایت 
از واحدهــای تولیدی و کمک به ایجاد اشــتغال، 
به ویــژه در مناطق محروم و کم برخوردار اســت 
تا بتوانیم در ســالی که با عنــوان «جهش تولید» 
نام گذاری شــده، وظیفه و مسئولیت خود را انجام 

دهیم.
در ابتدای این جلســه، مدیرعامل شرکت لوله 
و ماشین ســازی، گزارشــی از فعالیت ها و شرایط 

کنونی این شرکت ارائه کرد.

خبر ویژه

شــرق: تصویب دســتمزد امســال را شــاید بتوان دنباله دارترین مصوبه مزد 
دهه های اخیر نامید؛ دســتمزدی که با تأخیر در فروردین امسال با حداقل پایه 
مزد یک میلیون و ۸۳۴ هزارتومانی تصویب شــد، اما بدون امضای نمایندگان 
کارگری. همین موضوع هم باعث شــده تا به این لحظه به نوعی این مصوبه 
نهایی نشده باشد؛ همچنان که در حال حاضر با شکایت سمت کارگری شورای 
عالی کار به دیوان عدالت اداری، به دستور رئیس قوه قضائیه بررسی دستمزد 
امسال در سازمان بازرسی کل کشور در جریان است. نمایندگان کارگری معتقد 
هســتند دو معیار همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد 
امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور داده است وجود مغایرت 
یا مغایرت نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود. تاکنون دو جلسه با 
حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده و به گفته یک منبع آگاه از سازمان 
بازرسی کشور به «شرق»، نتایج و جمع بندی نهایی مزد این هفته اطالع رسانی 
خواهد شد. عدم تناسب میزان مزد نهایی شده با نرخ تورم و سبد معیشت، از 
موضوعات اصلی محل بحث در این جلسات بوده و گزینه  ای که درباره آن در 
این جلسه ها صحبت شده، تعیین مجموع دریافتی مزد به عنوان میزان حداقل 
پایه مزد بوده اســت. به گفته یکی از نمایندگان کارفرمایی شــورای عالی کار، 
ممکن اســت ماجرای دستمزد امسال در جلســه سران سه قوه هم مطرح و 

درباره آن تصمیم گیری شود.
 تسریع در بررسی مزد با دستور رئیس قوه

تصویب دستمزد امسال با حواشی زیادی همراه بود. در نیمه اول فروردین، 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از برگزاری جلســات دســتمزد، میزان 
حداقــل مزد را یک میلیــون و ۸۳۴ هزار تومان اعالم کرد . از ســویی نمایندگان 
کارفرمایان و همچنین نمایندگان دولت، با وجود رکود تورمی و شــیوع کرونا و 
تبعات اقتصادی آن، افزایش دستمزد بیشتر از این میزان را ناممکن می دانستند 
که از توان بخش تولید خارج اســت و از سوی دیگر نمایندگان کارگری با تأکید 
بر میزان حدود ۴۰درصدی تورم و سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، 
میزان مزد تصویب شده را برای پرداخت هزینه های خانوارهای کارگری ناکافی 
می دانســتند. به همین دلیل هم بود که مصوبه دستمزد بدون امضای سمت 
کارگری شورای عالی کار نهایی شد و اعضای کارگری شورای عالی کار برای عدم 
مغایرت مصوبه دستمزد با قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. هفته 
گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری 
با رئیس قوه قضائیه داشته و به بیان دیدگاه های خود درباره وضعیت معیشت 
جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند. در این نشست، رئیس 
قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه  ای 
با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد 
و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار بررسی شود. بعد از آن، رئیس قوه قضائیه رسما 

دســتور بررسی مصوبه دستمزد را صادر و ســازمان بازرسی کل کشور را مأمور 
بررســی کرد. این دستور به سرعت عملیاتی شــد و طبق پیگیری های «شرق»، 
تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات 
مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شده و سازمان بازرسی در هفته جاری 
جمع بندی نهایی را انجام داده و نتایج را اطالع رسانی خواهد کرد. درباره جزئیات 
این دو جلسه، متأسفانه تماس های «شرق» با نمایندگان کارگری بی پاسخ ماند 
و یکی از نمایندگان کارگری از تمایل نداشتن به اطالع رسانی درباره این جلسات 
به ما گفت. اما اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایی شــورای عالی کار، دراین باره 
توضیحاتــی را در گفت و گو با «شــرق» ارائــه کرد. او دربــاره جزئیات برگزاری 
جلسات توضیح داد: به دنبال دســتور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی، 
تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار با سرعت برگزار شده است. 
در این جلســه، نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران مطالبی 
را بیان و مدارک و مســتندات خــود را در خصوص مصوبه دســتمزد ۱۳۹۹ و 
مطالبات مربوطه به منظور بررسی بیشتر ارائه کردند و نمایندگان کارفرمایی هم 

توضیحات و مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دادند.
 فتح بابی جدید برای دستمزد امسال

آن طور که از محتوای این جلسات برمی آید، یکی از مستندات و موارد قانونی 
درباره مصوبه کمیته دستمزد شــورای عالی کار بود که بعد از تجزیه و تحلیل 
وضع معیشت خانوارهای کارگری و جمع بندی های صورت گرفته، رقم هزینه 
سبد معیشــت کارگران، چهارمیلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعالم شد و بنا بر گفته 
مقامات وزارت کار، افزایشی که امسال برای حقوق کارگران دیده شد، ۵۵ درصد 
هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد. در این جلسات، فاصله و شکافی 
که بین مزد واقعــی و مزد دریافتی وجود دارد، توضیح داده شــد. آهنی ها در 
این رابطه توضیح داد: طبق قانون، شــورای عالی کار مســئول و متولی تعیین 

دستمزد اســت. حاال سازمان بازرســی از ما توضیحات خواسته است. ما هم 
در دو جلســه  ای که تشــکیل شــد، گزارش های خود را ارئه کردیم. نمایندگان 
کارگران هم صحبت های خود را مطرح کردند. قرار بر این شــد که از مجموع 
صحبت ها و مستندات سازمان بازرســی گزارش جمع بندی شده  ای را خدمت 
آقای رئیســی ارائه کنند تا تصمیم نهایی گرفته شود. ممکن است در سران قوا 
هم این بحث مطرح شود؛ اما در مرحله اول این نتایج می تواند ارشادی باشد. 
باید ابعاد مختلف ماجرا در نظر گرفته شود. دستمزد امسال هم این گونه نبود 
که برای اولین بار میزان مزد با تورم متناســب نباشد. در سال های ۹۰ تا ۹۳ هم 
میزان دستمزد با نرخ تورم فاصله زیادی داشت. نمایندگان کارگری به هر حال 
به دیوان عدالت اداری شــکایت بردند که تا جایی کــه بنده به یاد دارم، اولین 
بار اســت این اتفاق افتاده است. ریاســت قوه قضائیه هم خواسته اند شخصا 
این شــکایت را بررســی کنند. او درباره موضوع مورد بحث بر سر دستمزد در 
این جلســات عنوان کرد: موضع اصلی جابه جایی ردیف های دستمزد است. 
امســال حداقل پایه یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان تصویب شــد و با محاسبه 
مجموع دریافتی اعم از مزایای مســکن و حق اوالد و ســنوات به دو میلیون و 
۸۰۰  هزار تومان می رســد. االن نمایندگان کارگران معتقدند میزان حداقل مزد 
باید همان مجموع دریافتی تعیین شــود و میزان مزایا ثابت بماند؛ اما این را در 
نظر بگیرید که ما در شروع امسال به دلیل شیوع کرونا، شاهد ثبت نام حدود ۷۰۰ 
هزار نفر برای بیمه بی کاری بودیم؛ بنابراین افزایش دستمزد می تواند منجر به 

بی کاری های بیشتر شود.
 افزایش بن مسکن دردی را دوا نمی کند

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز در این باره به ایسنا گفته 
است: «همچنان که به کارگران وعده داده ایم مطالبات آنها را از مجاری قانونی 
و صحیح پیگیری می کنیم، توقع و انتظــار داریم که دولت، کارفرمایان، وزارت 
کار و مراجع تصمیم گیر نیز فرمایشــات ایشــان را مورد توجه جدی قرار دهند. 
افزایش حق مســکن و بردن مصوبــه آن به دولت خارج از نوبــت، دردی از 
کارگران دوا نمی کند و فرمایش رهبری این مسئله نبود و در خصوص دستمزد 
مالحظاتی داشتند؛ بنابراین امیدواریم با بیانات ایشان فتح باب جدیدی باز شود 
و مجموعه هایی که باید اقدامات الزم را انجام دهند، کارها را دنبال کنند». اشاره 
او به پیشنهاد افزایش صدهزارتومانی بن مسکن است که در شورای عالی کار 
مطرح شده است. یک منبع آگاه در سازمان بازرسی کل کشور، به «شرق» اطالع 
داده سازمان بازرسی در حال بررسی جمیع موارد از جمله بحث حقوق و هزینه 
مسکن در خصوص دستمزد کارگران   طبق مأموریت رئیس قوه قضائیه است 
و نتایج نهایی در هفته جاری اعالم خواهد شــد. حال باید منتظر ماند و دید با 
ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین شده در مصوبه 

دستمزد صورت خواهد گرفت یا نه؟؟ 

گزارش «شرق» از مأموریت رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای بررسی دستمزد

فرمان تنظیم مجدد مصوبه مزد

قیمت سبد نفتی اوپک 
به مرز ۲۳ دالر رسید

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده  �
نفــت (اوپک) روز پنجشــنبه، ۱۸ اردیبهشــت، به 
مــرز ۲۳ دالر رســید.به گــزارش وزارت نفــت به 
نقل از دبیرخانه ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت (اوپک)، قیمت ســبد نفتی این ســازمان روز 
پنجشــنبه ۲۲ دالر و ۹۱ ســنت ثبت شــده است، 
درحالی که چهارشــنبه (۱۷ اردیبهشت ) ۲۲ دالر و 
۴۰ ســنت بود.سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت 
خام اعضای این سازمان، از جمله مخلوط الجزایر، 
گیراسول آنگوال، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، 
سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر 
لیبی، سبک بونی نیجریه، ســبک عربی عربستان، 

موربان امارات، مری ونزوئال و جنو کنگو است.

سپرده های بانکی ۲۷ درصد 
افزایش یافت

آمارهــای بانــک مرکــزی از افزایــش ۲۶.۷  �
درصدی مانده ســپرده ها و ۲۳.۵ درصدی مانده 
تســهیالت بانکی در پایان دی ماه ۹۸ نســبت به 
مقطع مشــابه ســال قبل حکایت دارد.به گزارش 
مهر، گزارش بانک مرکــزی از وضعیت کل مانده 
ســپرده ها و تســهیالت ریالــی و ارزی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری در پایان دی ماه ســال ۱۳۹۸ 
حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها بالغ بر 
۲۵۱۶۳.۴ هزار میلیارد ریال شــده که نســبت به 
مقطع مشابه سال قبل ۵۳۰۲.۶ هزار میلیارد ریال 
(۲۶.۷ درصد) و نســبت به پایان سال قبل معادل 
۴,۴۹۰ هزار میلیارد ریال (۲۱.۷ درصد) افزایش را 

نشان می دهد.

گذر

امســال در بخش معدن انقالبی بزرگ شکل خواهد 
گرفت. ایــن جمله وزیــر صنعت، معــدن و تجارت در 
مراسم افتتاح چهار طرح ملی صنعت مس ایران عنوان 
و وعده داده شــد امســال اتفاقات بزرگی در این بخش 
خواهد افتاد. چهار طرحی که روز پنجشــنبه با دســتور 
رئیس جمهور بــه بهره برداری رســید در مجموع ۲۲۱۰ 
میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۲۰۰ اشتغال مستقیم دارد. 
طرح هایی شامل طرح توسعه ذوب خاتون آباد، کارخانه 
اسید سولفوریک، کارخانه اکسیژن و انبار کنستانتره مس، 
عالوه بر اثرات اقتصادی، بــا برنامه ریزی دولت و بخش 
خصوصی به سمت توسعه صنایع پاک هدایت شده اند 
به طــوری که  افتتاح کارخانه اســید مــس خاتون آباد 
شــهربابک اثرات مخرب تولید معادن و صنایع معدنی 
را  در کرمــان کاهش داده و موجب رضایتمندی جامعه 
خواهد شــد. آمارها حاکی از آن است که در حوزه مس 
رکوردهای بسیار خوبی در تولید، فروش و صادرات طی 
سال گذشته اتفاق افتاده به طوری که در سال گذشته دو 
و نیم برابر ســال ۹۷ صادرات انجام شــده است. این در 
حالی است که با افتتاح طرح های ملی صنعت مس در 
کرمان، ظرفیت تولید مس به ۴۰۰ هزار تن ارتقا پیدا کرد 
و این امید وجود دارد که در چهار سال آینده این ظرفیت 
به ۵۵۰ هزار تن در سال افزایش پیدا کند. بر همین اساس 
می توان امیدوار بود که با وجود تحریم ها و مشکالتی که 
در حوزه داخلی و بین المللی اقتصاد کشور را تحت  تأثیر 
قرار داده اســت، در حوزه صــادرات مس آمارهای قابل 
توجهی به ثبت برسد. نکته قابل تأمل اینکه همین حاال 
نیز ایران جزء ۱۰ کشــور برتر معدنی دنیا به شمار می رود 
و توانســته در بین کشورهای صاحب نام در عرصه تولید 

محصوالت معدنی حرفی برای گفتن داشته باشد.
کاهش مصرف سوخت های فسیلی

بر همیــن اســاس و در راســتای توســعه صنعت 
مس ایران همســو با اقتصــاد جهانــی، رئیس جمهور 
حســن روحانی در ارتباط مســتقیم تلویزیونی با استان 
کرمان، طرح توســعه ذوب مس آندی خاتون آباد، طرح 
احداث انبار کنستانتره مس، طرح احداث کارخانه اسید 
خاتون آباد و طرح احداث کارخانه تولید اکســیژن مس 
خاتون آباد را در مجتمع مس شــهربابک افتتاح کرد. در 
همیــن خصــوص رئیس جمهور افزایــش ۵۰ درصدی 
محصوالت این مجتمع و رســاندن این تولیدات به رقم 
۱۲۰ هــزار تن را کاری ارزشــمند دانســت و اظهار کرد: 
کاهش مصرف سوخت های فسیلی در کنار بهره گیری از 
تکنولوژی جدید و افزایش تولید از نکات ارزنده این طرح 
است.حســن روحانی در این مراســم اعالم کرد: عرضه 
معادن کوچک و متوســط به بورس و اینکه مردم بیایند 
یــک معدن یا یک ســهامی از معــدن را خریداری کنند، 
موجب می شود هم بورس گشایش پیدا  کند و هم معادن 
کوچک و متوسط سریع تر فعال شوند.رئیس جمهوری با 
اشــاره به ظرفیت های موجــود در بخش معادن جهت 
تحقق شــعار «جهش تولید» در ســال جاری، تمرکز بر 
اکتشــاف، واگذارکــردن پهنه های معدنــی، واگذاری به 
بخش خصوصی و جلوگیری از خام فروشی را به عنوان 
موضوعــات مورد توجه ایــن بخش عنوان کــرد.وی با 
اشــاره به ظرفیت های بخش مس و فلزات کشور اظهار 

کرد: بخش مس و فلزات در کنــار فوالد و آلومینیوم در 
رتبه های مهمی هستند که هم نیازهای داخلی را تأمین 

می کنند و هم موجب صادرات می شوند.
صادرات یک میلیارد دالری بخش مس

رئیس جمهــور  در ادامــه این مراســم اظهــار کرد: 
رساندن رقم صادرات بخش مس به حدود یک میلیارد 
دالر در سال گذشــته، در کنار تکمیل این پروژه به دست 
جوانــان متخصــص ایرانــی پــس از توقف مشــارکت 
خارجی هــا به دنبــال دور جدید تحریم هــا، برای همه 
ایرانی هــا افتخارآفرین اســت.وی با بیــان اینکه کرمان 
استانی ســرزنده است که در بخش های مختلف هم به 
عنوان تولیدکننده و هم به عنوان صادرکننده ایفای نقش 
می کند، افزود: سال گذشــته در کرمان در بخش معادن 
۲۶ هزار میلیارد پروژه افتتاح شــد و پیش بینی می شــود 
تا پایان امســال حدود ۳۰ هزار میلیارد افتتاح شــود که 
این پاسخ قاطعی اســت که کارگران، مسئوالن و مدیران 
ما به اســتکبار می دهند که علی رغــم توطئه های آنها 
پیش می رویم و اشــتغال زایی می کنیم و به بازار سرمایه 
رونق می بخشــیم.رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر 
اینکــه کرمــان در برخی محصوالت مثل پســته و خرما 
دارای ظرفیت های صادراتی اســت، به برخی مشکالت 
ایجادشــده برای کشــاورزان جهت فــروش محصوالت 
خود به دلیل بیماری کرونا در کشــور اشاره و خاطرنشان 
کــرد: باید برای محصوالت فراوانی که امروز  به دســت 
آمده فکری کنیم تا کشاورزان بتوانند با قیمتی به صرفه 
محصوالت خود را بفروشند.اســتخراج ۴۷۰ میلیون تن 
ماده معدنی در این مراسم همچنین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت گزارشی از برنامه ریزی های انجام شده در راستای 
توسعه معادن و صنایع معدنی ارائه کرد. رضا رحمانی  
از استخراج ۴۷۰ میلیون تن ماده معدنی در سال گذشته 
و برنامه ریزی برای رساندن این عدد به باالی ۵۰۰ میلیون 
تن در ســال جاری خبر داد و اعالم کرد که با هماهنگی 
وزارت اقتصاد بخشــی از سهام معادن که قابل واگذاری 
اســت، در بورس عرضه خواهد شــد و جزئیــات آن تا 
هفته های آتی اعالم می شود. همچنین پهنه ها و معادنی 
که دست سازمان زمین شناســی یا شرکت مس بوده در 
برنامــه واگذاری قرار گرفته اســت. رحمانی در مراســم 
افتتاح چهــار طرح مس خاتون آباد کرمــان اظهار کرد: 
هم اکنون تولیدات آلومینیــوم، مس و فوالد دو برابر نیاز 
کشور است و در همین راستا در سال گذشته و برای اولین 
بار رکورد تولید مس و فوالد در کشور زده شد. وی افزود: 
در تولید روی میز هشت برابر مصرف کشور ظرفیت داریم 
و چهار برابر نیاز کشــور تولیــد داریم که مابقی آن صادر 

می شود. همین روند در مورد سایر محصوالت معدنی نیز 
کمابیش صدق می کند.

انقالب واگذاری معادن
رحمانی با بیان اینکه در مهم ترین محصوالت صنایع 
معدنی، مثــل آلومینیوم، مس و فــوالد هم اکنون هیچ 
مشــکلی در تأمین داخــل نداریم و صــادرات نیز انجام 
می شــود، گفت: دو اقدام ویژه در دســتور کار قرار گرفته 
که در یکی از موارد با هماهنگی وزارت اقتصاد بخشــی 
از سهام معادن که قابل واگذاری است،  در بورس عرضه 
خواهد شد و به صورت کمی هم عددی تعیین شده و تا 
هفته های آتی اعالم می شود. مورد دوم نیز واگذاری خود 
پهنه ها و معادنی اســت که دست سازمان زمین شناسی 
است یا دست شــرکت مس بوده که در برنامه واگذاری 
قرار دارد.رحمانی همچنین با بیان اینکه در بخش معادن 
اقدامات بزرگی آغاز شــده و امســال در حــوزه واگذاری 
معادن نیز انقالبی شــکل خواهد گرفــت، تصریح کرد: 
این اقــدام از چند ویژگی خوب برخوردار اســت که اوال 
استان هایی همچون سیستان و بلوچستان، اردبیل، یزد و 
خراســان رضوی غیر از کرمان و آذربایجان شرقی که از 
قبل محور تولید مس بودند، چندین اســتان جدیدا مورد 

اکتشاف قرار گرفتند.
خداداد غریب پور، معاون وزیر صمت و  رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو در گزارش مستقیم به رئیس جمهور طرح  
توســعه ذوب خاتون آباد را نمونه موفق بومی سازی در 
صنعت مس عنوان کرد و گفت:  با وجود اینکه پیمانکار 
خارجی از این پروژه خارج شــد همکاران ما در شــرکت 
ملی مس بر اساس برنامه ریزی اولیه که قرار بود ۹ماهه 
این طرح را با مشارکت طرف خارجی به سرانجام برسانند 
پنج ماهــه این کار را انجام دادند و با اتکا به توان داخلی 
طرح توسعه ذوب خاتون آباد را در مدار تولید قرار دادند.
غریب پور در آیین افتتاح طرح های توســعه ای شــرکت 
مس در مجتمع خاتون آباد که به صورت ویدئوکنفرانس 
و با حضور رئیس جمهور برگزار شــد، با اشــاره به اینکه 
در طرح توســعه ذوب خاتون آباد ۴۰ درصد بومی سازی 
صورت گرفته اســت افزود: در مجتمع مس خاتون آباد 
چهار هزار میلیارد تومان طرح افتتاح شــد که هم جنبه 
زیســت محیطی و هــم جنبــه اقتصــادی دارند.رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: کارخانه ذوب خاتون آباد 
باعث افزایش ظرفیت تولید از ۸۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن 
می شود و از سوی دیگر با راه اندازی کارخانه اسید و جذب 
گاز so2 کوره ها، اسیدســولفوریک تولید می شود. وی با 
بیــان اینکه در طرح ذوب خاتون آبــاد مصرف گازوئیل و 
مازوت به حداقل ممکن می رسد اظهار کرد: احداث انبار 

کنســتانتره عالوه بر حفظ ماده ارزشمند کنستانتره مانع 
آلودگی محیط زیست نیز می شود.

سومین شرکت  پیشرو در بازار سرمایه
معاون وزیر، صنعت و تجارت در ادامه ارزش مارکت 
بورس را تا پایان روز چهارشــنبه، سه میلیون و ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان خواند و گفت: از این رقم ســهم معدن و 
صنایع معدنی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.وی افزود: 
شــرکت مس با ۱۴۸ هزار میلیارد تومــان ارزش بازاری، 
سومین شرکت  پیشــرو در بازار سرمایه است.غریب پور با 
اعالم اینکه با سیاست های مورد توجه در وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و همچنین ایمیدرو، به بازار ســرمایه 
عمق دادیم، گفت: سال گذشــته شرکت های مبارکه ۱۰ 
هزار میلیارد تومان، ملی مس ســه هزار میلیارد تومان، 
چادرملو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان و امسال گل گهر تا پنج 
هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ملــی مس ۱۰ هزار میلیارد 

تومان افزایش سرمایه خواهند داشت.
فعال سازی هزار معدن غیرفعال

معاون امور معــادن و صنایع معدنی وزارت صمت  
نیز در آیین افتتاح کارخانه اســید سولفوریک گفت: هزار 
معدن غیرفعال را امســال فعال خواهیــم کرد و در این 
مسیر باید سازمان برنامه و بودجه، منابع طبیعی و سازمان 
محیط زیست همکاری داشته باشند.  داریوش اسماعیلی 
اظهــار کرد: صنعت مس کشــور با افتتاح پروژه اســید 
ســولفوریک مجتمع مس خاتون آباد به صنعتی ســبز 
تبدیــل می شــود. معاون امور معــادن و صنایع معدنی 
وزارت صمــت  تصریح کرد: ظرفیت این واحد ۶۰۰  هزار 
تن در ســال اســت و سال گذشــته نیز پروژه مشابهی از 
ســوی  صنایع مس ایران افتتاح شد. وی افزود: تأسیس 
این کارخانه ۵۰ درصد از طرف شرکت های خارجی و ۵۰ 
درصد داخلی بوده اســت و شرکت های خارجی پس از 
تحریم از این پروژه خارج شدند و جوانان ایرانی راه اندازی 
آن را بر عهده گرفتند.وی همچنین بیان کرد: صنعت مس 
ســال گذشته شاهد رکورد های چشم گیری بود به طوری 
که رشد تولید و صادرات ازجمله آنها بوده است. این در 
حالی است که تأکید ما بر انتهای زنجیره است و در بحث 

فوالد باید محصول نهایی را به دنیا صادر کنیم.
 توسعه صنعت مس ایران همسو با اقتصاد جهانی 

«اردشــیر ســعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس ایران، در آیین افتتاح چهار طرح مهم تولیدی 
و محیط زیستی صنعت مس به ارزش چهار هزار میلیارد 
تومان در مجتمع مس شــهربابک گفت: بــا افتتاح این 
طرح ها، ظرفیت تولید مس به ۴۰۰ هزار تن افزایش پیدا 
کرد و امیدواریم در چهار ســال آینده این میزان را به ۵۵۰ 

هزار تن در سال ارتقا دهیم.
سعدمحمدی در آیین افتتاح چهار طرح ملی شرکت 
مس که با دستور دکتر «حسن روحانی»، رئیس جمهوری، 
بــه  صــورت ویدئوکنفرانس و بــا حضــور  «دکتر رضا 
رحمانی»، وزیر صمت، دکتر «خداداد غریب پور»، رئیس 
هیئت عامــل ایمیــدرو، «داریوش اســماعیلی»، معاون 
معدنی وزیر صمــت و «محمدجواد فدایی»، اســتاندار 
کرمان، در مجتمع مس شهربابک انجام شد، گفت: انجام 
پروژه توسعه ذوب و تغییر تکنولوژی کوره فلش در کمتر 
از شش ماه به دست متخصصان ایرانی انجام شده است.

۴ طرح ملی صنعت مس با حضور رئیس جمهور افتتاح شد
انقالب واگذارى معادن 

لنا
 ای

ى،
هاد

گ  
شن

هو
س: 

عک



5 اقتصاد

گذر خبر

ETF به زبان ساده
ایــن  روزها بحث عرضه ســهام شــرکت های  �

دولتــی در بورس داغ اســت. گفته می شــود هر 
ایرانــی می توانــد با ۲۰ درصد تخفیف ســهام دار 
باشــد و برای ایــن منظور کافی اســت تــا زمان 
تعیین شــده، از طریق یکی از درگاه های حضوری 
و غیرحضــوری اعالم شــده، تا ســقف دو میلیون 
تومان برای خرید ســهم ها اقدام کنــد. اما اینکه 
این عرضه که در قالب صندوق های ETF صورت 
می گیرد دقیقا چیســت، متقاضیــان چه چیزی را 
چگونه و چرا می خرند، پرســش هایی اســت که 
این گزارش به آنها پاســخ خواهد داد. به گزارش 
ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش 
طــی اطالعیــه ای فراخوان واگذاری (شــماره ۱) 
پذیره  نویســی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
سرمایه  گذاری قابل معامله (ETF) «واسطه گری 
مالی یکم» را منتشر کرد. در این اطالعیه آمده بود 
کــه وزارت امور اقتصادی و دارایــی از طریق این 
واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی 
ایران، باقی مانده ســهام خود در بانک های ملت، 
تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی 
امین را واگذار خواهد کرد. به طور کلی قرار است 
۱۶ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده ســهام 
دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در 
قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس (ETF) با عنوان «واســطه گری مالی یکم» 
عرضه شــود. همچنین در اطالعیه شــماره ۲ این 
وزارتخانه آمده اســت که بانک های ملی، ســپه، 
مســکن، کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، 
صادرات و قرض الحســنه مهر ایران، پارســیان و 
پاســارگاد به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱۴ 
تا ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان 
خریــداری واحدهــای ســرمایه گذاری صنــدوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هســتند. در 
واقع متقاضیان می توانند به صورت غیرحضوری 
و با مراجعه به درگاه  بانک های مذکور نســبت به 
پذیره نویســی اقدام کنند. ویژگی بارز این واگذاری، 
بهره  منــدی کلیه ایرانیــان از تخفیف ۲۰درصدی 
اســت. سقف ســرمایه گذاری هر شخص حقیقی 
(هر کــد ملــی) ۲۰ میلیــون ریــال (دو میلیون 
تومان) تعیین شــده اســت. پذیره  نویسی برای هر 
فرد دارای کد ملی امکان پذیر اســت و محدودیت 
ســنی برای متقاضیان وجود ندارد. پذیره  نویســی 
واحدهای این صندوق برای اشــخاص دارای کد 
معامالتی (کد بورســی) از طریــق کارگزاری های 
بورس و سامانه های آنالین معامالتی و درگاه های 
غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب و برای 
اشــخاص فاقد کد بورســی، از طریــق درگاه های 
غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب انجام 
می شــود. شروع پذیره  نویســی از ۱۴ اردیبهشت و 
پایان پذیره  نویســی ۳۱ اردیبهشــت  خواهد بود. 
متقاضیان باید توجه داشــته باشند که  داشتن کد 
بورسی برای پذیره  نویسی الزامی نیست. متقاضیان 
بــرای انجام معامله این واحدها که از دو ماه بعد 
از تخصیص امکان  پذیر است، می توانند به تدریج 
طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به 
ثبت نام در ســامانه ســجام و دریافت کد بورسی 
مطابق رویه های شــرکت سپرده  گذاری مرکزی و 
تســویه وجوه اقدام کنند. سهم باقی مانده دولت 
که اکنــون درحال عرضه اســت، در بیمــه البرز 
با نماد البــرز ۱۷ درصد، در بیمــه اتکایی امین با 
نماد اتکام ۱۱. ۴۴ درصد و در هرکدام از بانک های 
صادرات با نماد وبصــادر، ملت با نماد وبملت و 
تجارت با نماد وتجارت نیز ۱۷ درصد است. باید به 
این نکته توجه داشــت که همه سهم های مذکور 
در یــک صندوق قرار می گیرند و متقاضی ســهم 
صندوق را خریداری می کند. بر این اساس فرد در 
پنج سهم شریک اســت. هر یونیت واحد ۱۰ هزار 
تومان اســت و ۵۰۰ تومان هم بــرای بازارگردانی 
در نظر گرفته شــده است. اینکه پنج سهم در یک 
ســبد قرار می گیرد باعث می شود ریسک صندوق 
کاهش پیدا کند، زیرا ممکن است یک سهم نزولی 
اما سهم دیگر صعودی باشــد. مدیریت صندوق 
تا یک ســال و نیم با دولت اســت و پس از آن به 
مردم واگذار می شود. درواقع عده ای سهام مردم 
را می خرنــد و یک درصد ظرفیــت هیئت مدیره را 

تشکیل می دهند. 

زلزله شب گذشته خسارتی به 
خطوط ریلی استان تهران وارد نکرد

مدیــرکل راه آهــن تهــران گفــت: زمین لرزه  �
شب گذشــته که در اســتان تهران و با مرکزیت 
شهرســتان دماوند رخ داد، خســارتی به خطوط 
ریلــی و بناهای راه آهــن در اســتان وارد نکرد. 
علی کاظمی منــش در گفت وگو با فارس درباره 
آخرین وضعیت خطوط ریلی اســتان تهران پس 
از زمین لرزه شــب گذشــته شهرســتان دماوند و 
اســتان تهران، اظهار کرد: زمین لرزه شب گذشته 
هیچ آســیبی به خطوط ریلی استان تهران وارد 
نکرده اســت. وی ادامه داد: حرکت قطارها اعم 
از بــاری و مســافری طبق برنامــه و روال عادی 
در حال انجام اســت. کاظمی منــش تأکید کرد: 
این زمین لرزه هیچ خســارتی بــه خطوط ریلی و 
زیرســاخت های راه آهن و تجهیزات و بناها وارد 

نکرده است. 
مدیــرکل راه آهن تهران اضافه کرد: شــرکت 

راه آهن آماده انجام خدمات در این حوزه است.
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معاون سابق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو مطرح کرد

سوء استفاده از قوانین برای پیشرفت زادگاه مدیران
لیال مرگن: مســئوالن وزارت نیرو همــواره در مضان 
اتهام هستند که بدون درنظرگرفتن منافع عمومی، آب 
را به زادگاه های خود منتقل می کنند. آیا این مســئله 
می تواند مصداق تعارض منافع باشد؟ آیا نمونه هایی 
از اشــتغال هم زمان مدیــران در بخش های دولتی و 
خصوصــی وجود دارد که بر نحوه تصمیم گیری برای 
منابع آب کشور تأثیرگذار باشد. در گفت وگو با علیرضا 
دائمی به بررسی این مســائل پرداختیم. به اعتقاد او 
اقداماتی از جنس تعارض منافع ناشــی از اشــتغال 
هم زمــان در بخش دولتی و خصوصی در بخش آب 
وزارت نیرو وجــود ندارد، زیرا طبــق قانون یک مدیر 
دولتــی نمی تواند هم زمــان در بخش خصوصی هم 
فعال باشــد؛ اما تخلفاتــی در این بخش رخ می دهد 
که دیگر از جنس تعارض منافع نیســت، زیرا سازوکار 
قانونی ندارد. به گفته دائمی سوء اســتفاده از قوانین 
بــرای تأمین اهداف خاص و ارائــه خدمت به زادگاه 
مدیــران هم در بخــش آب وزارت نیــرو وجود دارد. 
مشــروح گفت وگو با علیرضا دائمی، معاون ســابق 
برنامه ریــزی و امور اقتصادی وزارت نیــرو، در ادامه 

می آید.
 در حوزه آب بحث تعارض منافع چقدر جدی  �

اســت. موردی از اشتغال هم زمان افراد در بخش 
دولتی و خصوصی سراغ دارید که باعث شود مدیر 
دولتی تصمیمــی بگیرد که به نفع جمع نباشــد و 

منافع بخش خصوصی را دنبال کند؟
موضوع مهم و حساســی اســت. کســی که جزء 
کارکنان دولت اســت، نمی تواند در بخش خصوصی 
فعال باشــد. این خالف قانون بــوده و نوعی تخلف 
است که مدیر دولتی، مدیرعامل یک شرکت باشد. این 
مســئله دیگر از جنس تعارض منافع نیست و تخلف 

است. تعارض منافع با تخلف متفاوت است.
 در بخش مســکن شاهد هســتیم که مدیران  �

دولتی عضو نظام مهندسی هم هستند. این مسئله 
باعث می شود این افراد بر تصمیم های دولتی اثر 
بگذارنــد. در حوزه آب شــاهد چنین رخدادهایی 

نیستیم؟
اگر تخلف ها را کنار بگذاریم، شــاهد چنین چیزی 
نیســتیم. یک مدیر دولتی نمی تواند در یک شــرکت 
خصوصی هــم به نحوی منافع داشــته باشــد. این 
تخلف اســت و اگر کســی این کار را کرده باشد، قبل 
از اینکه به آن تعارض منافــع بگوییم، به او متخلف 
می گوییم. ما شــاهد افرادی هستیم که در بخش آب 
کار می کننــد  و این تخلف را هــم دارند. فرض کنید 

فردی کــه مدیر هم هســت، زمیــن و منفعت دارد، 
ممکن است تالش کند مجوز چاه را آزاد کند تا بتواند 
منابــع آب زمینش را تأمین کند. از این تخلفات داریم 
اما تعارض منافعی که می گوید اقدامی قانونی است، 

در بخش آب نداریم یا کمتر داریم.
به عنــوان  � فاضــالب  و  آب  شــرکت های   

شــرکت های تابعه وزارت نیرو خصوصی هستند. 
آیا نقل و انتقال نیرو بین این شــرکت ها و وزارت 
نیرو منجر به تعارض منافع و پیگیری منافع بخش 

خصوصی نمی شود؟
شــرکت آب و فاضالب کشــور صد درصد دولتی 
اســت. شــرکت های آب و فاضالب اســتان ها ظاهرا 
خصوصی هســتند، اما کارکنان آنها به عنوان پرسنل 
دولت مطرح می شوند. بخشی از سهام این شرکت ها 
را به شــهرداری داده اند؛ بنابراین این شــرکت ها هم 
خصوصی نیســتند و مقررات دولتــی کامال روی آنها 

حاکم است.
 کال چیزی به اسم تعارض منافع در بخش آب  �

نداریم ولی تخلف داریم؟
بله تخلف زیاد داریــم. تخلفی که فردی منافعی 
دارد و در راســتای منافعش ســعی می کنــد با یک 
مصوبه دولتی، بهــره خود را چندیــن برابر بکند، در 

بخش آب وجود دارد.
 چگونه یک فرد می تواند با استفاده از مصوبات  �

دولت منافعش را چند برابر کند؟ مصداق های آن 
را عنوان می کنید؟

نمونــه اش را دربــاره چــاه و آب زیرزمینی گفتم. 

این تعارض منافع نیســت، بلکه تخلف است. فرض 
کنیــد فردی یا اقــوام نزدیک آن فــرد، در یک منطقه 
ممنوعه ای کــه قیمت چاه آب خیلی باالســت، نیاز 
به آب داشــته باشــد؛ این فرد آنجا سوء استفاده هایی 
بکند و یــک مجوز حفر چاه صادر شــود. این تخلف 
اســت. ممکن است یک شــکلی از تخلف هایی باشد 
که در واقــع کارمند دولت یا فردی کــه جزء مدیران 
دولت محسوب می شود، در یک روابط ناسالم بتواند 
از موقعیت خود سوء اســتفاده کند و مجوزهایی مثل 
تخصیــص آب، احداث چاه، احداث ســازه (شــامل 
بند، سد یا شــبکه آبیاری) را صادر کند. در بخش آب 
تخلف هایی از این نوع داریم، اما قانونا نمی توانید در 
شرکت خصوصی باشید و مدیر بخش آب هم باشید.

 بحثی که مطرح می شود این است که مدیران  �
دولتی بالفاصله بعد از بازنشســتگی جذب بخش 
خصوصی می شوند. درحالی که هنوز شبکه ارتباطی 
آنها از زمانی که مدیر بودند، در بخش دولتی وجود 
دارد. این کار خالف قانون هم نیســت و از جنس 
تعارض منافع اســت. مدیران دولتی بازنشســته 
جذب شــرکت های خصوصی می شوند و از رانت 
پروژه  یا سعی می کنند  استفاده می کنند  اطالعاتی 
بگیرند. در بخش آب این مسئله موضوعیت دارد؟

در بخش آب واقعا چنین چیزی را نداریم که کسی 
بازنشسته یا جدا از بدنه دولت شود و چنین اقداماتی 
انجــام دهد. حساســیت ها به قدری زیاد هســت که 
کســی نتواند از موقعیــت خود سوء اســتفاده کند و 
در شــرکت پیمانکاری باشــد و برای آن شرکت پروژه 

بگیــرد. مقرراتی که در وزارت نیرو به عنوان مجموعه 
دولتی هســت، چنین اجازه هایی را مطلقا نمی دهد. 
همه چیز در سایت مناقصات و زیر نظر شدید نظارت 
دســتگاه های نظارتــی هســت، رقابت ها هــم زیاد 
اســت. اگر چنین اتفاقی بیفتد، یقین داشته باشید که 
شرکت های رقیب، حتما اعتراض می کنند و می گویند 
که فالن شــرکت، به ناحق برنــده مناقصه پیمانکاری 
شــده اســت و این برد به دلیل حضور یک فرد دولتی 
در بدنه شــرکت اســت. واقعا چنین چیزهایی تقریبا 
نادر اســت. به ایــن خاطر که در برگــزاری مناقصات 
نظارت هایی به صورت خودکار می شود، این نظارت ها 
چنیــن امکانــی را نمی دهد تا افراد جداشــده از یک 
دستگاه به راحتی بتوانند از این فضا سوء استفاده کنند. 
به همین دلیــل چنیــن چیزهایی در بخــش آب کمتر 
می بینید. ســاختار و ذات بخــش آب، دولتی و عمدتا 

تحت نظارت است.
 در چنین فضایی چطور شرکت های پیمانکاری  �

فشــار می آورند که پروژه هــای غیرضروری انجام 
شود. این مسئله با چه سازوکاری انجام می شود؟

مطمئنا از این سازوکار نیست یا خیلی کمتر است. 
متأسفانه رقابت برای گرفتن کار زیاد است. به این دلیل 
که ما یک دوره توســعه ای را در بخش آب پشت سر 
گذاشتیم. در این دوره صدها شرکت پیمانکار و مشاور 
ایجاد شــدند و اکنون این بازار محدود شــده است. از 
آن دوره شــتاب که تقریبا از ابتدای دولت رفسنجانی 
در ابتدای دهه ۷۰ شــروع شد و تقریبا تا ابتدای دهه 
۹۰ ادامه یافت، به تدریج این شرکت ها کم کار شدند و 
این رقابت ها باعث شده است چنین مواردی رخ دهد. 
درباره اجــرای پروژه های غیرضروری، برخی افراد که 
بیشتر مسئوالن محلی هســتند، در فرایند اجرای آنها 
مشــارکت دارند. اعمــال نفوذ نماینــدگان مجلس، 
اســتانداران، فرمانداران، مقامات محلی و افرادی که 
مقــداری موقعیت های خاص دارند، برای اجرای یک 
طرح عمرانی غیرضروری در منطقه خاص خودشان 
دیــده می شــود، زیرا این طــرح عمرانــی در واقع از 
هزینه های دولت انجام می شــود و کســی دست در 
جیب مردم شــهر یا روســتا یا اســتان نمی کند، بلکه 
منابــع مالی از منابع عمومی دولت تأمین می شــود. 
درعین حال اجرای یک طرح موجب اشــتغال زایی در 
منطقه می شــود. منابع آبی که ایجاد می شود، باعث 
آبادانی منطقه خواهد شــد و اساســا شــرایط را در 

منطقه تغییر می دهد.
ادامه در صفحه ۱۵

زمین لرزه آسیبی به سطوح پروازی 
و سامانه های ناوبری نزد

مدیــرکل فــرودگاه بین المللــی مهرآبــاد بــا بیان  �
اینکه زمین لرزه شــب گذشــته آســیبی به سامانه های 
کمک ناوبری و ســطوح پــروازی مهرآبــاد وارد نکرد، 
گفــت: در حال حاضــر پروازهای فــرودگاه به صورت 
عــادی و روان در حال انجام اســت. ابراهیم مرادی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره 
آخریــن وضعیت فــرودگاه مهرآباد پــس از زمین لرزه 
۵٫۱ ریشــتری شب گذشــته اســتان تهران، اظهار کرد: 
این زمین لرزه خســارتی به فرودگاه مهرآباد وارد نکرده 
است.  وی ادامه داد: در ساعات اولیه پس از زمین لرزه 
و همچنیــن صبــح روز گذشــته بازدیدی از فــرودگاه 
مهرآباد انجام دادم و خوشــبختانه در حوزه ســطوح 
پــروازی نیــز هیچ مشــکلی رخ نداده اســت. مدیرکل 
فرودگاه بین المللی مهرآباد با بیان اینکه سطوح پروازی 
فرودگاه مهرآباد عملیاتی و باز است، اضافه کرد: از نظر 
ســامانه های کمک ناوبری نیز هیچ مشــکلی نداریم و 
هیچ خسارتی رخ نداده و فرودگاه کامال عملیاتی است. 
مــرادی ادامه داد: فــرودگاه مهرآباد بــرای پروازهای 
امدادی احتمالی و پروازهای روتین و برنامه ای عملیاتی 
اســت و پرسنل فرودگاه در همه بخش ها در آماده باش 
هســتند. وی گفت: در حــال حاضر عملیــات پروازی 
فرودگاه مهرآباد مشابه روزهای قبل به صورت عادی و 
روان در حال انجام است و مشکل خاصی گزارش نشده 
اســت. ۴۸ دقیقه بامداد دیروز زمین لرزه ای به شــدت 
۵٫۱ مقیاس ریشــتر یکی از روستاهای نزدیک شهرستان 
دماوند در اســتان تهران را لرزاند کــه این زمین لرزه در 

استان های هم جوار نیز احساس شد. 

گسل مشا پتانسیل ایجاد 
زمین لرزه های بزرگ را دارد

بر پایه موقعیت رومرکز زمین لرزه شــب گذشــته  �
دماوند-اســتان تهران، این زمین لرزه با بزرگای ۱. ۵ در 
پهنه شناخته شده گسل مشا در شمال خاوری تهران به 
ثبت رسیده که پژوهش های گوناگون پیشین نیز گویای 
جنبایی و لرزه زایی آن است. به گزارش روابط عمومی 
ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور، بر 
همین اســاس، تحقیقات پژوهشگر لرزه زمین ساخت 
سازمان زمین شناســی و اکتشافات  معدنی کشور طی 
ســالیان اخیر درباره گسل مشــا گویای وجود شواهد 
زمین شــناختی فراوان از فعالیت لرزه ای آن است. به 
گفته دکتر شهریار سلیمانی آزاد، در پژوهش های دیرینه 
لرزه شناسی انجام شــده، آثار زمین شناختی مربوط به 
آخرین رخداد مه لرزه ای گستره تهران در ۱۹۰ سال پیش 
(سال ۱۸۳۰ میالدی) نیز با بزرگای ۲. ۷  روی این پهنه 
گسلی در بخش خاوری محل تالقی آن با گسل شمال 
تهران ثبت شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. وی 
تصریح کرد: آخرین یافته ها در دفتر بررسی مخاطرات 
زمین شناسی، زیســت محیطی و مهندسی-گروه لرزه 
زمین ســاخت و زلزله شناســی نشــان می دهد که در 
جنوب پهنه خاوری-باختری گسل مشا دو پهنه گسلی 
موازی دیگر به ترتیب پهنه گســلی موازی آراکوه در ۵ 
تا ۸ کیلومتری و کاجان در حــدود ۱۵ کیلومتری قرار 
گرفته اند که با توجه به ویژگی های هندسی و جنبشی 
آنها، هر دو پتانســیل ایجاد زمین لرزه های متوســط و 
بزرگ را دارند. این پژوهشــگر لرزه زمین ســاخت تأکید 
کرد: بر این اساس، پهنه گسلی آراکوه در محلی است 
که شــهرهایی مانند دماوند، رودهن، بومهن و شــهر 
جدید پردیس دقیقا روی آن ســاخته شده اند. گفتنی 
است همچنین پهنه گسلی کاجان که یک پهنه گسلی 
فعال دیگر با راســتای کلی خاوری-باختری است نیز 
از جنــوب منطقه آبســرد تا جنوب منطقــه جاجرود 
گســترش داشــته و داده ها و اطالعات نویــن تیم این 
پژوهشگر سازمان زمین شناســی و اکتشافات  معدنی 
کشور در سال های اخیر نیز متمرکز بر شناسایی این دو 
پهنه گسلی است. شایان ذکر است اطالعات مقدماتی 
در مورد این دو پهنه گسلی نیز در گزارش پژوهشی که 

به تازگی منتشر شده قابل دسترسی است. 

۷۰ کانتینر موز در گمرک در انتظار 
تخصیص ارز بانک مرکزی

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: ۷۰  �
الی ۸۰ کانتینر موز در گمرک دپو شــده و چند کشــتی 
هم در راه است، اما تاکنون بانک مرکزی برای اینها ارز 
تخصیص نداده است. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه 
ملی محصوالت کشاورزی، در گفت وگو با فارس، با بیان 
اینکه بانک مرکزی از ۲۳ اسفندماه ۹۸ کد تخصیص ارز 
برای واردات موز نداده است، گفت: ۷۰ الی ۸۰ کانتینر 
موز اکنون در گمرک جنوب دپو شده و چند کشتی هم 
در راه اســت و بانک مرکزی کد تخصیص ارز برای آنها 
نمی دهــد. وی افزود: اگر ثبت ســفارش برای واردات 
انجام شده است، بانک مرکزی باید کد تخصیص ارز آنها 
را بدهد و اگر قرار نیســت بانــک مرکزی ارز اختصاص 
بدهد، پــس چرا ثبت ســفارش می کند؟ بــه گزارش 
فارس، قیمت موز در چند ماه گذشته در بازار به شدت 
افزایش یافته اســت، به طوری که از محدوده ۱۱ هزار 
تومان به نزدیک ۲۰ هزار تومان رســید. رئیس اتحادیه 
ملی محصوالت کشــاورزی تأکید کرد که قراردادهای 
واردات مــوز یک ســاله اســت، بنابرایــن واردکننده با 
اتکا به برنامه ها و سیاســت های داخــل، قراردادهای 
طوالنی مــدت می بنــدد، اما تصمیمات خلق الســاعه 
باعث ضرر به واردکنندگان می شــود. وی تأکید کرد: در 
صورتی که بانک مرکــزی ارز به این محصوالت ندهد، 
واردکنندگان مجبور هستند هزینه زیادی برای توقف و 

نگهداری کشتی ها روی آب دموراژ بپردازند. 

نتیجه نظرخواهی از ۱۰ عضو اتاق بازرگانی ایران درخصوص علل گرانی پراید در بازار آزاد
مردم از دالالن خودرو نخرند

سال گذشته، گروه خودروسازی سایپا تصمیم گرفت در راستای 
تصمیم شورای عالی استاندارد و حرکت بر اساس استانداردهای 
ملی، خط تولید پراید را زودتر از مهلت تعیین شده (تیرماه سال 
جــاری) متوقف کند تــا از ظرفیت آن بــرای تولید خودروهای 
دیگری همچون کوییک، تیبا و ســاینا و نیــز محصوالت جدید 
خود استفاده کند.اما تورم شدید روزهای اخیر، تالش مردم برای 
سرمایه گذاری از طریق خرید خودرو و در نهایت خبر توقف تولید 
پراید، باعث شــد که برخی از دالالن و سودجویان از این فضا به 
نفع خود بهره برده و طی چند روز اخیر قیمت خودروی پراید در 

بازار را با قیمت های هیجانی و عجیب مواجه کنند.
از طرفی یک تصور و ذهنیت اشتباه در جامعه هرگونه افزایش 
قیمت خودرو در بازار آزاد را به خودروساز ربط می دهد و برخی 
افراد که از آشــفتگی بازار خودرو نفع می برند با فضاســازی و 
موج ســازی رســانه  ای به این ذهنیت اشــتباه دامن می زنند و 
ســایپا را مقصر گرانی خودرو در بــازار می دانند!! عده  ای دیگر 
هم می گویند تولید این خودرو دوباره باید آغاز شــود تا بازار به 
آرامش برســد.در همین راســتا از ۱۰ نفر از اعضای فعال اتاق 
بازرگانی ایران نظرخواهی کرد تا نظر خبرگان و فعاالن اقتصادی 

و صنعتی کشور را در این باره جویا شود. 
در ادامه نظــرات بخش خصوصی و فعــاالن اقتصادی آمده 

است:
دالالن یکه تاز بازار خودرو

حمیدرضــا صالحی، عضو اتاق بازرگانــی ایران، گفت: افزایش 
حجم نقدینگی و تــرس از افزایش نرخ تورم در ماه های آینده، 
موجب شده است مردم به سمت سرمایه گذاری در بازار خودرو 
بروند، از همیــن رو دالالن از فرصت پیش آمده به نفع خود در 
حال بهره برداری هســتند و قیمت ها را هــر گونه که بخواهند 

اعالم می کنند.
لزوم نظارت بر بازار آزاد خودرو

جعفر برکتین، عضو دیگر اتــاق بازرگانی ایران، گفت: تقاضای 
کاذب و حضــور مافیا عامل اصلی افزایــش قیمت نجومی و 

بدون ضابطه خودرو در بازار اســت. به نظر می رســد عدم نظارت صحیح 
موجب شده است دالالن برای بازار تصمیم گیری کنند و این اجحاف در حق 
مردمی اســت که صرفا به حفظ ســرمایه خود می اندیشند. مراجع نظارتی 
بر شــرکت های خودروســازی نظارت دارند، اما اکنون زمان آن است که این 

نظارت بر بازار گسترش یابد.
نقدینگی در مسیر درست هدایت شود

مرتضی بیشــه، عضو اتاق بازرگانــی ایران، گفت: بارها عنوان شــد که اگر 
نقدینگی مردم در مســیر درستی هدایت نشــود، بازارهای همچون خودرو، 
ارز، طال و مســکن آسیب می بیند و دالالن برای افزایش سوددهی خود وارد 
این بازارها می شــوند. افزایش سرسام آور خودرو و پراید در بازار که ارتباطی 
با خودروســاز ندارد، مصداق هشدارهایی است که از قبل درخصوص عدم 

هدایت صحیح نقدینگی مردم داده شده بود.
کاهش ارزش سرمایه و جوالن دالالن 

فرشته محمودی، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت: نگرانی مردم از سرنوشت 
نقدینگی و سرمایه اقتصادی امری طبیعی است، لذا ترس از کاهش ارزش 

ســرمایه و جوالن دالالن در بازار خودرو موجب شده تا بازار خودرو با حباب 
قیمتی مواجه شود. اگر پراید وارد مدار ۸۰ میلیون تومانی می شود به خاطر 

آن است که مردم حاضر هستند با قیمت های باال خودرو بخرند. 
سودجویان عرضه و تقاضا را به هم ریختند

ســید آرش علوی، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفــت: زمانی که دالالن وارد 
بازاری می شوند، تعادل عرضه و تقاضا به هم می ریزد؛ در مقطع فعلی نیز 
حضور ســودجویان در بازار خودرو باعث شده که عرضه و تقاضا هماهنگ 
نباشــد و قیمت ها در بازار مســیر افزایشــی به خود بگیرد. در این شــرایط 

سودجویان هستند که قیمت خودرو در بازار را مشخص می کنند. 
مردم از دالالن خودرو نخرند

خداشــکر کاظمی، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت: ضعف نظارت بر بازار و 
دالل بازی عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو اســت. باید از مدت ها پیش 

مراجع نظارتی بر بازار نظارت می کردند.
مافیایی در در بازار آزاد خودرو شــکل گرفته که توانسته به صنعت خودرو 
(خودروســازان) و مردم ضربه اقتصادی بزند. امیدوارم مردم با هوشــیاری 

مانع از سوءاســتفاده افراد فرصت طلب باشــند و اجازه ندهند 
دالالن تعیین کننده نرخ بازار باشند.

