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عکس :ترجمان

مکه ،همه ساله شاهد حضور امام عصر (ع) در منی
و عرفات است.
مشام جان ،اگر آشنا به عطر حضور باشد ،م یتواند
به استشمام آن حضور نورانی نایل آید و در هر جا،
رد پای مهدی(عج) را بیابد .عرفات ،آن عشق و شور
و عرفان حســین بن علــی (ع) را در دامنه «جبل
الرحمــه »تداعی م یکند .در تــب عرفان عرفات،
م یتوان با حسین بن علی (ع) اینگونه خطاب کرد
که:
ای حسین!....
تو در این دشــت چه خواندی که هنوز سنگهای
«جبل الرحمه» ،از گریه تو ناالناند؟ عشق را هم ز
تو باید آموخت و مناجات و صمیمیت را...و عبودیت
را؛ و خدا را هم ...باید ز کالم تو شناخت.
در دعای عرفه ،تو چه گفتــی؟ تو چه خواندی که
هنوز ،تب عرفان تو در پهنه این دشت به جاست؟
پهندشــت عرفات وادی «معرفت»است و به مشعر
وصل اســت وادی شور و«شــعور» دشت ،از نام تو
عرفان دارد و شب ،از یاد تو عطرآگین است.آسمان،
رنگ خدایی دارد.
و تو گویی به زمین نزدیک است ای حسین!...
ای زالل ایمان مرد عرفان و سالح در دعای عرفه تو
چه خواندی ،تــو چه گفتی ،که امروز زیر هر خیمه
گرم یا که در ســایه هر سنگ بزرگ یا که در دامن
کوه حاجیان گریاناند با تو ،در نغمه و در زمزمهاند...
خبر آنالین

تورم و افزایش قیم تها ،موجب سقوط ب یسابقه طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر مطلق شده است ،تاجایی که دیگر کمتر نشانی از طبقه متوسط
در اقتصاد ایران م یبینیم؛ طبقه متوســطی که بتواند الزامات اولیه زندگی مانند مســکن و خودرو را با چند ماه پ سانداز یا وام تهیه کند ،دیگر در
چیدمان طبقاتی ایران وجود ندارد .چرا که همه چیز ،دقیقاً همه چیز «الکچری» و دور از دســترس شــده است .این الکچری شدن جدا از مشکالت
اقتصادی ،تاثیر مســتقیمی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی م یگذارد که اولین آن فاصله طبقاتی است .برخی آنقدر دارند که نم یدانند چه کنند و
عدهای هیچ ندارند و نم یدانند چه کنند! و همین الکچری شدن است که باعث افزایش بزهکاری در جامعه م یشود
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«مجلس انقالبی» نظارت را با سازمان اوقاف کلید بزند
سروش بامداد
نوع مواجهۀ مجلس یازدهم  -که با شــعار اولویت
«نظارت» تشــکیل شــده -با ماجرای بحثانگیز
«وقف کوه دماونــد» م یتواند آزمونی ب رای مجلس
جدید باشد.
انتقادها متوجه ســازمان اوقاف و امور خیریه است و
تارنمای اصولگرای مشرق هم سکوت این سازمان
را «هزینهســاز» توصیف کرده و بازنشر این متن در
خبرگزاری فارس نشان م یدهد آنان نیز انتقاد دارند و
محدود به یک نحله در اصولگرایی نیست.
مشرق نوشته« :سازمان اوقاف ،به جز تکذیبیۀ اولیه
و احتمال شــکایت این سازمان از روزنامۀ همشهری
تاکنون به تماسهای مکرر خبرنگار گروه فرهنگی
ما پاســخ روشــنی نداده تا حاشــی ههای بیشتری
دامنگیر موضوع وقف بخشی از کوه دماوند شود».
این در حالی است که رضا افالطونی مدیر کل دفتر

حقوقی سازمان جنگلها گفته «دو پالک به سازمان
جنگلها برگردانده شــده و به دنبــال بازگرداندن دو
پالک دیگر هستیم».
این یادداشــت نم یخواهد این موضــوع را بکاود و
مخاطبان را به مطالب دیگر خصوصا ســخنان مقام
یاد شــده در سازمان جنگلها و نیز مقامات سازمان
ثبت و احیان ًا واکنش دســتگاه قضایی ارجاع م یدهد
و چه بسا از اساس باطل بوده بلکه قصد دیگری در
میان است:
این که یادآور شــویم زمان نظارت بر سازمان اوقاف،
فرا رسیده و مجلس م یتواند ورود کند چون بر خالف
تصور غالب ،سازمان اوقاف و امور خیریه مثل بنیاد
مســتضعفان کامال خارج از دولت و دستگاه اجرایی
نیســت و وضعیتی شبیه بنیاد شــهید دارد که هر
چند رئیــس آن با اجازۀ مقام معظم رهبری منصوب
م یشــود اما دســتگاه اجرایی به حساب م یآید زی را
حکــم رئیس آن را عضو ارشــد هیأت دولت  -وزیر

فرهنگ و ارشاد اســامی -صادر و امضا م یکند و
نمایندگان م یتوانند از وزیر ســؤال کنند یا دستکم
بخواهند مناسبات این وزارتخانه با سازمان اوقاف را
توضیح دهد.
ترجیح ســازمان اوقاف در سالهای گذشته خصوص ًا
پس از روی کار آمدن حجتاالســام ســید مهدی
خاموشی سکوت و پرهیز از پاسخگویی در رسانهها
بوده است.
تا جایی که حتی ســال گذشــته و پس از ماجرای
ابطــال موقوفۀ حاج طرخانی بــا چند حکم صریح
دادگاه انقالب نیز ابتدا سیاســت سکوت رسانهای و
تالش ب رای احیای موقوفه از طریق کمیسیون ماده
 2را در پیــش گرفتند .حــال آن که حکم ابطال بر
اساس زیر سؤال بردن اصل مالکیت صادر شده بود
و نظر کمیسیون درون سازمانی پس از حکم دادگاه
انقالب ،موضوعیت نداشت... .
ادامه در صفحه دو
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تحلیل

رزمایش خلی جفارس ،پاسخ ایران به مزاحمت
جنگندههای آمریکایی

واشنگتن :رزمایش سپاه
رع بآور و قلدرمآبانه بود

سپاه پاسداران رزمایشــی را در خلیج فارس آغاز کرد که منجر به پناه گرفتن
هواپیماهای جنگنده فرانســوی در در آشیانه پایگاه الظفره امارات و آماده باش
نیروهای پایگاه هوایی العدید قطر شده است.
در مرحله اول این رزمایش که روز سهشــنبه هفته گذشــته برگزار شــد ،سپاه
پاسداران پس از انتقال ماکت یک ناوهواپیمابر آمریکایی ،به صورت نمادین آن
را در آبهــای خلیج فارس منهدم کــرد .یک روز قبل از برگزاری این رزمایش،
خبرگزاریها با اســتناد به تصاویر ماهوارهای ،از جابجایی ماکت ناو هواپیمابر
آمریکایی از بندرعباس به تنگه هرمز خبر داده بودند .آسوشیتدپرس ناو بدلی را
به ناوهای هواپیمابر کالس "نیمیتز" تشبیه کرد که یکی از آنها هماکنون در
پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است.
تصاویر ماهواره ای از ماکت ناو فرضی آمریکایی مورد استفاده
در رزمایش سپاه
ارتش آمریکا به این رزمایش واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد .در بیانی های
که نیروی دریایی ارتش آمریکا منتشــر کرد ،رزمایش ایران «غیرمســئوالنه و
رفتاری جســورانه از سوی ایران» خوانده شده که با هدف «ارعاب و زورآزمایی»
انجام شده است.
خبرگزاری تســنیم درباره این رزمایش نوشته :دستاورد مهم هوا فضای سپاه در
این مرحله از رزمایش ،شــلیک موفق موشــکهای بالستیک از اعماق زمین
به صورت کام ً
ال اســتتار شــده بود که این دستاورد مهم م یتواند سازمانهای
اطالعاتی دشمن را در رویارویی احتمالی با چالشهای جدی روبرو کند.
برگزاری رزمایش سپاه در اوج تنش در روابط تهران -واشنگتن
این خبرگزاری درباره انهدام ناو فرضی آمریکایی در جریان این رزمایش نوشته:
این مرحله از رزمایش هواپیماهای سوخو  ۲۲سپاه ،اهداف از پیش تعیین شده
در جزایر فارور را به وسیله بمبهای بالدار مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.
انهدام اهداف دشــمن فرضی که سختگی رانه و در ابعاد بسیار کوچکتر از اندازه
واقعی ط راحی شــده بودند ،با انواع بمبهای هوشمند از دیگر بخشهای این
مرحله از رزمایش بود.
تسنیم تمرین جنگ دو نیروی هوافضا و دریایی سپاه در کنار یکدیگر را یکی
از بخشهای مهم این رزمایش خوانده و نوشــت :اجرای عملیات رزم موشکی
موفق با شــلیک دو فروند موشــک زمین به زمین هرمز و فاتح ،و یک فروند
موشک بالستیک به سمت اهداف معین ،همچنین اجرای آتش پدافند هوایی
نقطهای در این مرحله از رزمایش با موفقیت اجرا شد.
ام اس ان بی ســی در گزارشی با اشاره به برگزاری رزمایش سپاه نوشته :نیروی
دریایی ایــران مانور دریایی اش را در زمانی انجــام داده که ایران و آمریکا در
بیشترین حد تنش در دهههای اخیر هستند.
تصاویر این رزمایش در صدا و ســیما به نمایش در آمده و نشــان م یدهد که
گاردهای هوایی و نیروی زمینی ایران آماده مقابله با هرگونه حمله به ســواخل
جنوب غ ربی کشور هستند.
ام اس ان به حمله نمادین ایران به ناو هواپیمابر نیمیتز آمریکا نیز اشاره کرده و
نوشت :در تصویر تلویزیون راکتی از پشت پدافند به سمت دریا شلیک شد و ناو
هواپیمابر نمادین را نابود کرد .موشک دیگری نیز از یک هلیکوپتر پرتاب شد.
ســپس قایقهای موتوری دور ناو نمادین حلقه زدند و نیروهای مسلح بر روی
عرشه کشتی وارد شدند .ستون پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین واقع
شده استفاده ایران از ناو فرضی آمریکایی را محکوم کرده است.
ستون پنجم آمریکا :به دنبال درگیری با ایران نیستیم
«ربکا ربریچ» ســخنگوی ســتون پنجم به آژانس خبری فرانسه گفته :ما از
رزمایــش ایران که در آن قرار بوده یک نــاو فرضی آمریکایی مورد حمله قرار
بگیرد ،خبر داریم.
او گفته :ما با همکاری شــرکایمان رزمایشهای دفاع یای برای تقویت امنیت
دریانــوردی و آزادی دریانوردی برگزار م یکنیــم و آن وقت ایران رزمایشهای
تهاجمی با هــدف ایجاد رعب و زورآزمایی برگزار م یکند .او مدعی شــده :ما
همواره مراقب رفتارهای غیرمســئوالنه و جسورانه ایران در مجاورت آبراههای
بی نالمللی پر تردد هســتیم .این رزمایش باعث اختالل در عملیات ائتالف ما
در منطقه نشده و هیچ تاثیری بر جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز نم یگذارد.
او گفته ما به توانای یهای نیروی دریایی خود برای دفاع در برابر هرگونه تهدید
دریایی اطمینان داریم .ما دنبال درگیری نیستیم ،اما آماده دفاع از نیرو و منافع
آمریکا در برابر تهدیدهای دریایی منطقه هستیم.
رزمایش سراسر تهاجمی سپاه در خلیج فارس
فرمانده کل ســپاه پاسداران رزمایش یاد شــده را "سراسر تهاجمی" خواند و
به صدا و ســیمای دولتی جمهوری اسالمی گفت« :فضای عمل ما در سطح
راهبردی دفاعی است ،اما در سطوح عملیات و تاکتیک سراسر تهاجم هستیم».
از طرفی برخی رســانهها از فرود موشــکهای ایران در نزدیکی پایگاه هوایی
الظفره امارات خبر داده اند .نیروهای هوایی کشورهای آمریکا و فرانسه در این
پایگاه هواپیماهایی مستقر هستند .پهباد آمریکایی آر کیو ۴-گلوبال هاوک که
توسط سپاه منهدم شد از این پایگاه بلند شده بود.
پایگاه خبری ویون دراین باره نوشــته :الظفره به طور موقت محل استق رار پنج
جنگنده رافائل فرانســوی است که قرار بوده به سمت هند و پایگاه هوایی این
کشور حرکت کنند .بر اساس این گزارش این پنج جنگنده در تاریخ  ۲۷جوالی
از فرانسه حرکت کرده و قرار بوده امروز  ۲۹جوالی به هند برسند.
پایگاههای آمریکا در حالت هشدار پرسنل پناه گرفتند
«باربارا اســتار» خب رنگار ســی ان ان در صفحه توییتر خود نوشت :بر اساس
گزارشهای رســیده به سی ان ان ،در پی آغاز رزمایش دریایی ایران و به دلیل
احتمال برخورد موشــکهای ایرانی ،پایگاههای آمریکا در العدید قطر و الظفره
امارات در حالت هشــدار قرار گرفتهاند .پرســنل این دو پایگاه به ســی ان ان
خبر دادهاند که به آنها گفته شــده برای چند دقیقه پناه بگی رند .هیچ برخورد
موشکی صورت نگرفته ،اما مقامات آمریکایی گفته اند که باید اقدامات مراقبتی
را انجام م یدادند.
بر اساس گزارش سفارت هند در فرانسه ،جنگندههای فرانسوی توسط نیروی
هوایی هند خریداری شــده و قرار بوده به ناوگان این کشــور در هاریانا آمباال
بپیوندد .این کشــور  ۳۶جنگنده رافائل به قیمت  ۵۹هزار کرور روپیه در سال
 ۲۰۱۶خریداری کرده که اولین محموله آن قرار بوده امروز وارد خاک هند شود.
این رزمایش کمتر از یک هفته بعد از مزاحمت جنگندههای آمریکایی برای پرواز
ماهان بر فراز سوریه انجام شده است .دست کم چهار تن از مسافران ماهان در
اثر اقدام آمریکای یها مجروح شدند و ایران اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرد.
اگرچه مقامات ایرانی اعالم کردند که قصد انتقام گیری ندارند ،اما برگزاری این
رزمایش به زعم رسانههای آمریکایی ،پاسخی به اقدام آمریکای یها بوده است.
رویداد۲۴

ایران و جهانشهراخبار جامعه نقدتحلیل

چرا ایران «حمله به ناوهای آمریکایی در خلیج
فارس» را شبیهسازی کرد؟
قواعد درگیری در خاورمیانه به سرعت در حال تغییر است

انتخاب -قواعد درگیــری در منطقه بین دو طرف،
شــاهد تغیی رات سریعی است ،بویژه در ع راق و سوریه.
چرا که ب رای اولین بار ،جنگندههای آمریکایی متعرض
هواپیمای مســافربری ای ران در آسمان سوریه شدند و
این اقدام ،نم یتواند از تالشهای آمریکا و اســرائیل
ب رای خروج ای ران از سوریه دور باشد.
روزنامه قطری العربی الجدید چاپ لندن نوشــت :روز
سه شــنبه ته ران اعالم کرد که رزمایشهای عظیمی
را در منطقــه خلیج فارس و تنگه هرمز به مشــارکت
نیروهای دریایی و هوایی وابســته به ســپاه پاسداران
برگزار م یکند.
در ادامه این مطلب آمده است :این رزمایشهای ای ران
دالیل فراوانــی از نظر زمان بندی ،ابعاد و مضامینش
دربردارد ،عالوه بــر اینکه ته ران تالش م یکند از این
طریــق پیامهایی را متوجه طرفهــای متعددی کند
که در مقدمه انها ایاالت متحده آمریکاســت ،به این
دلیل که رزمایشهای مذکور در شــرایط عادی انجام
نم یشــود ،چرا کــه اوال این رزمایشهــا در بحبوحه

تنشهای موجــود بین ایــران و ایــاالت متحده در
خصوص تمامی پروندههــای داغ بین دو طرف بویژه
در موضوع هســتهای و نقش منطقــهای ای ران ،برگزار
م یشود.
از یک ســو ،دولت ترامپ در چارچوب سیاسی تالش
م یکند بیشترین فشــارها را بر ته ران وارد کند ،تا بار
دیگر پرونده ای ران را به سازمان ملل بکشاند ،همانطور
که پیش از امضای توافق هســتهای در ســال ۲۰۱۵
چنین کرد و از ســوی دیگر ،قواعد درگیری در منطقه
بین دو طرف ،شــاهد تغیی رات سریعی است ،بویژه در
ع راق و ســوریه .چرا که بــرای اولین بار ،جنگندههای
آمریکایــی در عصر پنجشــنبه متعــرض هواپیمای
مسافربری ای ران در آســمان سوریه شدند و این اقدام،
نم یتواند از تالشهای آمریکا و اســرائیل ب رای خروج
ای ران از سوریه دور باشد.
در وهلــه دوم ،آنچــه بر اهمیــت رزمایشهای ای ران
م یافزایــد ،اجــرای آن در یــک منطقه اســتراتژیک
حســاس است ،که از دو سال پیش شاهد درگیریها و

برخوردهایــی بین ای ران و ایاالت متحده و هم پیمانان
آن است.
در مرحله بعد ،آنچه بر حضور بحران با واشــنگتن در
مرکز رزمایشها تأکید م یکند ،اجرای این مانور توسط
نیروهای ای رانی ،با هدف شــبیه سازی نابودی ناوهای
آمریکایی است ،که نشان دهنده تهدید مستقیم ای ران
علیه حضور آمریکا در آبهای خلیج فارس است .طی
دو سال گذشــته ته ران به تهدیداتی علیه جنگندهها
و ناوهــای دریایی آمریــکا در خلیج فارس ،در صورت
تعرض انها به اهداف ای رانی ،عادت کرده است.
در همین رابطه ،فرمانده ســپاه پاسداران ای ران ،سردار
ســامی طی اظهاراتی در خصوص مانورهایی که در
خلیج فارس برگزار شــد ،تاکید کرد که سیاســتهای
کشــورش ،ب رای حفظ منافع آن ،دفاعی اســت ،بدین
معنا که« :ما به هیچ دولتــی حمله نم یکنیم ،اما در
تاکتی کها و عملیات ،کامال هجومی عمل م یکنیم».
بــه موازات تنشهای روز افزون بیــن ای ران و آمریکا،
روابــط ای ران و کشــورهای اروپایی حاضــر در توافق
هســتهای نیز اخی را در پی موضع اروپای یها در زمینه
اجرای توافقی که تقریبا فرو پاشیده ،شاهد تنش است.
عالوه بــر اینکه آژانس بین المللی انرژی هســتهای
نیز خواســتار دســت یافتن به اجازه بازرسی دو پایگاه
مشــکوک به انجام فعالی تهای هســتهای و گشودن
آنها به روی بازرســان این آژانس شده است ،در حالی
که ته ران مخالف این درخواست است.
گذشــته از این ،اهمیت زمان بندی رزمایشهای ای ران
از این جهت است که اخی را پایگاههای حساس ای رانی
شــاهد حوادث امنیتی بوده است که بنابر گزارشهای
اســرائیلی و غربی ،نتیجه عملیــات خ رابکارانه بوده
اســت و در مقدمه این حوادث ،انفجاری اســت که در
نطنز اتفاق افتاد و مســئوالن ای رانــی بعید نم یدانند
که طرفهای خارجی پشــت این حادثه باشــند و در
صورت اثبات ،این طرفها با پاســخ قاطع ای ران مواجه
م یشوند.