سازمان های نظارتی مانع گرانی خودرو در بازار شوند
حســین ابویی مهریزی، عضو اتاق بازرگانی ایــران، گفت: نبود 
نظارت و وجود پول های سرگردان در اقتصاد ایران سبب تقویت 
دالالن و تأثیرگذاری آنها در بازار شــده اســت. مردم به خودرو 
به عنوان کاالیی جهت ســرمایه گذاری مطمئن نگاه می کنند و 
ترجیح می دهند با حضور در این بخش مانع از ســقوط ارزش 
پول خود شــوند و از این رو خرید و فــروش خودرو صرفا برای 
مصارف شــخصی نبوده و بــه عنوان یك تجارت ســودآور در 
کشور رواج پیدا کرده اســت و سازمان های نظارتی باید بتوانند 
با برنامه ریزی های کارشناســی مانع از نابسامانی اقتصادی در 

بازار شوند.
قیمت بازار، قیمت کارخانه نیست

شــعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت: خیلی ها تصور 
می کنند قیمــت خودرو در بازار همان قیمت کارخانه اســت و 
مقصر هر گونه افزایش قیمت خودرو را شرکت های خودروسازی 
می دانند، امــا این دو باهم فرق قابل توجهــی دارند، اگر اکنون 
پراید به قیمت های باورنکردنی رسیده به خاطر فعالیت دالالن 
و ســودجویانی هست که از مدت ها قبل وارد بازار خودرو شدند 
و می خواهند از هر خبری برای منافع خود اســتفاده کنند. برای 
اینکه وضعیت بازار به ثبات برسد تنها توصیه ما حضور مراجع 

نظارتی بر بازار خودرو و حذف دالالن است.
نقدینگی را در مسیر درست هدایت کنید

سیدحســین ســلیمی، عضو اتاق بازرگانی ایــران، گفت: وقتی 
نقدینگی مردم زیاد باشــد و برای آن هدفی مشخص نباشد هر 
روز شاهد آن هستیم که این نقدینگی ها وارد یک بازار می شود. 
ســال های ۹۶ و ۹۷ حجم خرید در بــورس ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد 
تومان بود اما اکنون این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان رســیده 
است، این نشان می دهد که مردم برای حفظ سرمایه خود سراغ 
بورس رفتند، حال اگر بخشــی از همین افراد وارد خودرو شوند 
ببینید چه اتفاقی می افتد؟ از آنجا که انتظارات تورمی در کشور باالتر از نرخ 
تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی اســت، اقدام های هیجانی در بازارهای 
مختلــف رخ می دهد به همین جهت قابل پیش بینی بــود که بازار خودرو 
روز به روز به هم ریخته تر شــود. این موضوع (رشد قیمت پراید) ارتباطی با 
شرکت های خودروسازی ندارد اما باید سعی شود تا حجم نقدینگی مردم با 

راهکارهای مناسب کنترل شود.
دالالن و قیمت های نجومی

محمدرضــا گلیان، عضو اتــاق بازرگانی ایران، گفت: زمانی که کشــوری با 
تحریم روبه رو می شود و مشکالت در خیلی از صنایع ظهور می کند، دالالن 
و ســودجویان به سرعت وارد بخش هایی می شــوند که بیشترین آسیب را 
می بیند، به همین دلیل می بینیم دالالن وارد بازار خودرو شدند و هر قیمتی 
که بخواهند بر روی خودروها می گذارند. در مورد خودروی پراید هم چنین 
اتفاقی افتاده اســت، مردمی که نقدینگی دارند به بــازار خودرو می روند تا 
بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند، حال دالالن خودروهایی را که از پیش 

از این با قیمت پایین تر خریده اند با قیمت های نجومی می فروشند.
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وضعیت ایران در عصر اطالعات
روح اله اســالمی: ... کرونا آزمونی بــرای دولت -  �

کشــورها بود تا بتوانند آنچه سیاســت گذاری و هزینه 
کردنــد، مشــاهده کنند. آیــا ایران توانســت به لحاظ 
سرپا نگه داشتن فعالیت های عمومی و ارائه خدمات 
در زمــان قرنطینه موفق باشــد؟... فلســفه حاکم بر 
تکنولــوژی اطالعات در ایران تحت تاثیر اندیشــه های 
مارکسیســتی، پســت مدرن و پدیدارشناســانه است. 
هر ســه جریان که فعالیت زیادی در ترجمه و انتقال 
فرهنــگ تکنولــوژی و معانی عصر اطالعــات دارند، 
جریان هایی عقب مانده و حاشــیه ای هستند که قدرت 
تفکر را از نخبگان ایران ســلب کرده اند. به باور افکار 
پدیدارشــناس تکنولوژی های مدرن جهان را به قصد 
سلطه، ریاضی و کمی می کنند، از منظر مارکسیست ها، 
تکنولوژی های سایبر همان ابزارهای نوین امپریالیسم 
است و از منظر پسامدرن ها در حال ورود به قدرت های 
انضباطی و کنترلی و جامعه شبیه سازی شده هستیم. 
این افکار ارتجاعی و بی معنا بر ذهنیت سیاست گذاران 
و اندیشــمندان اثر گذاشته است و تبعات آن مقاومت 
و دیرفهمی فرهنگ عصر اطالعات را رقم زده اســت. 
درحالی که منطــق تکنولوژی همــان دانش جهانی 
و رویه ســازگار علمی اســت که در همــه دنیا مبنای 
سیاست گذاری اســت، در ایران فلسفه های وارونه به 
تخریب آینده کشور مشــغول هستند. بازی های زبانی 
روشنفکرانه سطح شفاف روزگار را از میان برده است و 

تفنن جای اندیشه سیاسی را گرفته است.

آزادسازی قیمت و معمای پراید ۹۰ میلیونی
ســروش خســروی: ... قیمــت خــودرو در بــازار  �

خاکســتری، تخت گاز  رو به افزایش اســت. صحبت از 
معامله ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی پراید و خریدوفروش پژو 
 ۲۰۶ تیپ  ۵ با قیمت ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان است. به 
نظر می رسد نتیجه برخورد و پوپولیستی وزارت صنعت 
با مقوله قیمت گــذاری در بازارهــای مختلف حاال به 
روشنی در پیش چشم همگان قرار گرفته است. سیاست 
ثابت و البته شکســت خورده این وزارتخانه در ۲ ســال 
گذشــته در اغلب بازارها اعمال قیمت گذاری دستوری 
و دستکاری در بازار بوده؛ سیاستی که در بازارهای مواد 
خام نظیر آهن و فوالد به شــدت رانت زا بوده و در بازار 
محصوالت نهایی نظیر خودرو، ضربه سنگینی به سبد 
هزینــه خانوارها و مصرف کنندگان خــودرو وارد آورده 
است. دست کم از اول امســال به این سو اعضای ستاد 
تنظیم بازار، هر دوشنبه، دور هم جمع شده اند تا قیمت 
دســتوری فروش کارخانه ای خودرو را تصویب و ابالغ 
کنند امــا هربار به بهانه ای اعضا بر ســر جدول قیمت 
نهایی به توافق نرسیده اند یا ابالغش را، از بیم حواشی 
آن، به دســتگاهی و کمیتــه ای دیگر پــاس داده اند... 
همان طور که تجربه ۵۰ ســال گذشــته نشان داده، این 
سیاســت نه تنها به پایین ماندن قیمت خــودرو در بازار 
کمکی نکــرده، بلکه به عکس، به عاملــی برای توزیع 
رانت، تولید فساد و البته غیرمنطقی ترشدن روند کشف 
قیمت در بازار خاکســتری تبدیل شده است. در نتیجه 
به نظر می رســد تنها راه حــل برون رفت بازار و صنعت 
خودرو از وضع فعلی، آزادســازی قیمت یا دســت کم 
تعیین فرمولی منطبق بر واقعیت های موجود است  تا 
از یک سو شرکت های خودروساز بیش از این زیر بار زیان 
انباشــته کمر خم نکنند و اشتغال این صنعت به خطر 
نیفتد و از ســوی دیگر قیمت ها در بازار خاکستری هم 
متعادل تر و از فاصله بین قیمت بازار و کارخانه کاسته 
شود، زیرا تجربه ۱۶ ماه اخیر نشان داده مداخله دولت 
و دســتکاری بازار نمی تواند بــه کاهش فاصله قیمت 

کارخانه و بازار خودرو منجر شود.
 

حقوق ملت در قانون اساسي
ســیدعلي اســماعیلي: ... مهم ترین کارکرد قانون  �

اساسي، قاعده مندسازي و محدودسازي اعمال قدرت 
و تنظیم روابط سه گانه: شهروند- حاکمیت، شهروند-

شــهروند و حاکمیت- حاکمیت است؛ قانون اساسي 
میثاق ملي و عهدنامه دولت و ملت و عالي ترین سند 
حقوقي کشــور و مرجع نهایي حل وفصل و منازعات 
ملي است. قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، در 
مردادماه ۱۳۵۸ با حضور ۷۲ نماینده، که ۴۲ نفر آنان 
از مجتهدین بودند مورد بررســي و پس از  ۶۷ جلسه، 
در ۱۲ فصــل و ۱۷۵ اصل، تصویــب و در تاریخ ۱۲ آذر 
۱۳۵۸، به تایید اکثریت مردم ایران رســید. با تصویب 
قانون اساسي، منشــوري ملي براي تمرین حکمراني 
جدیــد، مورد توافق و مبناي عمل قرار گرفت و حقوق 
و تکالیف متقابل دولت و ملت به رســمیت شناخته 
شــد. این یادداشــت درصدد توصیف، بازشناســي و 
بازگویي حقوق ملت در قانون اساســي است... همه 
ارکان حاکمیتي نظام جمهوري اسالمي ایران، حسب 
وظایفي که قانون اساسي برعهده آنان گذاشت، مجري 
و پاســدار حقوق ملتند و از سویي دیگر، اصول ۱۱۳ و 
۱۲۱، مســوولیت اجرا و پاســداري از قانون اساسي را 
برعهده رییس جمهور نهاده است و رییس جمهور در 
پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر 
متعال ســوگند یاد مي کند که پاسدار مذهب رسمي و 
نظام جمهوري اســالمي و قانون اساسي کشور باشد 
و همه اســتعداد و صالحیت خویــش را در راه ایفاي 
مســوولیت هایي که برعهده گرفته  به کار گیرد و خود 
را وقــف خدمت به مردم و اعتالي کشــور، ترویج دین 
و اخالق، پشــتیباني از حق و گســترش عدالت سازد و 
از هرگونــه خودکامگي بپرهیــزد و از آزادي و حرمت 
اشــخاص و حقوقي که قانون اساســي بــراي ملت 

شناخته است، حمایت کند.

آینه روزنه

سال هفدهم    شماره 3715 سیاستشنبه   20 اردیبهشت 1399

 حزب اتحاد ملت در بیانیه ای مطرح کرد:

عدالت آموزشی در طول این 
سال ها فراموش شده است 

حزب اتحــاد ملت به مناســبت روز کارگر و معلم  �
بیانیه ای صادر کرده است. در این بیانیه آمده: «انقالبی 
اسالمی بنا بر رویکردهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه 
رهبری انقــالب و معلمــان آن و علی االغلب مبارزان 
مخالف حکومت پهلوی نگاهی گشوده و توأم با همدلی 
و همراهی با طبقه کارگر داشته است و حضور آنان در 
اعتصابات کارگری در ماه های منتهی به پیروزی انقالب 
اســالمی ۵۷، این رویکرد دوطرفــه را تأکیدی مضاعف 
بخشید». در بخش دیگر از این بیانیه آمده:  «نگاهی که 
کار شــرافتمندانه را از حقوق اساسی مردم می دانست 
و برخــورداری  از تأمین  اجتماعی  از نظر بازنشســتگی ، 
بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی  سرپرستی ، درراه  ماندگی ، 
حوادث  و ســوانح ، نیاز به  خدمات  بهداشتی  و درمانی  
و مراقبت های  پزشــکی  به  صورت  بیمه  و غیره  را حقی  
همگانی  می دانســت (اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی). 
قانون اساســی جمهوری اســالمی بر نقش و جایگاه 
بی بدیــل کارگــران - در معنای عــام آن یعنی نیروی 
انســانِی پیش برنده  امور- و جایگاه تصمیم ســاز آن در 
اداره کشــور تأکید می کند». در بخــش دیگر این بیانیه 
با اشــاره به روز معلم آمده: «طــی دولت های دهم و 
یازدهــم و علی رغم همه امیدی کــه معلمان به تدبیر 
دولت برای حل معضالتشــان داشتند تحول اساسی را 
به چشــم ندیدند، نه در عرصه مدیریت و نه در عرصه 
برنامه ریزی درسی نه تنها شاهد تحوالت مثبتی نبودیم 
که برعکــس در این دولت، بخــش محتوایی آموزش 
عمال در اختیار جریــان فکری مقابل دولت قرار گرفت. 
هرچند نبایــد از کنار تالش های دولت در ســاماندهی 
نیروی انســانی، تأمین منابع افزایــش حقوق معلمان 
و مــواردی مانند اینها، آن هم در ســخت ترین شــرایط 
اقتصادی به راحتی گذشــت ولی انتظــارات جامعه و 
معلمــان از وزارت آموزش وپــرورش همچنان فاصله 
زیــادی با عملکــرد انجام شــده دارد». در ادامه آمده: 
«عدالت آموزشــی در طول این ســال ها به طور کامل 
فراموش شده است و دولت برخالف اصل سی ام قانون 
اساســی که بر  آمــوزش و پرورش رایــگان تأکید دارد، 
اداره هزینــه ای مدارس دولتی را تقریبــا به طور کامل 
به مردم واگذار کرده اســت و مدارس دولتی مجبورند 
به شــکل های مختلف از مردم مبلغی به عنوان کمک 
به مدرســه دریافت نمایند. درحالی که بر اساس اصل 
سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات 
خــود را برای تأمیــن آموزش و پــرورش رایگان برای 
همه در تمام سطوح، به کار گیرد، دولت به تمام معنا 
مدارس را به حال خود رها کرده است و اگر در مناطق 
برخــوردار مدارس می توانند از اولیــای دانش آموزان 
مبالغ هنگفتی دریافت کنند ولی در مناطق دورافتاده و 
محروم مدارس عمال قادر به تأمین نیازهای اولیه خود 
نیستند. در چنین وضعیتی باید گفت آموزش وپرورش 
ما دچار یک ساختار طبقاتی شده که دولت و وزارتخانه 
مربوطه هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارند. 
حتی اجرای برنامه های مثل شــاد (شــبکه اجتماعی 
دانش آموزان) نیز در شــرایط موجــود بدون توجه به 
موقعیــت مالی اولیــای دانش آموزان بر شــدت این 
اختــالف طبقاتی افزوده اســت». حــزب اتحاد ملت 
اضافه کرد: «در شــرایط موجود آموزش و پرورش راه 
برای رشــد معلم به عنوان یک عنصــر متفکر، منتقد 
و حرفه ای بســته شده است و شــرایط امنیتی حاکم 
بــر آموزش و پــرورش که پیش از آن بــا اعمال انواع 
گزینش هــای عقیدتی و سیاســی آغاز می شــود، راه 

هرگونه رویکرد انتقادی را سد کرده است. 

شــرق: در ادامه آسیب شناسی جریان اصالحات 
که از هفته گذشــته در روزنامه «شــرق» آغاز شد 
و در اولین گفت و گو محمدرضــا تاجیک، تحلیلگر 
و تئوریســین جنــاح اصالح طلــب، از جریــان 
«پســااصالح طلبی» ســخن گفــت، محورهایی 
برای گفت وگو با دکتــر علیرضا علوی تبار، از دیگر 
ایشان  که  شد  ارسال  اصالح طلب،  تئوری پردازان 
ترجیح دادند پاســخ به ســؤاالت «شــرق» را در 
قالب مقاله  ای بنویســند؛ ایــن مقاله هم زمان در 

وب سایت مشق نو نیز منتشر می شود.

این روزها، وضعیت اصالح طلبان و آینده احتمالی 
آنها، موضوع گفت وگوها و مجادله های بســیاری 
است. پرسش کنندگان و پاسخ دهندگان کم و بیش 
بــاور دارند کــه اصالح طلبــان نتوانســته اند به 
اهداف اعالم شده خویش دســت یابند و هرکدام 
به گونــه ای می کوشــند تا علــت ایــن ناکامی را 
دریافتــه و توضیح دهند.ریشــه یابی ناکامی از آن 
نظر مهم اســت که مبنایی برای پیشنهاد نوسازی 
و بازسازی می شود. اگر در ریشه یابی موفق باشیم، 
در ارائه راه حل مؤثــر نیز کامیاب خواهیم بود. در 
غیر این صورت، پیشــنهادها راه به جایی نخواهد 
برد و بیشــتر به خیال پردازی نزدیک می شــوند تا 
پیشــنهادهایی کاربردی. در اینجا تالش می شــود 
با آسیب شناســی وضــع موجــود اصالح طلبان، 
زمینه برای گفت وگــوی انتقادی در این باره فراهم 
شــود؛ اما قبل از شــروع، توجه بــه دو نکته الزم 
به نظــر می رســد؛ اول اینکه بایــد تفکیک میان 
«اصالح طلبــی» و «اصالح طلبان» را پذیرفت. هر 
اتفاقی که برای اصالح طلبان (نیروهای سیاســی 
فعــال برای ایجــاد اصالحات مردم ســاالرانه در 
ایران) بیفتد، اصالح طلبی به عنوان یک خواســته 
ملی برای دگرگونی گام به گام و مسالمت جویانه، 
تــداوم خواهد یافت و در هر مقطعی نمایندگان و 
سخنگویان خود را خواهد یافت. دوم اینکه بحث 
از ناکامــی اصالح طلبان، نباید با فراموشــی آثار 
مثبت تالش و اقدام آنها در کشــور یکسان فرض 
شــود. جنبش اصالحات ثمرات نیکویی داشــته 
است که برای پذیرفته شدن آن به عنوان یک مقطع 
روشن در تاریخ بلند ایران، کافی است. با توجه به 
این دو نکته، ســراغ پرســش اصلی می رویم؛ چه 
علل و عواملــی منجر به ناکامی اصالح طلبان در 

تحقق اهداف اعالم شده  آنها شده است؟
۱. ویژگی های نظــام موضوع اصالح: موضوع 
تالش برای اصالح «نظام جمهوری اسالمی ایران- 
واقعا موجود» است. اصالح طلبان می خواستند تا 
«نظام سیاسی» ایران را که در واقعیت تحقق یافته 
است، در راســتای مردم ساالرانه تر شدن روزافزون 
اصالح کنند. نظام سیاســی در ساده ترین تعریف 
«مجموعه همبسته ای است از نهادها، فرایندها و 
سازوکارها که کسب، توزیع، اعمال، گردش قدرت 
و نظارت بر آن را ســامان داده و تنظیم می کنند». 
نظام حقوق اساســی کشور و اندیشه های بنیادین 
سیاســی در شــکل دهی به این نظام نقش دارند؛ 
اما تعیین کننده ترین عامل «میزان قدرت جریان ها 
و گرایش های مختلف سیاســی» حاضر در عرصه 
رقابت و مبارزه سیاســی است. اصالح ... با موانع 
و تنگناهایی مواجه اســت کــه در واکاوی ناکامی 
اصالح طلبان باید مرکز توجه قرار گیرد. در ذیل به 

برخی از آنها اشاره می شود.
۱-۱) بنیان ها بر مبنای گفتمان خاصی شــکل 

گرفتــه و حقانیــت و جهت گیری خــود را از این 
گفتمان می گیرد. اینــک با اطمینان می توان گفت 
کــه عناصری در ایــن گفتمان وجــود دارند که با 
یکدیگر غیر قابل جمع انــد. برخالف آنچه در گام 
نخســت به ذهن می آید، این مربوط به اســالم و 
مردم ســاالری نیســت؛ بلکه به دو تفسیر و فهم 
از اســالم و جهت گیری های سیاســی و اجتماعی 
ســازگار با آن باز می گردد. هر یک از رقبای سیاسی 
می کوشد تا به یک وجه از این وجوه تمسک جسته 
و به اقدامات سیاسی خویش حقانیت بخشد . هر 
جریان نیز شواهدی مؤید برای خویش می یابد. به 
همین دلیل، گفت و گــو برای اصالح قانونی وضع 
موجود، اغلب به تکافوی ادله رسیده و به بن بست 
می انجامد. این نیز امکان رسیدن به اجماع نهادی 
را به حداقل می رساند، مانعی است برای اصالح 
از درون. این مشــکل فقط به وجه سیاسی قانون 
اساســی بازنمی گردد و ســایر وجوه آن نیز در این 
زمینه مشکل دارند. در فرصت دیگری این مشکل 

را بررسی می کنیم.
۲-۱) اندک ســاالری تثبیت شــده: در یک روند 
حداقل ۳۰ســاله، نظام سیاســی ایران به صورت 
یک اندک ســاالری درآمده اســت. شکل گیری این 
اندک ســاالری با طراحی بــوده و از طریق آزمون 
و خطــا تحقــق بیرونی پیدا کرده اســت. نهادها، 
فرایندها و ســازوکارها به گونه ای طراحی و تثبیت 
شــده اند که صــورت انتخابی بســیاری از نهادها 
حفظ می شــود؛ اما قــدرت از محــدوده خاصی 
بیرون نمی رود. هر تالشی برای اصالح با نهادهای 
ســازوکارهای  و  رســمیت یافته  و  تعریف  شــده 
تقویت شده همسو مواجه خواهد شد که در مقابل 

هر نوع اصالح دموکراتیک مقاومت می کند.
۳-۱) قدرتمندی همبســته سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی. در ســال های گذشــته تشکلی در کشور 
شــکل گرفته و قدرت یافته اســت که ضمن آنکه 
مواضع ایدئولوژیک و سیاســی مشــخصی دارد و 
رقیب سایر گرایش ها محســوب می شود، با تکیه 
بر امکانات عمومی از منابع قدرتمند اقتصادی نیز 
برخوردار شده است... هم مواضع ایدئولوژیک این 
جریــان و هم رانت قدرت و ثروتــی که در اختیار 

دارد، با فرایند گذار به دموکراسی مغایر است... .
۴-۱) فشــارهای خارجی مخرب. نظام سیاسی 
ایران، تحت فشارهای خارجی تخریب کننده  زیادی 
قرار دارد، فشــارهایی که رو به افزایش و تشــدید 

هم هســتند. حکومت هــای جاه طلــب و رانتی 
جنوب خلیج فارس، حکومت اشغالگر اسرائیل و 
حکومت ســلطه گر آمریکا مثلثی را برای فشار بر 
ایران و حکومت آن سامان داده اند و این فشار را از 
طریق تحریم، تهدید نظامی و عملیات خرابکارانه 
دنبال می کنند. تأثیر این فشارهای خارجی، تقویت 
نگاه ها و برخوردهای امنیتی از یک سو و وابستگی 
معیشتی مردم ... از سوی دیگر است. هر دو روند 

مانع گذار کم هزینه به مردم ساالری هستند... .
۲) ضعف های جبهه اصالح طلبان. دشواربودن 
اصالحات دموکراتیک در ایران به تنهایی نمی تواند 
دلیل ناکامی باشــد. علت دیگــر ناکامی را باید در 
ضعف های درونی این جبهه جســت و جو کرد. به 

برخی از آنها اشاره می کنم.
۱-۲) ابهام در دیدگاه ها و مواضع. بخشــی از 
افــراد و گروه های مؤثــر اصالح طلب درون نظام 
سیاسی ایران شــکل گرفته و رشد کرده اند... آنها 
در کشــمکش مداوم میــان دوگانه هایــی مانند 
عقل مــدرن/ آموزه های ســنتی،  آزادی خالقیت 
فرهنگی/ تولیــد فرهنگی کنترل و هدایت شــده، 
توجه به مقتضیات زمان و مکان/ حفظ اصالت ها 
و پایبندی به پیشــینه ها، میهن دوستی/ امت گرایی 
و... قرار دارند و بســیاری از آنها نتوانسته اند راهی 
برای خــروج از ایــن دوگانگی ها و نوســان های 
ناشــی از آن بیابند. برخالف آنچه تبلیغ می شود، 
این دوگانگی ها ناشــی از دوگانگی دینی/ دنیوی 
نیست، بلکه دوگانگی قرائت های مختلف از دین 
اســت . بســیاری از چهره های مؤثر اصالح طلب 
هنــوز در پذیــرش لوازم مردم ســاالری با خویش 
در جدال انــد و به دنبــال تعدیــل مردم ســاالری 
و ســازگارکردن آن بــا باورهای خویش هســتند. 
ابهام فقــط در جهت گیر ی ها و مواضع نیســت، 
بلکــه در تحلیل و ریشــه یابی وضــع موجود هم 
هســت. برخی هنوز گمان می کنند با تغییر برخی 
از مســئوالن و برخی از راهبردها و خط مشــی ها 
می توان مشــکالت را حل کرد؛ اما برخی نیز بدون 
اصالح ســاختارها امید ندارند که بــا تغییر افراد 
و خط مشــی ها مشــکالت دوباره بازتولید نشوند. 
ترکیبی از ابهام های ایدئولوژیک و ابهام در تحلیل 
وضع موجود منجر به ایجاد ابهام در راهبردهای 
سیاسی شــده است. تالش برای حضور در قدرت، 
تقویت فرایندهــا و نهادهای دموکراتیک بیرون از 
قدرت و ده ها پیشنهاد دیگر حاصل همین ابهام ها 

هستند.
۲-۲) ضعــف مدیریت. در برخی از تحلیل ها 
از ضعــف رهبری در اصالح طلبان ســخن گفته 
می شود که به نظر دقیق نمی آید. اصالح طلبان 
در زمینــه «مدیریتــی» ضعف دارنــد. مدیریت 
مجموعــه ای از کارکردها را در بــر می گیرد که 
رهبری فقط یکی از آنهاســت. طراحی راهبرد و 
خط مشی مناسب، ســازماندهی، ایجاد انگیزش، 
مهار و نظــارت بر رفتارهــای جمعی همگی از 
وظایف مدیریتی هســتند. انکار نمی توان کرد که 
فشارها مانعی عمده بر سر شکل گیری مدیریتی 
قدرتمنــد در میان اصالح طلبان بوده و در موارد 
متعــددی در انجــام وظایف مدیریتــی اختالل 
ایجاد می کند؛ اما فقدان انگیزه از یک  سو و توان 
مدیریتی از ســوی دیگر را نیز نباید نادیده گرفت. 
آنهــا که توانمنــد هســتند و می توانند به خوبی 
مدیریت کنند، خســته از کشــمکش های مداوم 
و فشــارهای خرد کننده، خود را کنار می کشند و 
آنها که جاه طلبی کافــی دارند، اما لزوما پرتوان 
نیســتند، همه جــا داوطلب انــد! مدیریت کردن 
یک مجموعه پرشــمار و گســترده نیازمند مراکز 
مشــخص ســازمانی و مراکــز تولیــد اندیشــه 
اســت. اصالح طلبــان هیچ گاه در ایــن زمینه ها 

سرمایه گذاری نکرده اند... .
و  نامتــوازن  جبهــه ای  ســازماندهی   (۲-۳
نامنســجم. این مشــکل البته از تبعــات ضعف 
مدیریت اســت؛ اما آن قدر مهم اســت که باید آن 
را مســتقل بررسی کرد. اصالح طلبان از آغاز خود 
را به عنوان یــک جبهه معرفــی می کردند یعنی 
مجموعــه ای از احزاب و تشــکل ها و افراد که در 
مــورد یک راهبرد سیاســی مشــخص و پیروی از 
یک مرکزیت تعریف شــده، گرد هــم آمده اند. اما 
در نبود یک مجموعه از راهبردها و خط مشــی ها 
(ناشــی از ابهــام در دیدگاه ها و مواضــع) باری 
بیش از حد توان بــر دوش افرادی قرار می گرفت 
کــه در این جبهه مســئولیت می پذیرفتند . اجزای 

نهادهای تشــکیالتی خوب تعریف نشــده بودند 
و حقانیــت آنها همیشــه مورد پرســش بود. اگر 
شــورایی تصمیمی می گرفت که بــا نظر برخی از 
افراد ناســازگار بود، اولین واکنش زیرســؤال بردن 
حقانیت شــورای تصمیم گیرنده بود! تقسیم کار، 
تفویض اختیار و مســئولیت، تعریف و فرایندهای 
انجام امور، تعریف سلســله مراتب و سازوکارهای 
هماهنگی، هیچ کدام به دقت صورت نگرفته بود، 
از این رو انسجام تشکیالتی در حداقل قرار داشت. 
به عالوه وزن احزاب در تصمیم گیری ها مشخص 

نشده بود.
محفل هــای کوچکــی که نــه تولید اندیشــه 
داشــته اند و نه قــادر به ســازماندهی و آموزش 
نیروها بوده انــد، با گرفتن مجوز از وزارت کشــور 
بــه همان حق رأیی دســت می یابنــد که احزاب 
کم و بیش سراســری. عالوه بر نادرست بودن، این 
روش پیامد بدتری نیز داشت. افرادی که خواهان 
موقعیت تأثیرگذار در تصمیم گیری بودند، تشویق 
می شــدند که با ایجاد حزب و تشکل (صوری) در 
فرایندهــای تصمیم گیری نقش ایفا کنند. این گونه 
ما با مجموعه ای از تشــکل های ریز و درشــت و 
همگی با توانی کمتر از متوســط مواجه می شویم 
کــه فقط روی کاغــذ و هنگام تعییــن نامزدهای 
انتخاباتی در عرصه های مختلف حضور می یابند! 
احزابی که آن قدر شــیفته و تشنه خدمت هستند 
کــه از شــرکت در هیــچ انتخاباتــی صرف نظــر 
نمی کنند، حتی اگر مطمئن باشــند که رأیی ندارند 

و بدتر از آن نامزدی هم برای معرفی ندارند!
۴-۲) ضعف های اخالقی و شخصیتی. عرصه 
سیاست ورزی و کســب و کار اقتصادی در کشور ما 
به شدت آلوده است. تنها انسان های خودساخته 
و برخوردار از شــخصیت بسیار قوی می توانند در 
برابر وسوســه مداوم برای گــردآوری رانتی ثروت 
و کســب ارادت ســاالرانه قــدرت، مقاومت کنند. 
آلوده شــدن افــرادی (هرچند محــدود) از جبهه 
اصالحات را نمی توان انکار کرد. آلوده شــدگان در 
مقابل فشــارهای بیرونی آسیب پذیرند و به راحتی 
امتیاز می دهند. از این رو همیشه می توان از آنها به 
عنوان نفوذی و ســتون پنجم بهره گرفت... وجود 
افرادی که از موقعیت های خویش سوء اســتفاده 
می کنند و سیاســت را در خدمت ثروت می آورند، 
حتی اگر اندک هم باشــند، می تواند به اعتبار یک 
جریان سیاســی لطمه بزند و پشتوانه مردمی آن 
را تضعیف کند. تالش مداوم برای مطرح شــدن و 
خودنمایی، همراه با ترس ازدست دادن موقعیت، 
می توانــد فاجعه آفرین باشــد. تــرس و طمع دو 
دشمن قدیمی انســان هستند که انسان های فاقد 
خودســازی را به تباه کردن خود و همراهان شــان 

می کشاند.
همه علل ناکامــی را نمی تــوان در وضعیت 
نظام سیاسی و ضعف های اصالح طلبان خالصه 
کرد. شــرایط عمومی جامعــه و وضعیت خاص 

مخالفان نیز بسترساز برخی از ناکامی  هاست.
۳) آشــفتگی و گســیختگی اجتماعی. طبقه 
متوسط در نتیجه سیاست های نادرست اقتصادی 
همراه بــا سیاســت های نامناســب در ارتباطات 
خارجی، به شدت تضعیف شده و تحت فشار قرار 
گرفته است. ناکامی های مکرر در تالش برای بهبود 
وضعیت و تحقیر همراه بــا هر ناکامی، آرزوهای 
سرکوب شــده را به خشــم و نفــرت تبدیل کرده 
است. بی حوصلگی، افراط و تفریط، بی اعتمادی، 
فردگرایی خودخواهانه، منفی بافی مداوم و پرهیز 
از هر نوع اقدام جمعــی نظم یافته از ویژگی های 
جامعه کنونی ماســت. به ویژه تورم لجام گسیخته 
اعتمادبه نفــس و پیش بینی پذیری را از محرومان 
جامعــه گرفته اســت. همــه این عوامــل نوعی 
سیاست گریزی را پدید آورده اند. منظور این نیست 
کــه اعتراض و انتقاد نمی کنند، منظور بی میلی به 
مشارکت و ایفای نقش و «اقدام سیاسی جمعی» 
اســت. در چنیــن فضــای اجتماعــی ای چگونه 
می توان سیاســت های اصالحی را پیش برد؟ در 
فضایــی که فحش بیشــتر از هر صدایی شــنیده 
می شــود و ســیاه و ســفید دیدن مقبول همگان 
اســت، اصالح  کردن گام به گام و با حوصله امور 
تا چه حد از پشتیبانی مردم برخوردار خواهد شد؟ 
بخش قابل مالحظه ای از نســل جدید برای خود 
همه حقی قائل هستند ولی در پذیرش مسئولیت 
ســخت گیر و بی عالقه اند. مخالفان نیز همگی بر 
این آشفتگی و گســیختگی می افزایند. هیچ نقطه 
امید و روشــنی نمی بینند، می کوشــند تا هرگونه 
امیــد به اصــالح متکی بر داخل را نفــی کنند، از 
فشــار و تهدید و گاه حمله خارجی دفاع می کنند 
و فعاالن مســالمت جوی داخلی را چون شیاطین 
فریــب کار تصویــر می کنند. ایجــاد دوقطبی های 
حاشــیه ای  جنجال هــای  راه انداختــن  و  کاذب 
حواس ها را از مســائل اصلی پــرت می کند و جز 
فرسودگی ذهنی و روانی حاصلی به بار نمی آورد. 
تخریب و تمســخر باورهای مردم جز اینکه آنها را 
به آغوش محافظه کاران و تندروان براند، فایده ای 

نخواهد داشت... .
همان طور کــه می بینیم، علل و عوامل ناکامی 
اصالح طلبــان متنــوع و گوناگــون اســت. برای 
حل مشــکالت در ســطح ملی و چه در ســطح 
اصالح طلبان، هیچ راه حل دوشبه ای وجود ندارد، 
اما مشــکل بــدون راه حل هم نداریــم. وضعیت 
آینده را میزان آگاهی، اراده و همبستگی ما تعیین 

خواهد کرد.

علیرضا علوی تبار مطرح کرد:
علل ناکامی اصالح طلبان

پروانه تاسیس و بهره برداری بهداشتی کارگاهی به شماره 
۱۴/۱۵۴۷ و شماره تاسیس و بهره برداری ۱۲/۱۰۸۰ متعلق به 
خانم سارا نقشبندی در زمینه فعالیت غذایی و آشامیدنی با 

خط تولید فرآوری و بسته بندی ادویه جات صادره از معاونت 
غذا و داروی ارومیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

برگ سبز خودرو ام وی ام MT-X۲۲ رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۵۲ _ ۳۹۷ ب ۵۲ و شماره موتور 

MVMD4G15BAFH004768 و شماره شاسی 
NATFBAAV0H1004938 به نام مجتبی رجبی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 شناسه نظارت تولید کارگاهی به شماره شناسه
 ۱ - ۱۰۸۰ / ۱۲ در زمینه انواع فرآورده های ادویه جات 

با نام تجاری شلیرا به شماره  ۸۲۸۸ / ۱۴ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

پروانه مسئول فنی واحد های کارگاهی تولید و بسته بندی 
مواد فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
به شماره پروانه مسئول فنی ۱۰۸۰ / ۱۲ به نام خانوم رقیه 

محمودی با کدملی ۲۸۸۹۸۲۶۹۴۵ فرزند محمد به شماره 
۵۹۱۵ / ۱۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

برگ سبز خودرو پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۹۹ _ ۴۷۹ ط ۵۴ و شماره موتور ۲۱۰۲۳۷۹ و شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۶۱۸۷۴۳۰ به نام مهران محمدی 

کلهری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهی می شود فاکتور شماره ۹۷۰۹۱۷۳۱۰ 
مربوط به بلوک سیلندر به شماره موتور 

۱۲۴۸۲۰۴۳۴۹۷ مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد

 برگ سبز، بنچاق و سند کمپانی خودرو پژو
206SD _ TU5 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۴ به 
شماره پالک ایران ۱۰ _ ۶۳۷ س ۷۳ و شماره موتور 
NAAP۴۱FE- 163 و شماره شاسیB0204640
 ۰FJ۲۸۷۴۸۹ به نام مهدی جاللی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR
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با رأی پارلمان بن بست ۵ماهه در عراق 
پایان یافت

مأموریت دشوار 
مصطفی الکاظمی

پارلمــان عراق بــا دادن رأی اعتمــاد به مصطفی  �
الکاظمــی و بخشــی از کابینه اش به پنــج ماه خأل در 
پســت نخســت وزیرى پایــان داد. نخســت وزیر عراق 
در ســخنرانی اش گفــت بــه صــداى معترضــان و 
خواسته هایشان گوش خواهد داد و نخواهد گذاشت از 
خاك عراق براى حمله به کشــورى دیگر استفاده شود 
اما رئیس پیشین سازمان اطالعات ملی عراق که سابقه 
روزنامه نــگاری را نیز در کارنامه خــود دارد، در حالی 
کارش را آغاز خواهد کــرد که همه اعضای کابینه اش 
نتوانســتند از پارلمان عراق رأی اعتماد بگیرند.عراق از 
سال گذشته شاهد تظاهرات مردم در بغداد و شهرهای 
شیعه نشــین جنــوب در اعتــراض به فســاد دولتی، 
بــی کاری و وضعیت بد خدمات عمومی بوده اســت. 
این اعتراضات باعث شــد عادل عبدالمهدی از سمت 
نخســت وزیری عراق کناره گیری کند. عبدالمهدی پس 
از اســتعفا تاکنون به عنوان کفیل نخست وزیر فعالیت 
می کرد و اختالفات سیاســی در عراق باعث شــده بود 
جناح های سیاســی نتوانند بر سر پست نخست وزیری 
به توافق برســند.با این حــال، ۱۵ وزیر کابینه مصطفی 
الکاظمــی از پارلمان عراق رأی اعتمــاد گرفتند. طبق 
این گــزارش تصمیم گیری درخصــوص وزرای نفت و 
امور خارجه به دلیل وجود اختالفات به تعویق افتاده 
اســت. وزرای پیشــنهادی مصطفــی الکاظمی برای 
وزارتخانه هــای کشــور، دفاع، دارایی و بــرق از جمله 
وزرایی بودند که توانســتند از نمایندگان حاضر پارلمان 
رأی اعتماد بگیرند. کاظمی پس از رأی اعتماد پارلمان 
در توییتی نوشــت، راه مــا امنیت، ثبات و شــکوفایی 
عراق اســت.روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی درباره 
چالش های پیش روی نخست وزیر عراق می نویسد که 
کاظمی ۵۳ساله از روابط مســتحکم با آمریکایی ها و 
وجهه پراگماتیک برخوردار است و از نظر ایران نیز فردی 
مقبول است. الکاظمی اولین نخست وزیر واقعی عراق 
از زمان استعفای عادل عبدالمهدی محسوب می شود.

الکاظمی عمال به آنچه وعده کرد یعنی درپیش گرفتن 
رویکردی جدید برای تنش های اجتماعی عمل کرد و با 
تظاهرکنندگان دور یک میز نشســت و به جای حمایت 
از تالش هــای دولت  قبلی برای متفرق کــردن آنها به 
زور و نادیده گرفتن شــان وارد رایزنی شــد. این در حالی 
اســت که کاهش بهای نفت تقریبا میزان درآمد عراق 
را تــا نصف کاهــش می دهد و این امر ایــن احتمال را 
تقویت می کند که کاظمی حقــوق کارمندان دولت را 
کاهــش دهد یا تعداد آنها را در هفته های آتی به طور 
گســترده کاهش داده و دســت به تعدیل نیرو بزند؛ در 
هر دو صورت عواقب وخیمی در انتظار او خواهد بود.

طبق این گزارش، کاظمی با اینکه با سلسله مشکالتی 
روبه روست، حضورش در صحنه سیاسی به درجه ای از 
انعطاف پذیری در نظام سیاسی این کشور اشاره دارد که 
در مسیر بن بســت قرار گرفته است. این واقعیت نشان 
از آن دارد که نقش گســترده احزاب سیاسی شیعه در 
حال رنگ باختن اســت. این روزنامه به نقل از رحمان 
الجبوری، همکالسی الکاظمی در دانشگاه آمریکایی در 
ســلیمانیه آورده است: او فردی لیبرال و سکوالر است 
اما بــه لحاظ واقعی الکاظمی اگر بخواهد مســتقیما 
با شــبه نظامیان تقابل داشته باشــد یا با احزاب شیعه 
مخالفتی کند با مقاومت قوی روبه رو خواهد شد.یکی 
از سیاست مداران نزدیک به نخست وزیری جدید عراق 
درباره او به به فرانس پرس گفت: کاظمی با هیچ کس 
سر دشــمنی ندارد. او عمل گراست و مناسبات خوبی 
با همه بازیگران اصلی در عراق دارد: روابط حســنه با 
آمریکایی هــا دارد و روابطش به تازگی هم با ایرانی ها 

خوب شده است.
دعوت بن سلمان از کاظمی

در همین حال، دفتر مصطفی الکاظمی در بیانیه ای 
اعالم کرد که محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان در 
تمــاس تلفنی بــا کاظمی، به او کســب رأی اعتماد از 
پارلمــان را تبریک گفت. در این بیانیه آمده اســت که 
ولیعهد عربستان همچنین تبریک  سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه سعودی و نیز تمایل او برای تقویت روابط میان 
دو کشور همسایه برادر را به کاظمی انتقال داده و از او 
برای سفر به عربستان دعوت کرده است. از سوی دیگر، 
گزارش ها حاکی اســت که مایک پمپئــو، وزیر خارجه 
آمریــکا نیــز در گفت وگویی تلفنی بــا کاظمی ضمن 
اســتقبال از تشــکیل دولت جدید در بغــداد، در مورد 
لزوم اصالحات، مقابله با فســاد و مســئله همه گیری 

کووید-۱۹ با مصطفی الکاظمی رایزنی کرده  است.

پنجشــنبه گذشــته بــه عبارتــی هفتم مــاه می 
 ۲۰۰۰ والدیمیــر پوتین برای نخســتین بــار به عنوان 
رئیس جمهوری روسیه سوگند خورد. او سه بار دیگر 
پس از آن هم در جایگاه رئیس جمهوری ســوگند یاد 
کرد. چهار مــاه قبل از اولین ســوگند پوتین، بوریس 
یلتســین به صورتی غیرمنتظره از ریاســت جمهوری 
روســیه کناره گیری کرد و پوتین، نخســت وزیر وقت 
و افســر سابق ســرویس امنیتی روســیه، سرپرست 
ریاست جمهوری این کشور شــد. در انتخابات اواخر 
ماه مارس، این جانشین موقت یلتسین توانست بیش 
از نیمی از آرا را به دست آورد تا با یک پیروزی نزدیک 
مانع از کشیده شــدن سرنوشت انتخابات به دور دوم 
شود. صعود پوتین به رأس قدرت در روسیه مسیر این 

کشور را برای همیشه تغییر داد.
دو دهــه از حضــور در رأس قــدرت در کرملیــن 
می گــذرد و در این مدت او قدرت را در روســیه به طور 
کامل در دســت خــود قبضه کرده و نقش مســکو در 
تحــوالت بین المللــی را هم پررنگ تر کرده اســت. در 
ابتــدای قرن بیســت ویکم، پیش بینی چنیــن تغییراتی 
در مســکو غیرقابل تصور بود. انتخاب پوتین به عنوان 
رئیس جمهور اولین تغییــر قدرت به روش دموکراتیک 
در روســیه بود اما این پیروزی باعث شــد تا روز به روز 
مسیر پوتین برای تسلط کامل بر روسیه هموارتر شود و 
اخیرا نیز با ایجاد تغییر در قانون اساســی، پوتین تا سال 
۲۰۳۶ می تواند به عنــوان یکی از قدرتمندترین رهبران 
جهان، یکی از طوالنی ترین دوره های رهبری یک کشور 
را به نام خود ثبت کند. برای درک بهتر تغییرات روسیه 
تحــت حکومت پوتیــن، جایگاه واقعی این کشــور در 
جهان طی ۲۰ سال اخیر و چشم انداز آینده نشریه «فارن 
پالســی» نظر محققــان، کارشناســان و روزنامه نگاران 

شاخص حوزه روسیه را جویا شده است.
دستاوردهای ناچیز در روسیه پوتین

سابق  ســردبیر  گلیزر،  سوزان 
فارن پالیسی و مدیر سابق دفتر 

واشنگتن پست در مسکو
۲۰ ســال پیــش، در جواب 
ایــن ســؤال کــه آیــا پوتین یا 
هر شــخص دیگــری می تواند 
طوالنی تریــن دوره رهبــری روســیه پــس از ژوزف 
اســتالین را به نام خود ثبت کند، یا از حیرت تعجب 
می کردم یا با صدای بلند می خندیدم. ۲۰ ســال پیش 
کــه پوتین رئیس جمهور روســیه شــد و دهه پنجم 
زندگی خود را سپری می کرد و بسیاری از شهروندان 
روس که آن زمان نظرشــان را جویا شدم، او را فردی 
جوان، ســخنور و کامــال باهوش می دیدنــد. پوتین 
جانشین یلتسین کهن سالی شده بود که در سال های 
پایانی ریاســت جمهوری اکثرا بیمار بود و وقت خود 
را با نوشــیدن الکل می گذراند و در چنین شــرایطی، 
ســرمایه داری موفق شده بود تا کامال در روسیه نفوذ 
کند. پوتین از ضرورت انجــام اصالحات اقتصادی از 
جمله اصالحات مالیاتی صحبت می کرد و به تمجید 
از اروپا می پرداخت و به اقتصاد رو به رشــد روســیه 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اشاره می کرد 

که توانسته بود پرتغال را پشت سر بگذارد.
و  داخــل  در  پوتیــن  حامیــان  از  بســیاری 
تحســین کنندگان او در غــرب امــا درک درســتی از 
مواضع رئیس جمهور جدید روســیه نداشتند و تصور 
می کردنــد که تغییــرات در روســیه در جهت ایجاد 
یک کشــور عادی، مــدرن و میانه خواهــد بود. آنها 
که چنین نگاهی داشــتند برای تحقق رؤیایشان باید 
واقعیت های زیادی را نادیده می گرفتند: پوتین همان 
زمان جنگ وحشیانه چچن را راه انداخت و این جنگ 
باعث شد تا نام او بیش از گذشته مطرح شود. عالوه 
بر این، پوتین انتخاب حلقه نزدیکان یلتســین بود تا با 
صعود او به رده اول قدرت، یلتسین و نزدیکانش هم 
مورد عفو قرار گیرند. نکته مهم دیگر هم این بود که 
پوتین ســابقه  ای کامال امنیتی داشت و در دوره اتحاد 
شــوروی در KGB خدمت می کــرد و طبیعی بود که 
ایده تشکیل حکومتی کامال امنیتی را در سر بپروراند.
دو دهــه از آن روزهــا گذشــته و روســیه گرفتار 
رهبر ســالخورده  ای دیگر است و باز هم باید با سنت 
همیشــگی اســتبدادی در این کشــور مبارزه کند که 

مانعی بزرگ بر ســر راه توســعه سیاسی ایجاد کرده 
است. اقتصاد روســیه هم کامال وابسته به استخراج 
منابع طبیعی اســت و فســاد در آن بیــداد می کند. 
پس پوتین روســیه را احیــا نکرد بلکــه یک گوالگ 
جدید تحت رهبری او ایجاد شد. نظمی که پوتین در 
روسیه ایجاد کرد، در واقع بازگشت به گذشته بود اما 
اکنــون او چالش های متعددی پیشِ رو دارد. کاهش 
شدید قیمت نفت، واکنش ضعیف به شیوع ویروس 
کرونا، تالش برای توســعه بیشتر قدرت سیاسی خود 
که باعث شــد رفراندوم تغییر قانون اساسی با هدف 
حفظ قدرت تا ســال ۲۰۳۶ در دســتور کار قرار گیرد 
امــا در نهایت ایــن رفراندوم را بــه تعویق انداخت. 
پوتین می خواست در ســال ۲۰۲۰، بیستمین سالگرد 
پوتینیسم را در روسیه جشن بگیرد اما این جشن فعال 

به تعویق افتاده است.
احیای اهمیت جایگاه رئیس

علوم  اســتاد  مک فال،  مایکل 
سیاسی و همکار ارشد مؤسسه 

تحقیقاتی هوور
در سیاســت،  واقع گرایــان 
استدالل می کنند که دولت ها و 
تعادل قدرت میان آنها، نقشی 
کلیدی در هدایت روابط بین الملل دارد و در این میان 
رهبران چندان مهم نیستند. روسیه به عنوان کشوری 
آسیب پذیر از زیر آوار ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی 
خارج شــد و به همین دلیل ناچار بــود آنچه قدرت 
برتر (ایاالت متحده) دیکته می کند را انجام دهد. اما 
امروز روســیه به عنوان یک قدرت بزرگ احیا شده و 
با دیگر قدرت هــا رقابت می کند. این رویارویی ها با یا 
بدون پوتین باالخره صورت می گرفت. «اگر یلتســین، 
بوریس نمتســف را برای جانشــینی خود برمی گزید 
احتماال دموکراســی در روسیه به محاق نمی رفت و 

همکاری و تعامل روسیه و غرب ادامه می یافت».
ایــن نظریــه صحیــح اســت. تمــام تفســیرها و 
توضیحات درباره رفتار یک دولت باید با ارزیابی قدرت 
واقعی آن انجام شــود اما واقعیتی را نباید از نظر دور 
داشــت: تعادل قدرت همه ماجرا نیســت. رهبران و 
ایده های آنها بــر رفتار دولت تأثیر می گذارد و تردیدی 
نیســت که پوتین و پوتینیسم بر روســیه و جایگاه این 
کشور در جهان اثرگذار بوده اند. پوتین از سوی یلتسین 
برگزیده شــد و پس از آن در سال ۲۰۰۰ از سوی مردم 
مــورد تأیید قرار گرفــت. او رهبــری تصادفی بود که 
دیدگاه هایــش دربــاره حاکمیت و سیاســت خارجی 
چندان شناخته شــده نبــود. با این حــال، او از همان 
ابتدای کار مخالفت خود را با نظارت بر قدرت اجرائی 
اعالم کرد. امروز پوتین دموکراســی شکننده پوتین در 
دهه ۹۰ را با اســتبداد جایگزین کرده اســت. پوتین در 
ایــن دو دهه بارها به صراحت به انتقاد از لیبرالیســم 
و چندجانبه گرایــی پرداختــه و در عــوض از عقایــد 
متعصبانه، سنتی و ملی گرایانه حمایت کرده است. در 
واقع درگیری میان پوتینیســم و لیبرالیسم نه تنها بین 