پیشگیری از گره کوری که به دندان هم باز نمیشود!
محمد سعادتمند
چندین سال است که دولتهای مختلف در کشور سعی
م یکنند مردم را به ســوی ســرمایهگذاری در «بورس»
ســوق دهند .در سالهای گذشته سرمایههای سرگردان
مردم به سمت بازارهای دیگر از قبیل مسکن ،ارز ،سکه
و طال ،ســپرده گذاری در بانکها و ...سرازیر م یشد .با
هجوم ناگهانی سرمایههای سرگردان به هر کدام از این
بازارها؛ شاهد تالطم ،به هم ریختگی  ،افزایش قیمتها و
ایجاد قیمتهای کاذب و حبابی در آن بخش ها بودیم.
پایان همه ایــن ماجراها معمو ًال اینگونه م یشــد که
خیل عظیمی از مردم ،بهویژه صاحبان سرمایههای خرد؛
بهشدت دچار ضرر و زیان م یشدند و گاه تمام زندگی و
سرمایه و پس انداز خود را از دست م یدادند.
البته عدهای قلیل هم که شامل سرمایهداران و کسانی
که از انواع رانت برخوردارند ســود کــرده و با چند ب رابر
شدن ســرمایه و دارایی خود به سراغ بازار هدف بعدی
م یرفتند.
اما تقریب ًا از سال گذشــته «بورس» هم به بازار جذابی
ب رای ســرمایهگذاری تبدیل شده اســت .هم اینک در
«بورس» شــاهد ســوددهی باورنکردنی و حتی گاهی
افســانهای در برخی موارد هســتیم و به همین دلیل
ســرمایه ها در حال سرازیر شدن به بورس هستند .اگر
سرمایه گذاران حرفه ای و کسانی که با مطالعه در حال
سرمایه گذاری هستند را کنار بگذاریم خیل عظیم مردم
بدون آگاهی و کمترین شناخت از بورس و ماهیت آن و

صرف ًا به امید دریافت سود کالن از سرمایه اندکشان در
حال سپردن سرمایههای خود به دریای مواج و متالطم
و شاید ب یساحل بورس هستند
هم اکنون قیمت ســهام بسیاری از شرکتها در بورس
ای ران چندین ب رابــر کل ارزش و دارای یهای واقعی این
شرکتهاست و این بزرگترین اخطار به مردم ،مسؤولین
دولت ،مجلس ،قوه قضائیه و نظام است.
در روزهای گذشته در خبرها شاهد بودیم که بهطور مثال
ارزش سهام برخی از خودروسازان داخلی در بورس ای ران
از ارزش خودروسازان مطرح دنیا باالتر رفته است! دقیق ًا
در همین بازه زمانی هر کدام از  2خودروساز بزرگ کشور
چندین هزار میلیارد زیان انباشته دارند .در واقع صورت
ساده شده مسأله این است که مردم چندین ب رابر ارزش
یک کاال پول ب رای آن پرداخت کردهاند.
متأســفانه به عمد یا ســهو اطالعرســانی درستی در
مــورد بورس و ماهیت آن جهــت آگاهی مردم صورت
نم یپذیرد .تصور عمومی ســرمایهگذاران غیر حرفهای
این است که در صورت هر گونه مشکل سریع م یتوانند
سرمایههایشان را از بورس خارج کنند .غافل از اینکه در
بورس هیچ گونه تعهدی در مورد عودت اصل ســرمایه
وجود ندارد.
به طور مثال شــما  10هزار سهم به ارزش هر سهم 10
هــزار تومان را به مبلغ  100میلیون تومان م یخرید .در
صورت ترکیدن حباب بورس و بروز مشکل؛ شما دارای
همان 10هزار سهم هستید؛ اما ارزش هر سهم شما به
طور مثال اگر نصف شود (هر سهم 5هزار تومان شود)؛

عمآل  100میلیون شما تبدیل به  50میلیون م یشود و
این مســئله بسیار مهمی است که حداقل بنده ندیدهام
دستاندرکاران محترم در این مورد ب رای مردم روشنگری
کرده باشند.
مســلم ًا در صورتی که بورس دچار مشــکل شود  -که
بــا توجه به قراین دیر یا زود ایــن اتفاق خواهد افتاد -
آنگاه معضل بسیار بزرگی ب رای کشور رقم خواهد خورد
کــه ماجرای صندوقها و مؤسســات مالی و اعتباری و
حواشــی مرتبط با آن در مقابل عوارض این ماجرا هیچ
خواهد بود.
بنــده به ضرس قاطع معتقدم که بورس یکی از بهترین
مبادی سرمایهگذاریســت اما مشروط به اینکه ضوابط
و اصول حاکم بر آن به درســتی اجرا شــود .متأسفانه
در حــال حاضر؛ ظاه راً ریالی از هزاران میلیارد ســرمایه
مردم که وارد بورس شده به شرکتها و صنایع تولیدی
جهت افزایش تولید و بهرهوری تزریق نشــده و صرف ًا در
حال چرخش و دســت به دست شدن و سفته بازی بین
دالالن است.
به هر حــال نگاه کوتــاه مدت به بــورس از جانب
دولــت و دیدن آن بــه عنوان تأمین کننده بخشــی
از هزینههــای جــاری هر چند شــاید در کوتاه مدت
گرهی از مشــکالت را باز کند اما در دراز مدت خود
م یتواند به گره کوری تبدیل شود که به هیچ دندانی
نم یتوان آنرا باز کرد.
الف

«مجلس انقالبی» نظارت را با سازمان اوقاف کلید بزند

ادامه از صفحه یک
موضــوع این موقوفــۀ خاص به دو ســبب مورد توجه
رسانهها قرار گرفت .یکی افشای مالکیت اولیۀ سپهبد
تیمور بختیار اولین رئیس ســاواک در رژیم گذشــته و
دومی نســبت نزدیک خانوادگی رئیس کنونی سازمان
اوقاف با اعضای هیأت متولیان موقوفۀ حاج طرخانی.
عصر ای ران ســال پیش از قوۀ قضاییه خواســته بود در
راســتای اصالحات قضایی آقای رئیســی این قوه وارد
بحث وقف و موقوفه هم بشود تا در آینده شاهد تشکیل
پروندههایی چون سلطان رشــوه و سلطان سکه دربارۀ
وقف و موقوفهها نباشیم.
بــه عبارت دیگر چشــم باز نکنیم و ببینیم کســی یا
کســانی به عنوان ســلطان وقف محاکمه م یشوند و
بخوانیم ،بعضا ب یآن که مالکیت داشــته باشند ،وقف
کردهاند یا ب رای فرار از قوانین مربوط تصرف اراضی بایر

باالی هزار متر زیر پوشش وقف رفتهاند یا ب رای این که
هیأتهای هفت نفرۀ واگذاری زمین ســراغ آنها نیایند،
وقف کردهاند تا بعد که آبها از آســیاب افتاد کار خود
را سامان دهند ،یا شروع کردهاند به اجارههای بلند مدت
 99ساله و حتی فروش!
اکنون نیز م یتوان از نمایندگان مجلس خواســت اگر
ســازمان اوقاف واقعا زیر نظر وزارت ارشاد است ،از این
منظر وارد شوند و اگر هم عمال نیست ،قانونی تصویب
کنند و آن را قابل نظارت سازند.
وجه سیاســی قضیه که می تواند اعتبار آسیب دیده به
ســبب ماجرای پروندۀ مهرداد بذرپاش در قضیۀ دیوان
محاسبات را نیز ترمیم کند ،این است که رئیس سازمان
اوقاف در ســالهای ریاست ســازمان تبلیغات اسالمی
در عرف سیاســی به عنوان متحد محمد باقر قالیباف
شــهردار وقت تهــران و کاندیدای انتخابات ریاســت

جمهوری شناخته م یشد و این نکته از موضعگیریهای
خبرگزاری وابســته به این سازمان در نقد دولت محمود
احمدینژاد و تبلیغ قالیباف و شرکت درتصمیمگیریهای
انتخاباتی از جانب او نیز کام ً
ال مشهود بود.
اکنــون که آقای قالیباف بر کرســی ریاســت مجلس
نشســته ،چنانچه در نخستین گام سراغ سازمان اوقاف
و متحد سیاســی بروند او م یتواند با سری بلند بگوید
مصالح کشــور را بــر رفاقت و پیوند سیاســی ترجیح
داده اســت .هر چنــد ناظ ران حــدس م یزنند چنانچه
مجلس بخواهد ســراغ سازمان اوقاف برود ،بعید نیست
حجتاالسالم خاموشی ترجیح دهد کنارهگیری کند چرا
کــه احتما ًال به بحث موقوفۀ باطل شــده حاجطرخانی
هم پرداخته خواهد شــد و او عالقهای به طرح مباحث
خانوادگی در رسانهها ندارد.
عصر ایران

اخبار

پاسخ توئیتر به
اسراییل درباره انتشار
پیامهای رهبر انقالب
ایســنا -یکی از مســؤوالن توئیتر اعالم کرد که پیامهای
توئیتر رهبری جمهوری اســامی ایــران مغایر با قوانین این
شبکه اجتماعی نیست.
ایلوا پترسون ،رئیس سیاستهای توئیتر در خصوص اسرائیل
و کشــورهای نوردیک ،ســخنان رهبری را مغایــر با قوانین
نفرتپراکنــی ندانســت و اعالم کرد که ایــن تویی تها تنها
«قدرتنمایی در حوزه سیاست خارجی» محسوب م یشوند.
وی در ویدئو کنف رانســی در این خصــوص گفت :رویکرد ما
در خصــوص رهب ران جهان م یگوید که تعامل مســتقیم با
چهرههای عمومی و همچنیــن اظهارنظر در خصوص وقایع
سیاســی روز و یا حتی قدرتنمایی سیاست خارجی در حوزه
اقتصادی-نظامی نقض قوانین ما محسوب نم یشود.
اعتراضات مقامات صهیونیستی و آمریکایی به رویکرد توئیتر
در خصوص ایران در پی آن مطرح م یشــود که این شــبکه
اجتماعی چندین بار توئی تهــای دونالد ترامپ رئی سجمهور
آمریکا را بهدلیل نفرتپراکنی و انتشار اطالعات نادرست ،پنهان
و یا برچس بگذاری کرده است.

سود  ۱۳درصدی برای
وام ودیعه مستأجران
زیاد است
ایلنا -یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :سود  ۱۳درصدی برای وام ودیعه مستأجران زیاد است
و باید این سود به صورت پلکانی در نظر گرفتهشود.
اقبال شاکری درباره سود  ۱۳درصدی وام ودیعه مسکن که این
روزها برای مستأجران در نظر گرفته شده است ،گفت :جزئیاتی
از اینکه چرا سود وام ودیعه را  ۱۳درصد تعیین کردهاند ،برای
ما هم روشن نیســت ،در کمیسیون عمران علت تعیین این
درصد مطرح نشد.
این عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه ســود وام ودیعه مســکن باید کمتر از  ۱۳درصد باشد،
گفت :این  ۱۳درصد ماهی ،حدوداً یک درصد م یشــود اگر ۵۰
میلیون به هر مستأجری داده شود ،باید حدود ماهی  ۵۵۰هزار
تومان سود بدهد و یکسال بعد هم اصل پول را برگرداند.
وی ادامه داد :معتقدم وزارت راه و شهرسازی باید سود این وام را
پلکانی در نظر م یگرفت یعنی اگر قابلیت شناسایی اقشار وجود
داشــت برای عدهای باید آن را  ۴الی  ۵درصد نظر م یگرفتند و
برای عدهای هم شاید کمتر از این درصد لحاظ م یکردند.
نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اینکه
شناســایی افراد برای درصدبندی وام دریافتی کار آسانی است
و آنچنــان پیچیدگی ندارد ،عنوان کرد :م یتوان از روی منطقه
شــهری یعنی محلهای که خانه در آن قرار دارد ،می زان اجاره
بهایی که فرد پرداخت م یکند را با اطالعاتی که در ســامانه
ثبت شــده است با می زان ســود دریافتی تنظیم و به صورت
پلکانی دربیاوریم تا این سود  ۱۳درصدی لحاظ نشود.
وی خاط رنشــان کرد :اگر وام ودیعه مســکن قرضالحســنه
م یشــد ،برای آنان که نیازمند واقعی این وام هستند ،بسیار
فرصت مناسبی م یشد.
وی ادامه داد :شــاید گفته شــود اگر سود پلکانی شود عدهای
ســو اســتفاده کنند؛ بله بار اول ممکن است عدهای به ناحق
بگی رنــد ،چه کاری کنیم؛ از هیچی بهتر اســت ،در عوض ما
یکســال فرصت داریم و م یتوانیم روی سامانه کار کنیم و از
سال بعدش به افراد نیازمند باین وام را دهیم.

محمود احمدی نژاد
محاکمه میشود؟
رویداد - ۲۴عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری می گوید:
برخی رؤســای جمهور ما در دوره دومشان خوب عمل نکردند
اما ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد از روز اول تا پایان دوره
 ۸ساله خراب بود.
احمد کریمی اصفهانی ،عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری
با اشاره به تحرکات اخیر احمدی نژاد و اینکه چقدر معطوف به
کاندیداتوری در انتخابات  1400است ،گفت :آقای احمدی نژاد
یکی از رئیس جمهورهایی بود که از اول دوره اش تا روز پایان
کارش فرافکنی داشت و خودش را در نظام جمهوری اسالمی
یک ســر و گردن از کل مسؤلین باالتر می دانست و یکی از
اشتباهات بزرگ این بود که فکر م یکرد لنگر زمین و آسمان
است و هر مشــکلی را می تواند حل کند و حتی داشت یک
جای پا از رهبری هم باالتر می گذاشت.
وی گفــت :یکی از فرصت های طالیی که در این  ۴۰ســال
بهدست آمد ،دوره طالیی  ۸سال ریاست جمهوری احمدی نژاد
بود که از نظر درآمد ارزی باالترین درآمد را داشتیم و اگر ما در
آن مقطــع ارز را کنترل و حفظ کرده بودیم به اندازه تمام دوره
ها درآمد نفتی آن دوره را داشــتیم و میانگین فروش نفت ما
 ۱۱۰دالر بود و بیشترین نفت را در آن مقطع  ۸ساله فروختیم.
دبیر کل اصناف و بازار گفت :هیچ کســی نیامده است و این
شخصی که این همه خیانت کرد را مؤاخذه کند و این مسئله
ای اســت که به نظر من در کنار قوه مجریه  ،قوه قضاییه با
دنبال کردن تخلف هایی که در ادوار مختلف ریاست جمهوری
باید جلوی این خس ران ها را بگیرد یا قوه مقننه با نظارت خود،
می توانستند بهتر عمل کنند اما این فرصت ها از بین رفت.
در صورتی که ما با آن پول می توانســتیم مملکت را صدها
سال بیمه کنیم.
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مهر  -وقتــی آزمون پاالیشــگاه نفت تبریز
بــا اصــرار متولیان تغییــر زمــان نیافته و با
کجســلیقهگی تمــام در روز برگــزاری آزمون
سراسری دکترا برگزار خواهد شد.
مشخص شدن زمان برگزاری آزمون استخدامی
پاالیشگاه تبریز در روز پنجشنبه  ۹مرداد ماه و
همزمانی آن با زمان برگزاری آزمون سراســری
دکترای تخصصی باعث ســر درگمی داوطلبان
استخدام و کنکور دکترا شده است
مدیر روابط عمومی شرکت پاالیش نفت تبریز
با اعالم اینکه آزمون اســتخدامی این شــرکت
بر اســاس تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا
تعیین و مشخص شده است گفت :این شرکت
هیــچ گونه اعمال نظــری در تعیین زمان این
آزمون نداشته است.
جلیــل رجبی اظهار کرد :تاریــخ برگزاری آزمون
استخدامی شرکت پاالیشگاه نفت تبریز از طریق
ستاد استانی مقابله با کرونا بارها به تعویق افتاده
است.
امکان تعویق آزمون استخدامی
وجود ندارد
وی ادامه داد :بــا توجه به تعیین وقت برگزاری
این آزمون از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا،
آزمون اســتخدامی نهم مرداد ماه بر اســاس

اخباراندیشهشهرگزارشنقدتحلیل

برگزاری آزمون دکتری و آزمون استخدامی پاالیشگاه نفت تبریز در یک روز

کج سلیقگی به نام آزمون استخدامی
دکتری نیز ثبت نام کردهاند.