دولت ها بلکه در درون دولت ها شکل گرفته است.
هیچ کدام از این تحوالت اجتناب ناپذیر نبود. طی 
۳۰ سال گذشته میخاییل گورباچف، بوریس یلتسین و 
حتی دیمیتری مدودف با درجاتی متفاوت، ایده های 
لیبرال داشــتند و خواســتار همکاری با غرب بودند. 
بنابراین اگر یلتســین، نمتســف را به عنوان جانشین 
برگزیــده بــود احتمال دموکراســی در روســیه زنده 
می ماند و همکاری روســیه و غــرب ادامه می یافت 
چراکــه این رهبران هســتند کــه تفاوت هــا را رقم 
می زنند. بر همین اســاس قرار نیست روسیه و غرب 
همیشــه در تقابل و رویارویی باشند، یک رهبر جدید 
در مســکو ممکن است مسیر روســیه را تغییر دهد، 

همان گونه که قبال این اتفاق رخ داده بود.
وابستگی عمیق روسیه به پوتین

اولگا اولیکر،  مدیر برنامه اروپا 
گروه  در  مرکــزی  آســیای  و 

بین المللی بحران
به نظر می رسد نگاه مردم 
روســیه به پوتین بسیار شبیه 
نگاه جهان بــه ایاالت متحده 
اســت. به عبارت دیگر، آنهــا از کاری که پوتین در 

گذشته دور برای آنها انجام داده سپاسگزار هستند 
اما هرچه بیشــتر از گذشــته دور به سال های اخیر 
می رســیم، اقدامات پوتین باعث شده که اضطراب 
و نگرانی جایگزین سپاســگزاری  شود. مردم روسیه 
نگران آینده هســتند اما جایگزینی برای آینده خود 

ندارند.
پوتین در دوره  ای برای روســیه احیای اقتصاد به 
ارمغــان آورده و در زمانی دیگر این کشــور را وارد 
رکود اقتصادی کرده اســت. او توانســته روسیه را 
دوباره در ســطح جهان مطرح کند.  اما اگر بپذیریم 
کــه متدهــا و ابزارها طــی چند قــرن و حتی چند 
دهه اخیر تغییرات گســترده  ای کــرده، باید اعتراف 
کنیم اهدافی که پوتین در سیاســت خارجی روسیه 
دنبال می کنــد تفاوتی با اهداف سیاســت خارجی 
اتحاد شــوروی و امپراتوری روســیه نکرده اســت. 
عــالوه بر این، روســیه طــی دو دهه اخیــر فراز و 
نشــیب های اقتصادی زیادی را پشــت سر گذاشته 
اســت و چرخــه آزادســازی ها و محدودیت ها در 
داخل روسیه هم تحوالت گسترده  ای را شاهد بود. 
اما از نــگاه من، تغییر واقعی که پوتین در روســیه 
ایجاد کرده، ایجاد سیســتمی اســت که به شیوه  ای 
غیرقابل تصور شــخصا به او وابســته است.  چنین 
سیســتمی کار پوتین برای حفظ قدرت و اثرگذاری 
بر تصمیم گیری ها و اقدامات را بســیار ساده کرده و 
چنین سیســتمی تا زمانی کار خواهد کرد که پوتین 

در قدرت باقی بماند.
۲۰ سال از دست رفته

مــورزا،   کارا  والدیمیــر 
سیاست مدار مخالف پوتین

 ۲۰ در  پوتیــن  والدیمیــر 
سال توانست روسیه را از یک 
دموکراسی ناقص به حکومت 
مستبد تمام عیار در داخل و از 
یک متحدی قابل احترام به شریکی منفور در روابط 
بین الملل تبدیل کند. روســیه در ســال ۲۰۰۰ از یک 
انتخابــات رقابتی برخــوردار بــود، مطبوعات آزاد 
داشــت، پارلمان این کشــور صحنه حضور احزاب 
متعدد بود و چشــم انداز روشنی پیشِ روی جامعه 

مدنی این کشور قرار داشت.
در عرصه بین المللی هم این کشــور عضو گروه 
۸، انجمن معتبر دموکراســی های صنعتی بود و به 
تازگی کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر را تصویب 
کرده بود و شــهروندان این کشــور تحت پوشــش 
قوی ترین مکانیســم نظارت اروپایی قرار داشــتند. 
البتــه مشــکالت و اشــتباهاتی هــم در حوزه های 
سیاســی و اقتصادی وجود داشــت اما روســیه در 

مسیر درستی قرار گرفته بود.
دو دهه حاکمیت پوتین بر روســیه باعث شــده 
تا تمام رســانه های عمده این کشــور تحت کنترل 
دولت باشند، انتخابات دیگر مفهوم واقعی خود را 
از دســت داده و نتایج آن از قبل و به سود حکومت 
قابــل پیش بینی شــده و جایگاه پارلمــان عمال به 
ســخنگویی حکومت تقلیل یافته اســت. در چنین 
سیســتمی، جایی برای بحث وجود نــدارد و حتی 

اعتراض های مسالمت آمیز هم با خشونت پلیس و 
نیروهای امنیتی روبه رو می شود و مخالفان سیاسی 
پوتین یا زندانی می شــوند یا سرنوشتی وخیم تر در 

انتظار آنان است.
در خارج از مرزهای روسیه هم این کشور از گروه 
۸ اخراج شد، با تحریم های شدید اقتصادی روبه رو 
شد و برای نخستین بار طی دهه های اخیر، مرزهای 
بین المللی این کشور (شبه جزیره کریمه) مورد تأیید 
جامعــه جهانی قرار ندارد. زمان زیادی نیاز اســت 
تا این آســیبی که به روســیه وارد شده جبران و این 
کشــور از حکومتی دموکراتیک برخوردار شــود که 
به حقوق مردم خود احترام می گذارد و در ســطح 

بین الملل هم رفتاری مسئوالنه داشته باشد.
محدودیت های یک قدرت جهانی

مرکز  مدیــر  اشــتنت،  آنگال 
دانشگاه  در  اوراسیا  مطالعات 

جورج تاون
در  روســیه  حکومــت 
زمــان پوتیــن بــه حکومتی 
متمرکــز و اســتبدادی تبدیل 
شــده و بازیگری مهم در عرصه بین الملل اســت 
که بــرای احیای نفوذ خــود به رقابــت با ایاالت 
متحده می پردازد. مســکو برای ایجاد نظم جهانی 
مورد نظر خود و رقابت بــا آمریکا، خود را با چین 
همسو کرده است. در ســال ۲۰۰۰ روسیه کشوری 
کثرت گــرا بــود اما چالش هــای زیــادی در حوزه 
اقتصادی داشــت و از جاه طلبی هــای دوره اتحاد 
شوروی عقب نشــینی کرده بود. پوتین مصمم بود 
تا جایگاه گذشته روســیه به عنوان قدرتی جهانی 
را بــا الگوی مورد نظر خود احیــا کند. او تا حدی 
موفق به انجام این کار شــد و دلیل موفقیت پوتین 
هم این بود که او خالف ایاالت متحده، اســتراتژی 
مشــخصی داشــت و به خوبی از فرصت هایی که 
یک غرب چندتکــه و غیرمتمرکز در اختیارش قرار 

داد استفاده کرد.
در حالــی که روابط روســیه  با غرب از ســال 
۲۰۱۴ و در پــی الحاق شــبه جزیره کریمه به خاک 
روســیه و بر افروختن آتش جنگ در شرق اوکراین 
متشنج شده بود اما بخش بزرگی از جهان روسیه 
را بــه عنوان حکومتی مســتبد می دیــد که هنوز 
هم می شــود در حوزه های مختلف با آن شراکت 
داشــت. با وجود این، توانایی روســیه برای ادامه 
توسعه طلبی ها و ماجراجویی هایش ممکن است 
با شیوع ویروس کرونا با مانعی جدی روبه رو شود. 
قیمت باالی نفت از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ و احیای 
اقتصادی روســیه پس از بحــران مالی جهانی در 
ســال ۲۰۰۸، از جمله عوامل مهمی بود که پوتین 
را قــادر کرد قدرت خود در مســکو را تحکیم کند 
و در خــارج از مرزهــای روســیه هــم نفوذش را 
افزایش دهد. فروپاشــی قیمت نفــت در ماه های 
اخیر و کاهش شــدید رشــد اقتصاد جهانی ناشی 
از شــیوع ویروس کرونا بدون تردید توانایی روسیه 
برای اجرای پروژه های بلندپروازانه اش را به شدت 

محدود می کند.

 والدیمیر پوتین چگونه روسیه را برای همیشه تغییر داد

۲۰ سال تقابل تزار با لیبرالیسم
پوتین خالف ایاالت متحده، استراتژی مشخصی داشت و به خوبی از فرصت هایی که یک غرب چندتکه و غیرمتمرکز در اختیارش قرار داد استفاده کرد

ایده ای شکست خورده اما جذاب
آرش فرحزاد: آشــپزی آماتــور کیکی پخته که همه  �

میهمانان با خوردن آن ناخوش و مریض احوال شــدند. 
چند هفته بعد این آشپز از روی همان دستور پخت قبلی 
و فقــط با یکی، دو تغییر کیکی دیگر پخت و متأســفانه 
نتیجه یکسان بود و هر کسی که کیک را خورد مریض شد. 
این اتفاق چندبار دیگر تکرار شد و آشپز آماتور ما هربار با 
استفاده از همان مواد اصلی و تغییراتی جزئی نتیجه ای 
یکسان عاید میهمانانش می کرد و همه روانه بیمارستان 
می شــدند. در نهایت ایــن ماجرا ادامه نیافت و آشــپز 
فهمید که ایراد اصلی در دستور پخت کیک است و دیگر 
نباید از این دستور پیروی کرد.اما درباره سوسیالیست ها 
این اتفاق همچنان در حال تکرارشدن است. طی یکصد 
سال گذشــته تالش های زیادی برای ایجاد یک جامعه 
سوسیالیســتی انجام شــد: اتحاد شــوروی، یوگسالوی، 
آلبانی، لهستان، ویتنام، بلغارستان، رومانی، چکسلواکی، 
کره شمالی، مجارستان، چین، آلمان شرقی، کوبا، تانزانیا، 
بنین، الئــوس، الجزایــر، یمن جنوبی، ســومالی، کنگو، 
اتیوپی، کامبوج، موزامبیک، آنگــوال، نیکاراگوا و ونزوئال 
شاخص ترین این نمونه ها هســتند. تالش ها برای ایجاد 
جامعه سوسیالیستی در این کشورها با درجات مختلفی 
همه بــا شکســت مواجه شــدند. اما چگونــه ممکن 
اســت ایده ای که بارها شکســت خورده، هنوز محبوب 
باشد؟کریستین نیمیتز، اقتصاددانی که در مؤسسه روابط 
اقتصادی لنــدن فعالیت می کند، در کتــاب خواندنی و 
مهم «سوسیالیســم، ایده شکســت خورده ای که هرگز 
نمی میرد» به این سؤال اساسی پاسخ داده است: «دلیل 
آن مشخص اســت، زیرا سوسیالیست ها همیشه موفق 
شــده اند خود را از این نمونه های شکســت خورده دور 
کنند». سوسیالیست ها به محض روبه روشدن با سیاهه 
ناکامی هایشان، پاسخ می دهند که این نمونه ها هیچ چیز 
را ثابت نمی کند. هیچ کدام از ایــن موارد نمونه واقعی 
از یک مدل سوسیالیستی نیســتند». اما در روزهای اوج 
آزمایش هــای سوسیالیســتی نخبــگان چپ گرا حرف 
دیگری می زدند.آخرین نمونه شکست سوسیالیسم را در 
ونزوئال شــاهد بودیم. تا چندسال قبل سیاست مداران و 
چهره های چپ گرا، ونزوئال را «مدلی برای سوسیالیســم 
قرن بیست ویکمی» می نامیدند. در مارس ۲۰۰۳، جرمی 

کوربین، سیاســت مدار چپ گرا و رهبر سابق حزب کارگر 
بریتانیــا، در مراســم یادبود هوگو چــاوز در لندن گفت: 
«چاوز به ما نشــان داد که راهی متفاوت تر و بهتر برای 
انجام کارها هم هست که سوسیالیسم نام دارد. با مرگ 
او ما بازنمی ایســتیم و به ســوی آن جهان صلح آمیزتر 
و امیدوارکننده تر پیش خواهیم رفت».۱۲ ســال بعد در 
ژوئن ۲۰۱۵ و زمانی که شکســت تجربه سوسیالیســم 
در ونزوئال در حال نمایان شــدن بــود، کوربین باز هم به 
حمایت از حکومــت ونزوئال پرداخت و دســتاوردهای 
سوسیالیســم در حوزه های مختلف را ستود و ادعا کرد 
که انقالب بولیواری باعث ایجاد شــور و اشتیاق در تمام 
قاره آمریکا شده اســت. اما کوربین در سال های اخیر و 
با فاجعــه ای که در ونزوئال رقم خورد، از اســاس منکر 
سوسیالیستی بودن سیستم حکومت این کشور شد.پیش 
از ایــن هم خودکامگانــی مانند ژوزف اســتالین و مائو 
زدونگ که پرونده هایی قطور در کشتار جمعی انسان ها 
دارند مورد تحسین و تمجید بسیاری از روشنفکران زمانه 
خود قرار گرفته بودند. نیمیتز در این کتاب به نمونه های 
متعدد تاریخی مشــابه موضع گیری های جرمی کوربین 
در قبال دیگر حکومت های سوسیالیستی پرداخته است.

نیمیتز در این کتاب و در جریان تحلیل دقیق تاریخی خود 
از رفتار سوسیالیســت ها، نتیجه گیری می کند که تجربه 
سوسیالیستی ســه مرحله دارد: مرحله اول به اصطالح 
دوره «ماه عســل» است و روشــنفکران در سراسر دنیا 
نسبت به سیســتم سوسیالیستی شــور و اشتیاق نشان 
می دهند و آن را بهترین سیستم ممکن می دانند. اما دوره 
ماه عسل بسیار کوتاه مدت است و خیلی زود جای خود 
را به دوره ســرخوردگی می دهد که نیمیتز آن را «دوره 
عذر و بهانه» نام نهاده است.در این مرحله روشنفکران 
همچنان به دفاع از سیستم سوسیالیستی می پردازند و از 
دستاوردهای آن دفاع می کنند، اما دیگر از حمایت های 
بی قیدوشــرط خبری نیست و باید کاستی ها و نواقص را 
بپذیرند. در این مرحله الگویی مشــترک وجود دارد و در 
آن تمام ناکامی های سوسیالیسم به گردن سرمایه داری، 
توطئه قدرت هــای خارجــی، تحریم ها و امپریالیســم 
آمریکا انداخته می شــود.و در نهایت در مرحله ســوم، 
با بروز فاجعه و شکســت سیاســت های سوسیالیستی، 
روشنفکران از اســاس منکر سوسیالیستی بودن سیستم 
موردنظر می شوند. در این مرحله حامیان اولیه حکومتی 
سوسیالیســتی در این عقیده متفق القول می شــوند که 
«سیستم موردنظر اصال نمونه ای از سوسیالیسم واقعی 
نبــود که اگر بود به شکســت منتهی نمی شــد». چنین 
رفتاری را درباره اتحاد جماهیر شــوروی، چین و ونزوئال 
شــاهد بودیم. تجربه ســال های اخیر و شکســت های 
متعدد سیستم های سوسیالیستی باعث نشده تا جذابیت 
این نگاه برای مردم کمتر شود.هگل در خطابه های خود 
درباره فلسفه تاریخ به نکته ای کلیدی اشاره می کند که 
وصف حال این حامیان سیستم سوسیالیستی است: «اما 
آنچه تجربه و تاریخ به ما می آموزد این اســت که مردم 
و حکومت ها هرگــز از تاریخ درس نمی گیرند و هیچ گاه 
بر اســاس اصولی که از تاریخ اســتنتاج می شود عمل 

نمی کنند».

معرفى کتاب

شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان مرکزی در نظر دارد مناقصــه عمومــی بــه شــماره (۲۰۹۹۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰۱) و (۲۰۹۹۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰۲) و 
(۲۰۹۹۰۰۱۰۷۲۰۰۰۰۰۳)  را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نوبت اول 

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال(نوع برگزاریموضوعردیف
مدت )ماه(رتبهفرآیند ارجاع کار )ریال(

۴نیرو۹/۵۵۰/۰۶۱/۶۵۲۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰یک مرحله ای با ارزیابی کیفیاجرای شبکه روشنایی معابر  شهرک صنعتی خمین۱
۸راه و ترابری۳۰/۱۶۶/۱۹۰/۷۴۴۱/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰دو مرحله ایزیرسازی، آسفالت و جدول گذاری در شهرک صنعتی خمین و ناحیه صنعتی خرمدشت۲
۶ابنیه۴/۹۸۹/۳۸۶/۳۳۷۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰یک مرحله ای اصالح و بازسازی ساختمان اداری شهرک صنعتی نوبران۳

  نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی به حساب جاری منابع داخلی به شماره حساب ۴۰۰۱۱۰۳۵۰۶۳۷۵۹۷۴ نزد 
بانک مرکزی.                      تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:  روز یکشنبه مورخ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ می باشد.                  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴:۳۰ صبح روز 
شــنبه مورخ ۰۲/۲۷/ ۱۳۹۹.               مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: تا ســاعت ۱۴:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶        زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 

مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷          اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی تلفن: ۰۸۶۳۳۴۴۳۲۰۹ کارشناس ذیربط تلفن ۰۸۶۳۳۴۴۳۳۱۱ امور قراردادها

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴ 
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ ۰۲۱و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

سوسیالیسم؛ ایده شکست 
 خورده ای که هرگز نمی میرد
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 انقالب سفید علیه انقالب سرخ
محمدرضاشــاه پس از ۱۳۳۲ از جایی کار را ادامه داد که پدرش 
مجبور به ترک آن در ۱۳۲۰ شــده بود. وی با ســرعت کامل حرکت 
خود را برای بســط و تحکیم ســه پایه ای که حکومــت وی را نگه 
می داشــتند- ارتش، دیوان ســاالری و نظام بنده نوازی دربار- از سر 
گرفت. حکومــت وی از بســیاری جهات تــداوم حکومت پدرش، 
بــا برخی تغییــرات جزئی بــود. درحالی که پدر در عصر فاشیســم 
حکومت کــرده بود و به صراحت از حرکت قطار در ســر ســاعت 
می گفت، پســر در اوج جنگ ســرد زندگی و حکومــت کرد و لذا از 
زبان یکه ســاالری و نژادپرستی پرهیز داشت. اما حتی در اوج قدرت 
هم نمی توانســت در برابر افزودن لقب آریامهر به فهرســت القاب 
پرطمطراق سلطنتی خود مقاومت کند. محمدرضاشاه رؤیای پدرش 
را در ســاختن یک دستگاه گسترده دولتی جامه عمل پوشاند. شاه از 
ارتش، دیوان ســاالری و نظام حامی پروری دربار استفاده می کرد تا 
کابینــه و مجلس را بــا آدم های خود پر کند. وی قانون اساســی را 
تغییــر داد و اختیار نصب نخســت وزیر را از آن خود کرد. همچنین 
شــمار نمایندگان مجلس را به ۲۰۰ و دوره کاری آن را به چهار سال 
کامل افزایش داد. از هشــت نخست وزیری که بین سال های ۱۳۳۲ 
تا ۱۳۵۶ ریاســت کابینه های دولت را به عهده داشــتند، همه به جز 
دو تن (فضل اهللا زاهدی و علی امینــی) دلخواه وی بودند. زاهدی 
که دســتچین ســیا و ام آی ۶ برای ریاســت بر کابینه کودتا بود، پس 
از ۲۰ ماه به آرامی کنار رفت- اگرچه پســرش داماد شــاه بود. شاه 
پس از درگرفتن شــایعاتی مبنی بر اختالس هــای هنگفت وی، او را 

به سوئیس فرستاد. 
سفیر بریتانیا اما گزارش داده بود که شاه می خواست قرار قانون 
اساســی را زیر پا گذارد و با جایگزینی زاهدی در دوره فترت مجلس 
نشان دهد چه کســی رئیس واقعی کشور اســت. امینی را که یک 
عضو لیبرال جوان از خانواده سرشــناس آشتیانی بود، دولت کندی 
به شــاه تحمیل کرد تا اصالحات ارضــی را در ایران آغاز کند. اما به 
محض اینکه کوشید بودجه نظامی را کاهش دهد، کنار گذاشته شد. 

شاه حتی برخی از وزیران دولت امینی را به اختالس متهم کرد.
پس از کودتا شــاه قدرت بازیافته خود را صرف تغییر در جامعه 
کرد. وی به آهستگی و با برنامه های معتدل آغاز کرد تا برنامه هایی 
را تکمیل کنــد که پدرش آغاز کرده بود. اما پس از ســال ۱۳۴۲ به 
کارهایش شــتاب بخشــید، و این زمانی بود که یک انقالب سفید به 
راه انداخت که به روشــنی برای رقابت با یک انقالب سرخ از پایین 
و پیشگیری از آن، طراحی شده بود. اصالحات ارضی هسته مرکزی 
«انقالب ســفید» را تشــکیل می داد، که ابتدا توســط نخســت وزیر 
امینــی در ۱۳۴۱ اعالم شــد و ســپس شــاه در ۱۳۴۲ آن را گرفت و 
همچــون مهم ترین دســتاورد خود عرضه کرد. طــرح اولیه امینی 
برای اصالحات ارضی امالک زمیــن داران را به یک دهکده محدود 
می کرد، و بقیــه آن را به دهقانان اجاره نشــین فقیر انتقال می داد. 
نسخه آب کشــیده طرح به زمین داران اجازه می داد که دهات خود 
را به بستگان نزدیک شان واگذار کنند و درعین حال، باغ ها، جنگل ها، 
کشــتزارها، زمین های مکانیزه و کشت و صنعت هایشان را برای خود 
نگه دارند. بنیادهای مذهبی نیز اجازه داشــتند امالک وقفی دیرپای 
خود را حفظ کننــد. به رغم این جرح وتعدیل هــا، اصالحات ارضی 
به آنچه برای آن طراحی شــده بود- تضعیف اشــرافیت زمین دار- 
دســت یافت، اگرچه برخــی زمین داران، از جملــه خاندان پهلوی، 
توانستند خود را به کشاورزان تجاری موفقی تبدیل کنند. اصالحات 
ارضی اصطالحاتی همچون فئودال، اعیان، اشــراف و عمده مالک 

را منسوخ ساخت.
درحالی که اصالحات ارضی روســتاهای ایــران را دگرگون کرد، 
برنامه های پنج ســاله تدوین شــده از سوی ســازمان برنامه وبودجه 
یک انقالب صنعتی کوچک را موجب شــدند: تجهیزات بنادر بهبود 
یافت؛ راه آهن سراسری کشور گســترش یافت و تهران را به مشهد، 
تبریز و اصفهان پیوند داد و راه های اصلی بین تهران و مراکز استانی 
آســفالت شــدند. دولت بودجه صنایع پتروشــیمی، پاالیشگاه های 
نفت، ســدهای برقابی (که به اسم اعضای خاندان سلطنت نامیده 
می شــدند)، کارخانه های ذوب آهن اصفهان و فوالد اهواز (اولی را 
شوروی ها ســاختند)، و خط لوله گاز به شــوروی را تأمین می کرد. 
دولــت همچنین با وضع تعرفه های گمرکی برای حمایت از صنایع 
مصرفــی داخلی و اعطای وام های کم بهره از طریق بانک توســعه 
صنعــت و معدن به بازرگانان موردنظــر دربار، بخش خصوصی را 
تقویــت کرد. دولت همچنین یک رشــته برنامه های اجتماعی را به 

اجرا گذاشت. 
این تغییــرات یک ســاختار پیچیــده طبقاتی به وجــود آورد و 
تنش های اجتماعی را در ســه جهت تشدید کرد. نخست، کل شمار 
دو طبقه ای را که بیشــترین چالش ها را برای رژیم پهلوی به وجود 
آورده بودند- روشــنفکران و کارگران- چهاربرابر کرد. خشم آنها نیز 
تشدید شد زیرا از سازمان هایی که به این یا آن شکل آنها را در دوران 
فترت نمایندگی می کردند، انجمن های صنفی، سندیکاهای کارگری، 
روزنامه های مســتقل و احزاب سیاســی- به صورتی سازمان یافته 
محروم شــده بودند. در عین حال، اصالحات ارضی نفوذ اشــرافیت 
روســتا را که قرن هــا مهار دهقانان و قبایل را در دســت داشــت، 
تضعیف کرد و به جای آن شمار بزرگی از دهقانان مستقل و کارگران 
بی زمین پدید آمدند که به آســانی ممکن بود به یک سالح قدرتمند 
اما بی مهار سیاسی تبدیل شوند. افزون براین، رشد پیوسته جمعیت 
همراه با کمبود زمین قابل کشت موجب شکل گیری هرچه گسترده تر 

مناطق آلونک نشین شد. 
در میانــه دهه ۱۳۵۰، رژیم با یک رشــته معضالت اجتماعی با 
ابعاد تصورناپذیر در قیاس با گذشته رو به رو شد. دوم شیوه توسعه 
مرجح رژیم- نظریه اقتصادی «ثروتمندشدن فرد»، «ثروتمندشدن 
جامعــه» را بــه دنبال دارد- به ناگزیر شــکاف بیــن دارا و ندار را 
گســترش داد. اســتراتژی آن هدایت ثروت نفت به سوی نخبگان 
مرتبط با دربار بود که در آن زمان کارخانه، شرکت و کشت و صنعت 
تأســیس می کردند. در عالم نظر، ثروتمندشدن فرد، ثروتمندشدن 
جامعــه را به دنبال می آورد. اما در عمــل و در ایران، همچون در 
بســیاری از دیگر کشــورها، ثروت در باال انباشــته می شد و کمتر و 
کمتر به اقشــار پایینی جامعه می رســید. ثــروت، مانند یخ در آب 
داغ، در فرایند دست به دست شدن ذوب می شد. نتیجه شگفت آور 
نبــود. در دهه ۱۳۳۰، ایران یکی از نابرابرترین توزیع درآمدها را در 
میان کشورهای جهان سوم داشت. در دهه ۱۳۵۰، بر پایه آمارهای 
ســازمان بین المللی کار، ایران یکی از بدترین ها در کل جهان بود. 
ســرانجام اینکه انقالب سفید و رونق نفتی متعاقب آن با باالبردن 
ســطح انتظارات و نه برآوردن آنها، نارضایتی های گســترده ای را 

دامن زد. 
منبع: تاریخ ایران نوین، ارواند آبراهامیان، ترجمه شهریار خواجیان، 

نشر دات، فصل پنجم 

بررسی

علی امینی؛ نخست وزیری بر بال بحران
علــی امینــی (۱۲۸۴-۱۳۷۱) یکــی از نخســت وزیران مهــم 
دوره پهلــوی دوم بــود که از اردیبهشــت ۱۳۴۰ تا تیــر ۱۳۴۱ مقام 
نخســت وزیری ایران را بر عهده داشــت. او از چهره های سرشناس 
عصــر پهلوی بود که شــناخت او و فعالیت سیاســی اي که در این 
دوره داشــت، به شــناخت حاکمیــت پهلوی کمک بســیار زیادی 
می کند. امینی همچون قوام و مصدق خود را در پیوند با آرمان های 
مشــروطه تعریف می کــرد و زنده نگاه داشــتن حکومــت قانون را 
مهم ترین وظیفه خود می دانست. همین موضوع امینی را همچون 
قــوام و مصدق در تقابل دائم با شــاه و دربار قــرار می داد که برای 
افزایش هرچه بیشــتر قــدرت خود، میل به قانون گریزی داشــت و 
در آخــر نیز همین میــل به قانون گریزی پایه هــای حکومت پهلوی 
را سســت کرد و در بهمن ۵۷ نظام پهلوی برای همیشــه به تاریخ 
پیوست. علی امینی در دوران نخست وزیری خود بنا داشت بازیگری 
شاه را در مرز سلطنت محصور کند و رسیدگی به امور مملکت را بر 
عهده دولت بگذارد، امری که شــاه تالش می کرد به هیچ وجه تن به 
آن ندهد. دوران ۱۴ماهه صدارت امینی، دوران تقابل دولت و دربار 
اســت که در نهایت این دربار و شخص شاه اســت که پیروز میدان 
می شــود و امینی از مقام نخست وزیری کناره گیری می کند و شاه به 

یکه تاز عرصه قدرت سیاسی در ایران تبدیل می شود.
امینی در دوره ای به مقام نخســت وزیری رســید که ایران از نظر 
اقتصادی، در بحرانی بزرگ به ســر می برد. وضعیت سیاسی کشور 
آشفته بود، فساد بیداد می کرد و دولت به درستی همان طور که خود 
امینی به صراحت به آن اشــاره می کرد، ورشکســته بود. بااین حال 
امینی توانســت تا حدودی به وضعیت اقتصادی ایران سروســامان 
بدهد، با فســاد مبارزه کند، دســت به اصالحات ارضــی بزند و در 
مسیر انجام اصالحات اقتصادی و اجتماعی گام هایی بردارد. اما در 
کل، کوشــش های دولت امینی نتوانست راه به جایی ببرد و بحران 
اقتصادی مجددا سر باز کرد و دولت با انتقادات بسیار زیادی مواجه 
شد. در این میان شاه نیز به آمریکا سفر کرد تا رضایت کندی را برای 
حذف امینی به دســت آورد. امینی در خاطرات خود می نویسد شاه 
پس از ســفر به آمریکا روحیه مطمئن تری بــرای رهبری اصالحات 
پیدا کرد. حتی در یک مصاحبه، اصالحات ارضی را ـ که هنوز گرفتار 
مرحلــه اولش بودیمـ  کافی نمی دانســت و بعدتر به اصالح وضع 
کارمنــدان دولت و ســهیم کردن کارگران در کارخانه ها نیز اشــاره 
می کرد و امینی ایــن موضوع را دخالت دوبــاره در کار قوه مجریه 

سوی شاه می دانست. از 
شــاه پــس از بازگشــت از آمریــکا بــر دو موضــوع پافشــاری 
کــرد: افزایش بودجــه ارتش و ســرعت گرفتن آهنــگ اصالحات 
ارضی. همین موضــوع به اختالف امینی با شــاه دامن زد و امینی 
افزایــش بودجه ارتش را در آن شــرایط که دولت بــا بحران مالی 
دست به گریبان بود، کاری حساب شــده نمی دانست و تا آخر زیر بار 
آن نرفت. به گفته امینی «از مجموع اوضاع و حرکات تازه اطرافیان 
و مخالفان دولت دانســته بودم که دیگر یا باید سرســختی کرد که 
این یک ریسک حساب نشــده و غیرسیاسی بود، چون دولت وسایل 
کافی برای پافشــاری و ماندن و ادامه برنامه را نداشت و یا دست و 
پا را جمع کردن و ســالمت از معرکه جســتن و رفتن». امینی گزینه 
دوم را عاقالنه تر می دانست و تجربه مصدق را نیز در سر داشت که 
شــاه برای ماندن در قدرت دست به هر کاری می زند، در نهایت راه 
کناره گیری در پیش گرفت و استعفای خود را تقدیم به شاه کرد. شاه 
در ظاهر مخالفت کرد و امینی را از این کار بازداشت اما چندی بعد 
با اســتعفای امینی موافقت کرد. با حذف امینی، شاه می توانست با 
خیالی آســوده، خود با قرار گرفتــن در رأس دولت، امور مملکت را 

آن طورکه می خواهد در دست گیرد.

امینی که بنا داشــت ســلطنت را ذیل حکومت قانون قرار دهد، 
همچــون قوام و مصدق از عرصه سیاســی ایران حذف شــد اما با 
این تفاوت که چند ماه پیش از ســقوط حاکمیت پهلوی، شاه برای 
جلوگیری از وقوع انقالب و به ســامان کردن اوضاع آشفته سیاسی، 
بار دیگر به ســراغ امینی رفت تا شاید او بتواند نسخه ای برای بهبود 
اوضاع بپیچد، غافل از اینکه حاکمیت پهلوی در مسیر فروپاشی قرار 
گرفته بود و دیگر ریســمانی برای نجات آن وجود نداشت. امینی در 
تیر ۴۱ در آخرین دیدار خود به شاه گفت: «شما می خواهید دودمان 
پهلــوی بعد از شــما باقی بماند یا نه، چون این شــیوه عمل شــما 

همه چیز را از بین خواهد برد».
ایرج امینی در کتاب «بر بال بحران» با توجه به دست نوشــته ها 
و خاطرات علی امینی، روایتی جامع و کامل از زندگی سیاسی علی 
امینی ارائه می دهد. بخش بیشــتر کتاب به دوران نخســت وزیری 
علی امینی اختصــاص دارد و با جزئیات اقدامــات دولت امینی را 
مــرور می کند. یکــی از رویدادهای مهم دولت علــی امینی، انجام 
اصالحــات ارضی اســت. در بخــش مربوط به اصالحــات ارضی، 
ایــرج امینی به بررســی طرح اصالحات ارضــی و نحوه اجرای آن 
می پردازد. در بخــش انتخابات نیز، اختالف جبهه ملی دوم با علی 
امینی بر ســر موضوع ضرورت برگزاری انتخابات مجلس شــورای 
ملی مورد بررســی قرار می گیرد. جبهه ملی شرط حمایت از دولت 
امینی را، برگزاری ســریع انتخابات از ســوی دولت می دانســت، در 
مقابل امینی اگرچه به حمایت جبهه ملی به ویژه برای ایســتادگی 
در برابر دربار احتیاج داشــت، اما برگزاری انتخابات را بدون اصالح 
قانون انتخابات،کاری عبث و بیهوده می دانســت، به اعتقاد او تنها 
با اصالح قانون اســت که می تــوان از ورود صاحبان قدرت به ویژه 

محافظه کاران و زمین داران بزرگ به مجلس جلوگیری کرد.
عــالوه بــر دوره نخســت وزیری علــی امینی، کتــاب در بخش  
آغازین خود مروری بــر زندگی علی امینی پیش از ورود به فعالیت 
سیاســی دارد. در ادامه نیز ایرج امینــی دوران وزارت دکتر امینی را 
در کابینه هــای مختلف از جمله کابینه دکتــر محمد مصدق مرور 
می کند. کتاب با روزنوشته های دکتر امینی در دوران انقالب هنگامی 
که امینی در مقام مشــاور محمدرضا پهلوی می کوشــد با رایزنی و 
انجــام گفت وگو با برخی انقالبیون، از وقــوع انقالب جلوگیری کند 
به پایان می رســد. علی امینی پس از وقوع انقالب به فرانســه سفر 
کرد و در نهایت در روز ۲۱ آذر ۱۳۷۱ در اتاق خوابش درگذشت و در 
گورستان مونت پارناس پاریس در کنار همسرش به خاک سپرده شد 

و طومار ۶۱ سال فعالیت سیاسی او برای همیشه بسته شد. 

برشی از کتاب

پس از کودتای ۲۸ مــرداد، دولت علی امینی شــاید تنها فرصت احیاي 
دوبــاره قانون گرایِی میراث مشــروطه بــود که بر اســاس آن اختیارات 
شــاه محدود شــده و نخســت وزیر زمام امور دولت را در اختیار داشت. 
بااین حال دولت امینی به دلیل مشکالت اقتصادی و سیاسی و هم چنین 
سنگ اندازی های مکرر دربار نتوانست دوام بیاورد و امینی در نهایت پس از 
۱۴ ماه از مقام نخست وزیری استعفا داد. به مناسب سالروز نخست وزیری 
دکتر علی امینی، مروری می کنیم بر زمینه تاریخی شکل گیری دولت امینی 

در اردیبهشت ۱۳۴۰.
.....

با ســقوط دولت محمد مصدق، آمریکا به عنــوان یک نیروی خارجی 
تأثیرگذار در قدرت یابی دوباره محمدرضا پهلوی، از این پس نقش مهمی 
در معادالت سیاسی-اقتصادی ایران تا پایان سلطنت پهلوی بازی می کند. 
با تنظیم قرارداد کنسرسیوم، بحران سیاسی که به واسطه مجادالت مربوط 
به نفت شــکل گرفته بود، به پایان رسید. شرکت های آمریکایی نیز در کنار 
شــرکت نفت ایران و انگلیس، در اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران 
ســهیم شــدند و این موضوع، منجر به رضایت دولت آمریکا شد. آمریکا 
پیش از این متعهد شــده بود که اگــر موضوع نفت به فرجام قابل قبولی 
برای طرفین بینجامد، آماده است تا با کمک های مالی خود به دولت وقت 
ایران، این کشــور را در مسیر تحقق توســعه اقتصادی-اجتماعی–که آن 
را بــرای ایران ضروری می دانســت-همراهی کند. اگرچه آمریکا در قالب 
برنامه اصل ۴ ترومن در سال های گذشته، به ایران کمک های فنی و مالی 
کرده بود، اما دولت زاهدی اعالم کرد که ایران اکنون برای خروج از بحران 
اقتصادی که با آن دســت به گریبان است، نیاز جدی به افزایش کمک های 

مالی آمریکا، مازاد بر کمک های مالی اصل ۴ دارد.
دولــت آمریکا نیز بنا به تعهدی که داده بــود، به قول خود عمل کرد 
و اعــالم کرد کــه ۴۵ میلیون دالر بــرای کمک اقتصادی بــه ایران آماده 
پرداخت اســت. پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، آمریکا بنا داشــت 
تا با اعطاي کمک های فنی و مالی از غلتیدن کشــورهایی همچون یونان، 
ترکیه و ایران به دامان بلوک شــرق جلوگیری کند. بر همین اساس هری 
ترومن در ســخنرانی معروف خود در ســال ۱۹۴۹ اعالم کرد که «آمریکا 
به عنوان یک کشــور غنی و قدرتمند وظیفه خود می داند به کشــورهای 
ضعیف کمک کند تــا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بهبود پیدا کنند». در 
واقع سیاســت آمریکا جلوگیری از بروز آشفتگی اجتماعی در کشورهای 
اصطالحا «توسعه نیافته» بود که می توانست به سرعت به بحران سیاسی 
–انقالب سرخ- به نفع شوروی منجر شود. در مورد مشخص ایران، تالش 
آمریکا این بود که ایران به دلیل نفوذ نیروهای چپ در درون جامعه خود، 
باید هرچه سریع تر دست به پیاده سازی پروژه مدرنیزاسیون -بیشتر با هدف 
برقراری ثبات اجتماعی و بهبود شرایط زیست طبقات فرودست- بزند. با 
کودتای ۲۸ مرداد و حذف و به حاشیه رفتن بخش بزرگی از اپوزیسیون، این 
امکان برای دولت پهلوی بیش از پیش فراهم شد و آمریکا نیز می توانست 

به سیاست خود در ایران جامه عمل بپوشاند.(۱)
شاه نیز که بار دیگر به عرصه قدرت بازگشته بود، برای کسب مشروعیت 
بر باد رفته خود در جریان درگیری با دولت مصدق، به دنبال تحقق شکلی از 
«عدالت اجتماعی» با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی یا آن طور که خود 
می گفت برقراری «دموکراســی اقتصادی» در جامعه طبقاتی ایران بود. 
پیش از این، حزب توده در نیمه نخست دهه ۲۰ بر ضرورت تحقق عدالت 
اجتماعــی از طریق بســامان کردن اوضاع اجتماعی و توزیــع برابر منابع 
اقتصادی تأکید می کــرد و بعدتر نیز احمد قوام با اتکا به حزب دموکرات 
ایران بر تغییر و تحوالت اقتصادی در جهت فقرزدایی از اقشــار کم درآمد 
جامعه پافشــاری می کرد. اکنون با حذف نیروهای اجتماعی و گروه های 
سیاسی و برتری هژمونیک شاه در میدان حاکمیت سیاسی ایران و حمایت 
آمریکا از دربار، شاه می توانست خود رهبری تحقق عدالت اجتماعی را بر 
عهده بگیرد. بر همین اساس شاه نیز با اجرای پروژه مدرنیزاسیون و تغییر 
و تحوالت اقتصادی-اجتماعی در ایران که می توانســت نه تنها به تقویت 
پایگاه اجتماعی نهاد ســلطنت کمک کند بلکه محبوبیت شــاه را نیز در 
میان طبقات فرودســت افزایش دهد، هم سو بود. کسب درآمد حاصل از 
قرارداد کنسرســیوم و هم چنین کمک های مالی آمریکا و برخی نهادهای 

بین المللی اقتصادی، زیربنای مادی حرکت ایران به ســمت اجرای پروژه 
مدرنیزاســیون را فراهم کرد، بااین حال نه تنها دولت زاهدی که شاه با آن 
اختالف بســیار زیادی داشت، بلکه دولت عالء و اقبال نیز ناتوان از اجرای 
اصالحــات اقتصادی-اجتماعی بودند. اگرچه ابوالحســن ابتهاج با ورود 
به سازمان برنامه در سال ۳۳، توانســت برای اجرای برنامه دوم توسعه 
(۱۳۳۵-۱۳۴۱) گام هایــي جدی بردارد، اما در جریان تدوین برنامه ســوم 
نه فقط با شاه بلکه با دولت اقبال نیز اختالف پیدا کرد. برخالف شاه که در 
ذهن خود چارچوب سیاسی جامعی را مدنظر داشت که در آن برنامه ریزی 
اقتصــادی رکنی مهم به حســاب می آمــد، ابتهاج نظــام برنامه ریزی را 
چارچوبی تلقی می کرد که سیاســت باید با توجه به آن ارزیابی و اعمال 
شــود؛ در واقع این یعنی شــاه بود که باید سیاست های خود را تابع نظام 
برنامه ریــزی تعریف می کرد. عالوه بر این موضوع ابتهاج گرفتاری دیگری 
نیز برای شــاه ایجاد کرد. به اعتقاد او مدیریت خوب، بدون مدیران خوب 
غیرممکن اســت و ایران فاقد مدیر خوب است، به همین دلیل ابتهاج رو 
بــه غرب و به ویژه آمریــکا کرد تا متخصصان و کارشناســان فنی را برای 
موفقیت اجرای طرح های خود به خدمت بگیرد. ورود نیروهای آمریکایی 
به بدنه سازمان برنامه که در تماس با سایر دستگاه های دولت نیز بودند، 
به نگرانی شــاه برای نفوذ و تأثیرگذاری آنها در سیاست گذاری ایران دامن 
زد. بعدها یکی از وظایف مهم اســداهللا علم در مقام نخست وزیر در سال 
۴۱، آمریکایی زدایی از دســتگاه های دولت بود. ابتهاج نه تنها با شاه بلکه 
با نخســت وزیران وقت ازجمله زاهدی و عــالء و بعدتر با اقبال هم دچار 
اختالف شــد. اقبال در مجلس اعالم کرد کــه نمی تواند وجود دولتی در 
دولت را تحمل کند و سازمان برنامه نه به شکل مستقل، بلکه باید تحت 
نظارت مستقیم نخست وزیری باشد. موضوعی که ابتهاج نه تنها زیر بار آن 
نمی رفت، بلکه اعتقاد داشت که وزارتخانه های دولت مادامی که ناتوان 
در تصمیم گیری هستند و مشکالت درون سازمانی دارند، باید تحت فرمان 
سازمان برنامه عمل کنند. درگیری ابتهاج با اقبال و پافشاری ابتهاج بر این 
موضوع که ایران در وضعیت فعلی تنها به توســعه اقتصادی نیاز دارد و 
نه توانمند کردن امکانات نظامی خود، ســبب شد که شاه از ابتهاج روی 
برگرداند و در تقابل دولت و ســازمان برنامه، طرف دولت را بگیرد. همین 
امر موجب شــد تا در ۲۲ بهمن ۱۳۳۷، اقبال الیحه ای را با قید دو فوریت 
به تصویب مجلس رســاند که به موجب آن اختیارات و مســئولیت های 
مدیرعامل ســازمان برنامه به نخســت وزیر منتقل می شد. با آنکه دولت 
اقبال توانست سازمان برنامه را خلع قدرت کند، اما در کل دولتی نبود که 
بتواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی ایران گام مؤثری بردارد.

ایران در اواخر دهه ۳۰ نه تنها بار دیگر با مشکالت سیاسی دست وپنجه 
نرم می کرد، بلکه وارد یک بحران شــدید اقتصادی نیز شــده بود. گرانی، 
تورم و افزایش بیکاری زندگی معیشــتی مردم را با مشــکل روبه رو کرد. 
به گفته آبراهامیان شــمار اعتصابات بزرگ که در سال های۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ 
بیش از ســه مورد نبود، در ســال های۱۳۳۶ تا ۱۳۴۰ به بیش از ۲۰ مورد 
رسید که برخی با درگیری های خونین میان اعتصابیون و نیروهای مسلح 
پایــان یافت. رکود اقتصادی ایران در ســال ۳۹ آنچنان ابعاد گســترده ای 
داشــت که حاکمیت پهلوی را به مرز فروپاشــی نزدیک کرده بود. کندی 
که چندی پیش (۲۹ آبان ۱۳۳۹) به مقام ریاست جمهوری آمریکا رسیده 
بود، از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران به شدت نگران بود و خطر برآمدن 
کمونیســم در ایران را محتمل می دانست. اســتراتژی دولت او (دکترین 
کندی) در مواجهه با ایران و به طور کلی کشورهای جهان سوم، تغییرات 
اقتصادی و اجتماعی (انقالب سفید) مبتنی بر آراي تئوریک والت وایتمن 
روســتو (۱۹۱۶-۲۰۰۳م) بــود تا از وقوع انقالب ســرخ در این کشــورها 

جلوگیری کند.
تئوری روســتو در کتابی که از او در سال ۱۹۶۰ با عنوان مراحل رشد 
 The Stages of Economic) اقتصادی؛ یک مانیفســت غیرکمونیســتی
Growth: A Non-Communist Manifesto) منتشر شده، آمده است. 
تئوری روســتو یک تئوری مبتنی بر رویکرد تکامل گرایانه تاریخی بود. او 
برای جامعه بشــری یک سیر تکاملی بر اساس ســطح رشد تکنولوژی 
قائل بود که در آن جامعه بشــری از مرحله ســنتی به مرحله صنعتی 
می رســد، اما قبل از ورود به مرحله صنعتی، مرحله پیشاصنعتی وجود 

دارد کــه به اعتقاد روســتو پروژه مدرنیزاســیون غربی بــه گذار جوامع 
جهان ســوم از مرحله سنتی به مرحله پیشاصنعتی کمک شایانی کرده 
است. در مرحله پیشــاصنعتی، زمینه ایجاد یک ساختار صنعتی به ویژه 
از طریق تحول در ســاختار کشــاورزی فراهم می شــود. او تأکید می کند 
تغییراتــی که بــرای ایجاد یک ســاختار صنعتی نوین مورد نیاز اســت، 
باید به دســت یک دولت مقتدر انجام شــود که مهم ترین آن نیز انجام 
«اصالحات ارضی» و دگرگونی در شــیوه تولید مبتنی بر کشاورزی است. 
بــرای اینکه دولت بتواند این تغییرات را رهبری کند، به نخبگان جدیدی 
در درون دســتگاه های بوروکراتیک خود احتیــاج دارد که به عنوان یک 
نیروی تأثیرگذار، زمینه گذار از مرحله ســنتی -بــا نفی بازیگری طبقات 
اجتماعی ســنتی در ســاختار قدرت (قدرت زدایــی از محافظه کاران و 
نخبگان زمین دار)- به مرحله صنعتی را امکان پذیر سازد. با قدرت زدایی 
از طبقات ســنتی از طریــق انجام اصالحات ارضــی، طبقات اجتماعی 
جدیدی شکل می گیرند که نه تنها پشتیبان دولت هستند، بلکه با فعالیت 

اقتصادی و تجاری خود جامعه را به مرحله صنعتی نزدیک می کنند.

علی امینی (۱۲۸۴ـ۱۳۷۱ش) شــاید تنها گزینه  مســتقل در سیاست 
ایــران بود که می توانســت بــا ورود به دولــت، امکان حرکــت ایران به 
ســمت اصالحات اقتصادی-اجتماعــی را فراهم ســازد. امینی در دوره 
نخســت وزیری زاهدی، به عنوان وزیر دارایی در موضوع حل بحران نفت، 
نقش پررنگی داشــت. او در دوره عالء نیز مجــددا در رأس وزارت دارایی 
باقی مانــد و بعدتر از وزارت دارایی به وزارت دادگســتری رفت و در دی 
۱۳۳۴ به ســمِت ســفیر ایران در آمریکا منصوب شــد. امینی دو سال در 
آمریکا به ســر بــرد و در این مدت با بعضی از سیاســت مداران آمریکایی 
ازجمله جان فاســتر دالس وزیر امور خارجه آمریکا و هم چنین تعدادی 
از اعضای حزب دموکرات همچون جان اف. کندی طرح دوســتی ریخت. 
انتخــاب کندی به عنــوان رئیس جمهور آمریکا، امینی را به کســب مقام 
نخســت وزیری در ایران نزدیک می کرد، چون نه تنهــا حمایت کندی را با 
خود به همراه داشــت، بلکه در موضوع توافقنامه کنسرسیوم نیز چهره 
درخشانی از خود نشان داده بود. عالوه بر این موضوع، امینی ایده تحقق 
دموکراســی و گشایش فضای سیاسی را در سر داشت و به دنبال توسعه 

اقتصادی-اجتماعی در ایران نیز بود، مواردی که با سیاســت دولت جدید 
آمریکا هم سو بود.هم چنین امینی هوش و درایت باالیی داشت و برخالف 
مصدق خوب می دانست که با خاندان سلطنتی چگونه باید برخورد کند تا 
کشــور به آشفتگی کشیده نشود. این ویژگی و ویژگی های دیگر سبب شده 
بود که امینی خود را برای مقام نخست وزیری شایسته بداند و این خواسته 

بلندپروازانه خود را نیز پنهان نمی کرد.
یک ســال پیش از روی کار آمدن کندی، امینی در ســال ۱۳۳۸ رسما 
داوطلبی خــود را برای نخســت وزیری اعــالم کرد و طــی مصاحبه ای 
اعالم داشــت برای سروســامان دادن به اوضاع آشفته کشــور راهی جز 
نخســت وزیری او وجود ندارد. به تدریج عده ای نیز دور او جمع شــدند و 
صحبت از نخســت وزیری امینی در اذهان عمومی جای گرفت. در جریان 
انتخابات دوره بیســتم مجلس شــورای ملی، عالوه بر رقابت میان حزب 
ملیون و حزب مردم، امینی هم به عنوان کاندید مستقل وارد فعالیت های 
انتخاباتی شــد و خود را کاندید تهران معرفی کــرد و در ائتالف با جعفر 
بهبهانی و ارســالن خلعتبری شروع به انتقاد از کارنامه دولت اقبال کرد. 