اعالم قبلی در زمان و مکان تعیین شده برگزار
م یشود.
رجبی افزود :زمان برگزاری آزمون اســتخدامی
شرکت پاالیشــگاه تبریز از سویی ستاد مقابله
با کرونا زمانی تعیین شــد که سازمان سنجش
زمان برگزاری آزمون دکتــرا را  ۲۵تیرماه اعالم
کرده بود و بر اساس اطالعیه سازمان سنجش
برگزاری این آزمون نهایی شد .وی در خصوص

همزمانی آزمون اســتخدامی پاالیشگاه تبریز با
آزمون دکترای سازمان سنجش در نهم مرداد ماه
سال جاری ،گفت :متأسفانه امکان تعویق آزمون
استخدامی وجود ندارد.
مســئول بسیج دانشــجویی دانشگاه سهند
تبریز گفت :نکتهای که قابل توجه است این
اســت که بعضی از متقاضیان شرکت کننده
در آزمون استخدامی پاالیشگاه ،ب رای آزمون

اگر تغییری صورت گیرد باید از سوی
پاالیشگاه باشد
امیرحسین فیضی ادامه داد :در رابطه با مسئله
تداخل پی دا کردن آزمون اســتخدامی پاالیشگاه
تبریز با آزمون دکتری م یباشد که آزمون دکتری
 ۹صبح روز پنجشــنبه نهم مرداد برگزار خواهد
شد و آزمون اســتخدامی پاالیشگاه نیز ساعت
 ۹:۳۰دقیقه همان روز برگزار خواهد شد.
وی اضافــه کرد :بنا به برگــزاری این آزمون در
دانشگاه صنعتی سهند ،در تماسی که با معاون
آموزشــی دانشگاه صنعتی ســهند گرفته شد؛
معاون دانشــگاه اعالم کرد کــه در این آزمون،
تنها مجری بوده و حق امکان تغییر در برگزاری
آزمون وجود ندارد و هر گونه تغییر صورت گرفته
باید از سوی پاالیشگاه انجام گیرد.
وی ادامه داد :در طــی تماس صورت گرفته با
جذب نیروی پاالیشگاه ،با رفتاری عجیب روبرو
شــدم که افرادی که قصد شــرکت در آزمون

دکتری را دارند به درد ما نم یخورند.
فیضی بیان کرد :اکثر افراد در هر دو آزمون ثبت
نام کردهاند ،با وجود تغییر روز و ساعت از سوی
پاالیشگاه قابل حل است.
وی در پایــان گفت :طــی تماسهای صورت
گرفته تداخل پیش آمده را از این دانســتند که
سازمان سنجش ،چندین بار تاریخ آزمون خود را
تغییر داد که ما نیز تاریخ را تغییر کردیم و حال،
سازمان سنجش بعد از ما اعالم کرده است که
باید سازمان سنجش ،روز برگزاری آزمون خود را
تغییر دهد.
با همه اوصاف و بــا این بی برنامگی متولیان
امر ،دانشجویانی که با هزار آرزو برای تحصیالت
تکمیلــی درس خوانده بودند و یــا با هزار آرزو
خود را برای آزمون اســتخدامی پاالیشگاه نفت
تبریز آماده کرده بودند حال باید یکی را انتخاب
کنند و در صورت عدم موفقیت یک سال منتظر
کنکور و یا آزمونی دیگر باشــند و این قصور از
ســوی مدیران برگزاری ایــن آزمونها باید به
صراحت پاسخ داده شود.

یک فعال سیاسی اصالح طلب:

شاید اصالح طلبانی که هیچگاه تایید نمی شدند۱۴۰۰،تأیید شوند

ایســنا -یک فعال سیاســی اصالح طلب گفــت :برای
افزایش مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ممکن است کسانی که
شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه می دهند و حتی برخی
اصالح طلبان که در شــرایط عادی هیچ گاه تأیید صالحیت
نم یشدند ،تأیید شوند.
محســن رهامی با اشــاره به تأثیر کرونا بر اقتصاد کشــور،

ایلنــا -معمول یتریــن غذاهــا ،ســادهترین موبایلها،
ب یکیفی تتریــن خودروها ،ســطح پایی نتریــن خانهها،
الکچری شدهاند .تورم و گرانی دست به دست هم دادهاند
تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دست یترین آرزوهای
خود محروم کنند
کرونا اقتصاد را در ســطوح مختلف به لرزه انداخته است؛
گروههای بسیاری از مزدبگی ران موقت و فصلی ،کار خود
را از دســت دادهاند و تعداد بسیاری نیز به خاطر تعطیلی
موقت خطوط تولید ،مجبور شدهاند تعدیل ناخواسته را به
جان بخرند ،تا جایی که ب راساس آمار رسمی ،حدود نهصد
هزار نفر در صف متقاضیان رســمی بیمه بیکاری کرونا،
منتظر ایســتادهاند .در این شرایط ،دولت بهجای حمایت
غذایــی و ضروری کــه م یتواند از طریــق «کارتهای
اعتباری شارژشــونده» انجام شود و کمبودهای خوراکی و
ضرروی خانوارها را برآورده سازد ،اقدام به تزریق نقدینگی
در قالبهــا و فرمهای مختلف کرده اســت ،از «حمایت
معیشتی کرونا» که به اقشار آسی بپذیر مبلغ ناچیز ۲۰۰
تا  ۶۰۰هزار تومان داده م یشــود تــا وامهای حمایتی از
مشاغلی که بازار کار خود را از دست دادهاند.
جدا از هوشــمند نبودن و ناکافی بودن این حمایتهای
نقــدی ،تزریق نقدینگی در جامعه ،در شــرایطی که خود
دولــت با افزایــش قانونمند و اصولی دســتمزد کارگران
مخالفت کرده اســت ،م یتواند تــوازن اقتصاد را بیش از
پیش برهم بزند و موجب بروز مشکالت بسیار شود.
بودن سیاستهای دولت
تور مزا ِ
مساله اصلی اینجاست که این نوع کمکهای نقدی که
مبلغ آن بسیار ناکافی است ،نم یتواند نیازهای ضرورری
و اساســی خانوارها را به صورت نظاممند و فارغ از دغدغه
برطرف کند؛ درحالیکه اگر دســتمزد نیروی کار ب راساس
اصــول و قانون و متناســب با نیازهــای زندگی افزایش
یابد ،نیازهای خانوارها بــا الگوی ترجیحی خود خانوارها
به صورت اصولی برطرف خواهد شــد؛ کارگر با دســتمزد
مکفی م یتوانــد نیازهای خوراکی خانــوار را به صورت
شایسته برطرف کند ،هزینههای دیگر زندگی مانند حمل
و نقل ،مســکن و سایر هزینهها را نیز بپردازد و در ضمن
باید بتواند با دســتمزد خود ب رای آینــده پ سانداز کند اما
دولــت با ادعای تورمزا بودن دســتمزد ،همواره با افزایش
عادالنه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده اســت؛ این
پاردایم
درحالیست که خود دولت با تزریق نقدینگی تحت
ِ
«یارانه» یکی از بزرگترین مولدان تورم و گرانی بوده است؛
این واقعیت حتی در گزارشهای رسمی منتشره به وضوح
دیده م یشود.
در پایــان گزارش امــور اقتصاد کالن ســازمان برنامه و
بودجه آمده اســت :در صورت اجرای سیاستهای اعطای
تسهیالت  ۷۵هزار میلیارد تومانی به حمایت از بنگاههای
صنعتــی و خانوارهای متاثر از شــیوع ویــروس کرونا و
سیاســتهای دیگر اقتصادی ،برآورد تورم ســال ۳۴ ،۹۹
درصد خواهد بود.
در عین حــال ،در روزهای میانــی فروردین ماه ،جمعی
از اقتصاددانــان در نامهای بــه رئی سجهمور راهکارهای
پنجگانــهای را در قالب «بســته اقدامــات عاجل» ب رای

اظهار کرد :کرونا موجب شــده است که بسیاری از کسب و
کارها تعطیل و کارمندان و کارگران زیادی بیکار شــوند ،این
بیماری بیشترین فشار را بر طبقات پایین وارد کرده و موجب
گســترش نارضایتی شده است و شاید این نارضایتی موجب
کاهش مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰شود.
وی با اشاره به کاهش فعالیت جریانهای سیاسی ،ادامه
داد :احزاب و جریانهای سیاســی معمو ًال در این فاصله
تا انتخابات ،نظــرات خود را اعالم کــرده و کاندیداهای
احتمالی خود را غیرمستقیم معرفی می کردند ،اما اکنون
فعالیــت چندانی ندارند و اگر شــرایط به این گونه پیش
رود ،شاهد کاهش مشارکت جامعه و جریان های سیاسی

در انتخابات خواهیم بود و شــرایط مشارکت انتخابات ۹۸
شاید عموم یتر شــود ،زی را در انتخابات مجلس ،عوامل
محلــی و قومی در مشــارکت تأثیر مثبــت دارد ولی در
انتخابات ریاســت جمهوری چنین ویژگی وجود نداشته و
عوامل محلی و قومی موجب افزایش مشارکت نم یشود.
این فعال سیاســی با بیان اینکه جریان اصالحات می تواند
بین شــصت تا هفتاد درصد جامعه را پای صندوق آرا بیاورد،
خاط رنشــان کرد :با این حال در انتخابــات  ۹۸کاندیداهای
این جریان ردصالحیت شــدند و با استعفای عارف و موسی
الری ،شــورای سیاســتگذاری هم تعطیل شــد و انسجام
دوباره اصالحطلبــان زمان برخواهد بود .وقتی اصالح طلبان

بــه صورت جدی در صحنه نباشــند ،رقیب آنها هم حضور
چندان چشــمگیری نخواهد داشت .وقتی مثل انتخابات۹۸
اصالحطلبان در صحنه نباشــند ،رقیب هم ب یانگیزه خواهد
شد و این وضعیت در انتخابات ۱۴۰۰م یتواند تشدید شود.
رهامی با اشاره به تأثیر نارضایتی مردم در کاهش مشارکت در
انتخابات ،گفت :در این شرایط شاید با تأیید صالحیت کسانی
که شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه م یدهند ،تالش شود
تا مشارکت بیشتر شود .در انتخابات سال ۷۶محمد خاتمی
بیســت میلیون رأی آورد در حال یکه اگر او تأیید نم یشــد
شاید مجموع رأی دهندگان بیش از ده میلیون نفر نم یشد.
در سال  ۹۲هم تقریب ًا همین شرایط بهوجود آمد.