انتخابــات در نهایت به فرجــام مطلوبی برای دولت ختم نشــد و اقبال 
مجبور به اســتعفا شــد و مجلس نیز منحل شد. جانشــین اقبال، جعفر 
شــریف امامی بود که در کابینه قبلــی وزارت صنایع و معادن را در اختیار 
داشت. شریف امامی اوضاع آشفته آن روز را آشفته تر کرد. انتخابات دوره 
بیســتم را بار دیگر برگزار کرد اما دولت وی عمال در حل بحران اقتصادی 
ســال ۳۹ ناتوان بود. اعتصابات گسترده معلمین در نهایت میخ محکمی 
بر تابوت دولت شــریف امامی زد. در این اوضاع همه نظرها به سوی دکتر 
امینی جلب شــد که آمریکا نیز اگرچه به قول غالمرضا افخمی، مستقیما 

نه، ولی خود را حامی امینی معرفی می کرد.
بااین حال علی امینی گزینه مناسبی در نظر شاه نبود. او نوه مظفرالدین 
شاه قاجار، داماد یکی از نخست وزیران قاجار، وثوق الدوله، از نزدیکان قوام 
و مصدق و بســیار بلندپرواز بود – از نوع کســانی که پدر شاه او را از آنها 
بر حذر داشته بود. شــاه می دانست که امینی نیز مانند قوام و مصدق در 
امور حکومت داری مســتقل عمل خواهد کــرد و کوچک ترین اعتنایی به 
شاه نخواهد داشــت. شاه پس از بازگشــت به ایران در مرداد ۳۲، تالش 

کرد سیاســت مدارانی از جنس مصدق و قوام را از دولت دور کند که تنها 
خواستار سلطنت او بودند نه حکومت کردن آن در رأس دولت. در نخستین 
جلســه شــاه با امینی، شــاه در صحبت های خود از موضع باال و شاهانه 
بــا امینی برخورد کرد و آنچه که از نخســت وزیری امینی انتظار داشــت 
را بــرای او دیکتــه کرد. امینی اما در مقابل به شــکل صریح به وضعیت 
آشــفته ایران اشاره کرد و آن را نه تماما نتیجه عمل نخست وزیران، بلکه 
بر اثر مداخالت شــخص شاه در تمامی شــئون مملکت دانست «یکی از 
شرایط قبول مقام نخســت وزیری از سوی بنده عدم دخالت اعلیحضرت 
در مســائل مملکتی است. اختیارات پادشــاه طبق اصول قانون اساسی 
مشــروطه و متمم آن تعیین شده اســت، بنابراین در دوران زمامداری من 
شما باید سلطنت کنید نه حکومت، حتی امور مربوط به سازمان امنیت و 
شهربانی و ژاندارمری هم با من است و این افراد باید از بنده دستور بگیرند، 
چون اعلیحضــرت مقام واالیی دارند و نبایــد درگیر امور جزئی مملکت 
شــوند.» (نگاه کنید به تاریخ شفاهی دانشــگاه هاروارد، مصاحبه حبیب 
الجوردی با علی امینی) در دیدار دوم، شــاه با توجه به وضعیت آشــفته 
موجود و جانبداری غیرمســتقیم آمریکا از امینی، از موضع پیشین خود پا 
 پس  کشــید و با پیشنهاد امینی برای انحالل مجلســین نیز موافقت کرد. 
امینی اعتقاد داشــت برای انجام اصالحات گسترده اقتصادی-اجتماعی، 
امروز محافظــه کاران و نمایندگانی از زمین داران بزرگ در مجلس حضور 
دارند که زیر بــار این اصالحات نخواهند رفت و بــه همین منظور قانون 
انتخابات باید پیش از برگزاری دوباره انتخابات، اصالح و بازنویســی شود. 
امینی در این دیدار هم چنین خواســتار بازداشت عده ای از افراد و نزدیکان 
خاندان سلطنتی شــد که در افکار عمومی نام آنها به فسادهای گسترده 
اقتصادی گره خورده اســت. سرانجام دکتر علی امینی روز ۱۶ اردیبهشت 
۱۳۴۰ به مقام نخســت وزیری رســید و فرمان انحالل مجلسین نیز روز ۱۹ 
اردیبهشت قرائت شد. امینی در نطق رادیویی خود، دولت جدید را دولت 
مبارزه با فســاد معرفی کرد و تأکید کرد که دولت می کوشد بی پولی و فقر 
را درمان کند و بــا کمک مردم حیات اقتصادی مملکت را از نو زنده کند. 
او روز ۱۹ اردیبهشــت وزیران خــود را معرفی کرد که از این میان می توان 
به عبدالحســین بهنیا، هوشــنگ صمیعی، حسن ارســنجانی، غالمعلی 
فریور، نورالدین الموتی و عطااهللا خســروانی اشاره کرد، بعدتر نیز محمد 
درخشــش و جهانگیر آموزگار به دولت اضافه شدند. امینی برنامه دولت 
خــود را در ۱۵ ماده اعالم کرد کــه از مهم ترین آنها می تــوان به «انجام 
اقداماتی به منظور پایین آوردن قیمت ها و کاهش هزینه زندگی»، «تقویت 
قوه قضاییه و تعقیب سوءاســتفاده کنندگان از اموال عمومی»، «اقدام به 
اصالحــات ارضی و تحدیــد مالکیت های بزرگ و تقســیم اراضی دولتی 
میان کشــاورزان توأم با تأسیس و توسعه شــرکت های تعاونی روستایی 
و تأمیــن اعتبارات و اعطای وام های ضروری به کشــاورزان»، «حمایت از 
صنایع ملی»، «تأمین حداقل معیشــت کارمنــدان مخصوصا فرهنگیان 
که مســئولیت تربیت نســل آینده را بر عهده دارند» و... اشاره کرد. امینی 
در همان روزهای نخســت به کار دولت، موضوع مبارزه با فساد را دنبال 
کرد و با حمایت از نورالدین الموتی وزیر دادگســتری که پیش تر از اعضای 
حزب توده بود، عده ای از امرای ارتش را به دلیل سوءاستفاده از بیت المال 
بازداشت کرد. همین امر موجب شد تا نظامیان، منتقد جدی سیاست های 
امینی تا پایان عمر دولت او باشند. شاید جدی ترین مشکل علی امینی در 
آغاز کار، نارضایتی و اعتصاب گســترده معلمین بود که منجر به ســقوط 
دولت شــریف امامی نیز شد. امینی در باشگاه مهرگان با اعتصاب کنندگان 
دیدار کرد و قول مساعد داد که موضوع افزایش حقوق آنها را در اولویت 
برنامه هــای دولت قرار دهــد. او در همین دیدار تصمیــم گرفت یکی از 
فرهنگیــان را در رأس وزارت فرهنگ قرار دهد کــه قول و قرار او موجب 
تائید و رضایت معلمین شــود. امینی محمد درخشــش معلم با تجربه 
و رئیس جامع فارغ التحصیالن دانشســرای عالــی را برای وزارت فرهنگ 
انتخاب کرد و در همان روز معلمین از اعتصاب خود دســت کشیدند. در 
موضوع گشایش فضای سیاسی، امینی فعالیت احزاب را آزاد کرد. نهضت 
آزادی که بعدها در دوران انقالب نقش پررنگی داشــت، شــکل گرفت و 
جبهــه ملی دوم نیز آغاز به کار کرد و با برگزاری میتینگ بزرگی در جاللیه 
خواســتار برگزاری ســریع انتخابات مجلس بودنــد و همین موضوع به 

اختالف اعضای جبهه ملی با علی امینی دامن زد.
اگرچه امینی خــود از بزرگ مالکان زمین دار در ایــران بود که اراضی 
وسیعی در لشــت نشــای گیالن از پدر و مادر خود به ارث برده بود، ولی 
بــه ضرورت انجــام اصالحات ارضی در ایــران اعتقاد داشــت. به گفته 
امینی «اقتصاد امروز مملکت ما یک اقتصاد کشــاورزی اســت و اکثریت 
بــزرگ و قاطع جمعیت ایران به کار فالحت اشــتغال دارند. این حقیقت 
از یک طرف و عقب ماندگی تکنیک کشــاورزی ایــران و فقر و محرومیت 
زائدالوصفی که در میان طبقه دهقان و روســتاییان شیوع و رسوخ دارد، 
از طرف دیگر، رفرم کشــاورزی و زمین را به صورت اساســی ترین مسئله 
اجتماعی و اقتصادی روز درآورده اســت و اصالح کشــاورزی بزرگ ترین 
عامل مؤثر در بهبود و توسعه اقتصادی ایران محسوب می شود». (نقل از 
ایرج امینی در بر بال بحران) از ســوی دیگر اجرای اصالحات ارضی یکی 
از برنامه های دکترین کندی برای ایران بود و در انجام این کار اصرار زیادی 
داشــت. امینی اجرای اصالحات ارضی را به حسن ارسنجانی واگذار کرد 
چراکه اعتقاد داشــت عامل اجرای اصالحات ارضی باید کســی باشد که 
در درجه اول خود و خانواده اش از طبقه مالکان و ثروتمندان نباشــند که 
مالحظه و رودربایستی داشته باشد. به اندازه کافی بلندپرواز و جسور باشد 
تا بتواند در برابر قدیمی ترین و بانفوذترین قشر طبقه حاکمه قد علم کند. 
(نگاه کنید به خاطرات علی امینی به کوشــش یعقوب توکلی) بااین حال 
در نحوه اجرای برنامه اصالحات ارضی میان امینی و ارســنجانی اختالف 
نظر وجود داشت. امینی بر اجرای آرام و بااحتیاط برنامه اصالحات ارضی 
تأکید داشت چراکه از نظر وی اقلیم ایران متفاوت بود و در همه جای آن 
نمی شود به یک شــکل عمل کرد. در مقابل ارسنجانی اجرای اصالحات 
ارضی را عملی ضربتی می دانست که باید با سرعت انجام شود. علی رغم 
این اختالفات طرح اصالحات ارضی در غیاب مجلســین، در تاریخ ۱۹ دی 

۱۳۴۰ توسط هیئت وزیران تصویب شد.
دولت امینــی در موضوع بهبود شــرایط اقتصــادی گام های مهمی 
برداشــت اما با اعالم اینکه ایران رسما کشوری ورشکسته است باعث شد 
بازرگانان خارجی که با ایران مراودات اقتصادی داشــتند از سرمایه گذاری 
در ایران منصرف شوند. بااین حال امینی در ماه های آغازین نخست وزیری 
خود اقدامات مؤثری برای نجــات اقتصاد ایران انجام داد اما به تدریج با 
موانع سیاســی مواجه شد. مخالفت با دولت هر روز بیشتر می شد و دربار 
نیز می کوشید انتقادات نسبت به دولت را هدایت کند، به طوری که دولت 
امینی به جای انجام اصالحات در موقعیتی قرار گرفت که باید دســت به 
مبارزه با مخالفان خود می زد. منابع مالی دولت نیز با کســری همراه شد 
و آمریکا نیز اگرچه به دولت ایران در چند نوبت کمک مالی کرده بود، اما 
امینی بار دیگر از دولــت آمریکا رقمی در حدود ۷۰۰ میلیون دالر مطالبه 
کــرد که با مخالفت دولت آمریکا مواجه شــد. در این وضعیت که دولت 
امینی در سراشــیبی سقوط قرار گرفته بود، شاه توانست با سفر به آمریکا 
رضایــت کندی را برای برکناری امینی جلب کند تا خود رهبری اصالحات 
در ایران را بر عهده بگیرد. ســرانجام شــاه تیر خالص خود را در موضوع 
تنظیم بودجه در تیر ۱۳۴۱ به ســوی دولت امینی شلیک کرد، هنگامی که 
امینی به شاه پیشنهاد کرد که مبلغ قابل توجهی باید از بودجه ارتش کسر 
شــود تا دولت بیشتر از این با مشــکل مواجه نشود، شاه قاطعانه از قبول 
پیشنهاد ســر باز زد و دولت در بن بستی قرار گرفت که امینی نهایتا راهی 
جــز کناره گیری پیش روی خود نمی دید. علــی امینی پس از ۱۴ ماه دفتر 
نخست وزیری را ترک کرد و شاه برخالف خواست مشروطه تا پایان دوران 
حاکمیت پهلوی، در موقعیتی قرار گرفت که نه فقط سلطنت، بلکه عمال 
عنان دولت را نیز در دســت گرفت و نخســت وزیر صرفا گوش به فرمان 

اوامر ملوکانه شد.
پی نوشت:

۱- نظریه مدرنیزاسیون که پس از جنگ جهانی دوم از سوی بلوک غرب 
به ســرکردگی آمریکا تهیه شد، مدلی برای بازســازی، احیای اقتصاد و 
تحقق توســعه بود. این نظریه بر اســاس نوعی توسعه خطی بود که 
در آن تغییرات اقتصادی نســبت به ســایر تغییرات اولویت داشــت و 
می توانست بســتری برای وقوع تغییرات اجتماعی و در نهایت تحقق 

توسعه سیاسی شود. 

گروه اندیشــه: در ســال ۱۳۴۱ محمدرضاشــاه پهلوی به منظور انجام اصالحات 
ارضی و تغییر در شیوه تولید کشاورزی دست به تغییراتی اساسی در زمینه ساختار 
مالکیت روستاهای ایران زد که به همراه دیگر اصول «انقالب سفید» باعث تحوالت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی شد و به عقیده بسیاری از پژوهشگران به طور 
مستقیم و غیرمستقیم سوخت رسان تحوالت انقالبی سال ۵۷ شد. تقسیم اراضی که 
در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که 
ویژگی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود تغییر داد 
و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمینی کوچک کرد. 
اصالحات ارضی به محمدرضاشــاه پهلوی این امکان را داد تا بتواند سیطره و نفوذ 
خود را در روستاهای ایران به صورتی بی سابقه از زمان شکل گیری دوباره کشور ایران 
در قرن شانزدهم میالدی افزایش دهد و باعث کاهش قدرت زمین داران بزرگ شود. 
این موضوع هدف اصلی برنامه اصالحات ارضی از نظر شاه بود اما نتایج اقتصادی 
کــه اصالحات ارضی به بــار آورد این بود که نه تنها اکثریت روستانشــینان ایران از 
تقسیم اراضی سود قابل مالحظه ای نبردند بلکه در طول چند سال شرایط اقتصادی 
آنان به تدریج وخیم تر نیز شــد. درباره پیشــینه اصالحات ارضی، چگونگی اجرا و 
تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی که بر تحوالت تاریخی و جامعه شناختی ایران بر جای 
گذاشته تاکنون کتاب ها و مقاالت زیادی به زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده است. 
یکی از مستندترین این پژوهش ها کتاب «زمین و انقالب در ایران ۱۳۶۰-۱۳۴۰» نوشته 
اریک هوگالند پژوهشــگر آمریکایی است که در سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) منتشر شده و در 
سال ۱۳۸۱ با قلم فیروزه مهاجر و به همت انتشارات شیرازه به فارسی ترجمه شده 
اســت. این کتاب عمدتا حاصل «مشاهدات مشارکتی» نویسنده در سال های اجرای 
اصالحات ارضی و سال های پس از آن طی چندین سفر و اقامت در روستاهای ایران 
و همچنین تکیه بر منابع متعدد تحقیقاتی و آماری اســت. هوگالند که پژوهشــگر 
علوم سیاســی و متخصص تاریخ معاصر ایران اســت تاکنون چندین کتاب در این 
زمینه منتشــر کرده و در حال حاضر استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد 
اســت. او که در طول سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ به عنوان یک داوطلب «سپاه صلح» 
در شــهر کوچکی واقع در آذربایجان شرقی در دبیرســتان انگلیسی درس می داده 
به بررســی جامعه ایران عالقه مند می شــود و دانشجوی دکتری مدرسه مطالعات 
پیشرفته بین المللی دانشــگاه جان هاپکینز می شود و با راهنمایی مجید خدوری و 
ویلیام ج. میلر موضوع پایان نامه خود را بررســی اصالحات ارضی در ایران انتخاب 
می کند. اولین تحقیق محلی او که در روستایی واقع در مرکز ایران و در طول زمستان 
۱۳۵۰ و بهار ۱۳۵۱ صورت گرفته و نیز تحقیق بعدی که در روستای دیگری واقع در 
جنوب و در طول ســال تحصیلی ۱۳۵۷-۸۷ به عمل آمده اطالعات زیادی نسبت 
به جامعه روســتایی ایران و پیچیدگی نســبی فنون کشــاورزی غیرمکانیزه برای او 
فراهم آورده اســت. او در نخستین ســفر تحقیقی اش به ایران با نادر افشار نادری، 

سرپرســت گروه مطالعات روستایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهران 
آشــنا می شود و عالوه بر دسترســی به منابع تحقیقاتی موسسه با جامعه شناسان 
روســتایی برجسته ای همچون مصطفی ازکیا، هوشــنگ کشاورز، خسرو خسروی و 
جواد صفی نژاد به همکاری می پردازد. او در سومین سفر تحقیقاتی خود در آستانه 
انقالب هم زمان با کار در مقام استادیار دانشگاه پهلوی شیراز اطالعات الزم را برای 

تجدید نظر در پایان نامه دکتری خود و تبدیل آن به کتاب حاضر فراهم می کند.
هوگالند در پیش گفتار کتاب به این موضوع اشــاره می کند که درباره اصالحات 
ارضــی در ایران، خواه در میان جماعت تحصیل کرده و خــواه در میان توده مردم، 
همواره ســوءتعبیرهای بسیاری وجود داشته، و این سوءتعبیرها به علت فقدان هر 
نوع تحلیل جدی از نتایج عملی برنامه روز به روز تقویت شــده اســت. ایده اصلی 
که نویســنده تالش می کند آن را اثبات کند این است که بر خالف تحلیل های رایج، 
این برنامه بیش از اینکه هدف اقتصادی و توســعه ای داشته باشد بیشتر با اهدافی 
سیاســی صورت گرفت. همچنین هدف شاه از اجرای این اصالحات نه جلوگیری از 
جنبش های دهقانی بلکه کاستن از قدرت بزرگ مالکان غایب بود. نویسنده می کوشد 
با پاســخ به پرسش های مختلف شــکاف موجود در تحقیقات در زمینه اصالحات 
ارضی ایران را پر کند: در طول اجرای ۱۰ ســاله ایــن برنامه عمال چه مقدار اراضی 
تقسیم شد؛ اندازه متوسط زمین هایی که نصیب زارعان شد چقدر بود؛ چند درصد از 
جمعیت روستانشین زمین دریافت کردند؛ تأثیر اصالحات ارضی بر ساختار اجتماعی 

روستایی چه بود؛ و سرانجام پیامدهای سیاسی اصالحات ارضی چه بود.
کتاب به دو بخش تقســیم شــده اســت. در بخش اول زمینه و سابقه تاریخی 
برنامه اصالحات ارضی که در ۱۳۴۱ آغاز شــد مطرح می شود. ابتدا شرایط طبیعی 
محیط که روش های کشاورزی را مقید می کند (فصل ۱) و ماهیت جامعه دهقانی 
(فصل ۲) بررســی می شود. سپس اندیشه تقسیم اراضی با مالحظه زمینه تاریخی 
آن بررسی خواهد شد (فصل ۳) در آخرین فصل این بخش مجموعه قوانینی که در 
سه مرحله اصالحات ارضی وضع شد، تحلیل می شوند (فصل ۴) بخش دوم شامل 
بحثی درباره نتایج اصالحات ارضی اســت و به پرسش های مهمی درباره ساختار 
مالکیت زمین در روســتاها می پردازد. (فصل ۵) پس از آن، دگرگونی ســاختارهای 
اقتصادی (فصل ۶) و ســاختارهای سیاســی روستا پس از اصالحات ارضی (فصل 
۷) بررسی می شــود. فصل پایانی (فصل ۸)  شــامل تحلیلی است درباره تأثیرات 
اصالحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت روستاییان در طول خیزش های 

انقالبی که به سقوط سلطنت در ایران انجامید.
زمینه اصالحات ارضی

هوگالنــد توضیح می دهد که چگونه برنامه اصالحــات ارضی در ایران، پس از 
تقسیم اراضی کشاورزی در مصر در سال ۱۹۵۲ (۱۳۳۱)، نسبت به اقدام های مشابه 
دیگر در خاورمیانه، بر بخش وســیع تری از جمعیت روستانشــین تأثیر گذاشت. در 

مقایســه با کشــورهای انقالبی ای همچون مصر، عراق و سوریه که در آنها کمتر از 
ده درصد از روستانشــینان در اثر تقســیم اراضی صاحب زمین شدند، در ایران قبل 
از انقالب تقریبا نیمی از خانواده های روستایی- ۹۰ درصد از روستاییانی که عمال از 
حقوق سنتی کشت و زرع برخوردار بودند- توانستند مالک زمینی شوند که روی آن 
کار کنند. این نتایج به ظاهر چشمگیر بود و به همین دلیل از اواسط دهه ۵۰ تجربه 
اصالحات ارضی در ایران به مثابه یک نوآوری و کوشــش موفق در اصالح ساختار 
مالکیت زمین، شــهرتی جهانی کسب کرد. اما به عقیده هوگالند این ارزیابی چندان 
دقیق نبود چون صرفا به تقســیم اراضی توجه داشــت و نه تأثیرات ناچیزی که بر 
شرایط اقتصادی، سیاســی و اجتماعی ساختار جوامع دهقانی وارد کرد. او تحقیق 
خود را با بررســی شــرایط اقلیمی و آب و هوایی ایران آغــاز می کند و به توصیف 
ارتباط جغرافیای ایران با نظام کشــاورزی خاص آن می پردازد. روش های کشــت و 
زرع و انواع محصوالت زیر کشــت بیش از هر چیز طبق شرایط اقلیمی و نوع زمین 
تعیین می شود. در نظام کشاورزی ایران کنترل منابع کمیابی مثل آب یا حق استفاده 
از آب اغلــب همان قدر مهــم بوده که مالکیت بر زمین، زیرا در بســیاری از مناطق 
ایران زمینی که از آب کافی برخوردار نیست، بی ارزش به حساب می آید. سطح تولید 
کشــاورزی که از شرایط طبیعی متأثر اســت، بر توزیع جمعیت در مناطق مختلف 
تأثیر می گذارد. هوگالنــد ویژگی جامعه دهقانی در طول دهه ۳۰ و آغاز دهه ۴۰ را 
سلطه بزرگ مالکان بر روستاها می داند. این مالکان غیرکشاورز که اغلب در شهرها 
ســکونت داشتند امالک خود را از طریق مباشــرانی اداره می کردند که با روستاییان 
برای انجام کار کشــاورزی در برابر سهمی مشــخص از محصول قرار می گذاشتند. 
بدین ترتیب، تقریبا بدون اســتثنا ســهم بزرگ تر محصول نصیب مالکان می شــد و 
آنچه برای روستاییان باقی می ماند، به زحمت کفاف زندگی آنها را می داد. هوگالند 
مهم ترین تحول در زمینه کشاورزی را از اواسط قرن نوزدهم به بعد، پیوند تدریجی 
امــا روزافزون اقتصاد ایران بــا اقتصاد جهانی می داند. ایــن فرایند به چهار طریق 
به هم پیوســته بر نواحی روستایی تأثیر گذاشت. نخســت، تولید معیشتی به تولید 
محصوالت فروشــی غیرخوراکی مانند پنبه، تریاک و تنباکو تغییر کرد. دومین نتیجه 
گســترش روند ادغام ایران در اقتصاد جهانی، افزایش سودآوری تولیدات کشاورزی 
و به ویژه ســودآوری محصوالت فروشــی بود. پیامد سوم گسترش مساحت امالک 
بزرگ بود. پیامد چهارم پایین رفتن تدریجی ســطح زندگی روســتاییان در مقایسه با 
معیارهــای اوایل قــرن نوزدهم بود. هوگالند این رشــد منفی را به کوشــش های 
بزرگ مالکان برای به حداکثر رســاندن منافع خویش از طریق مطالبه سهم بیشتری 

از محصول نسبت می دهد.
در قرن بیســتم، اساس سنجش مالکیت زمین در ایران، مالکیت روستاها بود نه 
مســاحت زمین های تحت مالکیت. گروه بزرگ مالکان شامل همه افراد و نهادهایی 
می شــد که دست کم یک روستای شش دانگ را در مالکیت داشتند حال آنکه گروه 

خرده مالکان متشــکل از افرادی بود که امالک آنها از یک روســتای کامل کمتر بود. 
بزرگ مالکان خود شامل مالکان منفرد، نهادها و اجاره داران می شدند. هوگالند نظام 
سلســله مراتبی که در طول قرن بیســتم بر جامعه روستایی ایران حاکم بوده است 
را به تفصیل شــرح می دهد و به این نتیجه می رســد که اکثریت روستاها در اوایل 
دهه ۵۰ از الگوهای مســلط اجاره داری زمین و تقســیم محصول ناراضی بوده اند. 
او فقدان هرگونه طغیان گســترده یا حتی اعتراض سازمان یافته دهقانی را پدیده ای 

قابل توجه و دلیل این ســکون را هدم وجود گروهی اجتماعی می داند که بتوان آن 
را «قشــر دهقان خرده پا» نامید: «دهقان تهی دست ... که برای تأمین بخش اعظم 
یا همه معاش خود متکی به مالک اســت قدرت چون و چرا ندارد: او، به ســبب در 
اختیار نداشــتن منابعی که در نبرد قــدرت الزم دارد، کامال تحت اختیار صاحب کار 

خویش است.» (ص ۷۳)
نویســنده در فصل ســوم خاســتگاه های اصالحات ارضی را تشــریح می کند. 
اصالحات ارضی نخســتین بار در جریان انقالب مشــروطه ۱۲۸۴-۱۲۹۰ در سطح 
عمومی مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه های حزب دموکرات بود و اعضای 
مجلــس دوم کــه طرفدار اصالحات بودنــد آن را مطرح کردند. این سیاســت در 
دهه ۱۳۲۰ از ســوی حزب توده و بعدتر جبهه ملی پیگیری شــد. هوگالند با اشاره 
به شــورش های دهقانی در جنبــش جنگل و همچنین ماجــرای فرقه دموکرات 
آذربایجــان به عنوان نمونه هایی از نارضایتی مردم از سیاســت های ارضی، قانون 
بهره مالکانه را که از ســوی دولت مصدق به تصویب رســید قانونی در راســتای 
منافع روستاییان ارزیابی می کند. در ادامه متقاعدشدن محمدرضا شاه را به انجام 
اصالحات ارضی متأثر از ســه مسئله می داند: تالش شــاه برای مقابله با قدرت و 
نفوذ بزرگ مالکان و افزایش اقتدار و نفوذ خود در روســتاها، خواست دولت ایالت 
متحده آمریکا که حامی اصلی شــاه و باز گرداننــده وی به قدرت از طریق کودتای 
۲۸ مرداد سال ۳۲ بود، و در نهایت مقابله با محبوبیت دکتر مصدق و جبهه ملی 
و یافتن پایگاه در میان روســتاییان. همچنین نفوذ مستقیم ارسنجانی، حزب توده و 
دیگر هواداران اصالحات کشاورزی بحثی گسترده را در سطح روشنفکران دامن زد 
و بر اقدامات سیاســی دهه ۱۳۳۰ تأثیر گذاشــت. برای نمونه در بهمن ۱۳۳۰ شاه 

فرمــان فروش ۲۰۰۰ روســتای خود را به دهقانان صادر کرد. شــاه امیدوار بود که 
بتوانــد از طریق مطرح کردن انواع اصالحات اجتماعــی که جبهه ملی و دیگران 
مدافعش بودند در دید عامه به استبداد خود مشروعیت بخشد. بنابراین از ۱۳۳۳ 
عمال و رســما از مالکان بزرگ خواســت که زمین های خود را میان زارعان قسمت 
کنند. او در دهه ۱۳۳۰ کم کم متقاعد شد که انجام اصالحات ارضی ضروری است. 
ضمن آنکه آرزوی کســب وجهه ملی عامل عمده نگرش او  محســوب می شد اما 
نویســنده انگیزه های او را به مراتب پیچیده تر از ایــن می داند: «مالحظات دیگری 
که به دیدگاه های او شــکل مــی داد از جمله عبــارت بود از ایدئالیســم، امید به 
بهبود وضع اقتصادی کشــور، نارضایی از نظامی که عقب افتاده شمرده می شد و 
مســلما امروزی نبود، حساسیت نســبت به افکار عمومی جهانی و امید به اینکه 
مقبولیت خارجی بیابد (نمایندگان سیاســی ایاالت متحد به ویژه او را تشــویق به 
انجام اصالحات می کردند)» (ص ۹۲) همچنین پرولتریزه شدن نیروي کار از اهداف 
این برنامه خوانده مي شــود. شاه امیدوار بود سیاست تقسیم مجدد اراضی قدرت 
حکومت مرکزی را افزایش دهد و حمایت سیاسی از خود او را هم گسترده تر کند. 
حکومت در دهه ۱۳۳۰ بر نواحی روستایی کنترل چندانی نداشت. در بیشتر موارد، 
در روستاها قدرت در انحصار بزرگ مالکان غیرکشاورز به ویژه آنها که در شهرهای 
بزرگ ایالتی می زیســتند قرار داشــت و برنامه هایی با هدف تقســیم اراضی میان 
زارعان قدرت این گروه را متزلزل می کرد. کاهش این قدرت، حتی اگر کامال از میان 
نمی رفت امکان هرگونه مقاومتی در برابر گسترش اختیارات حکومت مرکزی را در 

روستاها مسلما بسیار کمتر می کرد.
در ســال ۱۳۳۸ شــاه به منوچهر اقبال مســئولیت داد که پیش نویس الیحه 
اصالحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. نسخه نهایی که هر دو مجلس 
آن را در ســال ۱۳۳۹ تصویــب کردند مالکیت زمین آبی را بــه ۴۰۰ هکتار و زمین 
دیم را به ۹۰۰ هکتار محدود می کرد هرچند به علت مشکالت اجرایی در مساحی 
این قانون تا چند ســال ســترون باقی ماند. اوضاع نابســامان سیاسی و اعتصابات 
گســترده معلمان و دیگر گروه های اجتماعی شــاه را در حوالی اردیبهشت ۱۳۴۰ 
برای اصالحات ارضی مصمم تر کرد. بنابراین از علی امینی سیاستمداری که در آن 
زمان از اقدامات حکومت به شدت انتقاد می کرد برای تشکیل کابینه جدید دعوت 
کرد.  تصویری که از امینی در ذهن مردم وجود داشت تصویر سیاستمداری مستقل 
بود که از شــاه فرمان نمی برد و به همین دلیل آغاز برنامه اصالحات به دســت او 
در مقیاسی وسیع بســیاری از گروه ها را آرام و مطمئن کرد و باعث فروکش کردن 
برخوردها در تظاهرات عمومی شــد. اما ملی گرایــان به علی امینی مظنون بودند 
چون او پس از کودتای شــاه در کابینه فضل اهللا زاهدی حضور داشــت و همچنین 
در عقد موافقت نامه نفتی ســال ۱۳۳۸ با کنسرســیوم شرکت های نفتی اروپایی و 
آمریکایی دخالت داشــت. هرچند امینی چندان مورد عالقه شاه نبود اما دولت در 

فضایی از خوش بینی سیاســی که با بی طرفی گروه های مخالف در داخل کشور و 
حمایت فعال حامی اصلی خارجی شاه یعنی آمریکا همراه بود کار خود را شروع 
کرد. اما این عوامل برای تضمین موفقیت امینی در حل مشــکالت متعدد سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصادی که ایــران اوایل دهه ۴۰ با آنها روبــرو بود کفایت نمی کرد. 
بحران های سیاســی ســال های ۱۳۳۹-۱۳۴۰ نشان داد که در شــهرها گروه های 
متعددی وجود دارند که چنین چیزی را غیرممکن می کند. در روستاها نیز حکومت 
عمال فاقد هر نوع اقتداری بود. در ســال ۱۳۴۰راه حل این دو جنبه در قالب تقسیم 
مجدد اراضی شــکلی واضح و مشــخص به خود گرفــت. برنامه هایی در جهت 
اصالحات ارضی می توانســت قدرت مالکان غایب را که در سیاســت های زراعی 
حکومت مداخله می کردند در هم شــکند و همزمان با آن، حکومت می توانســت 
با تظاهر به اینکه هوادار مترقی اندیشــه های اصالح طلبانه مخالفان شهری خود 
است آنها را جذب کند و حمایت شان را به دست آورد. منافع جنبی بسیاری نیز در 
این میان حاصل می شــد که از جمله می توان رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و 

افزایش تولید کشاورزی را نام برد.  
اجرا و تأثیرات اصالحات ارضی

از دی ماه ۱۳۴۱ تقســیم مالکیت زمین در مقیاســی وســیع آغاز شد. نخستین 
مرحله برنامه با قانون اصالحات ارضی ســال ۱۳۴۱ شروع شد که طبق آن هر کس 
که مالک بیش از یک روســتا بود بایست اضافه آن را به دولت می فروخت. تقسیم 
مجدد امالک خریداری شــده میان زارعانی که به طور ســنتی تحت عنوان سهم بر 
روی زمیــن کار کرده بودند در خدمت انگیزه اصلی حکومت برای اصالحات یعنی 
محــدود کردن قدرت سیاســی بزرگ مالکان غایب در نواحی زراعــی بود. در اوایل 
دهه ۴۰ حکومت به هیچ وجه قصد نداشــت تقســیم زمین را سراسری کند تا آنکه 
سرانجام افزایش بی ثباتی در نواحی روستایی ضرورت چنین اقدامی را مطرح کرد. 
در پی آن، مرحلــه دوم اصالحات ارضی با اجرای بندهای الحاقی در تیرماه ۱۳۴۳ 
شروع شــد. در این مرحله امکان اجاره داری زمین برای زارعانی که آن را زیر کشت 
می بردند فراهم شــد و این امر نیز به نوبه خود حق مالکیت زمین داران را تضمین 
می کرد. زارعان، که در انتظار فرصتی بودند تا صاحب زمین شوند هنگامی که فقط 
قراردادهای اجاره ۳۰ ســاله جای تقسیم محصول سنتی را گرفت به کلی مأیوس 
شدند. نویسنده توضیح می دهد که مرحله دوم اصالح قانون، نارضایتی و خصومت 
زارعان نســبت به مالکان را نه تنها کاهش نداد بلکه دست زدن به خرابکاری برای 
اعتراض به مالکیت آنان در نقاط مختلف معمول شــد. از ســال ۱۳۴۴ به بعد، این 
بی ثباتــی فزاینده هم مالکان و هم حکومت را واداشــت که در نگرش منفی خود 
نســبت به تقســیم مجدد اراضی تجدیدنظر کنند. باالخره در سال ۱۳۴۸ حکومت 
تصمیم گرفت مرحله ســوم اصالحات ارضی را آغاز کند که طبق آن به مستأجران 
امکان داده می شــد زمینی را که در اجاره داشتند مستقیما از مالک بخرند. هوگالند 

نتایج حاصل از ۱۰ســال اصالحات ارضی را قابل توجه می داند. در آن زمان حدودا 
بالغ بر ۲٫۱ میلیون زارع  از حق کشــت برخوردار بودند. بیش از ۷۵۰ هزار تن از این 
سهم بران – یک سوم کل- به یمن سکونت در روستاهایی که قانون اصالحات ارضی 
سال ۱۳۴۱ شامل حال شان می شد صاحب زمین شدند. گرچه غرض از آغاز مرحله 
دوم اصالحات مشــروعیت بخشــیدن به مالکیت های غیابی بود اما حدودا بالغ بر 
۲۰۰ هزار زارع طبق نص این قانون یعنی شــقوق دوم و سوم بندهای الحاقی، زمین 
دریافت کردند. در طول مرحله سوم حدود ۸۰۰ هزار مستأجر توانستند صاحب زمین 
شوند. بنابراین در طول ۱۰ سال پس از آغاز برنامه اصالحات ارضی، تقریبا ۹۲ درصد 

سهم بران قبلی به دهقانان صاحب زمین تبدیل شدند.
با مطالعه کتاب «زمین و انقالب در ایران» آشکار می شود که از همان آغاز اجرای 
اصالحــات ارضــی ، چگونگی اجرای چنین برنامه عظیمی و تبعــات آن بر دربار و 
دولت روشــن نبود و آشــفتگی های فراوان در اجرا، آن را از رسیدن به اهداف اولیه 
خود باز داشت. پرسشی که هوگالند در پایان کتاب در صدد پاسخ به آن بر می آید این 
است که چرا روستاییان در جریان سال سرنوشت ساز ۱۳۵۷ از شاه حمایت نکردند. 
در حالی که همه مقامات و کتاب های درسی شخص شاه را به عنوان تنها برنامه ریز 
اصالحات ارضی و مدافع بی رقیب منافع روســتاییان معرفی کــرده بودند نه تنها 
اکثریت کشاورزان به طرزی حیرت انگیز نسبت به سرنوشت سلطنت بی اعتنا بودند 
بلکه بسیاری نیز فعاالنه در تظاهرات سیاســی ای که به سرنگونی آن یاری رساند، 
شــرکت کردند. گروهی از اقلیت روستاییان، کشاورزان ثروتمند حامی شاه بودند که 
از اصالحات ارضی و برنامه های بعدی آن سود برده بودند. روستاییان مخالف رژیم 
گروه دیگری بودند که هوگالند انگیزه حرکت آنها را به تأسی از برینگتون مور، «خشم 
عمیق اخالقی» می نامد. این گروه شامل دهقانان خرده پا و کسبه خوش نشین بودند 
که در نتیجه فقر شدید نسبت به شاه فاقد احساس وفاداری یا مخالف او بودند. در 
دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵ حداقل دو میلیون روستایی به شهرها آمده بودند؛ «جواناني که 
همین اواخر از اراضي «اهدایي» شــاه به پدران خود دل کنده و به شهرها مهاجرت 
کرده بودند.» عالوه بر جوانان روســتایی که حاال جزو حاشیه نشــینان و فرودستان 
شــهری بودند و در تظاهرات شــهری شرکت می کردند، کســانی که بین شهرها و 
روســتاها در رفت و آمد بودند به اتفاق مهاجران روســتایی که در نتیجه اعتصابات 
گســترده کارگری به روســتاها باز می گشــتند نیز نقش مهمی در بســیج پشتیبانی 
روســتاییان در ماه های پایانی انقالب بازی کردنــد. دلیل عمده اینکه اقلیت فعاالن 
ضدشاه در جلب حمایت اکثر روستانشینان نسبت به انقالب موفق شدند فقدان هر 
نوع احساس وفاداری به شاه و حکومت در نتیجه شکست طرح های توسعه ای شاه 
بود و درست در زمانی که مشخص شد حکومت توانایی ایستادگی در برابر مخالفان 
را ندارد و جایگاه شاه به شدت تضعیف شده روستاییان بی اعتنا به سیاست به خیل 

انقالبیون پیوستند. 

 اصالحات ارضى و نقش روستاییان در انقالب

بر بال بحران
زندگی سیاسی علی امینی

ایرج امینى
ناشر: ماهى

قیمت: 45000 تومان 

مروری بر زمینه تاریخی روی  کار آمدن دکتر علی امینی 

امینی، آخرین فرصت  برای بازگشت به میراث مشروطه بود 

زمین و انقالب در ایران (۱۳۶۰ -۱۳۴۰)
اریک هوگالند

ترجمه: فیروزه مهاجر
ناشر: شیرازه

قیمت: 40000 تومان

حمیدرضا یوسفى
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طال در تیزاب ُپرگویی
سارا آقا بابایان: در سینمای ایران تعداد کارگردانانی   

که در آغــاز راه فیلم ســازی بتواننــد مقبولیت عام و 
خــاص را یکجا کســب کنند انگشت شــمار بوده اند و 
پرویز شــهبازی یکــی از نمونه وارترین آنهاســت که با 
فیلم کالت شده »نفس عمیق« طعم چنین توفیقی را 
چشــید. اما آنچه در ادامه مسیر شهبازی جلب توجه 
می کند رنگ باختــن توازن آنجا که در اجرا دســت به 
خلق اتمســفر و فضا زده، همچون ماالریا از شلختگی 
فیلم نامــه ضربه خورده و جایی کــه قصه پروپیمانی 
داشــته در مرحله اجرا ُکمیتش لنگ اســت؛ از جمله 

ساخته آخرش طال.
در طال نیز مشــابه عمده آثار شــهبازی با یک درام 
جوانانــه مواجهیــم که متناســب با ســبک و رویکرد 
فیلم ســاز، روایــت نمایشــی را با انرژی جنبشــی باال 
در داســتان گویی و ضرباهنگــی ســریع در تدوین آغاز 
می کنــد. امــا این تحرک قصــه به جای اینکــه در پی 
قابل تعقیب کردن گردش روایت برای مخاطب باشــد 
شــبیه حکایت گری اســت که یک نفس باید در زمانی 
کوتــاه قصه پرجزئیاتی را تعریف کنــد در نتیجه بدون 
پیش زمینه سازی و مقدمه چینی فقط از رخدادی روی 
رخداد بعدی می جهد تا از گره گشــایی جــا نماند، در 
نتیجه روایت به معنای چگونگی ســیر وقایع تبدیل به 

چسباندن اول و آخر قصه شده است.
در پالت اولیه، موقعیــت محوری طال برانگیزاننده 
است اما در فیلم، فربه کردن پالت به بهانه حفظ رویه 
علت و معلولی، رخداد و کشمکش ها به نحوی چیده 
شده است که قابلیت آن پالت بالفعل نشده و به بیان 
ساده تر اجرا از متن عقب تر افتاده و درپی متن می دود. 
شــروع فیلم موقعیت را تشریح و کاراکترها را معرفی 
می کنــد و مخاطــب را از همان ابتدا بــه درون جهان 
داســتان راه می دهد ولی برای عقب نماندن از روایت 
زنجیره وقایع فیلم نامه، از برخــی ُبن مایه های جذاب 
داســتان که حاوی ویژگی های درام ساز است، سرسری 
عبــور می کند. چنان کــه فیلم در پــردازش رابطه بین 
شخصیت ها و پشتوانه سازی روایی و نمایشی به منظور 
ایجاد منطق رفتاری آنها کم گذاشــته و روابط در فیلم 
یک طرفه و ناقص ترســیم می شوند؛ برای مثال معلوم 
نیست این جمع چهارنفره شرکای سوپ فروشی چگونه 
شکل گرفته اســت یا رفاقتشــان چه قدمتی دارد و تا 
انتها مشخص نمی شود دلبستگی یک جانبه دریا )نگار 
جواهریان( به منصور )هومن سیدی( به رغم القیدی و 
پنهان کاری هایش ریشه در کدام وجه اشتراک شان دارد 
و به همین ســیاق تعهد پایمردانه منصور به احواالت 
بــرادرش از کجا آب می خــورد که بــرای ُمچ گیری از 
همسر ســابق وی یا نجات طال )فرزند بیمار برادرش( 
این طور به آب و آتش می زند و چرا تمام حمیت منصور 
معطوف برادرزاده اش شده ولی نسبت به دریا منفعل 
اســت؟ فیلم بازه زمانی را که بایــد مصروف پرداخت 
ایــن روابط با نمایــش عینی ابعاد مختلفشــان و رفع 
کمبودهــای روایت می کرد در شــتاب وقوع کنش ها و 
واکنش های بعضا ناضروری هدر داده اســت. بسیاری 
از خرده  پیرنگ هــای خنثــی کــه صرفا جــز خاصیت 
دوباره گویی در قبال معرفی رفتار و شناسه  شخصیت ها، 
کارکرد دیگری داخل درام ندارند و چنانچه اشــاره شد 
تنها برای شکل دادن مشی منطقی داستانی فیلم طرح 
می شوند؛ همچون ماجرای بازپرداخت قرض لیال )طناز 
طباطبایی( که از حســاب محل کارش برداشته که در 
ظاهر نقطه عطف دوم فیلم نامه اســت ولی در عمل 
خاصیت مرســوم یک نقطه عطف را نداشته و تأثیری 
روی پیشبرد نهایی درام نمی گذارد چراکه با پیش فرض 
شــیفتگی بی حدوحصر دریا به منصور، حتی بدون نیاز 
به دلیل تراشــیدن این نقطه عطف، بی کاری منصور و 
شــرایط برادرزاده اش کفایت می کرد تا نقشــه سرقت 
از اندوختــه پدر به ذهــن دریا خطور کنــد. این اصرار 
روی نمایش چیدمــان وقایع فیلم نامه، حتی گاهی به 
دست کم گرفتن تماشاگر انجامیده است: در شرایطی که 
کامــال قابل حدس اســت  در آن زیرزمین منصور همه 
دالرها را به جیب بزند، راه های دیگری برای کشــاندن 
پای پلیس به ماجــرا و توجیه گریز منصور موجود بود 
تا اینکه نیازی به شــکایت پدربزرگ مشــاعرباخته دریا 
نباشــد، در حالی که فیلم نامه با معرفی این شخصت 

یک خرده پیرنگ اطاله گر به روایت افزوده است.
از آنجــا که طال در کارنامه شــهبازی بیش از همه 
آثارش به »دربند« شــبیه اســت، مقایسه این دو مفید 
خواهد بود؛ آنچه روایت دربند را در مقام مقایسه با طال 
منسجم تر نشان می دهد حفظ نقطه دید نازنین )نازنین 
بیاتی( از ابتدا تا انتها و همراهی بیننده در نضج گرفتن 
روابط و شکل گیری موقعیت ها بود، در حالی که در طال 
روایت با انتقال بین محورهای متفاوتی پیش می رود که 
هم پوشانی هایی دارند  ولی در انتها درهم تنیدگی الزم 
را برای پایان بندی موازی پیدا نمی کنند. در مقام مقایسه 
در دربند همان طور که با گریز ســحر )پگاه آهنگرانی( 
و تأثیرگــذاری اش در موقعیت دراماتیک شــخصیت 
اصلی، دیگر سرنوشــتش موضوعیتی نداشت، در طال 
هم می بایســت در همان ســکانس عوارضی و دست 
تکان دادن منصور از داخل اتوبوس، فیلم با یکی از دو 
شخصیت رهسپار می شــد و سراغ دیگری نمی رفت یا 
دوشادوش منصور تا ته خط می رفت و مثل طالفروش 
»عیار چهارده« مکافاتش را می کشــید یــا همراه دریا 
بی خبر از سرنوشــت منصور می ماند تا تنهایی و تلخی 
قــاب انتهایی ســهمگین تر جلوه کند و به ته نشــینی 
پایان بندی های شهبازی سوق  درون مایه نیست گرایانه 
یابد. ولی در شــکل فعلی، دل مخاطب با مرگ منصور 
نه می سوزد و نه خنک می شود چراکه منصور پیش تر 
از سیر داســتانی درام جدا افتاده است و فرجامش نه 
داســتان را وارد مرحله جدیدی می کند، نه تغییری در 
موقعیت و نه تأثیری در مســیر شــخصیت های دیگر 

داستان ایجاد می کند.

زير درختان زيتون

ورود نامزدهای اسکار به جوایز امی 
ممنوع شد

ایسنا: آکادمی هنرهای تلویزیونی آمریکا اعالم کرد   
از این پس آثاری که در جوایز اسکار نامزد شده باشند، 

اجازه حضور در جوایز امی را نخواهند داشت.
تصمیم جدید آکادمی تلویزیون آمریکا که از جوایز 
امی در سال ۲۰۲۱ اعمال می شود، در حالی به صورت 
رســمی اعالم شده اســت که آکادمی اسکار چند روز 
پیش اعالم کرد برخی فیلم های نمایش داده شــده در 
سرویس های ویدئوی درخواستی )VOD( به صورت 
موقت و به دلیل شــرایط به وجودآمده ناشی از شیوع 
ویــروس کرونــا واجد شــرایط رقابت در ایــن جوایز 

سینمایی اسکار می شوند. 
تصمیــم جدید آکادمی تلویزیــون آمریکا مبنی بر 
عدم اجازه حضــور نامزدهای اســکار در جوایز امی، 
بیشتر به زیان آثار مستند است و در چند سال گذشته 
برندگان شاخه های مستند جوایز اسکار و امی در چند 
نوبت هم پوشانی داشــتند.  آکادمی علوم و هنرهای 
ســینمایی اسکار اواخر ماه گذشــته به صورت رسمی 
اعالم کرد برای اولین بار و فقط برای یک سال فیلم های 
اکران شــده در ســرویس های ویدئــوی درخواســتی 
)VOD( را واجد شرایط حضور در این جوایز سینمایی 
قلمداد خواهد کرد، این در حالی است که پیش از این 
هفت روز اکران تجاری در منطقه لس آنجلس شرط 

ضروری حضور در جوایز اسکار بود. 

آثار سینمایی محسن روزبهانی 
مرور می شود

شبکه نمایش در ادامه تغییرات جدول پخش   
خــود و همچنین در ایام شــب های قــدر با مرور 
آثار محســن روزبهانی، متخصص جلوه های ویژه 
میدانی و جلوه های ویژه ســینمای ایران و پخش 
فیلم های ایرانی، جدول پخش خود را تنظیم کرده 
و طبق روال پیشــین فیلم های سینمایی دنباله دار 
نیز از این شــبکه پخش می شود. فیلم های ایرانی 
ســاعت ۱۳ ایــن شــبکه بــه ترتیب از شــنبه ۲۰ 
اردیبهشــت تا جمعه  ۲۶ اردیبهشــت فیلم های 
»یک روز به یادماندنی«، »رباعی«، »رؤیای پروانه«، 
»دلهره«، »نیزارهای بلند«، »آرزوهایت را به خاک 

نسپار« و »ماهی سیاه کوچولو« خواهد بود.
در باکــس منتخــب این هفته شــبکه نمایش در 
ســاعت ۱۵ فیلم های »آشــپزی با عشــق«، »کشاورز 
فضانورد«، »قبــل و بعد«، »پس لــرزه«، »راز پنهان«، 
»موج« و »ژرمینال« به ترتیب از شنبه تا جمعه پخش 
خواهند شــد. پخش فیلم های ســینمایی دنباله دار 
ساعت ۱۹ به ترتیب با پخش سری فیلم های »خائن« 
۱ و ۲، »ســرقت بــزرگ قطار« ۱ و ۲، »یــخ« ۱ و ۲، »در 
اعماق دریا« ۱ ادامه می یابد. این هفته شبکه نمایش 
به مرور آثار محســن روزبهانــی، مدیر جلوه های ویژه 
میدانی سینمای ایران می پردازد. روزبهانی با دریافت 
۹ ســیمرغ بلوریــن بهترین جلوه های ویــژه میدانی، 
رکورددار دریافت جایزه این بخش از جشــنواره فیلم 
فجــر اســت و در آثــاری مانند فیلم های ســینمایی 
»آژانس شیشــه ای«، »عقاب ها« و  »به وقت شــام« 

فعالیت داشته است.
این هفته فیلم های ســینمایی »بــاران«، »ملکه«، 
»ماجرای نیمروز«، »اتوبوس شب«، »استرداد«، »تنگه 
ابوقریــب« و »یتیم خانه ایران« به ترتیب از شــنبه تا 
جمعه در ســاعت ۲۱ و در بخش مرور آثار محســن 

روزبهانی از شبکه نمایش پخش می شوند.