دوران الکچری شدن همهچیز حتی سفرهها ،خوراکیها و خانهها

بازگشت به عصر «چینی بندزنها»
کاهش تبعات اقتصادی شــیوع ویروس کرونا پیشــنهاد
دادند و اعالم کردند سیاســت اعطای تسهیالت  ۷۵هزار
میلیارد تومانی به بنگاهها با این اســتدالل که بنگاهها،
نیروی کار خود را حفظ کنند و دست به تعدیل نیرو نزنند،
در شرایطی که سیستم نظارتی قوی وجود ندارد ،م یتواند
فقط به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بیانجامد؛ چراکه
ممکن است بنگاهها ،این تسهیالت نقدی را بگیرند ولی
بازهم کارگران خود را اخ راج کنند و تسهیالت نقدی را در
جای دیگری به جز تامین هزینههای بنگاه ،خرج کنند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)
ضمن یادآوری وعدههای دولت ب رای رساندن تورم در سال
 ۹۹به زیر  ۲۰درصد م یگوید :سیاســتهای پولی دولت،
بسیار مخرب و تورمزاست؛ با این سیاستها که غالب ًا بر
مبنای یارانهپردازی شــکل گرفتهاند ،نه بحران معیشتی
مردم حل م یشود و نه م یتوان تورم را کنترل کرد .اکنون
شاخصههای نگرانکنندهای در اقتصاد داریم مانند فاصله
بیش از  ۳درصدی میان تورم اســتانها ،مشکالت ضریب
جینــی و تالشهای ناکام دولت ب رای جمعآوری پول نقد
مردم.
مزد مظلوم!
او به افزایش چشــمگیر نرخ طال و دالر اشــاره م یکند و
م یگوید :فعاالن کارگری سالهاســت که نسبت به ادامه
این سیاستها هشــدار دادهاند؛ در سالهای گذشته بارها
گفتیم که اگر مــزد عادالنه و عدالت دســتمزدی برقرار
نشــود ،در آینده نه چندان دور شــاهد افت نرخ ازدواج و
فرزنــدآوری خواهیم بود؛ این اتفاق ناگــوار ،امروز رخ داده
است .حاال بار سنگین آزادســازی اقتصاد ،تنها بر دوش
کارگران و زحمتکشان افتاده است و تنها مظلوم این بازار
ناعادالنه ،مزد کارگر اســت .مزدی که بارها ادعا کردهاند،
تورمزاست؛ آیا این افزایش قیمتها که اکنون م یبینیم،
محصول افزایش دستمزد کارگر است؟
الکچری شدن همه چیز!
مدتهاست که م یگویند دســتمزد کارگر تورمزاست و در
تورمی دســتمزد ،تبلیغات بسیار
مورد اثرات به اصطالح
ِ
م یکنند اما جالب اینجاســت که امسال در شرایطی که
مزد حتی به اندازه تورم رسمی زیاد نشده (افزایش بیست
و شــش درصدی در مقابل تــورم  ۴۱.۲درصدی) ،تورم و
افزایش قیمتها ،موجب سقوط ب یسابقه طبقات مزدبگیر
به زیر خط فقر مطلق شــده است ،تاجایی که دیگر کمتر
نشــانی از طبقه متوسط در اقتصاد ای ران م یبینیم؛ طبقه
متوســطی که بتواند الزامات اولیه زندگی مانند مسکن و
خــودرو را با چندماه پ سانداز یــا وام تهیه کند ،دیگر در
چیدمات طبقاتی ای ران وجود ندارد چراکه همه چیز ،دقیق ًا
همه چیز «الکچری» و دور از دسترس شده است.
توفیقــی در ارتبــاط بــا الکچری شــدن همــه چیز
م یگویــد :معمول یترین غذاها ،ســادهترین موبایلها،

ب یکیفی تتریــن خودروها ،ســطح پایی نترین خانهها،
الکچری شــدهاند .تورم و گرانی دســت به دست هم
دادهاند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دست یترین
آرزوهای خود محروم کنند .واقعا تا همین چهار ســال
پیش خرید یک موبایل ،زحمات آنچنانی نداشت .با یک
صرفهجویی مختصر م یشــد یک موبایل خوب خرید.
حاال امــا باید حقوق یک ماه را تنهــا ب رای خرید یک
گوشــی موبایل ســاده داد که کمترین امکانات را هم
ندارد .تا همین چند ســال پیــش ،در پایتخت آنهایی
که بــه دنبال خرید خانه بودنــد م یگفتند که از پایین
شــهر شروع م یکنیم و انشاهلل بعد از چند سال کم کم
خانه را عوض م یکنیم .حاال در همان پایین شهر باید
میلیاردها تومان پول داشــته باشی تا بتوانی یک خانه
کوچک ،بد نقشــه ،بدون آسانســور ،انباری و پارکینگ
داشــته باشــی .در جنوب یتریــن نقاط تهــران ،قیمت
برخی از خانهها به میلیارد م یرســد؛ واقع ًا چند ســال
باید کار کــرد تا یک خانه خرید؟ تا همین چند ســال
پیش ،کارگر وقتی کاری نداشــت یا شغل اولش کفاف
زندگی را نم یداد ،با خــود م یگفت یک پ راید م یخرم،
کار م یکنم و خرج خودم و خانوادهام را درم یآورم .قرض
و قولهای م یکرد و یک ماشین م یخرید و زندگ یاش را
م یچرخاند .حاال چه کند؟ با پ راید هشتاد ،نود میلیونی
به فکر چه کاری باشــد؟ از چه کسی قرض کند؟! پس
درســت اســت که ادعا کنیم همه چیز الکچری شده
است .عصر «چینی بندزنها» در ای ران تقریبا تمام شده
بود اما باالرفتن قیمتها باعث شــد تا مردمی که توان
مقابله با تورم و گرانی را ندارند دوباره به ســبک زندگی
قدیم خود برگردند و وسایل زندگ یشان را بند بزنند.
او ادامه م یدهد :این الکچری شــدن جدا از مشــکالت
اقتصــادی ،تاثیر مســتقیمی روی مســائل اجتماعی و
فرهنگــی م یگذارد که اولین آن فاصله طبقاتی اســت.
فاصله طبقاتی که امروز به وضوح قابل مشــاهده است.
برخی آنقدر دارند کــه نم یدانند چه کنند و عدهای هیچ
ندارند و نم یدانند چه کنند! این الکچری شدن است که
باعث افزایش بزهکاری در جامعه م یشود .برخی وقتی به
صورت عادی نتوانند به آرزوهای خود برسند ،از روشهای
غیرمعمولــی ب رای این کار اســتفاده م یکنند .دوســت
دارد گوشی خوب داشته باشــد ،دزدی م یکند به همین
ســادگی .پدر خانواده کارمند است و سعی کرده در تمام
این سالها سالم زندگی کند اما وقتی سیل درخواستها
از سوی خانواد ه به سمت او روانه م یشود و نم یتواند آنها
را برآورده کند ،به فکر کارهای دیگر م یافتد مثال رشــوه
م یگیــرد یا به اختالس فکر م یکند .به همین ســادگی
با درســت مدیریت نکردن اقتصــاد ،جامعه را از نیکی به
ســمت بدی ُهل م یدهیم و از خود ســوال م یکنیم ،به
کجا چنین شتابان؟!

فشار تورم خوراک یها بر دهکهای پایین
دهک اول به طور متوســط  ۴۳,۳درصــد از کل مخارج
مصرفــی خــود را به گــروه خوراک یها و آشــامیدن یها
اختصاص داده در حالی که دهک دهم تنها  ۱۷.۲درصد از
مخارج خود را صرف این گروه م ینماید .لذا هر افزایشــی
در قیمت خوراکی ها ،فشــاری مضاعــف بر دهکهای
پایین است.
توفیقی با بیان اینکه بررسی شاخص تورم نشان م یدهد
حرکــت نامناســب نقدینگی به ســمت بازارهای خاص
مانند طــا ،ارز و خــودرو م یتواند آســی بهای تورمی
بســیار جدی ایجاد کند؛ اضافه م یکند :باتوجه به اینکه،
تــورم از ناحیه گروه خوراک یها و آشــامیدن یها بر دهک
اول ناشــی م یشــود ،وقتی مواد غذایی با سرعت بسیار
رو به گران شــدن م یرود ،این دهک فشــار مضاعفی را
نســبت به دهک دهم حس م یکند زیــرا دهک اول به
طور متوســط  ۴۳,۳درصد از کل مخارج مصرفی خود را
به گروه خوراک یها و آشامیدن یها اختصاص داده در حالی
که دهک دهم تنهــا  ۱۷.۲درصد از مخارج خود را صرف
این گروه م ینماید .لذا هر افزایشی در قیمت خوراک یها،
فشاری مضاعف بر دهکهای پایین است .باال بودن تورم
م یتواند ســهم خوراک یها را در ســبد مخارج دهکهای
پاییــن افزایش داده و فقر غذایی بیشــتری ایجاد نماید.
یادآوری م یشــود رشــد نقدینگی و پایه پولی در انتهای
ســال  ۱۳۹۸در مقایسه با سال گذشته  ۳۰درصد افزایش
داشته که در میان مدت م یتواند یکی از عوامل افزایش
قیمتها باشد .در عین حال ،سیاستهای حمایتی دولت
که یارانه نقدی غیرکافی بیــن گروههایی از مردم توزیع
م یکنــد ،نم یتواند بحران فقر غذایی را برطرف کند؛ این
بحران در ماههای آینده عمی قتر م یشــود ،اگر دولت به
ترمیم دســتمزد رضایت ندهد ،اگر دولــت بازهم به فربه
شــدن نقدینگی کمک کند ،اگر دولت نتواند یا نخواهد
قیمــت کاالها و خدمات را کنترل کند ،اگر تورم همچنان
افسارگسیخته به پیش بتازد و اگر نخواهند ضرورت مزد و
معیشت شایسته را جدی بگیرند!
در شــرایطی که جمعیت  ۴۰میلیون نفــری مزدبگی ران
کارگری با مزد و مســتمری دریافتــی قادر به تامین یک
ســوم از هزینههای خانوار نیســتند ،دولت به هیچ وجه
ضرورت افزایش عادالنه دســتمزد را جــدی نم یگیرد؛ از
ســوی دیگر ،به نظر م یرســد قیمت کاالهای ضروری
ازجمله خوراک یها و اجاره بهای مســکن ،بدون ایست و
توقف در حال افزایش یافتن است؛ در این اوضاع ،کارگران
چارهای ندارند که از گوشــه و کنار سفرههای خالی خود
بازهم بزنند و با حسرت به «همه چیز» نگاه کنند؛ وقتی
«همه چیز» الکچری م یشــود و یک آلونک کوچک در
جنوب شــهر ،قیمت میلیاردی دارد ،چگونه م یشود یک
زندگی متوسط داشت؟!