تصمیم بزرگ ترین ایالت آلمان 
درباره سینماها

ایســنا: مجوز بازگشــایی تدریجی ســینماها در   
آلمان پس از اعمال یک دوره قوانین و شیوه  نامه های 
ســختگیرانه برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
صادر شــد.   ایالت نوردراین-وستفالن در غرب آلمان 
با جمعیت حدود ۱۸ میلیون نفر که شامل شهرهای 
مهمی مانند کلن و دوســلدورف می شود، اعالم کرد 
از ۳۰ مــی  )۱۰ خرداد( ســینماها می توانند با رعایت 
دقیق دســتورالعمل های بهداشتی فعالیت خود را از 
ســر بگیرند. بر این اســاس فاصله اجتماعی یک متر 
و نیم )معادل ســه صندلی( باید میان تماشاگران در 
ســالن های نمایش فیلــم رعایت شــود و این قوانین 
مربوط به فاصله اجتماعی باید در البی سینما و دیگر 

محل های تجمع نیز لحاظ شود.
نوردراین-وســتفالن اولین ایالت آلمان اســت که 
اجازه بازگشــایی سالن های ســینما را صادر می کند و 
دیگر ایالت ها در آلمان نیز با کاهش تدریجی مقررات 
قرنطینه ای در هفته ها و ماه های آینده دوباره فعالیت 
خود را آغاز می کنند. سینماهای آلمان از زمان بحران 
جهانی شــیوع ویروس کرونا با کاهــش ۲۰۰ میلیون 
دالری درآمدهای گیشه روبه رو شدند. این کشور یکی 
از ۱۰ بازار پرفروش جهانی آثار ســینمایی اســت و در 
اروپا نیز پس از بریتانیا و فرانسه در رتبه سوم قرار دارد. 
در حال حاضر فقط دو درصد از تمامی ســالن های 
ســینمایی در اروپا فعال هستند؛ اما بیشتر کشورهای 
اروپایی طرح هایی را برای بازگشایی تدریجی سینماها 
در دســتور کار قرار داده اند. ســینماهای نروژ از تاریخ 
پنجم می  )۱۶ اردیبهشــت( بــا ظرفیت ۵۰ نفر در هر 
سالن میزبان سینمادوســتان شدند و جمهوری چک 
نیز از دو روز دیگر، ۱۰ می  )۲۱ اردیبهشــت( با ظرفیت 

حداکثر صد نفر در هر سالن بازگشایی می شوند. 
بریتانیــا انتهای ماه ژوئن یا اوایــل جوالی را برای 
بازگشــایی ســینماها در نظر گرفته  و ایرلند نیز از ماه 

آگوست سالن های نمایش فیلم را فعال می کند. 
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فهیمه راســتکار دو لیوان تخم  شــربتي 
با ســکنجبین گذاشــت جلوي من و نجف 
دریابنــدري و گفت خــوش اومدین! خانم 
راستکار زیبا بود! شیک بود و زیبا. مهربان بود 
و آرام و بازهم زیبا و شیک. نجف دریابندري 
اما ساکت بود. ساکت بود و متعجب. به یاد 
دارم انگشــتان دستش که صورت سفیدش 
را بــه آنها تکیه داده بــود نمي دانم چطور 
تا روي پوســت ســفید نرم سر بدون مویش 
کشیده شــده بودند و خســته همان جا ولو 
شده بودند. تازه از راه رسیده بودم و هردوي 
آنها مهربان لبخند مي زدند. روبه رویشان سر 
ظهر تابســتان گرم یک نوجوان بي نام ونشان 
عرق کرده نشســته بود. هنــوز لبخند زیباي 
آنها مثل نســیم خنکي در سکوت ظهرهاي 
تابســتان، زنده به حافظه ام مي وزد. فهیمه 
راســتکار کنار مبل دریابندري ایســتاده بود 
بــا موهاي کوتاه و دامن تیــره لخت و بلند. 
دریابندري هم تي شرت نخي روشن ساده اي 
تنــش بود و پا روي پایــش انداخته بود. هر 

دو گویي منتظر باشــند تا مــن باالخره عکس این قاب 
دونفره را ثبت کنم در سکوت و بي حرکت خیره نگاهم 
مي کردند. نگاهم مي کردند که حرف حســابم چیست 
و دقیقــا آنجا چه مي خواهم؟ من ۱۸ ســالم بود و دو 
خط اجازه استفاده از ترجمه دریابندري را براي اجراي 
تئاتر مي خواستم. یادم نمي رود نگاه نجف دریابندري 
را. دلش برایم ســوخته بود. قســم مي خــورم. وقتي 
زنگ زده بودم خواســته بود که مرا ببیند؛ اما حاال که 
جلویش نشسته بودم بدجور توي ذوقش خورده بود. 
مي دانــم. براي اینکه از یک نویســنده بزرگ با ترجمه 
دریابندري بــزرگ کاري روي صحنه ببرم، خیلي بچه 
بودم. در چشــمانش موج مي زد کســي که جلویش 
نشســته با آن چیزي که دلش مي خواســت یا انتظار 
داشت جلویش بنشیند، خیلي فرق دارد. اینجا بود که 
دست به کار شــدم خودي نشان دهم و خودم را ثابت 
کنم، گفتم فالن کتاب فاکنر با ترجمه شــما رو خوندم 
آقا. عالي بود. خیلي عالي بود. به نظرم رسید انگشتان 
روي ســرش را بي آنکه چشــم از زمین بــردارد، روي 
پوست ســرش چند میل حرکت داد. حرکت بیشتر به 
ماســاژ کوچکي مي مانست تا خاراندن. گفت بفرمایید 
شــربتتان را بخورید. اگر سریال روزي روزگاري را دیده 
باشید، حســین پناهي وقتي به عنوان دزد تفنگ گرفتار 
مي شــود و به جــاي خربزه چایي دســتش مي دهند، 
در حالتــي بیچاره و مفلوک چاي را هورت مي کشــد! 
دقیقا همان شــکلي بیچاره و مفلوک شربتم را هورت 
کشیدم! دقیقا عین خود پناهي در روزي روزگاري. من 
یک القبا آنجا داشــتم چه غلطي مي کردم؟! این سؤال 
اساســي فکرم را درگیر کرده بود که نجف دریابندري 

پرسید چي بنویسم؟! 
گفتم یک اجازه اجرا از ترجمه! 

هیچ دیالوگي نگفت. در چشــم برهم زدني کاغذي 
بود و قلمي. چنان مهربانانه و ترحم آمیز دو خط اجازه 
ترجمه را برایم نوشت که احساس کردم یک مشکلي 
وجود دارد. آخر به همین سادگي؟! تحلیلم به سرعت 
یــک جواب برایــم آماده کــرد. حقیقت ایــن بود که 
احتماال براي دریابندري بزرگ آن قدر موجود غیر مهم 
و اتفاقي غیرمهم در این سر ظهري محسوب مي شدم 
که به »این مزاحــم را هر چه مي خواهد بدهیم برود« 
تبدیل شــده بودم. یک بــوي »وقتــم را گرفتي بچه« 
ریزي در ســرعت عمل نگارش متن اجازه ترجمه اش 
به مشامم مي رســید. ناگهان احســاس کردم نزدیک 
اســت در آن نیم طبقــه پر از کتاب بزنــم زیر گریه. که 
دریابندري با یک سؤال حیاتي به دادم رسید! شما چند 
سالتونه؟ منتظرش بودم و چه به موقع. اینجا قرار بود 
برگ برنده ام باشــد! با اعتمادبه نفس گفتم: ۱۸ ســال 
و منتظر ري اکشــنش ماندم. اما هیچ شگفتي اي بعد 
از اعــالم عدد ۱۸ پدیدار نشــد. مگــر نگفتم که در آن 
ســن فاکنرش را خوانده ام؟! مگر نه آن بود که در آن 
ایام پرده برداري از سن کمم بعد از معرفي کتاب هایي 
که خوانده بودم برایم به یک مراســم مي مانســت که 
تشویق حضار را در پي داشت؟! اما چرا سنم نتوانست 
حتي خطي هم در صــورت دریابندري جابه جا کند؟! 
هرگــز! حتي انگشــتانش همان لرزش ماســاژ مانند 

پوست سرش را هم متوقف کرده بودند. یک باره دوره 
کردم که روبه روي کســي نشسته اي که خودش در ۱۸ 
ســالگي فاکنر را ترجمه کرده اســت بیچاره! و چهار، 
پنج سال بعدتر هم در زندان، برتراند راسل را بدبخت. 
چرا چنین نابغه اي باید از اینکه در ۱۸ســالگي یک 
نفر داســتان فاکنر را آن هم به فارســي خوانده است 

تعجب کند؟
من عقب افتاده داشــتم آنجا چه غلطي مي کردم؟ 
ایــن را از خودم پرســیدم و یک هــورت کوچک دیگر 

حسین پناهي وار از شربتم گرفتم. 
پرسید: درس مي خواني؟! 

حاضــرم قســم بخــورم زمان طــرح این ســؤال 
کوچک ترین جنبشــي در لبان دریابندري پدیدار نشــد. 
ایــن موضوع بي عالقگــي اش را به ادامــه مکالمه با 
من به وضوح نشــان مي داد. شــروع کــردم در مغزم 
جســت وجوکردن بــراي بهترین جواب. بایــد او را به 
خودم عالقه مند کنــم. نباید این فرصت را از دســت 
مي دادم. یک جواب هوشــمندانه نیاز داشــتم. جایي 
شــنیده بودم که خــودش در کودکــي تحصیل را   رها 
کرده بود. چرا؟! چون معلم ریاضیات و هندســه اش 
گفتــه بود: پاشــو برو خانــه و تکلیف رســمت را که 

بیاور.  گذاشــته ام  جا  مي گویي 
بــود  رفتــه  از کالس  او هــم 
بیرون که بیــاورد اما هنوز بعد 
از ۶۰ ،۷۰ ســال برنگشته بود؛ 
بنابراین گفتم: منم مثل شما به 
درس عالقه اي ندارم. ســکوت 
معناداري حاکم شــد و گفت: 
مثل من؟ به نظرم رسید دوباره 
خراب کرده ام. دستپاچه جواب 
دادم: منظورم این اســت که... 
نمي دونــم درس بخونم یا نه! 

و اینکه... 
خانم راســتکار گفــت: نه! 

بخون. چرا نخوني؟
آقــاي دریابنــدري گفــت: 

شربتتون رو میل کنید. 
و این بار دیگر خود حســین پناهــي روزي روزگاري 

بود که هورت مي کشید. 
پرســید: کجا مي خواهي اجرا بروي؟ گفتم: سالن 
اصلي تئاتر شــهر! مثل سگ دروغ گفته بودم و حسین 

پناهي داشت شربت را تندتند هورت مي کشید. 
براي اولین بار انگشــتان بلنــد دریابندري همچون 
لنگري که بعد از ســال ها از اعماق دریا کشــیده شود 
با حرکتي ســنگین و آرام خودشان را از پوست صاف 
ســرش به سمت پیشــاني بلندش ســر دادند و بعد 
رسیده نرســیده به حوالي پیشــاني یک باره به سمت 
دســته مبل پرکشــیدند تا کامال از صورتش دور شوند 
و بروند پي کارشــان. دریابندري گردنش را صاف کرد 
و کمي در مبل جابه جا شــد و به من خیره ماند. خیره 
مثل والدیمیــر به هویجش. خیره مثل اســتراگون به 
پوتینش. خیره مثل پیرمرد و دریا به شــانس بدش که 
باعث مي شد هیچ ماهي اي امروز به قالبش گیر نکند. 

حقیقت این بود که من را به تئاترشــهر حتي براي 
یک تردد ساده هم راه نمي دادند چه برسد به اجرا در 

سالن اصلي آن. 
هربار که مي خواســتم در تئاترشهر پرسه بزنم اگر 
مي توانســتم با کلي دروغ و کلک از ســد نگهبان هاي 
جلوي در بگذرم، روز خوب و درخشــانم آغاز مي شد، 
چرا کــه بعــدش خــودم را به بوفــه ســالن اصلي 
مي رساندم و نزدیک تئاتري ها مي نشستم، مي پلکیدم 
و به مراوداتشان گوش مي دادم. عکس هاي روي در و 
دیوار را نگاه مي کردم. انتلکت مي شدم. خوش شانس 
اگر بودم هنرپیشــه یا بازیگر ســینما، تلویزیوني چیزي 
لبخندهــاي پي درپــي ام را جــواب خشــکي مي داد 
و همــاي ســعادت اگر روي شــانه ام مي نشســت با 
به چنگ آوردن یک بلیت میهمان اوج موفقیت خودم 
را جشــن مي گرفتم. بلیت که مي آمد دیگر بره کشانم 
بود. مهم نبود چندبار آن تئاتر را دیده باشم یا اصال چه 
تئاتري با چه کیفیتي منتظرم اســت، مهم این بود که 
من یک مجوز براي نشستن در سالن تاریک اجرا، میان 
بقیه تماشــاگران داشــتم و خود این یعني بزرگ ترین 
دستاوردها. صداي پي درپي هورت هاي حسین پناهي 
من را دوباره به آن مــکان در مقابل نجف دریابندري 
خیره  داشــت  هنوز  بازگرداند. 
نگاهم مي کــرد. فکر کردم چه 
کسي هست که نداند این روزها 
ســالن اصلي تئاترشــهر، حتي 
بــه حمید ســمندریان ها براي 
رفیعي ها  علي  نمي رسد.  اجرا 
هم براي اجرا در ســالن اصلي 
بایــد مي رفتنــد و مي آمدند و 
بازهم هیــچ. آن وقت یک بچه 
جلوي دریابندري نشسته است 
و دارد چــه مي گویــد؟! معني 
ایــن حرفش چیســت؟! هیچ. 
فقط جارزدن ناشــیانه ســقف 
آرزوهاي یک جوانک ۱۸ســاله 

است. 
خانم راســتکار حرکــت کرد و نــرم از پله ها رفت 
پاییــن. یعني از دروغم این قدر منزجر شــده بود؟ پس 
اوضاع خیلي خیت بود. نجف دریابندري شــروع کرد 
پایي را کــه روي آن پایش انداخته بود آرام تاب دادن. 
چنان گند زده بودم که آرزو کردم فرصت داشته باشم 
تا از این خفت بجهــم. آرزو کردم یک روز ترجمه اش 
را در ســالن اصلي اجرا کنــم. آرزو کردم در آن روز او 
را بیاورم کنار خانم راســتکار در ســالن اصلي بنشانم 
تا اجرایــم را ببیند. بگویم یادتان هســت آن روز ظهر 
مزاحمتان شدم آقا؟ این هم اجراي در انتظار گودو در 
ســالن اصلي که گفته بودم. آرزو کردم بتوانم بگویم 
دروغ نگفته بودم آقا و هزاران آرزوي دیگر براي ترمیم 
آبــروي نداشــته ام در ذهنم صف کشــیدند که خانم 
راســتکار با قاشق شربت خوري بلندي برگشت و آن را 
به  دســتم داد. نمي دانم کي قاشق شربتم را انداخته 
بودم زمین. این بازگشت مجددا اعتمادبه نفسي به من 
داد. بالفاصله و بــراي اینکه فضا را عوض کنم گفتم: 

اســتراگون راســت مي گه که بیا هیچ کاري 
نکنیم خطرش کمتره! 

و بلند بلند خندیــدم. دریابندري نگاهم 
کرد و گفت: چي؟

گفتم ترجمــه خودتونه دیگه! در انتظار 
گودو! 

گفت: یــادم نمي آید مــن چنین چیزي 
گفته باشم. 

گفتم: شما گفتید! 
گفت: بعیده. 

آخریــن جرعــه شــربتم را بــا حســین 
پناهي هورت کشــیدم و ســعي کردم از آن 
خجالت کده اي که ســاخته بــودم بزنم به 
چاک؛ بنابراین براي حســن ختام جمله اي 
گفتم که راستش هنوز هم به آن معتقدم. 

گفتم آقاي دریابندري! شــما براي بکت 
یــک شــانس در زبان فارســي محســوب 
شــما  کــه  آورد  شــانس  او  مي شــوید. 

نمایش نامه هایش را ترجمه کردید. 
نگاهــم کــرد و گفــت: خدابیامرز بکت 
همیشــه بدشــانس بوده! و این بار خانم راســتکار هم 

نتوانست جلوي خنده اش را بگیرد. 
بــا آنکــه مــن آن  روز در ۱۸ســالگي توانســتم از 
دریابندري اجازه اجرا بگیرم؛ اما از ایجاد ارتباط با او جا 
ماندم. آن روز یک دست وپاچلفتي اي بودم که هرکاري 
مي کردم روز من باشــد، روز من نمي شد. آن  روز ایجاد 
یک رابطه خوب با نجف دریابندري جزء آرزوهایي شــد 
که رسیدن به آن را گذاشتم براي روزي بعدتر. روزهاي 

بهتر. 
ســال ها گذشــت و من باالخره در انتظار گودو را در 
سالن اصلي توانستم روي صحنه ببرم. اما آن  روز دیگر 
۳۳ سالم شــده بود و اجرایم هم در شهر سروصدایي 
کوچک کرده بود. خانم فهیمه راســتکار زیبا یک سالي 
بود کــه دیگر در میان ما نبودند و آقــاي دریابندري در 
آن ایــام تلخ اجازه مجدد اجراي ترجمه اش را توســط 
دوســت مشترکي به دستمان رســانده بود. بدون آنکه 
دیداري به دلیل کســالتش حاصل شده باشد یا مکالمه 
تلفني اي به بار نشسته باشد. درست نمي دانم چه شد و 
چرا؟ آن ایام هرکاري مي کردم نمي توانستم دریابندري 
را بیابم. چندباري تلفن هایي ناکام زدم. چندباري دیگر 
با واســطه براي اجرا دعوتش کردم. دوســت داشــتم 
خاطرات ۱۵ سال قبل را زنده کنم و آن را یادش بیندازم 
و بگویم: به دلیل پاره اي از مشــکالت ۱۵ سال دیر شده 
آقــا اما خب باالخره شــده و باور بفرماییــد من در آن 
ظهر تابســتان دروغ نگفته بودم و کاش خانم راستکار 
هــم زنده بودند آقا و چه و چه و چه! اما نمي شــد که 
نمي شد که نمي شد. چند باري دیگر سعي کردم پیغام 
برســانم و هر بار مي شــنیدم که کمي ناخوش اســت. 
امــروز فردا امروز فــردا و در حالي که مثــل خود گودو 
انتظارش را مي کشــیدم، نجف دریابندري را نیافتم که 
نیافتم. تا اینکــه در روز آخر اجراي در انتظار گودو یک 
خبر به پشــت صحنه تئاتر من رســید. آقاي دریابندري 
آمده تئاتر شهر. خوشــحال شدم اما با ادامه خبر کامال 
وارفتــم. دریابندري آمده تئاتر شــهر اما نیامده ســالن 
اصلي، بلکه رفته است سالن چهارسو و اجرایي دیگر. 

دویدم بیابمش اما اجراي چهارسو تمام شده بود و 
دریابندري هم رفته بود. 

آن  روز را هم خوب به یاد دارم. توي راهروهاي پایین 
و پیچ درپیچ تئاتر شــهر شــروع کردم به قدم زدن، دیگر 
هرجاي این ساختمان که دلم مي خواست مي توانستم 
بــروم و نگهبان ها جلویم را نمي گرفتند. بغضم گرفت. 
بــه جایي از آرزوهایم که ناقص مانده و از دســتم رفته 
بود خیره شدم. من کماکان همان دروغ گوي ۱۸ساله در 
حافظه دریابندري باقي ماندم. بچه ناداني که فقط باید 
چایي اش را حسین پناهي وار هورت بکشد. نمي دانم در 
آن حضور دریابندري بیخ گوش ســالنم و غیب شدنش 
پیامي بود یا نه؟ نمي دانم آن  روز دریابندري مي دانست 
من همان پســر ۱۵ سال پیش هستم یا نه؟ اما مي دانم 
من براي همیشــه از او  جا مانده ام. من از ایجاد ارتباط 
با تویي که سراسر تحسینش مي کردم، براي همیشه جا 
ماندم و در آخر نتوانستم از آن خفت بجهم. از آن دروغ 

بزرگ. از آن دروغ ظهر تابستان. 
کاش مرا فراموش کرده باشي نجف دریابندري. 

يادداشت همايون غني زاده در فراغ نجف دريابندري 

کاش مرا فراموش کرده باشي 

کرونا جشنواره جهانی فجر را تعطیل کرد
بهناز شــیربانی: سی وهشــتمین جشــنواره جهانی فیلم فجــر برگزار 
نمی شــود؛ رویدادی کــه از آغاز همه گیــری ویروس کرونــا، بحث و 
نظرهای بسیاری بر سر چگونگی برگزاری آن وجود داشت. ابتدا اعالم 
شــد که این جشنواره با تعویق یک ماهه به جای اردیبهشت، خردادماه 
برگــزار خواهد شــد و بعد از تعطیلــی یک به یــک رویدادهای هنری 
مهم در سراســر دنیا، چشم بسیاری از اهالی ســینما به تصمیم گیران 
و متولیــان برگزاری جشــنواره جهانی فجر بود. رویــدادی که بعد از 
ســال ها همجواری در کنــار جشــنواره ملی، نخســتین بار به صورت 
مســتقل از اول تا ششم ۱۳۹۵ رســما آغاز به کار کرد. جشنواره ای که 
به گفته بســیاری از مخاطبانش در طی چهار ســال برگزاری، روند رو 
به رشــد و موفقی را تجربه کرد. هرچند که ایــن رویداد هنری فارغ از 
نوع کیفیت، هرســاله هزینه بســیاری را به خــود اختصاص می دهد. 
سال گذشته و بعد از اتمام ســی وهفتمین جشنواره جهانی فجر، رقم 
۹.۵میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده به جشنواره جهانی فجر 
اعالم شــد و همان زمان برخی منتقد صرف بودجه ای این چنینی برای 
این جشــنواره بودند. طی دو ماه گذشــته و در پی خانه نشــینی اهالی 
ســینما، بسیاری کمک به معیشت ســینماگران را اولویت این روزهای 
ســینمای ایران دانستند و تعطیلی یکی از بزرگ ترین رویدادهای هنری 

کشور )جشــنواره جهانی فجر( و اختصاص هزینه های برگزاری آن به 
اهالی ســینما را اتفاق مثبتی ارزیابی کردند، اما بی پاسخ گذاشــتن این 
درخواست طی هفته های گذشته و اشــاره تلویحی وزیر ارشاد به این 
نکته که: »در نگاه کوتاه مدت این اقدام خوب اســت، اما در نگاه دیگر 
باید تالش کنیم برداشت هاي وسیع تري براي کسب و کارهاي فرهنگي 
و هنري داشــته باشیم. اینکه آیا مي توانیم نمایشگاه هاي کتاب و قرآن 
را به  صورت مجازي برگزار کنیم و کسب وکارهاي آنها از این طریق بروز 
و ظهور یابد، ممکن اســت در کوتاه مدت آثاري داشته باشد، اما جریان 
کتاب خواندن و توســعه نشــر و... را از دســت مي دهیم. بنابراین باید 
به گونه اي رفتار کنیم که در مقابل برنامه هاي تعطیل شده به اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه هم کمک کنیم«، باعث شد تا تصور تعطیلی این 
جشنواره بعد از چهار سال کم رنگ تر شود، اما سی وهشتمین جشنواره 
جهانی فجر بعد از چهار سال دبیری رضا میرکریمی، به محمدمهدی 
عسگرپور سپرده شد. عسگرپور از روزهای نخستین انتصابش صحبتی 
درباره چگونکی برگزاری این رویداد هنری در پنجمین دوره فعالیتش 
نداشــت و یکباره از تعطیلی سی وهشتمین جشنواره جهانی فجر خبر 
داد: »در پی شــیوع ویروس کرونا در ســطح جهان طی سه ماه اخیر و 
پس از بررسی های اولیه در اسفندماه ۹۸، به نظر رسید امکان برگزاری 

سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به جای پایان فروردین ۹۹ در 
نیمــه دوم خرداد وجود دارد، اما روند شــیوع بیماری به گونه ای پیش 
رفت که تعدادی از جشــنواره های جهانی که در نیمه اول سال ۹۹ در 

تقویم جشنواره ها ثبت شده بودند، لغو شدند یا به تعویق افتادند.
درحال حاضر با اینکــه امکان برگزاری نیمه مجازی این جشــنواره 
وجــود دارد و بخــش قابل توجهــی از رونــد اجرائی جشــنواره مثل 
انتخاب فیلم های بخش های مختلف و طراحی برخی زیرساخت های 
جدید طی شــده، اما به دلیل نبود امکان حضور بیشــتر فیلم ســازان 
و دســت اندرکاران خارجــی که شــامل عمــده کشــورهای درگیر با 
ویروس کرونا هســتند و همچنین شــرایط داخلی، طــی هماهنگی با 
دکتر انتظامی، رئیس ســازمان ســینمایی و همچنین فیاپف، برگزاری 
سی وهشــتمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۳۹۹ لغو 
و از هم اکنــون تمهیدات الزم برای برگزاری در خرداد ۱۴۰۰ اندیشــیده 
شــده است«. هنوز مشخص نیست که طبق انتظار سینماگران، بودجه 
تخصیص داده شده به برگزاری این رویداد هنری، صرف معیشت اهالی 
ســینما در این شرایط بحرانی خواهد شــد یا خیر؟ اما به نظر می رسد 
اقــدام به تعطیلی جشــنواره جهانــی، قدمی مثبت در پی خواســته 

سینماگران بوده است.  

نـکتـه

 خبر آمده بود كه آقاي دریابندري 
آمده تئاتر شهر. خوشحال شدم 

اما با ادامه خبر كامال وارفتم. 
دریابندري آمده تئاتر شهر اما 
نیامده سالن اصلي، بلکه رفته 

است سالن چهارسو و اجرایي دیگر  
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رخداد حادثه ها 

نجات ۳۰ نفر از آتش سوزی
 واحد مسکونی

حادثه آتش ســوزی در پارکینگ یک ساختمان  �
شــش طبقه منجر به سوختن سه دستگاه خودرو 
و نجات ۳۰ نفر از ساکنان این ساختمان مسکونی 
در محله شــادآباد تهران شــد. ســیدجالل ملکی 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی تهران گفت: ساعت 
۸:۵۸ پنجشنبه وقوع این حادثه آتش سوزی در خیابان 
پانزده متری شادآباد به سامانه ۱۲۵ اعالم و بالفاصله 
مأموران ۳ ایســتگاه آتش نشــانی به همــراه نردبان 
هیدرولیکی به محل حادثه اعزام شــدند. این مسئول 
افزود: با حضور آتش نشانان مشاهده شد که در طبقه 
منهای یک (پارکینگ) این ســاختمان مسکونی آتش 
به سه دســتگاه خودرو ســرایت کرده بود. او با بیان 
اینکــه دود غلیظی به طبقات باالیی ســرایت کرده و 
ســاکنان زیادی در داخل ســاختمان محبوس شده و 
از طریق پنجره ها تقاضای کمک کردند، خاطرنشــان 
کرد: آتش نشــانان همراه با دستگاه های تنفسی وارد 
عملیات و موفق شــدند ۳۰ نفر از جملــه زن و مرد 
و حتــی کودکان را از محل حادثه به ســالمت خارج 
کنند.ملکی ادامه داد: با تالش آتش نشانان این حادثه 
بدون مصدومیت و سرایت به طبقات مسکونی مهار 
شــد. به گفته ملکی «این ســاختمان مسکونی فاقد 
سیســتم اعالن حریق بود که این سیستم ها در اولین 
لحظات وقوع آتش سوزی هشــدار داده و به ساکنان 
کمک می کند تا در اسرع وقت ساختمان را ترک کنند و 
آتش نشانان را هم به سرعت از وقوع حادثه باخبر کند، 
به همین منظور توصیه می کنیم که ســاختمان های 

مسکونی خود را به سیستم مجهز کنند».

کشف ۱۹ فقره سرقت
 با دستگیری باند سارقان

شش نفر از عامالن ســرقت های مسلحانه در  �
جنوب شرق کشور دستگیر و ۱۹ فقره انواع سرقت 
مسلحانه کشف شد. سردار احمد طاهری، جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان، در 
تشریح این خبر گفت: پلیس آگاهی با همکاری دیگر 
مأموران در بررسی پرونده های سرقت های مسلحانه 
و به عنف، در هفته گذشــته شــش نفر از عامالن این 
سرقت ها را شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند. وی 
افزود: در این راســتا مأموران انتظامی شهرستان های 
زاهدان، ایرانشــهر و چابهار با هماهنگی های قضائی 
این سارقان را در عملیات های مختلف دستگیر کردند.
ســردار طاهــری بیــان کــرد: در پی دســتگیری 
این ســارقان، یک دســتگاه خــودرو و یک دســتگاه 
موتورســیکلت مســروقه، ۱۲دســتگاه تلفن همراه و 
مقادیری وجه نقد مســروقه به همراه تعدادی سالح 
و مهمات و چند قبضه سالح سرد کشف شد. جانشین 
انتظامی اســتان سیستان و بلوچســتان تصریح کرد: 
متهمــان در بازجویی های به عمل آمــده به دو فقره 
سرقت مسلحانه مغازه، چهار فقره سرقت مسلحانه 
تلفن همراه، یک فقره سرقت  مغازه، یک فقره سرقت  
خــودرو و ۱۱ فقره ســرقت وجه نقــد و تلفن همراه 

اعتراف کردند.

دستگیری سارق مسافربرنما
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری  �

ســارق مســافربرنما خبــر داد و گفــت: متهــم با 
خودروهــای ســرقتی تحــت عنوان مســافر کش 
اقدام به انتخاب طعمه های خود می کرد. ســردار 
خانچرلــی گفت: در پــی وقوع چند فقره ســرقت  
تحت عنوان مســافرکش در شهرســتان های غرب 
استان تهران، بررســی موضوع در دستور کار پلیس 
آگاهی قرار گرفت. این مقــام انتظامی با بیان اینکه 
با بررسی های انجام شده توسط کارآگاهان مشخص 
شــد که این ســرقت ها توســط راننده چند خودرو 
صورت گرفته اســت، افزود: ســارق بــا خودروهای 
ســرقتی تحت عنوان مســافر کش اقدام به انتخاب 
طعمه های خود می کرده و پس از طی مســافتی با 
تهدید ســالح سرد مســافر را به مکانی خلوت برده 
و پس از سرقت وســایل همراه مال باخته، وی را در 
همان جا رها می کرده است. ســردار خانچرلی بیان 
کرد: با تحقیقات گســترده و تالش های شبانه روزی 
پلیس، ســارق شناســایی و با هماهنگی قضائی در 
مخفیگاهش دســتگیر شــد. وی افــزود: متهم در 
بازجویی های فنی پلیس به ۳۰ فقره ســرقت تحت 
عنوان مســافر  کش در سطح اســتان اعتراف کرد. به 
گفته ســردار خانچرلی، متهم پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

 سرقت های سریالی
 با خودروی مادر

شــرق: ســارق حرفه ای داخل خــودرو با ۵۰  �
فقره دزدی دستگیر شد و اعتراف کرد با خودروی 

مادرش سرقت می کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، اواخر دی ســال گذشته 
پرونــده ای از کالنتــری ۱۲۸ تهران نــو با موضوع 
سرقت لوازم داخل خودرو به پایگاه ششم آگاهی 

ارجاع شد.
زن مال باختــه بــه کارآگاهان گفــت: من روز 
سرقت خودروی پژو ۲۰۶ خود را مقابل ساختمان 
محل ســکونتم پارک کردم و صبح روز بعد وقتی 
مراجعه کــردم، متوجه ســرقت محتویات داخل 
خودرو شــامل مدارک، ضبط و پخش و وجه نقد 

جمعا به ارزش ۵۰ میلیون ریال شدم.
کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات مال باخته 
راهی محل شــدند و در تحقیقات اولیه مشخص 
شد سارقی ناشــناس با یک دستگاه خودروی پژو 
۴۰۵ به محل مراجعه کرده و سرقت را انجام داده 
اســت. کارآگاهان در تحقیقات اولیه موفق شدند 
مالک خودرو را به نام سارا شناسایی کنند. این زن 
در بازجویی هــا گفت: اطالعی از ســرقت ندارم و 
پسری ۳۰ ســاله به نام مهرداد دارم که خودروام 

در اختیار اوست.
با بررسی سوابق مهرداد مشخص شد او یکی 
از مجرمان حرفه ای و ســابقه دار در زمینه سرقت 

داخل خودرو در سال های اخیر است.
به این ترتیب دســتور دســتگیری مهرداد صادر 
شد و کارآگاهان او را چند روز قبل در یک عملیات 
پلیسی در مخفیگاهش در محدوده جنوب تهران 
دستگیر و در بازرســی از آن مکان تعدادی اموال 
سرقتی شــامل آی پد، کیف حاوی مدارک و اسناد 
پزشکی و لوازم و تجهیزات رایانه ای کشف کردند.

ســارق جوان با قبول ســرقت از مال باخته در 
اعترافاتش گفت: من به تنهایی با خودروی مادرم 
در محدوده جنوب شرق پرسه می زدم و با انتخاب 
خودروهای فاقــد تجهیزات ایمنی در آنها را باز و 
در چنددقیقه اموال باارزش داخل آن را ســرقت 
می کردم و متواری می شدم. بخشی از اموال را به 
مخفیگاهم منتقل می کردم و بخشــی دیگر را به 
افراد عبــوری می فروختم و پول حاصله را صرف 
تهیه مواد مخدر می کردم. سرهنگ کارآگاه بهزاد 
اختیاری، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی، با تأیید 
این خبر گفت: در تحقیقات تکمیلی صورت گرفته، 
متهم به ۵۰ فقره ســرقت داخل خودرو به ارزش 
تقریبــی یک میلیــارد ریال اعتراف کــرد و تاکنون 
۱۰نفر از مال باختگان شناسایی شده اند. وی افزود: 
متهم با صدور قرار قانونی از ســوی مقام قضائی 

روانه زندان شد.

محموله تریاک به مقصد نرسید
رئیــس پلیس مبارزه بــا مواد مخــدر پایتخت از  �

دستگیری یک قاچاقچی در عملیات مشترک با پلیس 
اســتان یزد در محموله بــار هندوانه خبر داد و گفت: 
از خودروی متهم ۹۲ کیلو تریاک کشــف شد. سرهنگ 
عبدالوهاب حســنوند عنوان کرد: در پی دریافت خبری 
مبنی بر اینکه یکــی از قاچاقچیان حرفه  ای قصد دارد 
مقادیری مواد مخدر از اســتان های جنوبی کشور تهیه 
و به تهران منتقل کند، بررسی موضوع در اختیار تیمی 
از مأمــوران پایگاه یکم پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار 
گرفت. وی عنوان کرد: بــا تکمیل تحقیقات اطالعاتی 
مشــخص شــد که متهم با ســفر به اســتان جنوبی 
کشــور، مقادیری تریاک از قاچاقچیان مواد مخدر تهیه 
کرده اســت و قصد دارد با یک دســتگاه کامیون تحت 
پوشــش محموله هندوانه بعد از گذشتن از استان یزد 
بــه تهران منتقل کند. این مقــام انتظامی با بیان اینکه 
نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیــار مقام قضائی 
قــرار گرفت، ادامه داد: با اخــذ نیابت قضائی تیمی از 
مأموران عملیات ویژه به اســتان یزد اعزام شــدند. این 
مقام پلیســی ابراز کــرد: با همکاری پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر اســتان یزد خودروی متهم صبح پانزدهم 
اردیبهشت در ایستگاه مدنی یزد مشاهده و مراقبت های 
ویژه پلیسی آغاز شد. وی با اشاره به اینکه مأموران پس 
از مراقبت های ویژه خودروی متهم را متوقف و راننده 
آنها را دســتگیر کردند، گفت: در بررســی از داخل این 
کامیون ۹۲ کیلو تریاک کشــف شــد. این مقام انتظامی 
خاطرنشان کرد: با اعتراف صریح متهم به جرم ارتکابی 
و تکمیل تحقیقات پلیسی، سوداگر مرگ در اختیار مقام 

قضائی قرار گرفت

قطعی برق، جان ۲ کارگر را گرفت
دو کارگــر حفاری که در حــال حفر چاه بودند  �

به دلیل قطع شــدن بــرق و دســتگاه تهویه هوا 
دچار گازگرفتگی شــدند و جان باختند. ســرهنگ 
ســیدمجید فیض جعفری، معاون هماهنگ کننده 
فرماندهــی انتظامی اســتان البرز، بــا اعالم این 
خبــر گفــت: در پی تماس شــهروندان، بــا مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ مبنی بــر گازگرفتگی و 
مــرگ دو کارگر حفاری در منطقه مشکین دشــت 
شهرســتان فردیس، بالفاصله مأمــوران کالنتری 
برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

ایــن مقــام انتظامی افــزود: پــس از حضور 
مأموران با تحقیقات به عمل آمده مشــخص شــد 
دو کارگــر حفــاری در حــال حفر چــاه بودند که 
برق دســتگاه تهویه هوا قطع شده و آنها به دلیل 
استنشاق گازهای خطرناک دچار گازگرفتگی شده 

و جان خود را از دست داده اند.

شرق: مســتخدمی که پس از ۱۸ ســال کار برای یک زن قصد داشت از 
صاحبکارش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اخاذی کند، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، زنی ۵۱ ســاله ساکن غرب تهران به پلیس فتا 
مراجعــه و از زنی که از او دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال تقاضای وجه 
کرده بود اعالم شــکایت کرد. با اعالم شکایت از سوی این زن میان سال، 
پرونده ای با موضوع اخاذی تشــکیل شد و تیمی از کارشناسان پلیس فتا 

مسئولیت پرونده را برعهده گرفتند.
شــاکی به کارآگاهان توضیح داد متهم را می شناسد و این فرد حدود 
۱۸ ســال خدمتکار خانه او بوده است. این زن گفت در این مدت طوالنی 
بــه خدمتکار اعتمــاد کامل پیدا کرده تا جایی کــه عکس ها و فیلم های 

خانوادگی اش را در دســترس او قرار داده اســت، غافــل از اینکه متهم 
نقشه ای در سر خود پرورش داده و قصد اخاذی دارد.

تیمــی از مأمــوران پلیــس فتــا بــا شناســایی مخفیــگاه متهم و 
هماهنگی های قضائی برای دســتگیری وی به مخفیگاهش در حوالی 
اتوبان محالتی اعزام و موفق شــدند این زن۴۰ ســاله را دستگیر کنند و 

برای تحقیقات تکمیلی به پلیس فتا انتقال دهند.
متهم در بازجویی های اولیه به جرمش اعتراف کرد و گفت: مدت ۱۸ 
سال است که در منزل شاکی کار خدماتی می کنم. در این مدت از او کینه 
به دل گرفتم تا اینکه به تصاویر و فیلم های خانوادگی او دسترســی پیدا 
کرده و آنها را با کپی کردن در گوشی موبایلم ذخیره کردم. پس از مدتی 

از کار برکنار شدم و درصدد انتقام جویی برآمدم و پیام های تهدیدآمیزی 
را برای شاکی ارسال کردم.

متهــم ادامــه داد: او ابتدا بــاور نمی کرد به اطالعات شــخصی اش 
دســت پیدا کرده ام و درخواســت مالی مرا رد می کرد، ولی من در قبال 
عدم انتشــار فیلم و تصاویرش، مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از او 
درخواست کردم و چون می دانستم توان پرداخت این پول را دارد، مدام 

پیام های تهدیدآمیز ارسال می کردم.
ســرهنگ داوود معظمی گودرزی، سرپرســت پلیس فتای پایتخت، 
با تأیید این خبر گفت: متهم برای ســیر مراحــل قانونی در اختیار مرجع 

قضائی قرار گرفت. 

شــرق: عامالن قتل فوتبالیســت معروف و دو مرد دیگر با رأی دیوان عالی 
کشور یک بار دیگر پای میز محاکمه می روند. به گزارش خبرنگار ما، ماجرای 
این پرونده که از سال ۹۴ در جریان است، در پی معامله یک زیرخاکی اتفاق 
افتاد و مأموران باند متهمان افغانســتانی را زمانی ردیابی کردند که یکی از 
قربانیان آنها در ســردخانه زنده شد. ســال ۹۴ خبر وقوع قتل در ساختمانی 
نیمــه کاره به مأموران پلیس تهران داده شــد. وقتــی پلیس به محل رفت، 
متوجه شــد عالوه بر مرد جوانــی به نام علی که جانش را از دســت داده، 
برادر او نیز به شدت زخمی شده است. برادر علی به مأموران گفت چند مرد 
افغانستانی به آنها حمله کرده اند و بعد هم به کما رفت و چند روز بعد نیز 

جانش را از دست داد.
درحالی کــه تحقیقات در این خصــوص ادامه داشــت و مأموران هنوز 
موفق به شناســایی عامالن این جنایت نشــده بودند، جسد دو قربانی دیگر 
که به همان شــیوه جانشان را از دســت داده بودند پیدا شد. درحالی که به 

نظر می رسید قتل ها سریالی است، یک اتفاق نادر روند پرونده را تغییر داد.
دقایقی بعد از اینکه اجساد به سردخانه منتقل شدند، مسئول سردخانه 
بــه مأموران گزارش داد آثار حیات در یکی از اجســاد دیده شــده و به نظر 
می رســد یکــی از آنها زنده اســت، چون کاور مخصوص اجســاد که در آن 
جسد را قرار داده اند بخار کرده است. بالفاصله جسد از سوی پزشکان مورد 
بررسی قرار گرفت و کمک های اولیه باعث شد تا ضربان بسیار ضعیف قلب 

مرد قوت بگیرد و او به زندگی بازگردد.

با انتقال مرد مجروح به بیمارســتان و بهبودی نسبی او، مرد جوان مورد 
بازجویی قرار گرفت. او گفت: من دهیار یکی از شــهرهای شمالی بودم و در 
آنجا ساخت و ســاز می کردم. کارگر افغانســتانی زیاد داشتم. یکی از آنها به 
من گفت یکی از دوســتانش هنگام کندن زمین یک کوزه پر از ســکه عتیقه 
پیدا کرده اســت و از آنجایی که من هم کمی پول داشتم، به همراه دوستم 
که راننده لودر بود، به تهران آمدیم تا ســکه ها را بخریم. در تهران چند مرد 
افغانســتانی که سر قرار حاضر شده بودند سر ما ریختند. آنها با چاقو و قمه 
ما را زدند و ساک حاوی پول را از ما گرفتند. من در حالت نیمه بیهوش بودم 
که شــنیدم یکی از آنها می گفت با اره برقی قطعه قطعه شان بکن. بعد دیگر 
بیهوش شدم تا اینکه در ســردخانه به  صورت معجزه آسا نجات پیدا کردم. 
پلیس متوجه شــد احتماال عامل قتل دو جوان دیگــر که اتفاقا یکی از آنها 
فوتبالیست معروفی بود نیز همان مردان افغانستانی هستند. به این ترتیب با 
ردیابی تلفنی، اعضای باند شناسایی شــدند و مأموران برای دستگیری آنها 
اقدام کردند. پنج متهم وقتی متوجه شــدند در تله مأموران هســتند با آنها 
درگیر شــدند و دو نفر از متهمان جان خود را از دســت دادند، اما سه متهم 
دیگر بازداشت شدند. پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای 
رسیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. بعد از اینکه 
کیفرخواست علیه متهمان خوانده شــد، اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و 

درخواست صدور حکم قصاص کردند.
در ادامــه، متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را رد کرد 

و گفــت: من از هیچ چیز خبر نداشــتم. وقتی به ســاختمان نیمه کاره رفتم، 
دوستانم من را با چوب کتک زدند و وادارم کردند که دست وپای دو مردی را 
که برای خرید سکه ها آمده بودند ببندم. من نمی خواستم به آنها کمک کنم، 

اما برای حفظ جان خودم مجبور شدم این کار را انجام بدهم.
دومین متهم نیز گفت: دوستانم به من گفته بودند اگر کمکشان کنم، پول 
خوبی به من می دهند. من فقط آنجا حضور داشتم، اما ضربه ای به قربانیان 
نزدم. همدســتمان که کشته شده، قتل ها را مرتکب شده است. متهم ردیف 
سوم نیز همین ادعا را کرد و گفت: کسانی که مرتکب قتل شدند در درگیری 
با مأموران کشــته شدند و ما فقط در سرقت نقش داشتیم. طراحان اصلی و 
رئیس باند آنها بودند و ما کاری نکردیم. پول چندانی هم به ما نمی رسید و 

بیشتر پول ها را آنها برمی داشتند و به افغانستان می فرستادند.
هیئت قضــات در شــعبه ۴ دادگاه کیفری اســتان تهران بعــد از پایان 
دفاعیات متهمان وارد شــور شدند و متهمان را هرکدام به ۱۰ سال حبس و 
پرداخت دیه محکوم کردند، اما این رأی مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت. 
با بررســی این اعتراض در دیوان عالی کشــور و با توجه بــه اینکه اولیای دم 
درخواســت قصاص کــرده بودند، قضــات دیوان عالی کشــور اعالم کردند 
اعتراض اولیای دم وارد است و باید نقش متهمان به  صورت دقیق در قتل ها 
مشخص شود. به این ترتیب رأی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد 
در دادگاه کیفری استان تهران به شعبه هم عرض فرستاده شد. به این ترتیب 

متهمان یک بار دیگر پای میز محاکمه می روند. 

درخصــوص  زنجــان  فتــای  پلیــس  رئیــس 
سوءاســتفاده کالهبــرداران از افراد بــا ترفند اجاره 
کارت های بانکی هشــدار داد. سرهنگ محمدعلی 
آدینه لــو، رئیس پلیس فتــای زنجان، اظهــار کرد: 
مجرمان فضای مجازی با تبلیغات گسترده با عناوین 
مختلف کسب درآمد، پس از ترغیب و جلب کاربران، 
اقدام به اخذ اطالعات کارت بانکی در قبال پرداخت 
مبالغی می کنند و پــس از اخذ اطالعات کارت های 
بانکــی مبالغ ســرقتی و وجوه نامشــروع حاصل از 
اعمال مجرمانه را به این حساب ها انتقال می دهند.

وی با بیان اینکه مسئولیت حقوقی حساب های 
بانکی و ســیم کارت بر عهده مالک آن است. افزود: 
مجرمان فضای مجازی با این گونه اقدامات با جلب 
افراد ســاده لوح به بهانه کســب درآمــد و در قبال 

پرداخت مبالغ ناچیز اقدام به پول شــویی در سطح 
کالن کرده و با هویت جعلی فعالیت های مجرمانه 
خود را عملی می کنند. این مقام انتظامی به مالکان 
کارت های بانکی و سیم کارت ها توصیه کرد: در حفظ 
و نگهداری ســیم کارت و کارت های بانکی و مدارک 
شناســایی خود نهایت دقت را داشــته باشــند و از 
واگذاری یا ارسال تصاویر مدارک هویتی به افراد غیر 

خودداری کنند.
رئیس  پلیس فتای زنجان اظهار کرد: هم وطنان 
توصیه های پلیس فتــا را جدی بگیرند و در صورت 
مواجهــه با مــوارد مشــکوک در فضــای مجازی، 
موضوع را از طریق۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به نشانی 
www.cyberpolice.ir بخــش ارتباطــات مردمــی 

گزارش کنند. 

شــرق: یکــی از وکالی مدافــع محمدعلــی نجفی 
گفت: آنچــه محمدعلــی نجفی به خانواده اســتاد 
پرداخت کــرده مهریه مقتول بــوده و گفته ها درباره 

وجه المصالحه ۱۰ میلیاردی درست نیست.
نماینده دادســتان در جلسه محاکمه نجفی درباره 
وجه المصالحه میلیاردی صحبــت کرده بود و برخی 
رســانه ها هم رقم آن را ۱۰ میلیارد عنوان کرده بودند 
امام الله عقبایی یکــی از وکالی محمدعلی نجفی در 
این باره به خبرنگار «شــرق» گفت: مطالبی که توسط 
نماینده محترم دادســتان در دور ســوم جلسه عنوان 
شــد جزء مواردی بود که حتما می بایســت در جلسه 
غیرعلنــی مطرح می شــد و عنوان کــردن این مطالب 
باعث  تکدر خاطر خانواده اســتاد شــد. من و همکارم 
در هیچ کــدام از مراحل دفاع به آن  اشــاره ای نکرده 
بودیــم و همان طور کــه از روز اول در اولین مصاحبه 
اعالم کردم معتقد به قتل شــبه عمد بودم و محوریت 
دفاع هم تا به امروز بر همین اســاس بوده اســت. در 
مورد مســئله ای که نماینده دادســتان از آن به عنوان 
وجه المصالحه نام بردند بایــد بگویم آن مبلغ مهریه 
خانم اســتاد بود که با توجه به ســال تولدشان ۱۳۶۲ 
عدد ســکه بود و دادخواســتی در خصوص مطالبه از 
ســوي خانواده او مطرح شده بود که بالطبع زمانی که 

بحث رضایت و  بخشــش مطرح شد باید این مورد هم 
حل وفصل مي شــد که منجر به این امر شــد که مبلغ 
مهریه به انضمام مبلغ ناچیزی به طور اقســاط توسط 
همسر آقای نجفی سرکار خانم تابشیان پرداخت شود. 
عقبایی ادامه داد: ایــن مبلغ نه تنها وجه المصالحه و 

گزاف نبوده بلکه مهریه ای بوده که شرعا بر ذمه آقای 
نجفی بوده و وی بارها در جلســات هم عنوان کردند 
که پیشــنهاد پرداخــت آن را به مرحومه اســتاد داده 
بودند. وی درباره اینکه نظر دیوان عالی کشــور در این 
پرونده قتل شبه عمد اســت و آیا این بار دادگاه کیفری 

ایــن نظر را قبول می کند یا خیر گفت: با توجه به اینکه 
رأی صادره از شعبه ۹ کیفری استان توسط دیوان عالی 
کشــور دو بار نقض شــده و جناب آقای رازینی ریاست 
محترم شــعبه ۴۱ دیوان به تفصیل و بسیار موشکافانه 
در مورد شــبه عمدی بودن رأی مطالبی را عنوان کردند 
اما گویا شعبه ۱۰ کیفری نظر به این امر ندارند و همین 
مسئله باعث شــده که آخرین دفاع اخذشده از موکل 
درخصوص اتهام قتل عمدی بوده باشــد. الله عقبایی 
در واکنــش بــه گفته های نماینــده دادســتان درباره 
عملکرد وکالی نجفی گفت: من  گله ای از دادســرا و 
نماینده دادســتان دارم. وکال عضوی از خانواده بزرگ 
قضائی کشور هستند و باید با رفتار و گفتار پسندیده تری 
با آنها برخورد کرد ما وکال از شــأن انسانی موکل دفاع 
می کنیم و ایــن امر از بدیهیات حقوق شــهروندی هر 
فردی اســت. نباید چون موکل وزیر و شــهردار اسبق 
اســت وکیل مــورد هجمه قرار گیرد. حضــور نماینده 
دادســتان برای دفاع از کیفرخواســت صادره از ناحیه 
دادسراست اما مطالبی که ایشان مطرح کردند از قبیل 
نقد عملکرد وکال و پرداخــت مهریه هیچ ارتباطی به 
کیفرخواســت صادره نداشــته لذا طرح آنها خارج از 
عرف قضائی اســت که موجب اطاله جلسه رسیدگی  

و عنوان شدن مسائل غیرمرتبط شد. 

توضیح وکیل محمدعلی نجفی درباره وجه المصالحه میلیاردی

متهمان 3 سرقت مرگ بار پاى میز محاکمه

کالهبردارى از طریق اجاره کارت هاى بانکى افراد

 ناکامى مستخدم در اخاذى 2/5میلیاردى از زن میان سال

شــرق: زنی برای انتقام گرفتن از شــوهر صیغه ای 
خود، نقشه ربودن او را طراحی و چند شرور را برای 

این کار اجیر کرد.
به گــزارش خبرنــگار مــا، مأمــوران کالنتری 
دولت آباد روز بیســت وچهارم دی سال گذشته در 
پی تماس تلفنی شــهروندان بــا مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ از اقدام برای ربودن مردی ۴۵ ساله در 

محدوده خیابان قدس مطلع شدند.
با حضور مأمــوران کالنتری در محــل و انجام 
تحقیقات اولیه مشخص شد شاکی به نام سهیل در 
حال عبور از خیابان بوده که سه مرد ناشناس با یک 
دستگاه خودروی پراید به وی حمله ور شده اند و با 
استفاده از گاز اشک آور قصد ربودن او را داشتند که 

با ســروصدا و فریاد، اهالی محل به کمک این مرد 
رفته و مهاجمان با خودرویشان متواری شده اند.

به این ترتیــب پرونــده ای با موضــوع آدم ربایی 
تشکیل و برای رسیدگی تخصصی و شناسایی افراد 
ناشــناس با دستور بازپرس شــعبه نهم دادسرای 

شهرری به پایگاه نهم پلیس آگاهی ارجاع شد.
شــاکی در تحقیقــات تکمیلــی گفــت: در کار 
ساختمان ســازی مشــغول به فعالیت هستم و به  
دلیل طوالنی شــدن زمان پایان کار نتوانســتم سند 
چند نفر از خریــداران را تحویل بدهــم و احتمال 
دارد مهاجمــان از طــرف خریــداران آپارتمان ها 
اجیر شــده باشــند. کارآگاهان به دنبــال اظهارات 
شــاکی راهی محل آدم ربایی شــدند، اما با انجام 

تحقیقات میدانی ســرنخی از آدم ربایان به دســت 
نیامــد. کارآگاهان در شــاخه دیگــری از تحقیقات 
دریافتند شــاکی دخترخوانده ای به نام مهسا دارد. 
در بررسی های بیشتر مشخص شد مهسا روز حادثه 
با فردی ۳۰ ســاله به نام شــاهرخ در ارتباط بوده 
اســت. این گونه بود که ظن اینکه نقشــه آدم ربایی 
توسط مهســا طراحی و شــاهرخ در آن مشارکت 
داشته باشد بیشتر شد. دســتور دستگیری شاهرخ 
با هماهنگی های قضائی گرفتــه و مخفیگاه او در 
حوالی شهرری شناسایی و این جوان چند روز پیش 
در یک عملیات ضربتی دســتگیر شــد و به پلیس 
آگاهی انتقال یافت. شاهرخ که ابتدا منکر هرگونه 
بزهــی بود، در بازجویی های بیشــتر لب به اعتراف 

گشــود و گفت: نقشــه آدم ربایی را مادر مهسا که 
همســر صیغه ای شاکی اســت به  دلیل اختالفاتی 
که با یکدیگر داشتند طراحی کرده بود. شاکی چند 
مرحله دخترخوانــده اش را مورد ضرب وجرح قرار 
داده بود و مادر مهســا بــرای انتقام جویی به من و 
چند نفر شــرور پول داد تا این مــرد را بدزدیم، اما 
با دخالــت اهالی محــل، آدم ربایــی ناموفق بود. 
ســرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه نهم 
پلیس آگاهــی، با تأیید این خبر گفــت: با توجه به 
اعتراف صریح متهم بــه جرم خود و با صدور قرار 
قانونی از ســوی بازپرس پرونده، متهم برای انجام 
تحقیقات تکمیلی و کشف زوایای پنهان پرونده در 

اختیار کارآگاهان پایگاه نهم قرار دارد. 

 طراحى نقشه ربودن شوهر صیغه اى به قصد انتقام
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شماره مجوز: ۱۳۹۹٫۶۶۶

موضوع مناقصه: طراحی و پیاده ســازی سیســتم اطالعات جغرافیایی GIS روستاهای تغذیه شونده از ایستگاه های CGS  بخش نهاوند شامل(نهاوند، وسج، دهفول، کوهانی، 
فیروزان، کهریز، ســفیدخانه، شــهرک صنعتی، جهان آباد) بر اساس فهرست بهای GIS در سال ۱۳۹۸ شرکت گاز اســتان همدان در نظر دارد عملیات پروژه مذکور را از طریق 

مناقصه به شرح ذیل به پیمانکاران واجد الشرایط وگذار نماید.
شرح مختصر کار: 

۱- مبلغ برآورد اولیه پروژه ۴/۸۲۵/۰۵۶/۰۰۰ (چهار میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و پنجاه و شش هزار ریال) می باشد.
۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲۴۱/۲۵۳/۰۰۰( دویست و چهل و یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار ریال) می باشد.

۳- مدت اجرای پروژه ۲۷۰ روز می باشد.
۴- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز از مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۵ مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت سامانه تدارکاتی 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن: ۴- ۳۸۲۶۰۵۷۱ ،  ۸-۳۸۲۶۱۰۷۵،  دورنویس: ۳۸۲۵۶۲۰۷=۰۸۱ 

www.nigc-hm.ir :آدرس اینترنت

شرکت ملی گاز ایران
نوبت دوم شرکت گاز استان همدان (سهامی خاص)
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عکس روز

لیتل راک؛ می توانید موهایتان را کوتاه کنید
سحر طلوعي: در ادامه بازگشایی مراکز کسب و کار و برخی مشاغل در آمریکا، دِر آرایشگاه ها در ایالت آرکانزاس 
هم به روی شــهروندان باز شده است. آقای مایک جک من، صاحب این آرایشگاه جمع و جور در شهر لیتل راک 
مرکز ایالتی آرکانزاس اســت. صادقانه می گوید بازگشایی مراکز آرایشی و پیرایشی چندان ضرورت نداشت، اما 
خب اگر مردم دســتی هم به سر  و  رویشان بکشــند، بد نیست. وقتی می گویند مجوز بازگشایی این مراکز صادر 
شده، چرا باز نکنیم؟ با همه این حرف ها آقای جک من پیش از باز کردن مغازه اش به شاگردها و کارمندهایش 
گفته اگر شــماها راضی نیستید و نگران هستید، دیرتر ســر کار برگردیم. او می گوید واکنش شاگردهایم به این 
ســؤال جالب بود؛ آنها به سرعت سر کار حاضر شدند و قیچی  به  دست گرفتند. طبق پیش بینی های قبلی قرار 
بوده در ماه ژوئن مراکز آرایشــی و پیرایشــی باز شــوند. آقای جک من می گوید پیش از ورود مشــتری ها دمای 
بدنشــان را ثبت می کنیم و همچنین از آنها می پرســیم تا به حال با کسی که به کووید ۱۹ مبتال بوده،  در ارتباط 
بوده اند یا نه؛ در غیر این  صورت مشــتری نمی پذیریم. اســتفاده از ماسک هم از دیگر دستورالعمل هایی است 

که باید رعایت کنیم. 
عکس: آرکانزاس دموکرات گزت

گالري جهانگالري جهان

یواس ای تودی
بازگشایی برخالف هشدار نمودارها

�با اینکــه نمودارهای تحقیقاتی و مطالعاتی دانشــگاه های ایاالت 
متحده می گویند مســیر همه گیری و ســرانجام کوویــد۱۹ در آمریکا 
امیدوارکننــده نیســت، امــا ایالت ها یکی یکی مشــغول ازســر گیری 
فعالیت های روزمره هســتند و به سمت عادی شــدن پیش  می روند. 
روزنامــه یواس ای تودی آمریــکا صفحه یک خود را بــا این خبر آغاز 
می کند. نمودارهایی که مرکز ســالمت دانشگاه واشنگتن منتشر کرده 
است، نشان می دهد در صورت رفع محدودیت ها و سهل گیری بیشتر، 
تا ماه آگوســت تعداد مبتالیان کوویــد۱۹ آمریکا بیش از ۱۳۴ هزار نفر 
خواهد شــد. مطالعات و بررسی های دانشــگاه های دیگر آمریکا ادعا 
می کنند ایاالت متحده مستعد است بیش از ۴۶۰ هزار قربانی کووید ۱۹ 
ثبت کند. کارشناسان معتقدند بازگشت به کار و عادی شدن شرایط، در 
زمان مناسبی رخ نداده اســت. این روزنامه در عکس یک خود کندی 
بی، اهل نیوجرســی و صاحب یکی از مراکز نگهداری از فرزندان را به 
تصویر کشیده؛ همه  گیری کووید ۱۹ باعث تعطیلی این مرکز شده است. 
عکس دیگر مربوط است به خانم روزلند گوئریر، کارگر یکی از هتل های 
میامی و البته صاحب فرزند که این روزهای کرونایی به جمع بی کاران ایاالت متحده پیوسته  است. روزنامه یواس ای تودی 
گزارشی از تأثیرات کرونا بر زندگی این  دست افرادی که کار خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند، منتشر کرده  است. 
تیتر گزارش به نکته ای تلخ اشــاره می کند؛ شــکم بچه ها را سیر کنم یا صورت حساب های مالی را بپردازم؟ نزدیک به ۳۰ 

میلیون نفر در آمریکا و در دوره کرونا بی کار شده اند. پیش بینی شده سه میلیون نفر دیگر هم به این عدد اضافه شود. 
نکته: موضوعی جز کرونا و تأثیراتش بر جامعه آمریکا، در صفحه یک یواس ای تودی به چشم نمی خورد.

عرب  نیوز
شیوع کرونا در آفریقا دردسرساز می شود

�سازمان ملل درباره شــیوع کرونا در کشورهای آفریقایی و برخی 
کشــورهای آمریکای التین هشــدار داده و برآورد کــرده برای مبارزه 
بــا این ویروس در این مناطق، بیش از شــش میلیــارد دالر پول الزم 
اســت. روزنامه عرب نیوز در تیتر یک به این موضوع اشاره کرده و در 
گزارشی مفصل، نوشته با اینکه آمریکا و اروپا بیش از دیگر کشورهای 
جهان درگیر کرونا هســتند، اما سازمان ملل درباره شیوع این ویروس 
در جوامع و کشــورهای فقیر و محروم هشــدار می دهد. کشورهایی 
که پیش از کرونا اقتصاد شــکننده و متزلزل داشــته اند، در مبارزه با 
کرونا حتما نیازمند کمک هســتند. در بیانیه سازمان ملل آمده پیش 
از اینکه کرونا در این دســت کشورها به اوج فعالیت خود برسد، باید 
کاری بکنیم. نباید بگذاریم کرونا در آمریکای جنوبی و آفریقا همه گیر 
شود. این کشورها نیاز به کمک دارند و باید هرچه سریع تر این کمک 
را در اختیــار آنها بگذاریم. روزنامــه عرب نیوز در عکس یک خود دو 
دختربچه فلسطینی اهل غزه را در حال استفاده از ماسک به تصویر 
کشیده  اســت. غزه در ســرزمین های مقدس، سال هاست با تحریم 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کند و با محرومیت هم آشناســت. در گزارش این روزنامه بــه افزایش تعداد قربانیان 
جهانی کرونا نیز اشــاره شده  اســت. در گزارش می خوانیم به آمار تلفات کرونایی عربستان ۱۰ مورد جدید اضافه شده  
است؛ همین موضوع باعث شده دولت تصمیم بگیرد قوانین و محدودیت های دوره کرونایی را سخت گیرانه تر اجرا کند. 

نکته: عرب  نیوز به مناسبت چهل و پنجمین سال انتشارش، این عدد را کنار لوگوی خود اضافه کرده است.

ایندیپندنت
ماسک هایی برای پوشاندن حقیقت؟

چند روزی می شــود که تجمعــات گســترده ای در خیابان های آتن  �
برپا شــده اســت. دولت یونان برای مقابله با این اعتراض ها، پای کرونا 
و کووید ۱۹ را وســط کشــیده و گفتــه تظاهرات غیرقانونــی و برخالف 
پروتکل های بهداشتی اســت. روزنامه ایندیپندنت صفحه یک خود را با 
تصویر و پرسشــی از این اتفاق آغاز می کند؛ دولت یونان از ماســک برای 
پوشاندن حقیقت استفاده می کند؟ حقیقت چیست؟ چه موضوعی آتش 
اعتراض ها را روشــن کرده اســت؟ پای عملیات حفاری و فعالیت های 
استخراج نفت در میان است. دولت یونان پروژه های استخراج نفت را در 
مناطق حفاظت شده کلید زده و خشم و اعتراض شهروندان را برانگیخته 
 است. معترضان هم با ماسک و بی ماسک به خیابان آمده اند تا به دولت 
بگویند برای ســرکوب اعتراض ها، کرونــا را بهانه نکند و حقیقت ماجرا 
را بگوید. آنها مدعی اند دولت کرونا را وســیله ای کرده برای پوشــاندن 
حقیقــت و انحراف افکار عمومی و نابودی محیط  زیســت. عکس یک 
ایندیپندنت معترضان و حامیان محیط  زیســت یونان را به تصویر کشیده 
اســت. تیتر یک این روزنامه انگلیسی، درباره اصرار نخست وزیر به ادامه 

وضعیت قرنطینه در انگلیس اســت. او گفته انتقال از وضعیت قرنطینه به شــرایط عادی باید گام به گام و در نهایت احتیاط 
انجام شود. او در تازه ترین کنفرانس خبری اش درباره وضعیت کرونا در انگلیس شرح داده نرخ ابتال به کووید ۱۹ در انگلیس 
به گونه ای اســت که هرگونه بی احتیاطی و بی مالحظگی می تواند فاجعه بزرگ تری خلق کند. او به وضوح گفته به پیشنهاد 

بازگشت به وضعیت عادی بی اعتناست و به شهروندان تضمین داده قرنطینه تا یک ماه دیگر ادامه پیدا کند.
نکته: همچنان کرونا پرتکرارترین واژه در صفحه یک ایندیپندنت است.

نشنال
شهروندان هندی به خانه بازمی گردند

مسافران و گردشگرهای هندی که مدت هاست خارج از مرزهای  �
کشورشــان به ســر می برند، باالخره به خانــه باز می گردند. روزنامه 
نشــنال در تیتر یک این خبر را منتشر کرده است. ۳۵۰ شهروند هندی 
کــه با بروز بحــران کرونا در دوبــی و ابوظبی در قرنطینــه بوده اند، 
باالخره با همــکاری هواپیماهای اماراتی راهی هند می  شــوند. دو 
پرواز این مســافران را به خانه بازمی گرداند. محدودیت های مربوط 
به کووید ۱۹ اجازه نداد بســیاری از فعالیت های معمولی و مرســوم 
انجام شود؛ بسیاری از سفرها لغو شد، مرزها به منظور کنترل بیماری 
بســته شــد و خالصه مســافرها گیر افتادند. این روزنامه اماراتی در 
عکس یک نیز شــهروندان هندی را در فرودگاه بین المللی دوبی به 
تصویر کشیده اســت. گزارش نخست روزنامه نشــنال درباره وقایع 
سیاســی عراق است. بعد از گذشت چندین ماه، باالخره مجلس این 
کشور به کاظمی و کابینه او رأی اعتماد داده است. در گزارش نشنال 
آمده کابینه کاظمی تمام و کمال تأیید نشــده و نماینده های مجلس 
گزینه های مد نظر نخســت وزیر را برای دو وزارتخانه رد کرده اند؛ دو 

وزارتخانه ای که به گفته نشــنال مهم ترین و کلیدی ترین وزارتخانه های مجموعه دولت عراق هســتند؛ نفت و وزارت 
خارجه. خبری هم درباره ارســال تجهیزات حفاظتی پزشــکی از امارات به انگلیس در صفحه یک نشــنال به چشــم 

می خورد. وزیر خارجه انگلیس از امارات به خاطر این کمک ها تشکر کرده است. 
نکته: در میان خبرهای غیرکرونایی، عراق مهم ترین موضوع صفحه یک نشنال است.

شارجه؛ خاطرات تلخ گرنفل زنده شد شیکاگو؛ درود بر کادر درمان
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برج  باعث شده ساکنان  آتش سوزی 
آبکــو، خانه هایشــان را تــرک کنند و به 
خیابان بیایند. هنوز معلوم نیست علت 
آتش ســوزی در برج آبکوی شارجه چه 
بــوده، اما مشــخص شــده حفاظ های 
باالی  در طبقات  به کار رفته  آلومینیومی 
این آســما  ن خراش ۱۹۰ متــری در اینکه 
آتش دیرتر خاموش شود و گسترش پیدا 
کند، نقش داشته اســت. در این حادثه 
هفت نفر زخمی شــده اند. حادثه برج 
آبکوی شــارجه یادآور حادثه تلخ برج 
گرنفل لنــدن اســت؛ آن حادثه هم در 
ماه رمضــان ســال ۲۰۱۷ رخ داده بود. 
از همــان ســال اســتفاده از حفاظ در 
برج های انگلیس و امارات ممنوع شد. 
عکس: نشنال

کلی بکر و همکارانش از مقابل صف 
مأموران پلیس رد می شــوند و احساس 
غــرور می کنند؛ آنها پرســتار و پزشــک 
دانشــگاه پزشکی شــیکاگو و از اعضای 
درمان مرکز بهداشــت این شهر هستند. 
پلیس ایالتی ایلینوی برای تشــکر از کادر 
راهی  بهداشــتی شــیکاگو  مرکز  درمان 
دانشــگاه پزشــکی شهر شــده و مقابل 
پرســتاران و پزشــکان صف کشــیده اند. 
به  پلیس ها دست نوشــته ای  از  هر کدام 
 دست گرفته تا به کادر درمان شهر بگوید 
قدردان زحمات آنها برای درمان بیماران 
کوویــد ۱۹ هســتند. ایلینــوی چهارمین 
ایالــت آمریکا در جدول ابتــال به کووید 

۱۹ است.
عکس: شیکاگو تریبون

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- سوره هفتادوهشتم قرآن- قابل مشاهده- ترس غیر 
عقالنــی ۱۰- یار عروس- با میل خود آماده انجام کاری 
اســت- رنگ موی فوری ۱۱- قدم یکپا- جالد استالین- 
غیر مذهبــی ۱۲- گیــاه قدیمــی نافع بــرای آلزایمر- 

کنکاش- سنگینی ۱۳- تندرست- گرمابه- نکند که ۱۴- 
از پایه های اصلی دین زرتشــت- نوعی کانی بسیار نرم 
برای تهیه مغز مداد ۱۵- دورویی- حزب موســولینی- 

ظرف جوشاندن  آب.
افقي:

 ۱- شهری در استان همدان- کاشف قانون وراثت- 
حفــاظ ضربه گیــر جلو و عقــب خــودرو ۲- مباح- 
گوشه ای در دستگاه ماهور ۳- آماسیده- رباعی سرای 
ایرانی دوره ســلجوقی- شــب خاطره انگیــز پاییز ۴- 
بی فایده- تازه- سراب ۵- یک واحد از توپخانه- سند- 
طاقچه باال ۶- مگابایت- از شدت خنده بی حال شدن- 
از حواریون مســیح (ع) ۷- کشوری در مشرق دریای 
مدیترانه - اندک- گوســفند ماده ۸- نمودار فشــرده 
اطالعــات- علم شــعبده بازی- شــکوه گر ۹- کوزه- 
جزیره ای در اندونزی- اندازه صدای هر سیستم صوتی 
۱۰- اهانت- سوره هشتادودوم قرآن- ناپیدا ۱۱- خاک 
سرخ- سعی و تالش- سرپرست جامعه  اسالمی ۱۲- 
عاقبت- نوعی خویشــاوندی- ترس ۱۳- مشگین شهر 
ســابق- صلح- ناپاك و آلوده ۱۴- نویسنده انگلیسی 
رمان لبه تیغ- از صفات خدا به معنی توانا ۱۵- فشار 
روحی- نوعی پارچه از الیاف گیاهی- قهوه ای روشن.

عمودي:
۱- نام مــادر امام رضــا(ع)- از تیم هــای مطرح 
فوتبال انگلیس- تنگ چشــمی ۲- نوعی سوســیس 
بلند- فرمانده سپاه قریش در جنگ احد ۳- بزرگ ترین 
سرخ رگ بدن- شهری در کردستان- آسودگی ۴- گناه 
و معصیت- نوشیدنی شــیرین- مثل هم ۵- وادار به 
انجام کاری- شهری در شمال غربی ایتالیا- سیخونك 
تشــکیالت قضائــی-  از  اداره ای  روســی-  بلــه   -۶
ســرزنش ۷- پس انداز- آهســته و آرام- ضمیر جمع 
۸- ارادتمند- شــهری در شرق اســتان تهران- عماد 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شناسایی ۱۵۵۶ بیمار جدید 
مبتال به کرونا

شرق: ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  �
هزارو ۵۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشور 
خبر داد. دکتر جهانپور دراین باره گفت: از دیروز تا 
امروز ۱۹ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و براساس معیارهای 
قطعی تشخیصی هزارو ۵۵۶ بیمار جدید مبتال به 
کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران 

کووید ۱۹ در کشور به ۱۰۴هزارو ۶۹۱ نفر رسید. 
جهانپور با بیان اینکه متأســفانه در ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۵۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست 
دادنــد، بیان کــرد: مجمــوع جان باختــگان این 
بیماری به شــش هزارو ۵۴۱ نفر رسید. وی افزود: 
خوشبختانه تاکنون ۸۳هزارو ۸۳۷ نفر از بیماران، 
بهبــود یافته و ترخیص شــده اند؛ اما متأســفانه 
دوهــزارو ۷۱۱ نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحــت مراقبت قرار 
دارند. جهانپور در پایان خاطرنشــان کرد: تاکنون 
۵۵۸هزارو ۸۹۹ آزمایش تشــخیص کووید ۱۹ در 

کشور انجام شده است.
 او بــا بیان اینکه موضــوع بیماریابی روزبه روز 
در حال فعال ترشدن است، گفت: قاعدتا اگر امروز 
هزارو ۵۵۶ مــورد جدید ابتال به کرونا شناســایی 
شده، دوســوم این تعداد مربوط به موارد سرپایی 
و افراد در تماس نزدیک بوده اســت. به این معنا 
که موارد شناسایی شده جدید بیش از گذشته بوده 
و حتی افراد بدون عالمت نیز امکان شناســایی و 

تست پیدا کردند. 

مردم کیف اضطراری
 داشته باشند

ایســنا: رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت  �
بحران شهر تهران اعالم کرد آمادگی دستگاه های 
مدیریت بحران در ۴۸ تا ۷۲ ســاعت پس از زلزله 
بامداد امروز در تهران ادامه خواهد داشــت. رضا 
کرمی محمــدی، با اشــاره به زلزله ۵٫۱ ریشــتری 
که بامداد روز گذشــته تهــران را تحت تأثیر خود 
قــرار داد گفــت: پــس از ایــن زلزلــه بالفاصله 
هماهنگی های الزم با ســازمان هایی که در امداد 
و نجات زلزله می توانند کمک کنند، انجام شــد و 
درباره اهمیت و سطح موضوع به توافق رسیدیم. 
او افزود: بــا توجه به اینکه زلزلــه تهران یک 
مســئله جدی اســت، قرار شــد در دو تا سه روز 
آینده همــه ارگان هایــی که در مدیریــت بحران 
پایتخت مســئولیت دارند؛ ماننــد اورژانس، هالل 
احمر، نیروی انتظامی، آتش نشــانی و...  در مرکز 
فرماندهــی مدیریت بحران تهران حاضر شــوند. 
کرمی محمــدی تصریح کــرد: مردم بایــد توجه 
داشــته باشــند که انتظار امدادرســانی سریع در 
صــورت زلزله بزرگ در تهــران انتظاری معمولی 
نیســت و خود آنها هم باید یک ســری آمادگی ها 
داشته باشند، چراکه ظرفیت های امدادی محدود 
است و در لحظه آنی نمی توان به چندین میلیون 
نفر کمک رســانی کرد. رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اینکه مردم 
باید آمادگی الزم را داشته باشند، گفت: توصیه ما 
به مردم این اســت که حتمــا یک کیف اضطراری 
برای این شــرایط داشته باشــند، در این کیف باید 
چنــد وعــده غذایی فاسدنشــدنی، آب، اســناد و 
مدارک هویتــی، جعبه کمک های اولیه و مواردی 

مانند رادیو، کبریت و... قرار داده شود.
 وی دربــاره فعالیــت ســوله ها و پایگاه های 
مدیریــت بحران نیز گفت: این پایگاه ها در ســطح 
شهر تهران در آماده باش کامل هستند و تمهیدات 
الزم برای پشــتیبانی و ارائه خدمــات در صورت 
وقــوع حادثه در آن پیش بینی شــده اســت، اما 
همان طورکه قبال هم گفته شد، این سوله ها محل 
اسکان مردم نیست، بلکه محلی برای ساماندهی 
و ارائــه خدمات به مردم اســت و نبایــد به آنها 

مراجعه کرد. 

خبر

زلزله پای دماوند، لرزش در تهران
شــرق: بامداد جمعه زمین لرزه ای به بزرگی ۵٫۲  �

در مقیاس ریشــتر تهران را لرزانــد. زمین لرزه ای که 
مرکز آن حومه شــهر دماوند در استان تهران گزارش 
شــده اســت، خســارت چندانی بر جای نگذاشت. 
ســاعاتی پس از زلزله، در خبرها اعالم شد این زلزله 
دو کشته برجای گذاشته که دلیل مرگ این دو نفر هم 
فرار عنوان شده اســت. دقایقی پس از وقوع زلزله، 
مــردم در اقصی نقــاط تهران به خیابان هــا رفتند و 

عده ای شب را در پارک ها گذراندند. 
گفته می شــود فعال شدن گسل مشا باعث وقوع 
این زلزله شــده است. بررسی های اولیه حاکی از این 
است که گسل مشا_فشم آخرین بار حدود ۱۹۰ سال 
پیش باعث وقوع زمین لرزه در تهران شــده؛ گســلی 
که از ســمت فیروزکوه و دماوند تا محدوده کندوان 
امتداد یافته و طول آن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر و 

توانمندی اش برای زلزله بیش از هفت ریشتر است.
از نظر زمین شناســی، شــهر تهــران در نزدیکی 
رشــته کوه البرز و در دشتی وســیع قرار گرفته است 
که چندین رشته گســل فعال، اصلی و فرعی در آن 
وجود دارد. مهم ترین گسل های شهر تهران عبارت اند 
از گسل مشا با طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر، گسل شمال 
تهران با طول تقریبی ۹۰ کیلومتر و گسل جنوب ری با 

طول تقریبی ۲۰ کیلومتر.
گسل مشا، گسلی طویل و لرزه زاست که در طول 
رشته کوه البرز و از شمال آن روی دامنه های جنوبی 
رانده شــده است. گسل مشــا در باال دست سد لتیان 
با گســل شــمال تهران تالقی دارد و به همین دلیل 
لغزش و فعالیت هر یک از دو گســل مشــا یا شمال 

تهران، به حرکت گسل دیگر ختم می شود.
این در حالی است که به گفته گزارشگر شبکه 
خبر،  بررسی ها حاکی از این است که گسل مشا از 
۱۹۰ سال پیش تاکنون منجر به وقوع زمین لرزه در 

تهران نشده است.
مجتبی خالدی، سخنگوی ســازمان اورژانس 
ایــران، در نخســتین ســاعات صبــح جمعه به 
خبرگــزاری ایرنا گفت: در پی این زمین لرزه تاکنون 
یک نفر کشــته و ۲۳ نفر مصدوم شــده اند. بنا بر 
گــزارش ســخنگوی اورژانس ایران، یــک نفر در 
آبعلــی، یک نفر در لواســانات، ۱۲ نفر در تهران و 
دو نفر هم در اســتان البرز در پی سراسیمگی های 

ناشی از زلزله مصدوم شده اند.
ســاعاتی پس از وقــوع زلزله، مدیرکل پزشــکی 
قانونی اســتان تهران از آماده باش تمامی مراکز این 
اداره کل خبــر داد. دکتر مهدی فــروزش دراین باره 
گفت: در پی زمین لرزه ۵٫۱ ریشــتری ای که در ساعت 
۴۸ دقیقه بامــداد روز جمعه تهــران را تحت تأثیر 
خود قرار داد، تمامی مراکز  پزشــکی قانونی استان 
تهران در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران به حالت 
آماده باش درآمد. مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان 
تهــران ادامه داد: آماده باش این مراکز در هماهنگی 
با ســتاد مدیریت بحران و تا روز یکشــنبه، یعنی ۷۲ 

ساعت پس از وقوع زلزله، ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهــران نیز اعالم کــرد: پس از این زلزلــه بالفاصله 
در  کــه  ســازمان هایی  بــا  الزم  هماهنگی هــای 
امداد ونجات زلزله می توانند کمک کنند، انجام شــد 
و بر اهمیت و سطح موضوع به توافق رسیدیم. وی 
افزود: با توجه به اینکه زلزله تهران مسئله ای جدی 
اســت، قرار شد در دو، سه روز آینده همه ارگان هایی 
که در مدیریت بحران پایتخت مسئولیت دارند، مانند 
اورژانس، هالل احمر، نیروی انتظامی، آتش نشــانی 
و... در مرکز فرماندهی مدیریت بحران تهران حاضر 
شــوند. کرمی محمدی تصریح کرد: مردم باید توجه 
داشته باشند که انتظار امدادرسانی سریع در صورت 
زلزله بزرگ در تهران انتظار معمولی نیســت و خود 
آنها هم باید یک سری آمادگی ها داشته باشند؛ چرا که 
ظرفیت های امدادی محدود اســت و در لحظه آنی 

نمی توان به چندین میلیون نفر کمک رسانی کرد.
انوشیروان محســنی بندپی، استاندار تهران نیز 
گفت:  شــب جمعه بالفاصله بــا هماهنگی که 
بــا وزارت ورزش و جوانــان داشــتیم، درهای ۱۷ 
مرکز ورزشــی روبــاز تهران برای اســکان موقت 
باز شــده بود؛ هرچند نیازی نبود، اما این آمادگی 
نشــان دهنده آن اســت که باید خودمان را برای 

چنین مواقعی آماده کنیم.
او بــا بیان اینکه شــب گذشــته ســاعت ۱۱:۳۰ 
پیش لرزه ای با شدت ۲.۹ ریشتر داشتیم، گفت: زلزله 
دوم، تهران و برخی از اســتان ها مانند جنوب استان 
مازنــدران و البرز را هم تحت تأثیر قــرار داد. از بدو 
وقوع زلزلــه، تیم های امــدادی، خدماتی، اورژانس 
و هالل احمــر وارد کار شــدند. بالفاصله اکیپ های 
امداد و نجــات بــه روســتاهای محل وقــوع زلزله 
که در گسل مشــا بوده، اعزام شــدند. خوشبختانه 
خســارت های مالی و جانی ناشی از زلزله نداشتیم 
و تا این لحظه دو مورد فوتی ناشــی از عوارض غیر 
از زلزله جان خود را از دست دادند (یکی در گیالوند 
یک سالمند بر اثر فرار دچار ضربه مغزی شده و مورد 
دوم نیز خانم ۲۱ ساله ای به دلیل اضطراب و حمله 
قلبی ترس ناشی از زلزله). بندپی تأکید کرد: دوهزارو 
۶۰۰ نفر تیم اورژانس و شــش اکیپ هالل احمر به 
روستاهای شهرستان دماوند اعزام شدند. با همکاری 
دهیاران، بخشــداران، فرمانداری و آماده بودن همه 
دستگاه ها از جمله آتش نشانی و راهداری، شرایطی 
فراهم شد تا  اکنون با اطمینان خاطر، مسائل خاصی 
که شاهد مشــکلی برای شهروندان در استان تهران 

باشیم، گزارش نشده است.
ادامه در صفحه ۱۵

گزارش
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روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند

۱۳۹۹        « آگهي فراخوان ارزيابي  كيفي مناقصه گران» مجــوز:۵۹۵-  شــماره 
نوبت دوم 

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع مناقصه ذیل الذکر را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی دو مرحله ای 
به سازنده واجد شرایط واگذار نماید.

۱)موضوع مناقصه:
الف) شرح:

ب) شرایط متقاضی  : ۱- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی و شناسه ملی.  ۲- داشتن توانایی مالی، امکانات و ماشین آالت مورد نیاز و سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه مذکور و 
دارا بودن گواهی حسن انجام کار از خریداران قبلی.   ۳- دارا بودن گواهی نامه های الزم در خصوص انجام موضوع مناقصه مذکور.    ۴- توان ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و همچنین 
توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی.    ۵- برآورد تقریبی هزینه انجام موضوع مناقصه معادل ۶۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ (شــصت و دو میلیارد و هشــتصد و 
هشــتاد میلیون) ریال می باشــد.    ۶- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرســی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی مطابق با ماده ۲ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت 

اجرایی و تقویت حسابرسی (در صورت برنده شدن در مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخیص کارفرما).
۲) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک ـ کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد

۳) مهلت، محل دریافت و تحویل فرمهای استعالم ارزیابی کیفی: متقاضیانی که دارای شرایط اولیه مندرج در (بند ب) ماده یک بوده و متقاضی شرکت در مناقصه فوق الذکر می باشند، می توانند به 
مدت ۵ روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی (سه روز پس از درج آگهی نوبت اول چاپ می شود) طی ساعات اداری از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۵:۳۰ عصر ضمن ارسال تقاضای اعالم آمادگی 
جهت و مناقصه، فرمهای اســتعالم ارزیابی کیفی را از طریق پایگاه اینترنتی این شــرکت به آدرس WWW.IKORC.ir دریافت و پس از تکمیل فرمها، به همراه رزومه کاری در قالب لوح فشــرده 
(CD) حداکثر تا دو  هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا به نشانی اراک ـ کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد ـ سه راهی شازند ـ شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند ـ ساختمان مرکزی ـ  طبقه 

دوم ـ امور حقوقی و  پیمانها ـ اتاق ۲۳۲ تحویل نمایند. ضمنا تلفکس شماره ۳۳۶۷۳۷۰۱- ۰۸۶ و تلفن شماره ۳۳۴۹۱۰۸۵-۰۸۶ آماده پاسخگویی می باشد.
۴) محل، زمان  و مهلت تحویل  اسناد و مدارک متقاضیان:  مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان (رزومه کاری) در قالب لوح فشرده (CD) حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای 
اعالم آمادگی می باشــد. ضمنا محل تحویل مدارک درخواســتی مورد نظر، امور حقوقی و پیمانهای شــرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شــازند به نشانی مندرج در ماده «۳» می باشد. بدیهی 
اســت به مدارک ارســالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شــد. ضمنا این شرکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده را در چهارچوب قوانین و مقررات 
مربوطه دارا می باشــد و دادن پیشــنهاد و ارائه اســناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار حداقل تا یک ماه پس از وصول اسناد ارزیابی 

کیفی نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(مدت زمان انجام کارموضوع مناقصه شماره مناقصه
 تهیه و ساخت دو عدد تیوب باندل ۹۸/۴۲

E-۱۵۳۸A/B۸۳/۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ماه شمسی

 WWW.IKORC.ir            WWW.SHANA.IR :آدرس اینترنتی

صــدرا محقق: محمدرضــا ظفرقندی، رئیس ســازمان 
نظام پزشکی کشــور یکی از کسانی اســت که از ابتدای 
اعالم رســمی حضور بیماری کووید ۱۹ در کشور در زمینه 
هشــدار دادن به مردم و مســئوالن، فعال بود. او در این 
مدت بارها به حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر بهداشت 
و رئیس ســتاد ملی مقابله با کرونا نامه نوشت یا خطاب 
به مردم پیام هایی صادر کرد و نکاتی را در راســتای لزوم 
رعایــت برخی اصول ماننــد فاصله گــذاری اجتماعی، 
حمایــت از کادر درمانی و لــزوم جدی گرفتن خطر این 
بیماری اعالم کرد. در رابطه با شرایط کشور و چشم اندازها 
در زمینه این بیماری و همچنین تعداد دقیق قربانیان کرونا 
در میان کادر پزشکی و دالیل شبهه واردشدن به آمارهای 
رســمی کووید ۱۹ در ایران، با او گفت وگویی کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

 آقای ظفرقندی به لحاظ وضعیت کرونا در ایران و  �
تالش هایی که برای مبارزه با آن می شود، االن در چه 

شرایطی هستیم و کشور چه وضعیتی دارد؟
در مورد کرونا تا شــش، هفت روز پیش، شرایط قابل 
قبول و روبه کاهشی داشتیم که ناشی از کنترل هایی که از 
یک ماه قبل انجام شد و برنامه ریزی های یک ماه قبل بود. 
ولی بعد از اینکه بازگشایی بسیاری از مراکز صورت گرفت، 
بسته به شــهرها و شدت رعایت اصول بهداشتی شرایط 
مقداری تغییر کرد. بازگشــایی به دالیل اقتصادی صورت 
گرفت که برخی هم طبیعتا اجتناب ناپذیر بود. با این حال 
به دلیل عدم نظارت و کنترل کافی در برخی شهرها مانند 
تهران، شرایط بهداشتی و حفاظتی به صورت کامل اعمال 
نشد. از سی ام فروردین که بازگشایی های تهران شروع شد، 
االن و کم کم، نتایج آن را داریم می بینیم که تعداد مبتالیان 
ما رو به افزایش است. طبیعتا هر اقدام و حضوری، اثرات 
خودش را ۱۰ تــا ۱۴ روز بعد، بروز می دهد؛ به دلیل دوره 
کمون بیماری و زمــان الزم برای ســرایت بیماری. االن 
می بینید که در تهران این طور اســت. در شهرهای دیگر، 
مثال خوزســتان و اهواز، آنجا هم تا یک هفته قبل، تعداد 
مبتالیان خیلی کم شــده بود. االن و در روزهای گذشته، 
تعداد مبتالیان، ســه تا چهار برابر ایام گذشته شده است. 
به هر صورت، اگر این تعادل رعایت نشــود، قطعا با موج 

دوم بیماری مواجه خواهیم شد.
 در این مدت؛ از روز اولی که اعالم رسمی شد کرونا  �

وارد ایران شــده است تا همین االن، بدترین دوره ای 
که داشتیم، چه روزهایی بودند؟

اواخــر اســفند و اوایــل فروردین، بدترین شــرایط را 
داشــتیم. برای اینکه اوج بیماری بود و به دلیل شــوک 
ناشــی از بیمــاری، از جهت تجهیز بیمارســتان ها برای 
آی ســی یوها، تبدیل بخش ها به بخش مربوط به کرونا و 
همچنین امکان تهیه و توزیع وسایل حفاظتی و بهداشتی 
مانند ماسک، دستشــویه و... آمادگی وجود نداشت. االن 
خوشــبختانه این موارد، در حد پایدار و قابل قبولی تهیه 
شده اســت. آی سی یوها آماده شــده اند. تجربه کنترل و 
شناخت بیماری خیلی بهتر شــده است. چیزی که االن 
تعیین کننده اســت در یــک کالم...؛ این نظر اســاتید هم 
رشته عفونی و هم رشته اپیدمیولوژی در جلسات متعدد 
است که می گویم؛ فیزیکال دیستنس یا سوشال دیستنس 
یا همان فاصله گذاری هاســت که اگر به هم بخورد، این 
تعادل هم به هــم می خورد. یک نگرانی هم وجود دارد؛ 
اینکه هر ســال در فصل پاییز، همه گیری یا شیوع بیماری 
آنفلوانــزا از نوع H1N1 یا مدل های دیگــر را داریم. اگر 
نتوانیم بیماری را تا آن زمان به سرانجام خوبی برسانیم 
و دوباره دچار موج جدیدی شــویم و بی محابا، فضاهای 
غیرضروری را باز کنیم، نگرانی اساتید رشته های عفونی 
و متخصصــان این زمینه این اســت کــه تداخل بیماری 
کووید ۱۹ با آنفلوانزا، مشکلی جدی برای حوزه بهداشت 

و درمان ما ایجاد می کند. 
  آخرین آمار در مورد تعداد پزشــکان یا کال کادر  �

پزشکی که به دلیل کرونا جان شان را از دست دادند، 
چند نفر است؟

آخریــن آمــاری که مــا در ســازمان نظام پزشــکی 
جمــع آوری کردیم؛ کل کادر پزشــکی را عرض می کنم؛ 
منظورم تنها پزشــک نیست؛ پزشک، پرســتار، حتی کادر 
و خدمه بیمارســتانی، مجموعه مبتالیان حدود ۴۲۰ نفر 
تا روز چهارشــنبه بوده اســت. نزدیک به ۱۱۰ نفر هم به 

رحمت خدا رفته اند. 
  مشخصا دولت یا جاهای دیگر، چه نوع خدماتی  �

به خانــواده کادر درمانی که در این راه از دنیا رفته اند، 
می دهند؟ آیا برنامه ای وجود دارد و برای آن فکر شده 

است یا خیر؟
مقام معظم رهبری در جواب نامه وزیر بهداشت، این 
مطلب را اعالم کردند که اینها جزء شهدای خدمت عنوان 
شوند. اما اینکه دســتورالعمل و تسهیالت یا کمک هایی 
که باید به این افراد انجام شــود، چیست، هم در مجلس 
و هم در ارگان هایی که به اینها مربوط هســتند، در حال 
بررسی و تدوین آیین نامه آن هستند. هنوز چیزی قطعی  

نشده است.
  مسئله دیگر هم در ایران و هم در خیلی از مناطق  �

جهان طبق گزارش هایــی که درباره کادرهای درمانی 
منتشــر شده، مســئله خســتگی و بریدن آنهاست، 
وضعیت کادر پزشکی ایران از این لحاظ چطور است؟

باالخره طبیعی اســت. اینها کســانی هســتند که در 
مواجهــه با بیمــاری در خط اول هســتند، همه جامعه 
پزشکی مواجهه یکسانی با این بیماری ندارند، رشته هایی 
هســتند که ارتباطی بــا این بیماری ندارند. اما پزشــکان 
عمومی ما، پزشــکان رشــته های عفونــی، داخلی، ریه، 
بیهوشی، ICU، طب اورژانس، اینها تماس خیلی زیادی 
دارند و طبیعتا این خستگی و فرسودگی برای این دسته، 
حاصل شده و می شــود. طبیعی است؛ اما آن چیزی که 
من هم با توجه به جایگاه شغلی ای که دارم و هم خودم 

به بیمارستان ها سر می زنم و عیادت می کنم شاهد هستم، 
این است که این وضعیت واقعا با دو کار به حداقل رسیده 
است؛ یکی برنامه ریزی بسیار خوبی که بیمارستان های ما 
در این زمینه انجام داده اند و تبدیل ها و تغییر شیفت ها که 
توضیح آن مفصل اســت. برنامه ریزی خوبی انجام شده 
است که اســتراحت را مخصوصا االن بهتر انجام دهند. 
در دوره اوج که خیلی زیاد بود، این کار نشــد؛ اما االن به 
نیروها استراحت می دهند. مطلب دوم را بدون هیچ گونه 
تعصبی عرض می کنم؛ غیرت و همتی که جامعه پزشکی 
در این ایام نشــان داد، اگر با بســیاری از کشورهای دیگر 
مقایســه کنید، به نظرم نوعی ایثار و نوع دوستی بود که 

ان شاءاهللا در تاریخ ایثار و فداکاری های این کشور بماند. 
  به لحاظ همین مســئله، مدیریــت وضعیت یا  �

کارهای شــاخص کادرهــای پزشــکی در مواجهه با 
کووید ۱۹، به نظرتان کدام کشــورها نمونه شاخصی 
هستند؟ منظورم این است کدام کشورها از این نظر، 
خوب عمل کرده اند یا الگوی موفقی هســتند و تجربه 

خوبی دارند؟
به لحاظ تجربــه ســازماندهی و برنامه ریزی عمدتا 
کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن و بعد آلمان تا حدودی 
به نظرم قابل بهره برداری است. دلیل عمده اش هم این 
است که برخی از این کشورها، تجربه بیماری های مشابه 
قبلی را در همین چند سال گذشته داشته اند؛ ولی اینکه 
می گویم، به لحاظ برنامه ریزی و امکانات و نتیجه ای است 
که گرفته اند. اگر مالحظه کنید، کره جنوبی تقریبا بیماری را 
به طور کامل کنترل کرده است؛ منتها با هزینه های خیلی 
باالتر و کنترل هوشــمند و اکتیو؛ مثال هر کســی را که در 
کره جنوبی مطلع می شــدند که ابتال داشته است، تا چند 
روز، تا حــدود ۱۰ روز، پیگیری می کردند؛ چه روی موبایل 
رصد می شد که مثال در مترو در کنار چه کسی بوده است 
یا در مسیر عبور، کنار چه افرادی بوده است. از اینجا، نفر 
مبتالی احتمالی را پیدا می کنند و آنها را تحت پوشــش 
قرار می دهند. این روش خیلی شناخته شده اما سنگین و 
پیچیده ای برای اجراست. با همین کارها توانستند تقریبا 

بیماری را به طور کامل کنترل کنند. 
  از آمارهایــی که درباره ایران خیلی شــاخص و  �

درخور توجه اســت، تعداد بهبود یافتگان کروناست. 
وقتی تعداد کل مبتالیان به صد هزار نفر رسید، تعداد 
کل بهبودیافتگان ما ۸۰ هزار نفر بود؛ یعنی ۸۰ درصد. 
از این تعداد هم حدود ۶٫۳ درصد فوت کرده اند. من 
با بقیه کشور مقایسه کردم و آمار آنها را نگاه کردم، آمار 
خیلی شــاخص، متفاوت و خوبی است. به نظرتان 

دلیل این مسئله چیست؟
دو دلیــل دارد؛ یکــی اینکــه عرض کــردم، باالخره 
 ،PHC مراقبت ها در سیستم درمانی ما به دلیل زیرساخت
پرایمری هلث ِکر یا همین خانه های بهداشــت مناســب 
است؛ در اقصی نقاط روستاهای ایران خانه های بهداشت 
وجود دارند و سیستم برقرار است و شبکه در آنجا وصل 
است. اگر اینها نبود، قطعا آسیب خیلی بیشتری داشتیم؛ 
یعنی زیرساختی که برای شبکه های بهداشت و خانه های 
بهداشت خودمان داریم، خیلی به ما کمک کرد. مطلب 
دوم این است که مخرج این کسر، مخرج قطعی نیست. 
می گویید ۸۰ درصد. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران، 
آن چیــزی را هر روز به عنوان آمــار اعالم می کند - البته 
خودشــان هم ذکر می کنند- که ابتالی قطعی و مسجل 
بر اساس تست آزمایشگاهی است؛ یعنی کسانی که تست 
کرونا از حلق  و بینی شان گرفته اند و این تست مثبت شده  
اســت، اعالم می کند و مخرج کسری می شود که گفتید 
۸۰ درصدشــان بهبود یافته اند؛ در صورتی که واقعیت... . 
 WHO البته این طبق پروتکل ســازمان بهداشت جهانی
اســت؛ نه اینکه چیزی که می گویند خالف اســت یا چیز 
دیگر. این آمار مبتالیان بر اساس تست است؛ ولی واقعیت 
این اســت که حدود چیزی باالی ۵۰ تا ۶۰ درصد ابتالها، 
اصال تست نمی گیرند. حتی آنها که در بیمارستان بستری 
می شوند، تســت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدشان فالس نگتیو 
است؛ یعنی منفی کاذب است؛ یعنی مثال با سی تی اسکن 
متوجه شدید که فرد بیمار اســت. ریه و عالئمش کامال 
نشان می دهد، تب نشان می دهد، اما تست، منفی درآمده 
اســت. مطلب آخر هم اینکه درصد بسیار زیادی هستند 
که بدون عالمت هســتند؛ یعنی بیمار شــده اند، اما اصال 
عالمتی نداشــته اند. بنابراین فکر می کنم اگر مخرج کسر 
با همه این مسائل یا آن نوع فالوآپ اکتیو و فعال که مثال 
در کره جنوبی انجام شــده اســت، تعیین شود، در آمارها 

مقداری به کشورهای دیگر نزدیک تر می شویم. 
  جالب است. آیا می توان نقدها و ایرادهایی را که  �

مشخصا به آمار تعداد قربانیان کرونا وارد می شود، از 
همین منظر تحلیل کــرد و گفت این نقدها از این نظر 
است؟ کسانی هســتند که احتماال تست شان مثبت 
نشده یا اصال تستی از آنها گرفته نشده است و به خاطر 
کرونا هم فــوت کرده اند، اما در آمــار نیامده اند؛ آیا 

می توان این را گفت؟
نه؛ این را دو جور تعریف می کنم؛ یکی اینکه بگوییم 
آماری کــه وزارت بهداشــت می دهد، آمــاری خالف و 
غیر واقعی اســت یا خدای نکرده مثال دروغ می گوید. این 
یک نوع اســت. نوع دیگر اینکه اینها بر اســاس پروتکل 
سازمان WHO آماری را اعالم می کنند، اما آمار مبتالیان، 
چه از نوع آنها که عالمت ندارند و کسانی که تست نشدند 
و با سی تی اسکن تعیین شدند، باالتر از این حرف هاست. 
این را همه قبول دارند. خود مســئوالن وزارت بهداشت 
هــم این را قبول دارند. بنابراین چه در مرگ و میر و چه در 
ابتــال، آمار و میزان مبتالیــان، از آن چیزی که در واقعیت 

وجود دارد، بیشتر است. 
  و طبیعتا درباره فوت شدگان هم صدق می کند؟ �

بله؛ درباره فوت شــدگان هم صدق می کند. خیلی از 
افرادی که فوت می شوند، تست نشده اند.