گزارش

آژیر کهنسالی کشور به صدا درآمد
«پیری جمعیت» تهدید جدی برای آینده کشور
فارس -نماینده مردم بناب در مجلس ،گفت :جمعیت پیر و ســالخورده هم از
نظر سیاســی و امنیتی ،هم از نظر اقتصادی و اجتماعی کشــور را در آینده دچار
چالشهای جدی میکند.
حجتاالســام محمد باقریبنابی در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان
بناب با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت در کشور به لزوم اجرایی شدن سیاستهای
ابالغی مقام معظم رهبری در مسئله جمعیت تأکید و اظهار کرد :تعبیر مقام معظم
رهبری در خصوص کاهش و پیری جمعیت در کشور هشدار بسیار جدی و مهمی
اســت که باید همه مسووالن و نخبگان جامعه نسبت به این مسئله جدیت نشان
داده و با سیاستهای صحیح زمینه ازدواج آسان جوانان را فراهم سازیم.
وی با اشــاره به برنامهها و سیاســتهای مجلس شورای اســامی برای ارائه
تســهیالت ویژه به مزدوجین ،شورای فرهنگ عمومی شهرستان را مأمور کرد با
تشکیل کارگروههای مختلف شرایطی را فراهم آورند تا جوانانی که در سن  20تا
 25سال ازدواج میکنند ،زمینه اشتغال آنها را فراهم آورده و برای مسکن آنها نیز
کمک شود تا بلکه شاهد پایین آمدن مهریهها و زمینههای الزم برای ازدواج آسان
را بین جوانان فراهم سازیم.
باقریبنابی بر ضرورت همراهی همه مدیران شهرســتان در این حوزه تأکید کرد
و افزود :از همه مســووالن انتظار میرود با تالش شبانهروزی و درک اهمیت این
مسئله در مسیر حل مشکالت و موانع موجود در عرصه عملیاتی شدن سیاستهای
جمعیتی گام برداشته و مانع آسیبهای جدی در جامعه اسالمی شوند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد از ابتر ماندن برگزاری جلسات اخالق
مدیران شهرستان در چهار سال گذشته که جزو مصوبات شورای فرهنگ عمومی
بوده اســت ،خواستار تشکیل ماهیانه این جلسات با حضور رؤسا و معاونان ادارات
شد.
حجتاالســام باقری بنابی سپس با اشاره به ضرورت تکریم مسووالن در طول
 40ســال گذشته انقالب اسالمی ،یادآور شــد :معمو ًال شرایطی در کشور ترسیم
شده که مسووالن همواره عملکرد مسووالن قبلی را زیر سوال میبرند؛ از این رو
پیشنهاد میشود با تشکیل کارگروهی در قالب یک همایش یا دعوت از مسووالن
تمام ادارات شهرستان در طول  40سال گذشته ضمن تکریم آنها از تجربیات آنان
اســتفاده شده و با الگوسازی این فرهنگ را به سراسر کشور انتقال دهیم و برای
اجرای این طرح در کشور پیش قدم باشیم.

ممنوعیت برگزاری

تجمعات پر ازدحام در اردبیل
ایسنا -سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل گفت :در حال حاضر برگزاری
هرگونه مراسمی که در آن ازدحامی صورت گیرد ،ممنوع است.
شهرام حبیبزاده با ارائه آمار نگرانکننده بیماران بستری و بدحال مبتال به کرونا
در  ۲۴ســاعت گذشته در مراکز درمانی اســتان اردبیل اظهار کرد :در  ۲۴ساعت
گذشته  ۶۸نفر بستری شدهاند.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۴۱۱بیمار در بخشهای کرونای بیمارستانهای
استان بستری بوده که از این تعداد  ۶۷بیمار در بخش مراقبتهای ویژه میباشند
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشــاره به اینکه متاسفانه در طی ۲۴
ســاعت گذشــته  ۸نفر فوت کردند ،تصریح کرد :وضعیت استان از نظر بیماری
کرونا ،قرمز است.
حبیبزاده ادامه داد :براســاس تصمیم ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان ،فعال
برگزاری هرگونه مراســمی که در آن ازدحام است ،ممنوع میباشد اما چنانچه تا
آغاز ماه محرم وضعیت استان به حالت زرد و یا سفید برسد تصمیمات جدیدی در
این خصوص اتخاذ خواهد شد.
وی گفت :استفاده مستمر از ماسک به ویژه در مکانهای سرپوشیده ،شستن مکرر
دستها ،رعایت دقیق هشدارهای بهداشتی و فاصلهگذاری فردی و اجتماعی اکیدا
توصیه میشود.
دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان نیز با صدور پیامی اظهار کرد :با توجه به شیوع
کرونا و تصمیم ستاد استانی پیشگیری از کووید –  19در اردبیل مراسم روز عرفه
و همچنین نماز عید ســعید قربان حتی در فضای روباز و با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی برگزار نخواهد شد و متدینین استان اردبیل برای بهرهمندی از فضیلت
این روزهای دعا و نیایش و پر از اعمال نیک و ثواب باید از طریق صداوســیما و
رسانهها و به صورت انفرادی مراسمات معنوی این روز را به جای آورند.