  در این آمار رسمی اعالم شده هم نمی آیند. �
بله. ممکن اســت کسی با سی تی اسکن بستری شده 
باشــد. اســم نمی برم، خیلی از مســئوالن را می شناسم 
که خودشــان گرفتار کرونا شــده اند. براساس تست های 
بالینی سی تی اسکن و نه تست های آزمایشگاهی، بستری 
شده اند. بعد هم خوب شدند و اصال تست آزمایشگاهی 
هم نگرفتند. بنابراین در مرگ و میرها هم همین طور است. 
افرادی در بیمارستان آمده اند و بالفاصله به ICU رفته اند. 
بالفاصــه و مثال در عرض دو روز هم فوت کرده اند. اصال 
فرصت انجام تست آزمایشگاهی پیش نیامده است. از این 
موارد که تست آزمایشگاهی نشده اند، باالخره این آمار در 

مرگ و میر هم وجود دارد. 
  به لحاظ تجربه پزشــکی و مواجهه این شــکلی  �

با یــک بیماری همه گیــر و معضل، تاکنــون ایران و 
سارختار درمانی کشور، تجربه ای مشابه این وضعیت 
نداشته اســت. به نظرتان خروجی این اتفاق و درس 
و تجربه ای که از این همه گیری  گرفتیم یا باید بگیریم، 
هم دولــت، هم کادر پزشــکی و پزشــکان در ایران 

چیست؟
نــه ایران که جهان هم چنین تجربه ای در صد ســال 
گذشته نداشته اســت. حدود صد سال پیش، آنفلوانزای 
اســپانیایی بوده که ابعاد خیلی وسیع و پاندمیک جهانی 
داشته اســت. آن هم در این ابعاد نبوده است. این تجربه 
برای همه جهان منحصر به فرد و عجیب است، واقعیت 
این است که پیشــرفته ترین کشورها در مقابل این بیماری 
زانو زده اند. شرایط آمریکا را ببینید. چون خیلی از شاگردان 
من آنجا هستند و با من تماس تلفنی دارند، چه در زمینه 
مسائل درمانی چه موضوعات دیگر، یکی از شاگردانم که 
در ایالت  میلواکی بود، زنگ زد. می گفت برای ایالت ما تنها 
۴۰۰ تست سهمیه گذاشــته اند. در صورتی که بیمارستان 
 ICU ما بیش از ۴۰۰ تســت نیاز دارد. مشــکالتی که برای
داشــتند، برای ونتیالتور داشــتند، حتی جامعه پزشکی و 
پرســتاری آنها تظاهرات کردند. واقعیت این است که ما 
در ایــران، در این جنبه، عالرغــم اینکه این بیماری، جدید 
و نوپدید و ناشــناخته بوده اســت، االن هم متخصصان 
ویروس شناســی دنیا و ایران، هنوز ابعاد آینده این بیماری 
را نمی داننــد و واکســن و داروی آن را کشــف نکرده اند. 
بنابراین این یک تجربه جدید در همه جهان است. به نظرم 

هم با توجه به شــرایط تحریمی که از سوی آمریکا بر ما 
تحمیل شــد، خیلی خوب عمل کردیم نسبت به شرایط 
خودمان، چه در بعد پزشکی و چه در بعد شرایط دیگری 

که داشتیم. 
  به نظرتان درس اصلی ای کــه می توانیم از این  �

بیماری بگیریم چیست و چه باید باشد؟
درس اصلــی ای کــه گرفتیــم این اســت کــه باید 
زیرســاخت های خودمــان را گســترش دهیــم. یعنــی 
همین طــور که توانســتیم در همه روســتاها، خانه های 
بهداشت داشته باشیم، باید مثال با توجه به اینکه امکان 
تکــرار مــوارد دیگر هم زیادتــر خواهد بود، زیرســاخت 
آی سی  ها، زیرســاخت کنترل های حفاظتی و تولید اقالم 
حفاظتی خود را گســترش دهیم. اینها چیزهایی اســت 
کــه ما مدتی، عقب افتادیــم. آن روزهای اول بیماری به 
دلیل شوکی که ایجاد کرد و گسترشی که داشت، طبیعتا 
از ایــن بابت ها عقــب افتادیم. اما به نظــرم اگر هر چه 
سرمایه گذاری کنیم، چه در بخش دولتی، چه خیریه و چه 
مردمی واقعا مهم و ضروری است، این را هم البته بگویم 
که واقعا کمک هــای مردمی، این مدت حماســه ایجاد 
کردنــد. این را بگویم که بدانید. فقط به یک بیمارســتان، 

مردم ۱۳ دستگاه ونتیالتور هدیه کردند. 
  بی نظیر است. کدام بیمارستان بود؟ �

بیمارستان سینا. به بیمارستان امام خمینی هم شش 
دستگاه هدیه کردند. حساب کنید که قیمت یک دستگاه 
ونتیالتور دست کم ۳۰۰ میلیون و نوع خوبش ۵۰۰ میلیون 
تومان است. حســاب کنید که چقدر می شود. اینکه فقط 
ونتیالتور است. کمک های دیگر، مثل کمک غذایی، کمک 
ماسک و گان و... حماسه ای بود که اتفاق افتاد. باالخره به 
فرهنگ مردم ما هم مرتبط اســت. اما چیزی که بخواهم 
در یک جمله بگویم، باید تمرکز را روی بهداشت بگذاریم. 
برای اینکه این بیماری ها درمان ندارند. چنین بیماری های 
ویروســی، درمان ندارند. تا واکسن این بیماری تولید شود، 
سه تا شش ماه حداقل طول می کشد. حتی با تولیدشدن 
واکســن هم نمی توان چندان به حل کامل مشــکل امید 
داشت، چون در نظر داشته باشید که باالترین واکسنی که 
در جهان تولید می شود، واکسن آنفلوانزاست. عدد تولیدی 
این واکسن در جهان، ۱۵۰ میلیون واحد است. همه نیروها 
را اگر به کار بندند، به ۳۰۰ میلیون واحد می رســد. اما اگر 
برای بیماری کووید ۱۹ واکسن تولید شود، عدد مورد نیاز، 
ســه میلیارد اســت. اصال این برای شــرایط امروز جهان، 
کاری نیست که بتواند به این ســادگی تأمین شود. به هر 
صورت جواب سؤال تان در یک کالم این است که دوباره به 

بهداشت توجه و زیرساخت ها را تقویت کنیم. 
  در ایــن مدت شــما، دو نامه به آقــای روحانی  �

نوشتید و از او درخواست هایی داشتید. انتظاراتی که 
از دولت داشتید، برآورده شدند یا خیر؟

تا حدود زیادی برآورده شدند ولی برخی هم نه. یعنی 
عمده درخواســت ما این بود که با توجه به پروتکل های 
علمــی در زمینه بیمــاری  کوویــد ۱۹، در بازگشــایی ها 
عجله ای صورت نگیرد. یعنی یادم هســت همان اوایل 
اسفندماه، روز سه شنبه بود. آقای روحانی گفته بودند مثال 
از شنبه دانشــگاه ها و مدارس را باز می کنیم. ما اعتراض 
کردیم و یک نامــه ما اینجا بود. اعتراض کردیم که این با 
هیچ معیار علمی سازگار نیست.  من هشت سال رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران بودم. حتما خوابگاه های 
ما را دیده اید که در هر اتاقش چهار تا شــش نفر زندگی 
می کنند. در مدارس هم که نمی شود بچه ها را کنترل کرد. 
یک بچه دبســتانی، بیماری را از پدرش می گیرد و به یک 
بچه دیگر می دهد. او هم به پدرش می دهد و یک فاجعه 
رخ می دهد. در صورتی که نکته ای که در جلسه مجلس 
هم گفتم، این اســت که اگر به فــرض، ما هم بگوییم باز 
کنند باید حرفی بزنیم که اجرائی باشــد و امکان نظارت 
داشــته باشــیم. در صورتی که اگر بگوییم هم هیچ پدر 
و مادری بچه اش را در این شــرایط کرونایی به مدرســه 
نمی فرستند، چون امکان ابتال برای او وجود دارد. بنابراین 
امکان اجرائــی آن هم وجود ندارد؛ یکــی این بود، یکی 
هم در مورد بازگشــایی مساجد و هیئت ها بود که باز هم 
فضایی ایجاد شــد که احساس وظیفه کردیم و در مقابل 

این دو، نامه نوشتیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در گفت و گو با «شرق» اعالم کرد

شهادت ۱۱۰ عضو کادر پزشکی به دلیل کرونا 
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واکنش شدیداللحن مجیدی
 به اعتراف داور معروف

فرهاد مجیدی، ســرمربی اســتقالل، با انتشار  �
پســتی در اینســتاگرام نســبت بــه صحبت های 
محمدرضــا اکبریــان، داور دیــدار جنجالی نفت 
آبادان و اســتقالل واکنش نشــان داد. به گزارش 
«ورزش ســه» محمدرضا اکبریان در برنامه اتفاق 
شــبکه سه خطاب به رضا رشــیدپور اعترافاتی را 
درباره اشتباهات داوری خود به زبان آورد و اشتباه 
کمکش در بازی استقالل را به طور ویژه هایالیت 
کــرد و گفت اگر فرهاد مجیــدی برای اعتراض به 
تصمیم داوری فضا را متشنج نمی کرد، او تصمیم 

اشتباه کمکش را برمی گرداند.
فرهــاد مجیدی در پســتی که قلــم تندی هم 
دارد، ایــن داور فوتبــال ایــران را متهــم کرده و 
دراین باره می نویســد: «شما شــانس قهرمانی را 
از اســتقالل گرفتیــد بعد به جــای عذرخواهی از 
هواداران اســتقالل می گویید مجیدی تمرکز ما رو 
بهم زد، نه آقای داور به شما مأموریتی که سپرده 
شــده بود خیلی خوب با کمــک کمک داور انجام 

دادید تا تیم دیگر...».
صحنــه جنجالی مربوط به بازی نفت آبادان- 
استقالل است که مهدی قائدی با فراری از جناح 
راســت تــوپ را از روی خط طولی بــه محوطه 
جریمه حریف فرســتاد و در آنجا این توپ توسط 
روح اهللا باقــری تبدیل به گل شــد، اما کمک داور 
اول به بهانه عبــور توپ از خط، گل را نپذیرفت تا 
اســتقالل با یک امتیاز از این مسابقه بیرون بیاید، 
درحالی که پیــروزی در این بازی ها می توانســت 
فشار آبی ها روی پرسپولیس، قهرمان نهایی لیگ 
برتر را افزایش دهد. این تنها اشــتباه بزرگ داوری 
در هفته ماقبل پایان لیگ فصل گذشــته نبود و در 
دیدارهای شــهر خودرو- ســپاهان، پرسپولیس-

ماشین سازی و تراکتور- پارس جم نیز اتفاقاتی رخ 
داد که هم زمانی آنها در طول برگزاری رقابت های 
لیگ کمی عجیب به نظر می رسید. فرهاد مجیدی 
که در آن زمان جانشــین وینفرد شــفر شــده بود، 
بعــد از تصمیــم اکبریان و کمکش بــه کنار خط 
آمــد و به تندی بــه این دو اعتراض کــرد. در این 
مورد همان طــور که از بازبینــی صحنه ها برآمد، 
حق با مجیدی بود و او به درســتی به تشــخیص 
کمک داور اعتراض داشــت. البتــه اکبریان در آن 
مسابقه به دلیل اعتراض شدید مجیدی دستور به 
اخــراج او داد و ایــن مربی را از کنــار خط اخراج 
کرد. مجیدی در پایان این مســابقه هم خطاب به 
اتفاقــات رخ داده در نفت آبــادان از کلمه کثیف 
به جــای ناپاک اســتفاده کرد. او گفتــه بود امروز 
شــاهد اتفاقات داوری بــود، اما من اســم این را 
اشتباه داوری نمی  گذارم. امروز فوتبال ایران شاهد 
فوتبال ناپاک نبود، بلکه یک فوتبال کثیف را تماشا 

کردیم.

دایی در بین گزینه های
 برترین مهاجم تاریخ آسیا

کنفدراســیون  � با همــکاری  اســپورت  فاکس 
فوتبــال آســیا از کاربــران خود خواســته اســت 
بهترین مهاجمان فوتبال آســیا را انتخاب کنند. به 
گزارش فاکس، به خاطر ۶۶ ســالگی کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا، کاربران ایــن ســایت می توانند با 
بررســی مهاجمان گذشــته که به عنوان اسطوره 
مطرح شــدند و نیز بازیکنان بزرگ و ســتاره های 
آینــده دار فوتبال در قاره آســیا، ســه مهاجم برتر 
خــود را انتخاب کنند. در این بیــن نام علی دایی، 
برترین گلــزن رقابت های ملی نیز دیده می شــود 
که توانسته اســت با زدن ۱۰۹ گل به عنوان برترین 
گلزن ملی فوتبال در جهان شناخته شود. هرچند 
بازیکنان بزرگی در این فهرســت ۹ نفره از جمله 
بازیکنان تیم های غرب آســیا دیده نمی شود، ولی 
علــی دایــی در کنار هیده توشــی ناکاتا و ســون 
هیونگ مین از جمله افرادی هســتند که نامشان 

در کنار دیگر مهاجمان قاره کهن دیده می شود.

فردا؛ جلسه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال برای بررسی اساسنامه

هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در جلسه روز  �
یکشــنبه خود قرار اســت پیش نویس اساسنامه 
این فدراســیون را که در دســت اصالح قرار دارد 
برای ارســال بــه فیفا بررســی کند. بــه گزارش 
تسنیم، اساسنامه فدراســیون فوتبال طبق جدول 
زمان بنــدی ارائه شــده به فیفا در دســت اصالح 
اســت. پیش نویــس این اساســنامه آماده شــده 
که پیش از ارســال به فیفا قرار اســت در جلسه 

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود.
روز  ازهمین رو،  فوتبال  فدراسیون  هیئت رئیسه 
یکشــنبه هفته جاری جلســه ای را برگزار خواهد 
کــرد کــه در این جلســه به بررســی اساســنامه 
پرداخته خواهد شد و در صورت تأیید پیش نویس 
اساســنامه برای بررســی دقیق آن به فیفا ارسال 
می شود. در صورتی که فیفا پیش نویس اساسنامه 
را تأییــد کند یا به مــواردی از آن ایراد بگیرد، پس 
از مطرح شدن در هیئت رئیســه و تأیید نهایی، این 
پیش نویــس برای اعضای مجمع ارســال خواهد 
شــد تا اعضا با مطالعــه دقیق آن برای جلســه 
تصویب اساســنامه آماده شــوند. طبــق جدول 
زمان بندی ارائه شــده به فیفا، قرار اســت پس از 
تصویب اساسنامه فدراســیون فوتبال در مجمع، 

انتخابات این فدراسیون برگزار شود.

راز سکوت اسکوچیچ برمال شد
دراگان اســکوچیچ تاکنــون دربــاره ریالی بودن  �

قراردادش با فدراســیون فوتبال سکوت کرده و آن را 
مسئله ای شخصی دانســته، اما شواهد حاکی از این 
اســت که او حقوقش را به صــورت یورویی دریافت 
خواهد کــرد. به گزارش ایســنا، عدم اطالع رســانی 
فدراســیون فوتبال برای ســرمربی کروات تیم ملی 
تبدیل به دردسر بزرگی شــده و او تاکنون با حواشی 
و شایعات زیادی روبه رو شده است. یکی از مهم ترین 
ســؤاالت درباره قرارداد اســکوچیچ با فدراســیون، 
جزئیــات یا حداقــل کلیات قرارداد ایــن مربی با تیم 
ملی بود که فدراســیون همانند ماجرای ویلموتس، 
قصد روشــنگری نــدارد، اما یکــی از موضوعاتی که 
فدراسیون فوتبال بارها روی آن تأکید کرده، ریالی بودن 
قرارداد سرمربی تیم ملی است. مسئوالن فدراسیون 
در ماه های گذشــته بارها اعالم کردند که دســتمزد 
ســرمربی تیم ملی به پول رایج ایران بســته شــده و 
این بــار خبــری از پرداخت ارزهای خارجی نیســت. 
حتی در هفته های گذشــته از این قــرارداد به عنوان 
الگویی برای ســایر تیم ها یاد شده است. باوجوداین، 
در مصاحبه اخیر دراگان اسکوچیچ با ایسنا، او درباره 
سؤالی مبنی بر اینکه دستمزد به ریال پرداخت خواهد 
شد یا ســایر ارزهای ریالی، از پاســخ دادن خودداری 
کرد و گفت که این موضوع شــخصی اســت و میان 
او و فدراســیون فوتبال قرار دارد. سکوت اسکوچیچ 
در برابر اصرار فدراســیون فوتبــال، موجب افزایش 
شــایعات و گمانه زنی ها درباره این موضوع شــد که 
آیا اســکوچیچ حقوقش را به صورت ریالی می گیرد 
یا ســایر ارزهای خارجی؟ یکی از شواهدی که بر این 
موضوع دامن زد، انتشــار تصویری از دستور دبیرکل 
وقت فدراســیون؛ یعنی ابراهیم شــکوری در اواخر 
بهمن به مسئوالن بخش های مختلف این فدراسیون 
از جمله خزانــه داری، بین الملل، ســازمان تیم های 
ملی و همین طور کمیتــه تعیین وضعیت بود که در 
آن برای اضافه شدن الحاقیه ای به قرارداد اسکوچیچ 
دستور داده شــده است که بر اساس آن، فیفا حقوق 
اســکوچیچ را پرداخت خواهد کــرد. طبق این نامه، 
معادل یورویی حقــوق او در صورت امکان از طریق 
فیفا به حســاب ارزی اســکوچیچ در کرواســی واریز 
خواهد شد. مســئوالن فدراسیون در روزهای گذشته 
نســبت به این موضوع سکوت کردند و هیچ پاسخی 
دربــاره این موضــوع نداشــتند، اما اکنــون ابراهیم 
شکوری، دبیرکل سابق فدراسیون، آن را تأیید می کند 
و علت آن را استفاده از پاداش های فدراسیون فوتبال 
در فیفا دانسته که به علت تحریم های بانکی امکان 
انتقال به ایران وجود نــدارد. درواقع طبق گفته های 
شکوری و الحاقیه قرارداد اسکوچیچ، در صورتی که 
فدراسیون فوتبال پولی در فیفا داشته باشد، می تواند 
دســتمزد ســرمربی تیم ملی را با توجه به مشکالت 
بانکی مبنی بر نقل وانتقال پول با حساب های خارج از 
کشــور حل کند. اما هنوز یک ابهام دیگر در این ماجرا 
وجــود دارد. فدراســیون فوتبال عنوان کــرده تبدیل 
ارزش ریالی به یورویی برعهده خزانه دار فدراســیون 
فوتبال است. با توجه به نوسانات قیمت ارز در ایران 
کــه تقریبا به صــورت روزانه یا در هر ســاعت تغییر 
می کند، مشخص نیست تبدیل ریال به یورو بر اساس 
چه معیاری صورت خواهد گرفت و فدراسیون چطور 
و با چه اســنادی می تواند فیفا را قانــع به پرداخت 

حقوق اسکوچیچ کند؟

لیگ  ملت های ۲۰۲۰ والیبال لغو شد
رقابت های لیگ ملت های ۲۰۲۰ با تصمیم  مسئوالن  �

برگزاری مسابقات FIVB لغو شد. به گزارش ایسنا و به 
نقل از volleyball.it، پس از تصمیم مسئوالن برگزاری 
مســابقات فدراســیون جهانی والیبال، لیگ ملت های 
۲۰۲۰ که به دلیل شــیوع  ویروس کرونا به زمان دیگری 
موکول شــده بود، با تصمیم  جمعی مسئوالن به طور 
کامــل لغو شــد. البته فعــال این تصمیم بــه صورت 
رسمی اعالم نشده، اما بااین  حال تعطیلی این رقابت ها 
قطعی است. به این ترتیب والیبال جهان در سال ۲۰۲۰ 

مسابقات بین المللی خاصی نخواهد داشت.

ورزش

فوتبال خبر

سال هفدهم    شماره 3715 شنبه   20 اردیبهشت 1399

سازمان سرمايه گذاری و مشاركتهای مردمي شهرداری اصفهان

فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار جهت اجرای 
پروژه های شهرداری اصفهان (شماره فراخوان ۹۹۱۰۴)

ســازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ۱۰ و در راستای استفاده از توانمندی های سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر 
دارد نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه ”احداث مجموعه مسکونی سپیدار“ در محل فعلی کتابخانه راغب اقدام نماید. لذا از 
کلیه سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام تعطیل به دبیرخانه سازمان به آدرس: 

بوستان سعدی – روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی و ارائه  سوابق خود اقدام نمایند.

توجه: 
آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۵ می باشد.  
مدیریت منطقه ۱۰ در راســتاي ارتقاي ســطح ارائه خدمات فرهنگي خود همزمان طرح ایجاد و احداث مجتمع فرهنگي و کتابخانه دائمي دشتستان را به صورت  

همزمان در دست اقدام دارد.
با عنایت به کاربری محل فعلی به عنوان کتابخانه و به منظور جلوگیری از توقف ارائه خدمات فرهنگی مذکور، ســرمایه گذار بایســتی تعهد تضمین منابع مالی  

جهت ترهین مکان مناســب به عنوان کتابخانه حداقل به مدت ۲ ســال (طول دوره ســاخت پروژه) و حداقل به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در محدوده مکان فعلی را در 
اختیار شهرداری منطقه ۱۰ قراردهد و یا با نظر منطقه نسبت به تامین محل مورد نظر جهت کتابخانه اقدام نماید.

متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند. 
متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  مدیریتی باشند. 
به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان  

جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

آدرسمنطقهمساحت تقریبی  زمینموضوع پروژهردیف
خیابان دشتستان جنوبی،کوچه خوشاب ۹۶۸۱۰ متر مربعاحداث مجموعه مسکونی سپیدار۱

سپهر خرمی: «خدمت سربازی کلیدی ترین بازیکن تیم 
تاتنهام انگلیس در کره  جنوبی به پایان رســید». سون 
هیونگ میــن، هافبک تهاجمی تیــم ملی کره جنوبی 
که موفق شــده بــود با تیم زیر ۲۳ ســال در بازی های 
آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به مقام قهرمانی برسد، با کسر 
حــدود ۲۰ ماه از خدمت ســربازی خود روبه رو شــد. 
او ایــام کرونا و تعطیلی مســابقات فوتبــال را بهترین 
فرصت دانســت تا دو ماه آموزشــی خود را در جزیره 
ججو پشت ســر بگذارد. هرچند مدت خدمت سون با 
توجه به کســب مدال طالی تیم در بازی های آسیایی 
کسر شده بود، اما او می دانست که اگر با تیمش نتواند 
مدال طال را به دست بیاورد، چاره ای جز تمکین قانون 
ندارد. ســربازی در کشــور کره  جنوبی همانند ایران به 
صورت «اجباری» اســت و یکی از دغدغه های اصلی 
جوانان این کشور محسوب می شود که باید به اجبار به 
خدمت بروند؛ دقیقا مشابه با ایران. این موضوع در بین 
فوتبالیست های ایرانی اما کمی به صورت پیچیده رخ 

داد که درواقع هیچ شــباهتی با فوتبالیست هایی مانند 
سون ندارد.

پــرده اول: قهرمانــی فــوالد در لیگ ســیزدهم و 
افشاگری علی دایی

بعد از پایان ســوت داور به نشانه پایان لیگ سیزدهم 
و قهرمانی فوالد خوزســتان، علی دایی به دیدار یکی از 
نمایندگان مجلس حوزه تهران رفت و نســبت به صدور 
کارت هــای پایان خدمت برخی بازیکنــان اهوازی فوالد 
معترض شــد. در گام نخست چنین شــبهه ای از سوی 
مقامات تکذیب شد. همان روز مهدی تاج، رئیس وقت 
سازمان لیگ هم در مصاحبه ای گفت: «مدارک موجود از 
بازیکنان فوالد در سازمان لیگ کافی است و این بازیکنان 
با مدارکشان پاسپورت گرفته اند و حتی برخی از بازیکنان 
این تیــم در تیم ملی بازی می کننــد». علیرضا علی پور، 
رئیس کمیته نظارت، بازرســی و ارزشیابی سازمان لیگ، 
۱۴ اردیبهشت خبر از تشــکیل کارگروهی ویژه دراین باره 
داد و گفت که تخلفی صورت نگرفته: «مسئولیت این امر 

شــطرنج ایران سال گذشته را در حالی به پایان رساند که با حواشی و 
اتفاقات منفی زیادی دســت به گریبان شد. از مهاجرت سؤال برانگیز 
علیرضا فیروزجا، دومین ســوپر اســتادبزرگ شــطرنج دنیا گرفته تا 
رقابت جنجالی برخی از بازیکنان با نماینده های اســرائیل و در آخر 
هم خبر کناره گیری ســارا خادم الشــریعه از تیم ملی بانوان. در این 
میــان اما موضوع خداحافظی نابغه شــطرنج زنان کشــور به نوعی 
بازتاب گســترده تری در بین عموم جامعه و فضای مجازی پیدا کرد. 
چراکه او شــجاعانه و با جسارت تمام در صفحه   شخصی اش مطالبی 
را در انتقاد به وضعیت نامطلوب موجود در این رشــته منتشــر کرد 
که تا به حال از کمتر ورزشــکار ملی پوشی ســر زده بود. زمانی که این 
بانوی قهرمان شطرنج جهان خبر کناره گیری خود را از تیم ملی اعالم 
کرد خیلی ها بر این باور بودند که ســارا نیــز مثل کیمیا علیزاده بانوی 
تاریخ ســاز ورزش ایران قصد دارد از ایران برود. سارا تمام این مدت  
روزه ســکوت گرفت و حاضر به گفت وگو با هیچ رســانه  ای نشــد تا 
اینکه حاال سکوت خود را شکســته و می گوید می خواهد به تیم ملی 
برگردد. آن هم در شــرایطی که کادر مدیریتی فدراســیون شطرنج 
تغییر کرده و احســاس می کند فضا برای بازگشــتش آماده اســت. 
استادبزرگ شطرنج ایران با اینکه شرایط این را دارد که در هر کجای 
این دنیا زندگی کنــد اما می گوید انتخابم ایران اســت و فعال دلیلی 

برای رفتن ندارم. 
متن گفت وگوی او را با «شرق» می خوانید.

 خانم خادم الشریعه در این چند وقت شطرنج ایران حاشیه های  �
زیادی داشت. یکی از آنها خبر ناگهانی کناره گیری شما از تیم ملی بود. 

چرا چنین تصمیمی گرفتید؟
دلیل اینکه من در آن مقطع نخواســتم در تیم ملی باشــم یک سری 
مشــکالت بود که با فدراسیون وقت داشــتم. متأسفانه فدراسیون قبلی 
اصال پشــت بازیکنان نبود. هر افتخاری که ما به دست می آوردیم به نام 
فدراســیون تمام می شــد اما در مقابل هیچ گونه حمایتی از ملی پوشان 
نمی کردنــد. ضمــن اینکه همــه حرف هایشــان دروغ بــود و من هم 
نمی توانســتم با این دروغ ها کنار بیایم. بــرای همین ترجیح دادم از تیم 

ملی کناره گیری کنم و در هیچ کدام از اعزام ها نباشم.
 ممکن است بگویید مشــکالتی که با فدراسیون داشتید بر سر چه  �

مسائلی بود؟
دوســت ندارم وارد جزئیات شوم و درباره اش صحبت کنم اما نمونه 
بارزش این بود که ما اصال فراموش کرده بودیم مربی خارجی چیســت. 
تیم ملی اصال مربی نداشت. در گذشته این طور بود که حداقل به صورت 
مقطعی برای تیم ملی مربی خارجی اســتخدام می کردند. متأسفانه در 
شــطرنج بار همه چیز روی دوش خود بازیکن اســت؛ از مربی گرفته تا 
هزینه اعزام به مســابقات. مثال به ما می گفتند در فالن مســابقه شرکت 
کنید، هزینه اش را می دهیم اما به حرفشان عمل نمی کردند. خود من از 
چند مسابقه مختلف و حتی رقابت های قهرمانی جهان که مدال گرفتم، 
از فدراسیون طلب داشتم که طلبم را ندادند، در آخر هم تصمیم گرفتم 
بی خیالش شــوم. همه فکر می کنند چون جوایز رقابت های شطرنج به 
دالر یا یورو اســت، بازیکنانش وضع بسیار خوبی دارند اما نمی دانند که 
همه هزینه ها در این رشته بر عهده خود ورزشکار و خانواده اش است نه 
فدراســیون. خود من در رقابت های قهرمانی جهان ۷۰ هزار یورو جایزه 
گرفتم اما این اتفاق که همیشــه در زندگی من تکرار نمی شــود. این طور 
نیست که هر بار در مسابقات جهانی شرکت کردم، قهرمان شوم که این 
مبلغ جایزه را بگیرم. ما اگر جایزه  ای هم می گیریم، حقمان اســت چون 
برایش زحمت کشیده ایم. نباید برداشت دیگری از آن شود. مشکل دیگر 
فدراســیون قبلی این بود که اصال شایسته ساالری در آن وجود نداشت. 
همه چیز بر محوریت یک نفر می چرخیــد. در نهایت همه این اتفاق ها 

باعث شد تا خیلی از ما بی انگیزه و دلسرد شویم. 

 شــما وقتی خبر کناره گیری تان از تیم ملی شــطرنج را در صفحه  �
شــخصی تان اعالم کردید، ورزش ایران روزهای ملتهبی را پشت سر 
می گذاشت. چند نفر از ملی پوشــان مطرح مثل کیمیا علیزاده، میترا 
حجازی پور و علیرضا فیروزجا تغییر تابعیــت داده بودند و همه فکر 

می کردند دلیل کناره گیری شما از تیم ملی هم مهاجرت است.
نه، واقعا این طــور نبود. من از آن زمان تاکنون ایران هســتم و اصال 
از کشــور خارج نشــدم. دلیل این کارم هم فقط اختالف نظری بود که با 
مســئوالن قبلی داشــتم. هم خودم و هم همسرم شــرایط این را داریم 
کــه خیلی راحت به هر کشــوری که می خواهیم برویــم اما انتخابمان 
همین جاســت. مــن ایران را دوســت دارم و هیچ منتی بر ســر کســی 
نمی گــذارم. دلم می خواهد در کشــور خودم زندگی کنــم. تا زمانی که 
دلیلی برای رفتن نداشــته باشم، جایی نمی روم. دلیل اینکه آن پست را 
در صفحه ام گذاشتم هم این بود که می خواستم یک مدت از مصاحبه و 

حضور در رسانه ها دور باشم.
 شطرنج ایران نوابغ زیادی داشــته که در چند سال اخیر خیلی از  �

آنها مهاجرت کردند. میترا حجازی پور و علیرضا فیروزجا هم دو نفر از 
این نوابغ بودند که این اواخر از ایران رفتند. صحبتی در این خصوص 

دارید؟
میترا که خیلی وقت است مهاجرت کرده اما خبرش به شکل دیگری 
منتشــر شــد. او ویزای تحصیلی گرفته و رفته بود. در مورد علیرضا هم 
چیز زیادی نمی توانم بگویم. او بازیکن بااســتعدادی اســت و همه این 
را می دانند. به هر حال طبیعی اســت کــه خیلی از کمبودها، تنش ها و 
مشــکالت آدم را دلســرد می کند. امیدوارم در آینده شرایط طوری رقم 

بخورد که بتوانیم این استعدادها را حفظ کنیم تا در ایران بمانند.
 اما خبر تازه مربوط به بازگشــت دوباره شما به تیم ملی شطرنج  �

خانم هاست که خوشــحال کننده بود. چه شــد که راضی به برگشت 
شدید؟

فدراسیون در حال حاضر عوض شده و رئیس قبلی رفته است. فعال 
فدراسیون با سرپرست اداره می شود. فکر می کنم در حال حاضر شرایط 
بهتر شــده و می شــود کار کرد. البته االن هم خیلی دلم نمی خواســت 

برگردم اما خب مسئوالن جدید دعوتم کردند و من هم آمدم.
 در حال حاضر وضعیت تیم ملی بانوان چطور است؟ �

فعال که چون کروناست، مســابقه  ای وجود ندارد. ما المپیاد جهانی 
شطرنج را پیش رو داشتیم که یک سال عقب افتاد. تنها مسابقه پیش رو، 
رقابت هــای قهرمانــی جهان اســت که من ســهمیه حضــور در آن را 

گرفته ام. باید ببینیم با این اوضاع برگزار می شود یا نه.
 خودتــان این روزهــا در رقابت های شــطرنج آنالین شــرکت  �

نمی کنید؟
چرا، فدراســیون جهانی شــطرنج کار خوبی که در روزهای کرونایی 
کرده، برگزاری رقابت های آنالین است که اتفاقا جوایز خوبی دارد. البته 
باید به این نکته اشــاره کنم که ریتینگ های این مســابقات جداســت و 
جزء ریتینگ های اصلی ما محاســبه نمی شــود اما در کل حرکت خوبی 
اســت. در این مدت من در چند مســابقه شــرکت کرده ام اما جایزه  ای 
نبــردم. یک مســابقه مهم قرار اســت چنــد روز آینده برگزار شــود که 
یادبود «اســتاینیتس» اولین قهرمان شطرنج دنیاســت و به ۱۰ نفر برتر 
این مســابقات ۳۰ هزار دالر جایزه می دهند. همه بــزرگان دنیا ازجمله 
ماگنوس کارلســن و علیرضا فیروزجا هم در آن حضــور دارند. من هم 

می خواهم در آن شرکت کنم.
 فکر می کنید بتوانید در این مسابقات خوب ظاهر شوید؟ �

راســتش نمی دانم. من مدت زیادی از بــازی دور بودم. خیلی نتیجه 
این مسابقه برایم مهم نیســت. بیشتر شرکت کردن در آن جنبه تفریحی 
برایم دارد و به عنوان یک شــروع دوباره به آن نگاه می کنم. البته در این 
مــدت در رقابت های آنالین بازی کردم و چون در بخش ســریع بازی ام 

خوب است، امیدوارم بعد از مدت ها عملکرد خوبی داشته باشم.
 انتخابات فدراسیون شــطرنج باید در چند ماه جاری برگزار شود،  �

دوست دارید رئیس آینده چه فاکتورهایی داشته باشد؟
وزارت ورزش و جوانان خودش خوب می داند درد شــطرنج چیست 
و به همه امور آن واقف اســت. به نظر من مدیــری که می آید، باید اول 
از همه مدیریت داشــته باشــد. رئیس قبلی خودشــان از اهالی شطرنج 
بودند اما مدیر خوبی نبودند. امکانات بین یک عده خاص تقسیم می شد. 
البته یک سری ها در فدراسیون هستند که دلسوزانه کار می کنند اما در کل 
شرایط خوبی را شاهد نبودیم. حرف من این است؛ وقتی ورزشکار به حال 
خودش رها می شود؛ نه هزینه مسابقات به او می دهند و نه مربی برایش 

می گیرند، نباید زمانی که اتفاقی هم می افتد، او را سؤال و جواب کنند.

برعهده معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی اســت 
و آنها باید اصالــت این مدارک را اعالم کنند. آنچه مهم 

است اینکه در سازمان لیگ تخلفی رخ نداده است».
پرده دوم؛ افشاشــدن نام بازیکنــان با کارت های 

جعلی
پیش از شــروع فصل جدید لیگ برتر چهاردهم بود 
که ســرانجام با پیگیری های انجام شــده مشــخص شد 
تعدادی از بازیکنان سرشــناس لیگ برتری با کارت پایان 
خدمت جعلی سال هاست که فوتبال بازی می کنند. پس 
از بررسی ها، با تشکیل یک دادگاه ویژه باندی که در اهواز 
کارت های مشــکل دار را صادر می کرد دستگیر شد. بعد 
از بررســی مشخص شد که کارت صادرشده برای بختیار 
رحمانی به دلیل ســابقه بیش از ۳۰ ماه حضور پدرش 
در جبهه های جنگ بــوده و در کارت علی حمودی هم 

بیماری های خاص (قطع نخاع) درج شده بود.
مدیرکل تربیت بدنی نیروهای مسلح در باره وضعیت 
ایــن دو بازیکن گفــت: «رحمانی و حمودی یــا باید به 
خدمت سربازی رفته یا به یکی از تیم های ملوان انزلی، 
تراکتورسازی تبریز یا فجر شــهید سپاسی شیراز بروند تا 
دوران ســربازی را پشت سر بگذارند». پس از این بود که 
مسئوالن سازمان لیگ از اهدای جایزه بهترین بازیکن لیگ 
ســیزدهم به بختیار رحمانی خودداری کردند. همچنین 
بعد از بررســی های بیشــتر مشــخص شــد کارت پایان 
خدمت مهرداد پوالدی، حسین ماهینی و سروش رفیعی 
نیز مشــکل دار بــوده و این بازیکنان باید بــرای گذراندن 
خدمت سربازی به تیم های نظامی ملحق شوند؛ اتفاقی 
که برای حسین ماهینی رخ داد و مدافع سابق تیم ملی 
و پرسپولیس به مدت یک فصل راهی ملوان بندر انزلی 
شد. ســروش رفیعی نیز به تراکتور رفت تا به مدت یک 

فصل سربازی خود را در تبریز و تیم این شهر بگذراند.
پرده سوم؛ پوالدی تنها بازیکنی که زیر بار سربازی 

اجباری نرفت
پروژه حضور پوالدی هم با بن بســت عجیبی روبه رو 
شد. فدراسیون فوتبال با همکاری سازمان نظام وظیفه 
برای دو بازیکن ملی پوش خود؛ یعنی ســروش رفیعی 
و مهرداد پــوالدی مجوز خروج از کشــور صادر کرد تا 
بتوانند تیــم ملی ایران را در مســابقات جام  ملت های 
آســیا همراهی کنند. ســروش رفیعی که دقایقی برای 
تیم ملی در این مســابقات به میدان رفتــه بود، بعد از 
حذف شــاگردان کی روش مقابل عراق، همراه با ســایر 
بازیکنان به ایران برگشت، اما مهرداد پوالدی که درواقع 
با ریش گروگذاشتن علی کفاشیان به استرالیا رفته بود، 
حاضر نشــد همراه با ســایر بازیکنان به ایران بازگردد تا 
پرونده جدیدی برای او در سازمان نظام وظیفه باز شود. 

مکاتبات با پوالدی از ســوی فدراسیون فوتبال آغاز شده 
بود، اما او تصمیم خودش را گرفته بود و حاضر نبود به 
مدت دو ســال برای یک تیم نظامی به اجبار بازی کند و 
حقوقــی نگیرد؛ آن هم در بهترین ســال دوران فوتبالی 
خود. بســیاری از کاربــران در فضای مجــازی تصمیم 
مهرداد پوالدی را «درست» قلمداد کردند، چراکه عقیده 
داشتند خدمت ســربازی، آن هم به مدت دو سال، عمر 
مفید هر جوانی را از بین می برد، چه برســد به اینکه آن 
جوان یک فوتبالیست باشد که می تواند فقط تا ۳۳، ۳۴ 
سالگی به ورزش و درآمد خود ادامه دهد. در هر صورت 
پوالدی دیگر به ایران برنگشت و برای تیم های مختلف 
باشــگاهی در قطر به میدان رفت و با عقد قراردادهای 
قابل قبول زندگی خود را ســپری می کند. درواقع  او تنها 
فوتبالیســتی اســت که زیر بار ســربازی نرفت؛ هرچند 
پیراهن تیم ملی و بازگشت به کشور را نیز برای همیشه 

از دست داد.
پرده چهارم: کدام تصمیم درست است؟

فقط ۱۷ کشور (۹ درصد از کل کشورهای دنیا) هستند 
که ســربازی «اجباری» به مدت ۱۸ ماه و باالتر را دارند. 
ایران یکی از آن ۱۷ کشوری است که جوانان بعد از پایان 
تحصیل (از دوره دیپلم تا کارشناسی ارشد و دکترا) بنا بر 
شــرایطی که دارند باید به خدمت سربازی اعزام شوند. 
برای ورزشــکاران اما ســال گذشــته اصالحیه ای خورد 
که ملی پوشان رشــته های مختلف می توانند بعد از ۳۰ 
سالگی به خدمت ســربازی بروند و بازیکنان لیگ برتری 
بعد از ۲۸ ســالگی اعزام شــوند. همین مورد جدید نیز 
نقصی آشکار دارد؛ به طورمثال سامان قدوس که حاضر 
شد مسابقات یورو و پوشــیدن پیراهن تیم ملی سوئد را 
به خاطر تیم ملی ایران رد کند و برای شاگردان کی روش 
در جام جهانی بــه میدان برود، حتما از خودش خواهد 
پرســید چرا باید بعد از ۳۰ ســالگی به خدمت سربازی 
برود؟ قطعا قدوس بعد از ۳۰ ســالگی حاضر نمی شود 
با این قانــون به ایران بازگردد و ترجیــح می دهد با تیم 
باشگاهی خود در اروپا کارش را ادامه دهد. این مقایسه 
در فضای مجازی حاال مطرح شده که ستاره تیم تاتنهام 
حاضر شد به خدمت ســربازی برود، اما برخی بازیکنان 
ایرانی به طرق مختلف تالش کردند تا از رفتن به خدمت 
فرار کنند! سؤال اینجاست که اگر سون با تیم کره  جنوبی 
در بازی های آســیایی به مقام قهرمانی نمی رســید، آیا 
به کشورش بازمی گشــت و تیم تاتنهام و اروپا را نیز رها 
می کرد تا به مدت دو ســال در کشــورش خدمت کند؟ 
اشــک های شــوق او بعد از مقام قهرمانی در بازی های 
جاکارتا که منجر به کسری سربازی ۱۹ ماهه اش شد هنوز 

فراموش نشده است.

 از سربازى رفتن «ستاره تاتنهام» تا سر باززدن پوالدى از خدمت

چرا رفتم؟ چرا برگشتم؟

ناگفته های ساراناگفته های سارا
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وزیر خارجه ایران تشکیل دولت 
جدید عراق را تبریک گفت

ایسنا: وزیــر امور خارجه کشــورمان تشکیل دولت  �
جدید عراق را به مردم و مســئوالن این کشــور تبریک 
گفت. محمدجواد ظریف در توییتر نوشــت: «تشــکیل 
دولت جدیــد در عــراق را به نخســت وزیر مصطفی 
الکاظمــی، کابینه او، پارلمان عــراق و مهم تر از همه 
مردم این کشــور تبریک می گویم. ایران همیشه در کنار 
مردم عــراق و دولت منتخبشــان می ایســتد». کابینه 
معرفی شده از سوی مصطفی الکاظمی چهارشنبه شب 
و بعد از رایزنی های بســیار جریان های مختلف عراقی 

توانست از قانون گذاران این کشور رأی اعتماد بگیرد.

معافیت بغداد برای خرید برق
 از ایران تمدید شد

ایســنا: به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پمپئو،  �
وزیر امــور خارجه آمریــکا، در گفت وگــوی تلفنی با 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر جدید عراق، تصریح 
کرد واشــنگتن به منظــور کمک بــه موفقیت دولت 
جدید بغــداد، معافیــت ۱۲۰ روزه ای را به عراق برای 
ادامه واردات برق از ایران اعطا خواهد کرد. دســتگاه 
دیپلماســی آمریــکا در بیانیــه ای اعالم کــرد: ایاالت 
متحــده در حمایــت از دولــت جدیــد معافیت ۱۲۰ 
روزه ای درخصوص تحریم هــای واردات برق از ایران 
لحاظ خواهد کرد که نشــانه تمایــل ما برای کمک به 
فراهم کردن شرایط درســت برای توفیق دولت جدید 
است. ۱۰ روز پیش؛ یعنی هشتم اردیبهشت خبرگزاری 
رویتــرز به نقل از یک مقام ارشــد وزارت امور خارجه 
آمریکا گزارش داد  که واشــنگتن معافیت عراق برای 
خرید برق از ایران را برای یک بازه زمانی ۳۰ روزه تمدید 
کرده اســت. این مقام آمریکایی کــه رویترز به نامش 
اشــاره ای نکرده، اعالم کرد که ایاالت متحده معافیت 
عراق از تحریم ها برای خرید برق از ایران را تمدید کرده 
است، اما این تمدید این بار برای یک بازه زمانی کوتاه تر؛ 
یعنی ۳۰ روز انجام شــده است. او افزود، این معافیت 
در ۲۶ می به پایان خواهد رســید. معافیت های قبلی 

برای دوره های دست کم سه ماهه اعطا می شد. 

همکاری ایران و جمهوری آذربایجان 
برای بهره برداری از منابع آبی ارس

ایلنا: ایران و جمهوری آذربایجان برای تداوم همکاری  �
در زمینــه بهره بــرداری از منابع آبی به توافق رســیدند. 
به گــزارش آذرنیوز، خلف اف، معــاون وزیر امور خارجه 
جمهوری آذربایجان گفت: «توافقی درباره همکاری برای 
ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی 
ســدها و نیروگاه های خداآفرین و قیز قلعه ســی، روی 
رودخانه ارس در ۲۳ فوریه سال ۲۰۱۶ میالدی منعقد شد 
و دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری اســالمی 
ایران طرف های این توافق هســتند.  همچنین مطابق با 
این توافق، طرف ها بر اســاس حــق حاکمیت، تمامیت 
ارضــی و منافع هر دو کشــور روی رودخانه مرزی ارس 
برای ساخت و بهره برداری سدها و نیروگاه های خداآفرین 

و قیز قلعه سی همکاری می کنند».

کوتاه از دیپلماسى نگاه

دیپلماسى شنبه   20 اردیبهشت 1399سال هفدهم    شماره 3715

شــرق: تالش طوالنی کنگــره برای اعمــال کنترل بر 
اختیــارات جنگی رئیس جمهور و پیشــگیری از اقدام 
نظامی او علیه ایران، به در بســته خورد. بعد از وتوی 
طــرح کاهش اختیارات جنگی رئیس جمهور توســط 
دونالد ترامپ، ســنا در تصویب رأی با اکثریت دوسوم 
ناکام ماند تــا نتواند وتوی رئیس جمهور را شکســت 
دهد. به گزارش ســی ان ان، در رأی گیری مجدد بعد از 
وتوی رئیس جمهور، ۴۹ رأی موافق و ۴۴ رأی مخالف 
داده شــد. برای لغو وتو، دوسوم آرا یعنی ۶۷ رأی در 
سنا الزم است. ســنای آمریکا این رأی گیری برای لغو 
وتوی ترامپ علیه قطع نامه کاهش اختیارات نظامی 
رئیس جمهــور آمریکا در برابر ایران را روز پنجشــنبه 
انجــام داد. بــه گزارش ایســنا، میچ مک کانــل، رهبر 
اکثریت سنا، پس از وتوی این قطع نامه از سوی ترامپ 
در روز چهارشــنبه این رأی گیری را اعالم کرد. ترامپ 
روز چهارشــنبه با تأکید دوباره بر تداوم کارزار فشــار 
حداکثــری علیه ایــران این طرح را کــه محدودکننده 
اختیــار رئیس جمهور در اقــدام نظامــی علیه ایران 
بــود، وتو کرد. ایــن مصوبه حاصل تــالش نمایندگان 
کنگــره پــس از چندین چالش بیــن ایــران و آمریکا 
بود که احتمال شــکل گیری جنــگ در آنها می رفت. 
مجلــس نماینــدگان آمریکا بعــد از تصویــب اولیه 
در ســنا، قطع نامه محدودســازی اختیــارات نظامی 
رئیس جمهوری این کشور علیه ایران را تصویب کرده 
بود. ایــن قطع نامه با ۲۲۷ رأی موافــق در برابر ۱۸۶ 
رأی مخالــف در مجلس نمایندگانی که اکثریت آن در 
اختیار حزب دموکرات اســت، تصویب شد. شماری از 

جمهوری خواهان مجلس نماینــدگان نیز در اقدامی 
همســو با دموکرات ها بــه این قطع نامــه رأی مثبت 
دادند. این قطع نامه ابتدا در ســنا و توسط «تیم کین» 
ســناتور دموکرات ایالت ویرجینیا پیشــنهاد شــد. تیم 
کیــن، گزینه معاون اولی هیالری کلینتون در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا بود. چند مــاه قبل به رغم 
مخالفت های شــدید ترامپ در مجلس سنا این طرح 
در حالی تصویب شد که اکثریت مجلس سنا در اختیار 
حزب جمهوری خواه اســت و در اغلــب موضوعات، 
تصمیمات ایــن مجلس با رهبری مک کانل، هماهنگ 

با خواســت کاخ ســفید جمهوری خواه پیش می رود 
اما در این زمینه، تعــداد کافی از جمهوری خواهان با 
دموکرات ها موافق بودند تا طرح تصویب شــود. این 
طــرح تحت عنوان «نه بــه جنگ علیه ایــران» یکی 
از دو طــرح مجلس نماینــدگان آمریکا در راســتای 
محدودکردن اختیــارات رئیس جمهوری آمریکا برای 
اقــدام نظامی علیه ایــران بود.تالش ها برای تصویب 
طرح هــای این چنینی و محدودیــت اختیارات نظامی 
ترامپ، به خصــوص علیه ایران پس از آن کلید خورد 
که در حوادث مختلف، از ســویی پتانسیل درگیری باال 

رفت و از سوی دیگر، ترجیح ترامپ به اقدام یک جانبه 
و بــدون هماهنگی با متحدان آمریــکا، باعث نگرانی 
ناظران واشــنگتن شــد. طبق قانون اساســی آمریکا، 
رئیس جمهور در حالی فرمانــده کل قوای نظامی به 
حســاب می آید که حق اعالم جنگ با کنگره است، اما 
شرایطی خاص در قانون به رئیس جمهور اجازه برخی 
اقدامات را به صورت فــوری می دهند. از طرفی پس 
از حمالت یازدهم سپتامبر، برخی مصوبه های کنگره، 
دســت رئیس جمهور را در زمینه اقدامات نظامی باز 
کردنــد. حال با توجه به رویکردهــای متفاوت دونالد 
ترامپ در سیاســت خارجی و تصمیم گیری هایش در 
این زمینــه، برخی اعضای کنگره بــه فکر تالش برای 
بازگرداندن اختیارات جنگی به کنگره هســتند. تالشی 
کــه تا اینجــا ناکام بوده اســت. تنش ها بیــن ایران و 
عربستان ســعودی در حاشیه جنگ یمن، هدف گرفتن 
پهپاد آمریکایی در آسمان ایران، حوادث رخ داده برای 
نفتکش های در حال عبور از تنگه هرمز، درگیری های 
بیــن نیروهای آمریکایــی و گروه هــای نظامی عراقی 
دارای حمایــت ایــران از جملــه حوادثــی بودند که 
احتمال شــکل گیری درگیری جدی بین ایران و آمریکا 
را بــاال بردند اما جدی ترین نمونــه این حوادث، اقدام 
آمریــکا در دی ماه ۹۸ در حمله تروریســتی به کاروان 
سردار ســلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه ایران، 
در کنــار جمعی از همراهــان ایرانــی و عراقی او در 
خاک عراق به عنوان کشــور ثالــت بود. در واکنش به 
این اقدام ایران پایگاه هوایی عین االســد عراق را هدف 

حمله موشکی قرار داد.

با ناکامی در غلبه بر حق وتوی رئیس جمهور

تالش کنگره برای مهار ترامپ، بی حاصل ماند

گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با کارشناس 
مسائل عراق

عراق، نخست وزیر جدید 
و موج دوم داعش 

دیپلماسی ایرانی: واقعیت این است که اگرچه آقای  �
مصطفــی کاظمی روابط خوبی با جمهوری اســالمی 
ایــران دارد و نیز فارغ از اینکــه تا چه اندازه جریان ها و 
احزاب سیاســی همســو با جمهوری اسالمی ایران در 
عراق تالش جــدی بــرای روی کارآوردن وی به عنوان 
جانشین نخست وزیر داشته اند، باید این واقعیت را هم 
در نظر گرفت که آقای کاظمی هم زمان روابط بســیار 
خوب و حســنه ای با ایاالت متحده آمریکا دارد. شــاید 
در نگاه اول آمریکایی ها بین عدنان الزرفی و مصطفی 
کاظمــی بدون تردید الزرفی را انتخــاب می کردند، اما 
قطعا مصطفی کاظمی نیز گزینه مناسبی برای پیگیری 
منافــع آمریکایی ها در عراق به شــمار می رود. در کنار 
این نکته، مســئله دیگر این است که اکنون جریان های 
سیاســی عراقی، به خصوص جریان های عمدتا شیعی 
همسو با ایران در تقابل با پروسه خروج آمریکا از عراق 
بر سر یک دوراهی قرار گرفته اند که آیا یکباره آمریکا را 
وادار بــه خروج کامل از عراق کنند که قطعا چالش ها 
و تبعات سیاســی و به خصوص اقتصادی، دیپلماتیک 
و امنیتی برای عراقی ها در پی خواهد داشــت یا اینکه 
در یــک برنامه ریزی میان مدت این خــروج به صورت 
گام به گام و مرحلــه ای صورت گیرد. در این راســتا به 
نظر می رسد بهترین ســناریو برای عراقی ها گزینه دوم 
و خــروج مرحله ای و تدریجی آمریکا از عراق اســت. 
خصوصا که اکنون این کشــور بــا چالش های متعدد 
اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی بهداشتی 
مواجه اســت. بنابراین مصطفــی کاظمی می تواند به 
عــراق در تحقق پروســه خروج تدریجــی و گام به گام 
آمریکایی هــا از عراق کمک کند. پــس اگر جریان های 
سیاسی همسو با ایران تالش برای روی کارآوردن آقای 
کاظمی در سمت جانشین نخست وزیر عراق داشته اند، 
بیشتر به این منظور بوده است که از نفوذ آقای کاظمی 
در آمریکایی هــا بــرای کنترل نیروهــای نظامی ایاالت 
متحــده آمریکا و نیز خروج تدریجی این نیروها از خاک 
عراق استفاده کنند.البته این نکته نیز الزم به ذکر است 
که اگرچه ما ساعات اولیه بامداد پنجشنبه شاهد تحقق 
ســناریوی آمریکایی مبنی بر دادن رأی اعتماد به کابینه 
مدنظر آقای مصطفی کاظمی در مجلس عراق بودیم 
و دولت وی تشــکیل شــد، اما من معتقــدم که آقای 
کاظمی از پتانسیل و ویژگی های یک نخست وزیر موفق، 
مدبــر، دارای قاطعیت و هوش باال در حل مشــکالت 
و بحران های کنونی عراق بی بهره اســت. اگر شــما به 
کارنامه نخســت وزیر جدید عراق نــگاه کنید، می بینید 
که او در ابتدا یک چهره رسانه ای در شبکه های عراقی 
بود که در آن مدت هم چندان موفق ظاهر نشد و بعد 
از آن مصطفــی کاظمی به عنوان یک کارمند معمولی 
در نخســت وزیری عراق مشغول به کار شد، اما به ناگاه 
سر از سمت ریاست دســتگاه اطالعات و امنیت عراق 
درآورد. البتــه در همین مدت نیز خروجــی و کارنامه 
موفقــی از وی در ســمت رئیس دســتگاه اطالعات و 
امنیت عراق شاهد نبودیم. بنابراین دولت آقای کاظمی 
که قطعا در ســایه شــرایط کنونی بایــد آن را «دولت 
بحران هــا» نامیــد، نمی تواند دولتی باشــد که از پس 
مدیریت چالش هــا و حل معضالت اقتصادی، امنیتی، 
اجتماعی و بهداشــتی و درمانی عراق برآید؛ یعنی در 
بهترین حالت دولت مصطفــی الکاظمی چندان بهتر 
از کابینه عادل عبدالمهدی عمــل نخواهد کرد!قطعا 
نبود ســردار ســلیمانی در عراق و منطقــه خاورمیانه 
چالش های امنیتی، سیاســی و دیپلماتیک جدی ای را 
شــکل خواهد داد به گونه ای که حتی اهداف و منافع 
آمریــکا در خاورمیانه را به خطر خواهد انداخت، چون 
اگرچه در نگاه اول داعش به عنوان برگ بازی سیاســی 
و امنیتی آمریکا عمل می کند، اما قطعا داعش همواره 
در مســیر ریل گذاری شده کاخ سفید عمل نخواهد کرد 
و در مواقعــی می تواند منافع و برنامه های واشــنگتن 
را نیز به خطر بینــدازد. بنابراین من اکنون معتقدم که 
خود آمریکایی ها نیز در رابطه با ترور ســردار سلیمانی 
بیش از گذشــته پشیمان شــده اند، چون قطعا سردار 
ســلیمانی یک مهره بسیار تأثیرگذار در مدیریت امنیت، 
سیاســت و دیپلماســی منطقه خاورمیانــه و باالنس 
تحوالت میدانی در غرب آســیا بــود. به نظر من اکنون 
در میان مقام های سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری 
اســالمی ایران هیچ فردی وجود ندارد که معدل هایی 
نزدیک به معدل حاج قاسم سلیمانی در حوزه سیاسی، 
دیپلماتیک و نظامی را به صورت هم زمان داشته باشد، 
چراکه بنا بر اظهارنظر خود آقای دکتر ظریف، وزیر امور 
خارجه، سردار سلیمانی عالوه بر یک فرمانده قدرتمند 
نظامی و امنیتی، یک دیپلمات تمام عیار بود که توانست 
در برهه هــای حســاس، پیچیده و بحرانی سیاســی و 
دیپلماتیک منطقه خاورمیانه از لبنان تا سوریه و عراق 
شــرایط را به گونه ای مدیریت کند که از کمتر دیپلماتی 
این کار برمی آید.چون اکنون کســی در حد و اندازه های 
او برای مدیریت شرایط در عراق وجود ندارد که بتواند 
به نفع روند سیاسی و آینده عراق نقش آفرین باشد، ما 
شــاهد بودیم که بعد از شکست محمد توفیق عالوی 
در تشــکیل کابینه و بعــد از آن اســتعفا و کناره گیری 
عدنــان الزرفی از ســمت نخســت وزیری و تشــکیل 
دولــت و همچنین چالش های سیاســی برای تکمیل 
کابینه مصطفی کاظمی به عنوان گزینه ســوم جانشین 
نخســت وزیری در عراق، کار را به جایی رســاند که این 
کشــور تا مرز شکل گیری یک بن بست و بحران سیاسی 

تمام عیار پیش برود.

 آگهي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران  
مناقصه دو مرحله ای شماره ۹۸/۴۱۳ م.م.ت

خريد پايلوتهای سرچاهي منطقه نفتي آزادگان جنوبي

شــرکت نفــت وگاز ارونــدان (خریــدار ) در نظــر دارد خرید 
تامیــن  هــای  شــرکت  طریــق  از  را  فــوق  موضــوع  کاالی 
کننــده داخلــی واجــد صالحیت تامیــن نمایــد . لطفا جهت 
کســب اطالعات بیشــتر وچگونگی حضــور در ایــن مناقصه 
آدرس بــه  ارونــدان  وگاز  نفــت  شــرکت  ســایت  وب   بــه 

 AOGC .IR مراجعه فرمایید 
 در صــورت نیــاز بــا شــماره تلفــن کمیســیون مناقصــات

 ۸۸۷۲۴۲۵۶ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایند . 

شماره مجوز : ۵۰۵ .۱۳۹۹نوبت دوم

 شرکت ملی نفت
 ایران شرکت گاز اروندان

�منافع شرکت مشاور هم این است که آن طرح  اجرا شود؟ادامه از صفحه5
بله آنها هم منفعت دارند، اما اســم آن تعارض منافع نیست. شرکت 
دنبال این است که این طرح اگر در فالن ناحیه انجام شود، مثال این شبکه 
در سوســنگرد ایجاد شود یا این سد در فالن استان اجرا شود، سال ها آنجا 
اشــتغال ایجاد می کند. منابــع مالی دولت آنجا تمرکــز می یابد و باعث 
رونق در آن منطقه می شــود. هرجا که سدی باشــد، اطرافش یک رونق 
اقتصادی هســت، به این دلیل که آن زمین هایــی که قبال دیم بوده اند، به 
زمین های آبی تبدیل می شــوند. قیمت زمین ها باال می رود و... اینها را در 
قالب تعارض منافع نمی گویم، بلکه این مســائل اعمال نظرهایی اســت 
که رخ می دهد. متأسفانه در کشــور ما این گونه است. ما وقتی طرح آبی 
را اجرا می کنیم، افراد ســرمایه گذاری نمی کنند. اگر به مشاور، پیمانکار یا 
مدیران همان اســتان و محل بگویید که از منافع اســتان محل خودت یا 
منابع درآمدی خودت این ســرمایه گذاری را انجام بده، هرگز چنین کاری 
را انجام نمی دهد. پیمانکار وارد این فضا نمی شــود. این اسمش تعارض 
منافع نیست. در واقع می توان گفت موارد یاد شده معایبی دارد که ناشی 
از دســت در جیب دیگری کردن و خرج کردن از منابع عمومی اســت. ما 
منابع دولتی داریم که پیمانکار، مشاور یا مقامات محلی در استان همواره 
سعی می کنند این منابع را جذب استان و محل خود کنند تا اشتعال ایجاد 

شود و طبعا در چنین شرایطی مشکالت فعلی رخ می دهد.
 چه اتفاقی می افتد که وزارت نیــرو به جای مدیریت مصرف آب،  �

پروژه هایی را اجرا می کند که مصرف بیشــتر آب را ترویج می کند؟ چرا 
پروژه های انتقال آب را اجرا می کند؟

در نظــر بگیریــد که ما یــک منطقه خشــکی داریم و بــه اصرار، یک 

طــرح انتقــال آب آنجا انجام می شــود. وقتــی در یک ســطح کم، صد 
میلیــون مترمکعب آب را از یک ناحیه بــه ناحیه دومی می بریم، منطقه 
دریافت کننــده آب، آبادانی پیدا می کند. بایــد بپذیریم که پایه آبادانی آب 
است. این باعث می شــود آن منطقه به شدت ثروتمند شود. وقتی در یک 
زمینی گندم دیم می کارید، درآمد شــما حداکثر در ســال از هر هکتار یک 
میلیون تومان اســت. وقتی زمین آبی می شــود و کشــت و زرع می کنید، 
در سال همان زمین ســه میلیون تومان به شما درآمد می دهد. حتی یک 
خط لوله آب و طرحی که باعث تأمین آب در منطقه می شــود، به شــدت 
آن منطقه را شکوفا می کند؛ اما چون سرمایه گذاری از جیب کس دیگری 
و از منابع عمومی کل ایران انجام می شــود، فشار زیادی روی وزارت نیرو 

گذاشته می شود که این طرح در یک محل خاصی اجرا شود.
 مدیران وزارت نیرو همیشــه در مظان اتهام هستند که می خواهند  �

آب را بــه زادگاه و منطقه خود ببرند. در این زمینه نظرتان چیســت؟ 
واقعا قومیت یک مدیر اثری روی تصمیم ها دارد؟

طبعا این مسئله بی تأثیر نیســت. وقتی شما در یک محل و منطقه ای 
هستید و منطقه را بیشتر می شناسید، احساس می کنید که آنجا زمینه رشد 
شــما را فراهم کرده و در گرفتن مســئولیت های شما نقش داشته است، 
این مســئله می تواند تأثیرگذار باشد. اســم این فرایند را باید عرق محلی 

بگذاریم. ولی مقررات و قانون نباید اجازه بدهد که چنین اتفاقی بیفتد.
 ولی قوانین اجازه داده است که این اتفاقات رخ دهد. چه اشکالی  �

داریم که شاهد چنین رویدادهایی هستیم؟
اتفاقاتی که می افتد ناشــی از ضعف مقــررات و روش های انجام کار 

است.
 یعنی خألهایی داریم که باعث می شــود از قانون اســتفاده کنند و  �

منافع محلی خودشان را در نظر بگیرند؟
بلــه، مثالــی را که چند بــار در صحبتم تکرار کردم، بــار دیگر مطرح 
می کنم. وقتی صد میلیارد تومان از منابع عمومی کشــور را به منطقه ای 
می برید که به آن عرق دارید، اگر به شــما بگویند که از منافع خود این کار 
را انجام بده، هرگز این کار را نمی کنید اگر بگویند در قالب پتانسیل بخش 
خصوصــی این طرح را انجام بده، هرگز چنیــن اتفاقی رخ نمی دهد، زیرا 

آن طرح هزینه به فایده اش خیلی پایین اســت 
یا هزینه فایده اش اجتماعی است، به همین دلیل 
هیچ کس حاضر نیســت آن طــرح خاص را در 
یک منطقه خاص بــا هزینه خود ایجاد کند، اما 
همه حاضر هستند قسمتی از اعتبارات عمومی 
دولت را بگیرند و این افتخار را داشته باشند که 
من در این ناحیــه طرح هایی را انجام دادم. این 
اتفاق بدی اســت که بارهــا رخ  داده و مادامی 
که روش سرمایه گذاری در صنعت آب استفاده 
از منابــع عمومی اســت، این اتفــاق می افتد و 
جلــوی آن را نمی تــوان گرفت. زیــرا آب هنوز 
کاالی اقتصادی در کشــور محسوب نمی شود. 
اگر یک سد بســازید، هرگز با پول آب کشاورزان 
هزینه احداث ســد را نمی توان به دســت آورد. 
در واقــع ما می توانیم بگوییم که سوء اســتفاده 
از تنظیــم مقررات و قوانین کشــور این زمینه را 
فراهم می کند که افراد به راحتی بتوانند از منابع 
عمومی کشور برای اهداف خاص استفاده کنند.

سوء استفاده از قوانین براى پیشرفت زادگاه مدیران

هم زمان با ناکامی کنگره در محدودیت اختیارات جنگی ترامپ اما 
خبر رســید که آمریکا در حال کاهش حضور نظامی خود در عربستان 
ســعودی و تقویت نظامی این کشور است. به گزارش یورونیوز فارسی، 
یک مقام آمریکایی روز پنجشــنبه به خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفت 
که ایاالت متحده آمریکا دو ســامانه ضدموشــکی پاتریوت و برخی از 
هواپیماهای جنگی را از عربســتان ســعودی خــارج می کند. روزنامه 
وال استریت ژورنال نیز از منابع خود این موضوع را تأیید کرد اما تعداد 
پاتریوت هایی را که از عربستان خارج می شوند، چهار سامانه ذکر کرده 
اســت. طبق این گزارش، آمریکا در حالی حضور خود در عربســتان را 
کاهش می دهد که چنــد ماه پیش برای مقابله بــا «تهدیدات ایران» 

نیروهای خود را در این پادشــاهی افزایش داده بود. به گفته این مقام 
آمریکایــی، حدود ۳۰۰ نیروی نظامی این کشــور نیز عربســتان را ترک 
خواهند کرد.آسوشــیتدپرس می نویسد این اقدام ممکن است به خاطر 
اختالف های اخیر دو کشور بر سر نفت باشد. عربستان با افزایش تولید 
نفت خود باعث کاهش قیمت نفت در بازاری شــد که پیش از آن نیز 
به دلیل شیوع کرونا آســیب دیده بود. جمهوری خواهان هشدار داده 
 بودند اگر سعودی این مسیر را تغییر ندهد، حمایت های دفاعی آمریکا 
را از دست می دهد. از سوی دیگر وال استریت ژورنال دلیل این موضوع 
را ارزیابی برخی از مقام های آمریکایی مبنی بر اینکه دیگر تهران تهدید 

فوری برای منافع استراتژیک آمریکا به شمار نمی آید، توصیف کرد.

از ســوی دیگر، این خبر در حالی منتشــر می شــود که اواخر هفته 
گذشــته، خبرگــزاری بلومبرگ گــزارش داد رئیس جمهــوری آمریکا 
در آخریــن مکالمــه تلفنی خود با ولیعهد ســعودی به  قــدری تند و 
تحقیرآمیز ســخن گفته که بن ســلمان مجبور شده مشــاورانش را از 
اتاق بیرون کند تا شــاهد این رفتار توهین آمیز نباشند. ترامپ با تحکم 
از ولیعهد ســعودی خواسته اســت با سیاســت های نفتی واشنگتن 
همراهی کند وگرنه نیروهایش را از عربستان خارج می کند تا آن کشور 
در دو هفته فرو بپاشــد. سفارت عربستان در آمریکا البته این گزارش را 
تکذیب کرده اســت. هم زمانی انتشار این دو خبر ممکن است حاکی از 

ارتباطی معنادار بینشان باشد. 

زینب اسماعیلی ســیویری: حاال دو ســال از «برجام بــدون آمریکای» 
گذشته است، یک ســال هم از آغاز «کاهش تعهدات هسته ای ایران» 
گذشــته. چهار ماه پیش بود که همه تعهدات برداشــته شــد و ایران 
به روند عادی برنامه غنی ســازی اش بازگشت. اگرچه این گام ها برای 
بازگردانــدن پنج عضــو باقی مانده به تعهداتش ذیــل برجام طراحی 
شد، اما نه تنها نتوانست در رفتار آنها تغییری ایجاد کند بلکه منجر به 
بازگشــت اتهامات ریزودرشت به ایران شد؛ از جمله پایبندنبودن ایران 
بــه تعهداتش. البتــه تفاوتی با قبل وجود داشــت؛ آنها پیش تر بدون 
هیچ قیدوشــرطی این گونه اتهامات را مطــرح می کردند، اما این بار در 
ضمیمه این ادعا تأکید می کردند که خروج آمریکا از برجام موجب این 

بی تعهدی ایران شد.
حاال آمریکا به دنبال راهی جدید برای اعمال فشــار به ایران است؛ 
پیداکردن میانبری برای نفوذ بر رونــد برجام. طبق توافق ایران و ۵+۱ 
و تأییــد قطع نامــه ۲۲۳۱، اکتبــر ۲۰۲۰، تحریم های تســلیحاتی ایران 
خودبه خود لغو می شــود، امــا از ماه ها پیش تیم دیپلماســی کابینه 

آمریکا، به دنبال برگرداندن این تحریم ها هستند.
درحالی کــه طبق قطع نامــه ۲۲۳۱ به طور خــودکار و بدون هیچ 
شرط وشروطی تحریم های تســلیحاتی ایران لغو می شود، اما واکنش 
اعضای شــورای امنیت در این بین اهمیت فوق العاده ای یافته اســت. 
تــا اینجا به نظر می رســد آمریکا به دنبال طــرح جدیدی برای تحریم 
تسلیحاتی ایران است. آیا اروپایی ها (فرانسه و انگلیس به عنوان عضو 

دائم و آلمان به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت) با پمپئو همراهی 
می کنند یا نه؟ تا اینجای کار موضع گیری آنها این بوده که به قطع نامه 
متعهد هســتند و چند دیپلمات بدون نام اروپایــی گفته اند که در این 
طرح با وزیر خارجه آمریکا همراهی نمی کنند. اگرچه شــاید نوسانات 
بین المللی نظر آنها را تغییر دهد. بازیگران باقی مانده اما روسیه و چین 

هستند که ایران همیشه به همراهی آنها نظر بیشتری داشته است.  
رقابت شــدید چین و آمریکا بعد از همه گیری کرونا شــدت یافته و 
بعید نیســت آنچه در ماه های آینده بین این دو کشــور رقم می خورد، 
تحت تأثیر این موضوع باشــد. حتی همراهی احتمالی چین با آمریکا یا 

عدم همراهی و امتناع پکن از همکاری با طرح پمپئو.
تنها عضو باقی مانده روســیه اســت؛ کشــوری که وزیر خارجه اش 
به همتای ایرانی اش نامه ای دوســتانه نوشــته و بــا بهترین آرزوها به 
پایانش رســانده است. البته هیچ اشاره مســتقیمی به طرح پمپئو در 
مورد تحریم تسلیحاتی در نامه سرگئی الوروف خطاب به محمدجواد 
ظریف نشــده، اما به موضع گیری در مورد تحریم های آمریکا پرداخته 
است، به ویژه در شرایطی که ایران و روسیه درگیر اپیدمی کرونا هستند. 
موضع ایران و روســیه در این مورد مشــترک است، به ویژه از زمانی که 
روســیه بر سر جزیره کریمه به لیست تحریم های اروپا و آمریکا درآمد. 
الوروف در نامه نوشته: «تمایل دارم همبستگی کامل ما با ارزیابی های 
شــما درخصوص خط مشی ضدبشــری واشــنگتن در زمینه گسترش 
تحریم هــای غیرقانونی یک جانبه علیه ایران را که همانند بســیاری از 

کشــورهای جهان از شــیوع عفونت جدید ویروس کرونا به طور جدی 
آسیب دیده است خاطرنشان کنم».

الوروف و ظریــف که دورانی بــا یکدیگر در ســازمان ملل همکار 
بوده و هر دو نماینده کشورهایشــان در ســازمان ملل بوده اند، رفاقت 
زیادی دارند. این از تصاویر دیدارهایشان کامال مشخص است. الوروف 
نامه اش خطاب به دوستش، ظریف، را این گونه به پایان رسانده است: 
«با توجه به اهمیت بســیاری کــه به روابط ایران و روســیه معطوف 
می داریــم، در آینده نیــز کار فعال دیپلماتیک خــود را ادامه خواهیم 
داد. هم زمان بــا آن، اجرای برنامه ها و پروژه هــای بزرگ اقتصادی را 
که روســیه با وجود فشــار تحریم ها و شرایط ســخت، در ایران تحقق 
می بخشد ادامه خواهیم داد و با این کار از مردم دوست ایران حمایت 
کاربردی خواهیم کرد».دو ســال بعد از آنچه آمریــکا از برجام خارج 
شــده و برجام بدون آمریکا ادامه یافتــه، وزارت امور خارجه ایران در 
توییتر نوشــت: «ایاالت متحده از برجام نفرت دارد، از آن خارج شده و 
آن را نقــض می کند و همه آنانی را که به برجام پایبند هســتند، تنبیه 
می کند، ایاالت متحده اصاًل در جایگاهی نیســت که موضوعات برجام 
را مطرح کند».همه آنچه در توییت وزارت خارجه ایران آمده درســت 
اســت، اما خوش بینی است اگر بخواهیم از اکنون مدعی شویم که این 
کشور نمی تواند هیچ اقدامی در مورد دستاورد تسلیحاتی برجام انجام 
دهد. قطعا در ماه های آینده همه تحوالت بین المللی بر سپهر پیش رو 

تأثیر می گذارد.

۲ سال بعد از «برجام بدون آمریکا»
5 ماه طالیى در پیش است 

کاهش حضور نظامى آمریکا در عربستان

محمدصالح صدقیان  
رئیس مرکز عربى مطالعات ایران

زلزله پای دماوند، لرزش در تهران
وی بیــان کرد: بعــد از زلزله، رکــورد بیش از ۴۰ 
پس لــرزه را داشــتیم؛ زیرا تفکــر اولیه ایــن بود که 
زلزله از ۲.۹ شــاید به ۵.۱ افزایــش یابد، اما آن چیزی 
کــه مهم اســت آمادگی تیم هایی اســت که موظف 
بــه خدمات رســانی بــرای امداد و نجات هســتند. ما 
مکان هــای اضطراری برای اســکان موقــت داریم و 
انبارهای هالل احمر نیز که در این شــرایط باید تغذیه 
مــردم را فراهم کند، آمادگی دارند. مخازن آب ذخیره 
در مناطق مختلف اســتان نیز آمادگــی دارند که در 
صورت قطع انشعابات آب، به منطقه آب رسانی کنند.
گفتنی اســت این زلزله آســیبی به مدارس شهر 
تهران و دماونــد وارد نکرد. بر اســاس ارزیابی اولیه 
کارشناسان نوسازی مدارس، زلزله ٥.۱ ریشتری تهران 
کــه کانون اصلی آن دماوند بود و شــهر تهران را نیز 
لرزاند، آســیبی به مدارس وارد نکرده است. بر اساس 
گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی، توســعه و 
تجهیز مدارس استان تهران، مدارسی که در سال های 
اخیر از ســوی این اداره کل احداث می شــود، مطابق 
با اســتانداردهای روز بوده و در مقابل بالیای طبیعی 

مقاومت و استحکام کافی دارند.
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 رسانه

رســانه ها حاکمان بالمنازع جهان 
امروز هستند؛ این نه یک ادعا، بلکه 
واقعیت جهان امروز است؛ جهانی 
که بیش از هر زمانی رسانه ای شده 
و تحــت تأثیر رســانه ها قرار گرفته 
است. روزگاری تصور اینکه روزی خواهد آمد که احساس و برداشت ما از واقعیت را نه 
خود واقعیت بلکه رسانه ها شکل خواهند داد، عجیب و  باورنکردنی بود؛ اما این روزها 
و بــا پیچیدگی های جهان مدرن، تقریبا همگان پذیرفته اند که مجبورند اطالعات خود 
را از منابع واسطه ای به دست آورند تا تجربه مستقیم؛ اطالعاتی که البته مانند گذشته 
دیگر به «خبر» محدود نمی شــود و «نــگاه» و «جهان بینی» ما را هم دربر می گیرد. از 
همین رو هم هست که رقابت عصر ما، رقابت رسانه ها بر سر جذب و دربرگیری افکار 
عمومی اســت و البته شــیوه های تأثیرگذاری بر افکار توده ها.  سال ها پیش، «گئورک 
گربنر»، نظریه پرداز شهیر ارتباطات، نظریه معروف خود یعنی «تحلیل کاشت» را بر پایه 
تلویزیون مطرح کرد. او در این نظریه بر این باور بود که این تلویزیون اســت که شــیوه 
تفکر و ارتباط جامعه را شــکل می دهد؛ زیرا تلویزیون نه رسانه ای مثل سایر رسانه ها 
بلکه اتفاقا بسیار متفاوت از سایر شکل های رسانه های جمعی است؛ چرا که به نظر او، 
تلویزیون در چگونگی مشاهده جهان از سوی مردم نقشی بسیار اساسی و در عین حال 
متفاوت با ســایر مدیوم های رســانه ای دارد. نظریه «تحلیل کاشت» چه در زمانی که 
نخستین بار به عنوان یک دیدگاه راهبردی در حوزه رسانه ای مطرح شد و چه در روزگار 
ما که ســال ها از طرح آن می گذرد، نشــانگر عمق دیدگاه اســتراتژیک نظریه پرداز آن 
اســت. این اهمیت جز نگاه و بینش دقیق، علمی و کاربردی واضع آن، به دلیل نقش 
بی بدیلی است که تلویزیون از آن زمان تاکنون در سپهر رسانه ای جهان بر عهده داشته 
اســت. پرسش اصلی اما این است؛ تکلیف ما شهروندان ایران در مواجهه با رسانه ای 
به نام تلویزیون چیست؟ حال که ما می دانیم کارکرد اصلی تلویزیون، شکل دهی شیوه 
تفکر و ارتباط جامعه اســت، چگونه باید با تلویزیون کنار بیاییم و مقهور آن نشــویم؛ 
آن هم تلویزیونی با سیاست های تلویزیون ایران که نه با رقابت، بلکه با انحصار توانسته  
اســت به جایگاه امروزی اش برسد.  یک امر مسلم است: مهم تر از شیوه های مقابله، 
این آگاهی از نقش و کارکرد تلویزیون اســت که اهمیت دارد؛ کارکردی که در ایران با 
سطحی شــدن مخاطبان و مبتذل کردن سلیقه آنها مترادف و همزاد شده است. جمع 
کارکــرد تلویزیون در معنای اعــم آن در جهان و کارکرد تلویزیون در معنای اخص آن 
در ایران، یک پیام مشــخص دارد: به تلویزیون نباید اعتماد کرد و خود را به تمامی به 
آن ســپرد. اگر مخاطبان از این موضوع آگاه شوند و به سیاست ساختاری تلویزیون که 
«شــکل دهی به شیوه تفکر جامعه» و «تأثیرگذاری بر ذهن و روان مخاطب» است پی 
ببرنــد، می توان امیدوار بود که از مخاطبانی منفعل بــه مخاطبانی فعال و آگاه بدل 
شــوند و مصرف کننده صرف محصوالت تلویزیون نباشــند. این بسیار حیاتی است که 
مخاطبان تلویزیون در ایران به برنامه های این رسانه، چه برنامه های خبری و تفسیری 
و چه برنامه های طنز و سرگرمی، نگاه انتقادی جدی داشته باشند. آنها باید بدانند که 
تلویزیون یک الیه رویی دارد و یک هســته مرکزی و برای مقهور نشدن و وابسته نشدن 
تام و تمام به تلویزیون، باید از الیه رویی عبور کرد و به هســته مرکزی رسید. البته این 
انتظار زیادی اســت که همه مخاطبان تلویزیون با هر ســطحی از سواد، تحصیالت و 
طبقه اجتماعی، نگاهی انتقادی و کنشــگرانه به برنامه های آن داشته باشند و همین، 
نقش گروه های واســط از جمله منتقدان و کارشناســان حوزه رسانه را برای شناخت 
همه جانبه تلویزیون و سیاست های هسته مرکزی آن، مهم و ضروری می کند. از همین 
رو، وجود رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل که نگاه انتقادی به تلویزیون و سیاست های 
خبری، اطالع رســانی و برنامه سازی آن داشته باشــند، این روزها و در زمانه استیالی 
تلویزیون بیش از هر زمان دیگری ضروری اســت؛ البته خود این، پیش شــرط مهم و 
تعیین کننده ای دارد؛ اینکه تولیدات رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل و نوشتن و گفتن 

از تلویزیون و ترویج نگاه انتقادی نسبت به آن، دیده و مهم تر از آن خوانده شود.  

تکلیف ما با «تلویزیون» چیست؟
 دغدغه هاى یک آموزگار

همیــن هفتــه پیــش بود کــه ۱۲ 
اردیبهشــت؛ یعنــی روز معلــم را 
پشت سر گذاشتیم؛ همان روزی که 
«دکتر ابوالحســن خانعلــی»، دبیر 
فلسفه دبیرستان های تهران، در پی 
اعتراض های چندین روزه  معلمان در سال ۱۳۴۰ روبه روی مجلس شورای ملی، با تیر 
سرگرد «شهرستانی» جان ســپرد و این روز را برای همیشه «روز معلم» کرد. شگفتا 
که پیوند اردیبهشت و معلمی، پیوندی چندرشته ای است! «محمد بهمن بیگی»، پدر 
مدرسه های عشایری و برنده نشان یونسکو به خاطر پاسداشت تالش هایش در زمینه 
راه اندازی و گسترش این مدرســه ها در یازدهم و «غالمحسین شکوهی»، اندیشه ورز 
از آموزشــی، نویسنده  ده ها کتاب و نوشــتار، مترجم چندین کتاب ارزشمند در زمینه 
آموزش و پرورش و نخستین وزیر آموزش وپرورش پس از انقالب نیز در هفدهمین روز 
همین ماه جهان را بدرود گفتند.  اما یکی دیگر از ســتارگان درخشان آسمان آموزش 
و آموزشــگری در ایران که نامش به اردیبهشت گره خورده، «پرویز شهریاری» است؛ 
کســی که اگر او را نمی شناســیم کافی اســت بدانیم که بیش از ۲۰۰ کتاب و ترجمه 
و نزدیک به  هزار مقاله  منتشرشــده در کارنامه  درخشــان خود دارد؛ همان کسی که 
با پیمودن راهی دشــوار از درگذشــت پدر، در ۱۲ ســالگی اش و کارگری بر زمین های 
کشاورزی و خشــت مالی در کوره پزخانه های کرمان، به عنوان هایی ملی مانند نشان 
درجه  یک علمی (۱۳٤٥)، دریافت نشــان افتخار ملی از ســوی انجمن آثار و مفاخر 
ملــی ایران (۱۳۸۰)، دکترای افتخاری ریاضیات از دانشــگاه کرمان (۱۳۸۱)، برگزیده  
مراســم چهره های ماندگار در رشــته آموزش ریاضیات (۱۳۸٤) و برترین ریاضی دان 
زنده ایران از سوی انجمن ریاضیات ایران (۱۳۸۷) دست یافت. ۵۰-۶۰ سال معلمی 
و در کنارش راه اندازی ده ها نشــریه علمی- آموزشــی مانند چیستا، ماهنامه  دانش 
و مردم، آشــنایی با ریاضیات، آشــتی با ریاضیات و... برای آموزگاران و دانش آموزان  
و بنیان گذاری انتشــارات خوارزمی، در کنار بزرگانــی مانند منوچهر بزرگمهر و نجف 
دریابندری و صدها کار دیگر، او را یکی از پرافتخارترین معلمان کشور کرده است. البته 
او کوشــنده ای سیاســی- اجتماعی نیز بود که درِد دگرگونی های بزرگ تری را در دل 
داشت، به گونه ای که در ۱۹سالگی به زندان رفت و هفت بار بازداشت و چشیدن طعم 
زندان از ســه ماه تا سه سال را نیز در کارنامه   خود دارد. پرویز شهریاری، در آذر ۱۳۰٥ 
در کرمان و در خانواده ای زرتشتی چشم به جهان گشود و در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ در 
۸٦ سالگی با چنین کارنامه  درخشانی چشم از جهان فرو بست. من آموزگارم، ازاین رو 
ناخواســته اندیشــه ام درگیر آموزش و آموزگار و دانش آموز و مدرسه و کالس است. 
آموزگاران بزرگی مانند شــهریاری و بهمن بیگی به من انگیزه  می بخشند و مدرسه ای 
مانند فیروز بهرام و البرز و آموزگاران و دانش آموزان پیشین شان برایم الهام بخش اند، 
به ویژه فیروز بهرام که چند سالی هست که محل کارم شده. درس دادن در کالس هایی 
که پرویز شــهریاری در آنها درس داده است، استاد عزت اهللا فوالدوند، احمد شاملو، 
ایرج افشار، محمد نوری و لوریس چکناواریان در آنها درس خوانده اند و گام برداشتن 
در راهروهایی که حمید عنایت، داوود هرمیداس باوند، مهرداد بهار، پروفســور جوان 
و  هانیبال الخاص و ده ها نامور دیگر کشور در راهروهایش راه رفته اند، همیشه برایم 
شــور آفرین بوده و هســت. اما بی گمان حسم به شــهریاری از جنس دیگری است. 
شهریاری آموزگاری با دل نگرانی های علمی، اجتماعی و عدالت خواهانه است؛ کسی 
که برای مِن آموزگار می گوید: «آدم های تک ُبعدی، نه خودشــان زندگی شایســته ای 
دارنــد و نه می توانند معلِم زندگی دیگران باشــند». یادش گرامي که گفت: «زندگی 
یعنی تالش برای بهترشــدن روابط اجتماعی و انســانی، زندگی یعنی مبارزه در راه 
زدودن رنج و اندوه  هزارساله آدمی، زندگی یعنی ازبین بردن آنچه شایسته نام انسان 
نیست و رهاندن انسان از قید بردگی و اسارت، زندگی یعنی تالش برای حذف کارهای 
ســیاه ...، زندگی یعنی تالش برای شکســتن طلســم ناتوانی های انسان، فروریختن 

حصارها و تنگناهای انسان امروزی ...».

 پرویز شهریارى، خورشیدى در آسمان معلمى  

تکلیف و واقعه

اگر نه بیشــتر، اما به همان اندازه داستان کرونا این 
روزها تنور بورس در میان گفت وگوها و اخبار گرم است. 
تنور بازارش هم که حســابي داغ اســت. حجم زیادي 
پول هــر روز وارد این بازار مي شــود و به قول معروف 
آنکه میز شرط بندي را پهن کرده است همیشه بیشترین 
ســود را مي برد؛ روزانه رقم عجیبی ســود روانه جیب 
کارگزاري هاي بورسي مي شود که ۱۰ سالي است تعداد 
آنها تغییري نکرده و از میان آنها هم سه، چهارتا سهم 
عمده بازار را در دســترس دارنــد. بگذریم، یک طرف 
این میز مردم هســتند، دیگر به معناي واقعي مردمي 
کــه مثل مــن و خیلي هاي دیگر نــه مي دانند «پرتفو» 
چیســت و نه نســبت p/e. آنها شــنیده اند که بازاري 
حدود یک ســال است هرکس در آن وارد شده رستگار 
شده و توانســته اســت در اقتصادي که انگار تورمش 
مهارنشدني است و قیمت ها به وضعیت (االن یا االن) 
رســیده اســت ارزش دارایي خود را حفظ کنند. آن قدر 
اقبال به بورس زیاد شده اســت که کارگزاري هایي که 
تا همین چند ماه پیش کارمندان شــان را به محل فرد 
مي فرستادند تا مشــتري را احراز هویت کند، این روزها 
حتــي در کارگزاري هایشــان هم کســي را نمي پذیرند 
و همــه براي دریافت کد بورســي به دفاتر پیشــخوان 
دولــت مي رونــد؛ دفاتري که باید آفتاب  نــزده بروید و 
براي هفته دیگر نوبت بگیرید تا شــما هم صاحب یک 
کد بورســي شوید و از این سفره بي نصیب نمانید. طبق 
روال همیشــگي، در این بحبوحه هم عده اي بورس را 
ملک طلق اجدادي شــان مي داننــد و از اینکه عامي و 

ُامي به بورس وارد مي شــوند ناراحت اند. شوخي هاي 
سطحي شــان را هم بي شــمار در توییتر مي بینیم، هم 
به صــورت کلیپ و انیمیشــن هاي گوناگــون در دیگر 
شــبکه هاي اجتماعي و حتي رسانه هاي رسمي. انگار 
همه آنها با چهارتا جزوه سمینار درباره تحلیل تکنیکال 
و فاندامنتــال، «ماکســیمیلیان کوهن»، همــان نابغه 
ریاضي دان فیلم «پي» آرنوفســکي شده اند. البته همه 
نقدهــا هم این چنین بي منطق و بر پایه هیجان، عاطفه 
و احساسات شخص نیســت؛ مثال دوست روزنامه نگار 
عزیزي که سال هاســت در حوزه اندیشه قلم مي ساید، 
درباره این روزهاي بورس یادداشــتي نوشــته و از منظر 
خودش به این داســتان نگاه کرده است. او پس از بیان 
آنچــه بین مردم در حال گذر اســت و دیالوگ هایي که 
بین آنها مي گذرد؛ به تعریف «کارل پوالني» که انسان را 
حیوان اقتصادي مي داند نقد وارد مي کند و به درستي 
بیان مي کند که تنها هدف ما از زیســتن این نیســت که 
پول روي پول بگذاریم و انباشــت سرمایه کنیم. درست 
است انسان نه حیواني است که دائما بخواهد انباشت 
کنــد یا پول روي پول بگذارد، اما ایــن نگاه ذات گرایانه 
به انســان و تقصیر را تماما گردن مــردم انداختن و از 
مردم خواســتن که حیوان اقتصادي نباشند مشکلي را 
حل نمي کند. یکي از دالیل اقبال عامه مردم به بورس 
این اســت که با مبلغ جزئي مي توان در بورس شرکت 
کرد و مثل بازار مســکن، خودرو یا حتي طال نیست که 
نیاز به ســرمایه زیادي داشــته باشــد. یک کارگر ساده 
با ماهــي [یک میلیون و ۸۳۰ هــزار و ۴۰۰ تومان] هم 

مي تواند بیشــتر گرســنگي بکشد، دو شــیفت کار کند 
و  شــب هم مسافرکشــي کند و یک میلیون را هرطور 
شــده به بورس ببرد تا مگر بتواند مــاه بعد با مازادي 
که در بورس کســب مي کند همان مقدار برنج و روغن 
بخرد که هر ماه مشمول چندده درصد تورم مي شود. یا 
آنکه ماه هاست برنامه ریزي مي کند که وسیله نقلیه اي 
بخرد، امــا همین که مي خواهد بخــرد، باز قیمت بدو 
و خریــدار بدو هم امیدوار که باالخــره از پس معامله 
با بورس بتوانــد به برآورده کردن نیازش برســد. البته 
همــه آنهایی که در صف بورس رفتند چنین  نیســتند، 
قطعا کســاني هم هستند که زندگي را جز باالرفتن یک 
عدد در حساب بانکي شــان نمي بینند و هرگز هم فکر 
نمي کنند که بــا باالرفتن این عدد چــه چیزي را دارند 
از دســت مي دهند. اما از انساني که اول که به هر سو 
ســر مي چرخاند دارد تبلیغ بیشتر و بیشتر مصرف کردن 
مي بیند و همه چیز به او مي گوید که راه رســتگاري در 
ثروتمندشــدن و تنها لذت هستي مصرف کردن است و 
از دیگر ســو عمده آنها از الزامات یک زندگي (مسکن، 
کار باثبات، برخوردار از نظام سالمت و آموزش رایگان) 
بي بهره  است، چگونه مي توان انتظار داشت که سوار بر 
موج هاي وسوسه کننده به این سو و آن سو نرود و به هر 
گیاهي چنگ نزند که بي نصیب نماند. درست است که 
آدمي یک شــيء بي اراده تام نیست که هیچ مسئولیتي 
در قبال شیوه زندگي و رفتارهایش نداشته باشد، اما به 
قول شفیعي کدکني: «آن چنان بر ما به نان و آب، اینجا 

تنگ سالي شد، که کسي در فکر آوازي نخواهد بود».

وسوسه یا انتخابی ناگزیر
علی ورامینی

پرنده   آبى

دماونــد  نزدیکــی  در  اردیبهشــت   ۱۹ بامــداد 
زمین لــرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشــتر رخ داد که به دلیل 
نزدیکــی مرکز زلزله به آتشفشــان دماوند شــایعه  ای 
مبنی بر فعال شــدن این آتشفشــان منتشــر شــد اما 
بررسی ها نشــان داد که گســل فعال مشا مسبب این 
زمین لرزه بوده است و ارتباطی به آتشفشان ندارد. این 
بخشــی از خبری اســت که ایرنا منتشر و حال و هوای 
مردم چند ســاعت اولیه زلزله تهران را مشخص کرد. 
در زمانی که صحبت از آخرین ســوپرمون سال ۲۰۲۰ 
بود و افزایش جزرومد در آب های جنوب اعالم شــده 
بود، ســلطانپور مدیر نقشه برداری دریایی و جزرومدی 
از هم زمانــی این زلزله با پدیده ســوپرمون یــا اََبرماه 
خبــرداد و گفت ســوپرمون وقتی اتفــاق می افتد که 
ماه کامل و در نزدیک ترین فاصله از زمین اســت و در 
این حالت نیروی جزرومدی به حداکثر خود می رســد. 
اولیــن لحظات بعــد از زلزله خبر زلزله ۲٫۹ریشــتری 
منتشر شــد که بســیاری را متعجب کرد و البته کمی 
هم حس دایی جــان ناپلئونی افراد را تحریك کرد که 
مگر می شود زلزله ای که این چنین احساس شده، تنها 
این قدر قدرت داشته باشــد. کمی بعدتر مشخص شد 
که ۲٫۹ متعلق به زلزله ساعت ۱۱ و نیم دماوند بوده و 
قدرت این زلزله ۵٫۱ است. ترس و وحشت سبب شده 
بود مردم بــدون توجه به نگرانــی از ابتال به کرونا به 
خیابــان بیایند. مطابق معمول همیشــه کمی بعد از 
شلوغی خیابان ها و اتوبان ها، شلوغی در پمپ بنزین ها 
نیز افزایش یافت و این ســؤال به صورت طنز و مزاح 

پیش آمد کــه چرا مردم ما در واکنــش به هر اتفاقی 
بــه پمپ بنزین ها مراجعــه می کنند و چگونه اســت 
که عــده  ای فقط در حال رفتن هســتند. در این مدت، 
فهرست ســوله های تهران، آدرس های امن که توسط 
شهرداری تهران تهیه شده بود، لیستی از مواد غذایی و 
لوازم ضروری و همچنین چگونگی پناه گرفتن در خانه، 
در شــبکه های اجتماعی منتشر می شــد. البته پس از 
اینکه در یك دقیقه کل تایم الین توییتر پر شد از جمله 
«زلزله بود و زلزله آمد»، نگرانی درباره گســل مشــا و 
اینکه ممکن اســت دماوند فعال شــده باشــد و فقط 
مانده این آتشفشان که از زمان ضحاك تاکنون خاموش 
بوده، ناگهان خشمگنانه بغرد. به گزارش کانال تحلیل 
شــبکه های اجتماعی مجازی «۲ ساعت پس از وقوع 
زلزلــه در تهــران بیش از ۲۳ هزار مطلــب در تلگرام 
در رابطه با زلزله منتشــر شد که این مطالب مجموعا 
حدود ۵۶ میلیون بار در تمام کانال های تلگرامی دیده 
شده است. پربازدیدترین مطلب نیز به یک مطلب طنز 
اختصاص داشــته اســت. در توییتر نیز در مدت زمان 

مذکور بیش از ۲۸ هزار توییت در رابطه با زلزله منتشر 
شده اســت. یعنی به طور میانگین در هر دقیقه ۲۳۳ 
توییت در رابطه با زلزله در توییتر انتشــار یافته است». 
شبکه خبر بالفاصله برنامه ها را آغاز کرد و حتی المیرا 
شــریفی مقدم مجری برنامه به حال و احوال پرسی از 
فرزندان خود در آنتن زنده پرداخت. تصاویری از حضور 
شبانه مردم در خیابان ها پس از زلزله تهران منتشر شد 
که شگفتی بســیاری را برانگیخت و این ایده را مطرح 
کرد که موج دیگری از کرونا در راه خواهد بود، هرچند 
در توصیه های هالل احمر و وزارت بهداشــت مدام بر 
داشتن ماسك و رعایت فاصله اجتماعی تأکید می شد. 
البته پیشــنهاد شد که ابزارهای ســاده ای مثل لیوان بر 
لبه میز یا لبه داشبرد ماشین گذاشت تا اگر لرزه دیگری 
رخ داد، در همان ثانیه های اول متوجه شد  و زیر لوستر 
و تابلو و... نخوابیدن و بیدارماندن یکی از اعضای خانه 
پیشــنهادهای دیگر بود. در شبکه های اجتماعی تعداد 
زیادی لطیفه و مطایبه در تلفیق کرونا و زلزله ســاخته 
شــد و اینکه این مرحلــه را هم رد کردیم، گفته شــد. 
البته مسئوالن هم به میدان آمدند؛ مثال وزیر ارتباطات 
مطرح کرد که «زلزله؟» و با انتقاد بســیاری روبه رو شد 
و برخی از مردم هم درخواســت کردند که دستشویی 
پارك ها باز شــود که البته بنا بر دســتور وزیر ورزش و 
جوانــان در اماکن و مجموعه های ورزشــی وابســته 
بــه وزارت ورزش از جمله آزادی، انقالب، شــیرودی، 
کشــوری، تختی، شــهید حیدرنیا و دیگر استادیوم های 

شهر باز شد.  

زلزله با ماسک و بنزین

سالم به فردا

ســامان موحدي راد: روز کارگر در ایران و بسیاري از نقاط 
دنیا زیر سایه کرونا گذشــت. مهم ترین موضوعات دنیاي 
کارگري و درگیري هایش با نهاد قدرت موضوع گفت وگوي 

ما با «علي دیني ترکمانی» است که در ادامه مي خوانید:

 وضعیت اقتصادي کارگرها به دلیل شــیوع کرونا  �
بدتر از قبل شــده است؛ بخشــي از آنها کارشان را از 
دست داده اند یا دستمزدشان کاهش یافته و از سوي 
دیگر فرصت هاي اندک براي تالش در جهت استیفاي 
حقوق را هم از دســت داده اند. کارگــران براي تغییر 

وضع موجود چه راهي پیش رو دارند؟
مشــکل اقتصاد ایران در دو چیز اســت؛ اول، رشــد 
ضعیف همراه با تورم. دوم، توزیع ضعیف ثروت و درآمد. 
در این شرایط طبقه کارگر آسیب بیشتري مي بیند. نه بازار 
کار وضع مناســبي دارد و نه سیستم حمایتي قوي در کار 
است. کارگران، کاري از دستشان برنمي آید جز تالش براي 
رسیدن به حداقل دســتمزد مورد انتظار؛ اما این تالش با 
توجه به بار هزینه اي که براي دولت و کارفرمایان دارد، با 
شکست مواجه مي شــود؛ بنابراین را هکار اساسي تقویت 
قدرت چانه زني از طریق تشــکل یابي صحیح است. البته 
نه فقط در جهت چانه زني درباره دســتمزد، بلکه مهم تر 
از آن درباره تغییر نظام تصمیم سازي به نحوي که توانایي 

تأمین رشد خوب همراه با توزیع را داشته باشد.
 کمک هاي دولت در روزهاي درگیــري با کرونا به  �

اقشــار کم برخوردار که کارگر ها بخــش بزرگي از آن 
هســتند، چقدر مؤثر بوده اســت؟ دولت اصال توان 

کمک کردن در این حجم را دارد؟
حدود ۲۴ میلیون نفر شــاغل وجود دارد که نیمي از 
این تعداد، جامعه کارگري اســت. بخش قابل توجهي از 
این جامعه کارگری در بخش غیررســمي شــاغل است؛ 
بنابراین در این شــرایط کرونایي، درآمد آنان کاهش جدي 
یافته اســت. درحالي که هزینه هاي شــان سر جاي خود 
اســت. پس اندازي هم ندارند که از مایــه بخورند. یارانه 
اعالم شــده ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني تک نفره تا خانوار پنج 
نفره، هرچند بي اثر نیست، ولي هم سه میلیون خانوار را 
پوشش مي دهد و هم رقم قابل توجهي نیست. پرداخت 
وام یک میلیون توماني نیز  به ۲۴ میلیون خانوار، هرچند 
بي اثر نیست، ولي احتماال بســیاري از دریافت کنندگان با 
توجه به شــرایطي که دارند، از عهــده بازپرداخت آن نیز 
برنخواهند آمد. اگر این سخن صحیح باشد، معنایش این 
اســت که بخش کثیري از جامعه دوقطبي، بدجوري در 
تله فقر معیشتي گرفتار شده است؛ اما درباره توان کمک 
دولت واقعیت امر این اســت کــه چنین تواني به صورت 

بالقوه هســت و به صورت بالفعل نیست. کسري بودجه 
پیش بیني شــده ۱۴۳ هزار میلیارد توماني امسال، به  دلیل 
افت قیمت نفت و مخارج جاري کرونا و افت مالیات ها، 
بیشتر خواهد شد. این کســري اجازه نمي دهد که دولت 
دســت به پرداخت هــاي بالعوض بزند. از ســوي دیگر، 
امــکان این بــراي کل نظام حکمراني وجــود دارد اگر از 
منابع نهادهاي عمومي اســتفاده شود؛ اما این نیز مشکل 
اصلي کســري بودجه را به صورت ریشه اي حل نمي کند. 
دینامیســمي که موجب بروز چنین کســري بزرگي شده 
اســت، باید رفع و رجوع شــود. این دینامیسم، ناتواني در 
تبدیــل امکانات به ظرفیت هاي تولیدي مولد با بهره وري 
باال و رشــد قوي همراه با توزیع صحیــح مبتني بر نظام 
مالیاتي پیشرفته تصاعدي است. در ارتباط با پرسش اول 
این نکته را اضافه کنم؛ وقتي نظام مدیریت ضعیف است، 
امکان تبدیل مازاد خصوصــي به مازاد اجتماعي منتفي 
مي شود؛ یعني امکان کاهش تضاد کار و سرمایه از طریق 
حداکثرســازي رشــد عدالت گرا وجود ندارد. رشــدي که 
هم به دلیل حضور تشــکل هاي کارگري در سازمان تولید 
و هــم به دلیل وجــود نظام مالیاتي پیشــرفته تصاعدي، 

برابري گراست.
این روزهــا تعیین حداقل  �  موضوع مهم دیگر 

دستمزد کارگرهاســت که با اعتراض جریان هاي 
کارگري مواجه شــد. چــرا این فرایند هر ســال 

نارضایتي کارگرها را در پي دارد؟
کارگــران خواســتار حفــظ قــدرت خرید دســتمزد 
دریافتي شــان هستند، چیزي بیشــتر نمي خواهند؛ یعني 
دستمزد اسمي که رشدي معادل میزان تورم داشته باشد. 
استدالل دولت این است که حداقل دستمزد یك میلیون و 
۸۳۴ هزار تومان با پرداختي هاي بابت حق مسکن و سایر، 
برابر دو میلیون و هشــتصد هزار تومان مي شود. به تازگی 
شــنیدم که حق مســکن افزایش یافته و این رقم به سه 
میلیون تومان رســیده است. کارگران بحثشان درباره پایه 
یعني یك میلیون و ۸۳۴ هزار تومان است. به نظر من حق 
با آنان اســت، چون با توجه به شــرایط بازار کار، بخشي 
از کارفرمایــان در بهترین حالت همین را مي پردازند. نوع 
قراردادهاي کوتاه مدت کار به گونه اي اســت که حتي در 
بخش رســمي دســت کارفرمایان براي پرداخت حداقل 
دســتمزد را باز مي گــذارد. برخي اســتدالل مي کنند که 
کارگراني با دستمزدهاي باال هم هستند. این درست است، 
ولي درصد کوچکي از کارگران با مهارت هاي باال، صاحب 
دســتمزدهاي خوب هســتند، بخش کثیر آنان با حداقل 
دستمزد باید بسازند که کفاف زندگي شان را نمي دهد؛ در 
نتیجه برخی که مي توانند دوشیفته کار مي کنند و بخشي 

هم که نمي توانند، صورتشــان را با سیلي باید سرخ نگه 
دارند. 
 کارگرهــا بعد از عید بــه کار فراخوانده شــدند و  �

برایشان برداشته شده است.  فاصله گذاري اجتماعي 
همچنین عده اي از مسئوالن پیشــنهاد داده اند براي 
«ســالمت کارگرها» راهپیمایي روز کارگر مجازي و از 
طریق شــبکه هاي اجتماعي برگزار شود. چرا سالمت 
کارگرها فقط در هنگام کار و کسب سود براي مسئوالن 

اهمیت دارد؟
کرونــا واقعیت هــاي مهمــي را برمــال کــرد؛ اینکه 
تخصص گرایي دموکراتیک و نه نخبه ســاالر مهم اســت 
و اگر کارگران نباشــند، گرســنگي به جاي کرونا همه را از 
پاي درمي آورد. اگر آموزش و پرورش و دانشــگاه و حوزه 
براي یک  ســال تعطیل شــوند، اتفاق خاصــي نمي افتد 
جز عقب ماندگي یک ســاله. این در برابر یک سال سر کار 
نرفتن کارگران و کشــاورزان وزني نــدارد. این یکي یعني 
ازکارافتادن چرخ تولید؛ یعني متوقف شــدن زنجیره هاي 
تولیــد و تأمین کاالها و خدمات. بــه نظر من کرونا خیلي 
خوب نشــان مي دهد که نظریــه ارزش کار تا حد زیادي 
درســت اســت. هرچند تعریف کار قطعا باید به گونه اي 
باشــد که پزشکان را نیز دربر گیرد؛ اما با وجود این، هسته 
اصلي کاري که در چنین موقعیتي حیات ما به آن وابسته 
است، تأمین مایحتاج مردم است. نانوایي ها اگر نان تولید 
نکنند، همه چیز به هم مي ریــزد و موارد دیگر. این بحث 
که کارگران به اندازه زحمتي که مي کشــند ســهم ندارند 
برحق اســت. البته در این سو کارفرمایان نیز بابت خیلي 
از مسائل شاکي هستند. ولي اشتباهشان در این است که 
فکر مي کنند با بســتن دست و پاي نیروي کار مشکل حل 
مي شــود. وقتي مشــکل در جاي دیگري است که اجازه 
رشــد مســاوات گرایي را نمي دهد که هم کارفرما راضي 
باشــد و هم نیروي کار، رفتن سراغ چنین سیاستي، تشدید 

تضاد است.
 برگردیم به کرونا و درس هاي عیني آن. �

عدالــت اجتماعــي مهــم اســت. در غیــاب چنین 
امــري، امکان کنترل خــوب کرونا وجود نــدارد. یک راه 
قرنطینه سازي اســت؛ اما افرادي به دلیل نداشتن ذخیره 
ناچار از نقض قرنطینه هســتند. اگر همــه به حداقل ها 
دسترســي داشــته باشــند و برخوردار از ذخیره  کافي و 
زیرســاخت حمایتي قوي باشــند، نقــض قرنطینه پیش 
نمي آید. تالش براي کســب لقمه ناني خشــک به بهاي 
به خطر انداختن جان را هیچ کس دوســت ندارد. تن دادن 
به آن ناشــي از شرایط اجتماعي اســت. شرایطي که در 

صورت تغییر، رفتارهاي خطرپذیر نیز تغییر مي کند.

دیني ترکماني از اهمیت تخصص گرایي گفت

 پژمان موسوى محمدرضا نیک نژاد