معدن مس "سوناجیل" هریس
پشتوانه اشتغال در منطقه است

همنوا -نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شــورای اســامی ،معدن مس
ســوناجیل هریس را یکی از معادن مهم مس منطقه برشمرد و افزود :الزم است
این معدن هرچه ســریع تر در راستای ایجاد اشــتغال و رونق تولید مردم منطقه
ایجاد و افتتاح شود.
احمد محرم زاده در جلسه بررسی روند فعال سازی معادن طال و مس "سوناجیل"
هریس ضمن تاکید بر حل مســائل و مشــکالت معادن موجود در اهر و هریس
توسط شرکت ملی مس ایران ،گفت :متاسفانه یکی از دغدغه های مهم مسئوالن
در این دو شهرستان بیکاری و عدم اشتغال جوانان است که امیدواریم هرچه سریع
تر این مشکل حل شود.
به گزارش ایســنا ،وی افزود :متاســفانه میانگین بیکاری در شهرستانهای اهر و
هریس که به ترتیب  ۱۵.۱و  ۱۱.۹است ،میزانی باالتر از میانگین استانی با ۱۱.۶
بوده که جای نگرانی برای منطقه خواهد داشت.
وی از دیگر مشکالت شهرستانهای اهر و هریس را عقب ماندگی در توسعه ذکر
کــرد و گفت :با وجود اینکه بعد از پیروزی انقالب اســامی کارها و پروژه های
بزرگی در این دو شهرستان انجام شده ولی در مقایسه با سایر شهرهای هم سطح
خود در کشور هنوز از نظر توسعه ،عقب مانده هستند.
فرماندار هریس نیز در این جلســه از آمادگی شرکت سرمایه گذار گرجستانی در
محدوده معدن مس سوناجیل با  ۱۵میلیون دالر سرمایه گذاری خبر داد.
علیرضا خاکپور افزود :تمام استعالم های قانونی نسبت به تجهیز کارگاه و احداث
کارخانه فرآوری طال و مس سوناجیلتوســط این شرکت انجام شده که امیدواریم
این مجتمع معدنی تا  ۱۸ماه آینده به بهره برداری برسد.
وی ضمن اشــاره به ظرفیت های باالی معادن شهرســتان هریس گفت :با راه
انــدازی و ایجاد مجتمع معدنی مس و طالی ســوناجیل برای  ۱۰۰۰نفر از افراد
متخصص و بیکار منطقه اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
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ایســنا -حضرت آیتا ...خامنهای ،بهار سال  ۱۳۵۷را همچنان در
تبعید از ســوی رژیم پهلوی در شهرســتان ایرانشهر در استان سیستان و
بلوچستان سپری میکردند.
روحانی مبارز و تبعیدشده از مشهدالرضا(علیهالسالم) ،برای ایجاد یک
پایگاه مذهبی جهت انجام فعالیتهای سیاســی و مبارزاتی ،مســجد آل
الرســول (صلواتاهللعلیهم) ایرانشــهر را که تقریب ًا به صورت متروک و
نیمهکاره در آمده بود و تنها در بعضی ایام ســال مانند دههی اول محرم
فعالیتهایی در آن میشد ،احیاء کرده بودند.
هنــوز یک ماهی نگذشــته بود که آیــتا ...خامنهای برای تشــدید
دینی مورد عالقهی مردم،
فعالیتهای سیاســی در قالبهای مذهبــی و ِ
جدی نماز جمعه را در همان مســجد مطرح کرد .ایدهای
ایدهی برگزاری ِ
که بالفاصله با پیگیریهای خود ایشــان محقق شــد و رفته رفته مردم
ایرانشهر هم از آن استقبال کردند.
 ۲۲اردیبهشــت  ،۵۷یکی از آدینههایی بود که در آن دوران آشوب و
هیجان ،نماز جمعهی آیتا ...خامنهای در مســجد آل الرســول ایرانشهر
اقامه و خطبههایی در وصف شــرایط کشور ایراد شد .همزمانی این جمعه
با ایام چهلم شــهدای قیام مردم یزد در نهم و دهم فروردین  ،۵۷باعث
شد که در بخشی از خطبهها ،خطیب جمعه به حوادث آن شهر و کشتار و
ســرکوب بیرحمانهی مردم اشاره داشته باشد .آن روزها ،در عین حال که
وضع مراکز اصلی کشــور و شهرهای بزرگ ،نا آرام بود و فشار و اشراف
ساواک و نیروهای امنیتی بر مبارزان بیشتر شده بود ،اما آیتا ...خامنهای
در خطبهها صریح تر و به صورت عمومی از شــرایط کشــور و مبارزات
ســخن گفتند .ایشــان در خطبه اول ،اتحاد دین و سیاست را ،به عنوان
توجیه و مبنای ایدئولوژیک مبارزات تبیین کرد و در خطبه دوم ،اســام،
به عنوان هدف این مبارزات و مجاهدتهای مردم در سراســر کشور ،از
سوی آیتا ...خامنهای معرفی شد.
به مناســبت فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد برگزاری اولیــن نماز
جمعــه در دوران انقالب اســامی ایران در پنجم مــرداد  ،۱۳۵۸پایگاه
اطالعرســانی  ،KHAMENEI.IRمتــن وصــوت خطبههای نماز
جمعهی حضــرت آیتا ...خامنهای در چهلم شــهدای قیام مردم یزد را
که در دوران قبل از پیروزی انقالب اســامی( )۲۲/۲/۱۳۵۷در مســجد
آلالرسول(صلواتاهللعلیهم) ایرانشــهر در دوران تبعید ایشان ایراد شده
اســت را برای اولین بار منتشر کرد که بدین شرح است:
خطبهی اول
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
رب العالمین احمــده حمداً متواتراً بتواتــر آالئه و متواص ً
ال
الحمــدهلل ّ
بتواصل نعمائه اشــهد ان ال اله ّال اهلل کما شــهد بذلک رسله و شهدت
بذلک مالئکته.
 ...دین مق ّدس اســام ،فقط دنیا و آخرت مــردم را و زندگی ما ّدی و
معنوی انسان را از راه برنامههای هماهنگ ،به سعادت و صالح میرساند.
چنین نیســت که اســام فقط آخرت مردم را آباد کنــد و کاری به کار
دنیای مردم نداشته باشد .از جملهی تهمتهای بسیار ناجوانمردانهای که
دشمنان اسالم و دشمنان دین بر این آئین مق ّدس وارد کردهاند ،یکی این
اســت که گفتهاند دین اسالم فقط به امور اخالقی و معنوی میپردازد و به
دنیای مردم کاری ندارد .این تهمتی اســت که اکنون چند قرن است که
دشمنان و اســتعمارگران و در کنار استعمارگران ،مستب ّدان و خودکامگان
از آن بهره میبرند و اســتفاده میکنند .به مردم مسلمان تفهیم میکنند که
باید فقط به فکر اخالق خود و به فکر آخرت خود باشــند؛ مسائل جهانی،
مســائل سیاسی ،مســائلی که مربوط به ارتباطات عظیم بینالمللی است،
به آنها ارتباطی ندارد و هســتند کســانی که برای آنها تصمیم بگیرند و
برای خود عمل کنند.
در حالی که دین مق ّدس اســام برعکس این تص ّور ،نقطهی مقابل آن
چیزی اســت که اینها گفتهاند و میگویند .اســام ،دین زندگی است .در
اســام همان اندازه که مســائل معنوی و اخالقی هست ،مسائل سیاسی
و دنیایی هســت .به همان اندازه که نمــاز اه ّم ّیت دارد ،جهاد در راه خدا
اه ّم ّیت دارد .در نماز به همان اندازه که انسان باید به سوی خدا برود ،باید
به همان اندازه کین( )۱و کید دشمنان خدا را هم بفهمد و در مقابل آنان
انسان مســلمان اگر نماز بخواند و عبادت
جبهه بگیرد .چنین نیســت که
ِ

"

شیعهی علی مسئولیتش از همه

بیشتر است؛ چرا؟ چون رهبری ،این چنین
آگاه داشته ،چون همهچیز به او گفته شده
است .ا ّدعای شیعه بودن ،خود مسئولیّتی
دارد .آن کسانی که م ّدعی پیروی ائ ّمه
هستند ،مسئولیّت بزرگتری دارند و

عال ِمانشان مسئولیّت سنگینتری .چگونه
میتوان َدم از اسالم زد و زندگی فردی و

اجتماعی را طبق اسالم و با احکام اسالم

تطبیق نکرد؟ چگونه میتوان م ّدعی پیروی
علی بود و حقایق را ندانست و نگفت؟

"

کند و در کنج خلوتگاه محراب بنشیند ،مسلمانی خود را کامل کرده باشد.
مســلمان اگر میخواهد مسلمان کاملی باشد ،به امور دنیا هم باید بپردازد،
سیاســت هم باید بفهمد ،در سیاست هم باید مداخله کند.
به ما میگویند دین از سیاست جدا است؛ اسالم میگوید دین و سیاست
یکی است ،سیاســت جزء دین اســت ،جزو احکام دین است؛ مهمترین
بخش فق ِه ما ،بخش سیاســات اســت .به قول یکی از مراجع عظیم تقلی ِد
گذشــته-رحمةاهللعلیهُ -م َ
عظم( )۲دین را سیاسات تشکیل میدهد .احکام
مقررات مربوط به حاکم ،وظایف حاکم در مقابل مردم ،وظایف
حکومــتّ ،
مــردم در مقابل حاکم ،قضــاوت دربارهی اینکه چگونه انســانی میتواند
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خطبههای نماز جمعه حضرت آیت اهلل خامنه ای در مسجد آل الرسول(ص) ایرانشهر در سال ۵۷

سیاست جزء دین است

صالحیت
صالحیت این منصب را دارد و چگونه انسانی این
حاکم باشد و
ّ
ّ
را ندارد ،اینها همه مســائل فقه اســام است؛ مجتهد همچنان که احکام
صالت و صیام و زکات را اســتنباط میکند ،اینها را هم باید استنباط بکند.
و یکــی از مهمتریــن مباحث فقه ما بحث والیت اســت ،یعنی بحث
حکومــت .امیرالمؤمنیــن (صلواتاهلل و ســامه علیه) بخــش مه ّمی از
خطبهها و نامههای خود را که در نهجالبالغه گرد آمده است ،به مسئلهی
حکومت اختصاص داده اســت؛ برای حاکم ،معیارهایــی بیان میکند؛ به
مردم مسلمان میفهماند که باید چگونه حاکمی بر مردم مسلمان حکومت
آن کیســت .و وقتی حاکمی با این شــرایط بر مردم
کنــد و این حق از ِ
مســلمان حکومت کرد ،وظیفهی مردم در مقابل او چگونه استَ .و اَ َ
عظ ُم
ضا ُ
هلل ُســبحانَ ُه مِن ت َ
ِلک
الحقوق َحــقُّ الوالی َعلَی ال َّرع َّی ِة َو َحقُّ
َما اف َت َر َ
ِ
حق فرزند
ال َّرع َّی ِ
حق پدر به فرزندّ ،
ــة َعلَی الوالی؛ در میان حقوق گوناگون ّ
حق برادران مسلِم با هم ،از همه مهمتر
هم،
با
شــوهر
و
زن
حق
پدر،
به
ّ
ّ
رعیت اســت؛ بزرگترین حقوق
و از همــه بزرگترّ ،
حق متقابل حاکم و ّ
ضا ُ
هلل ُســبحانَ ُه ل ُِک ّل؛ فریضهای است که بر
ریض ٌة َف َر َ
این حق اســتَ .ف َ
گردن هر یک در مقابل دیگری خدای متعال قرار داده است .وقتی مردم
حق خود در محکومین و
مســلمان این حقوق را مراعات کردند ،حاکم به ّ
حق خود را در دست حاکم و سیاست حاکم
رعیت رســید ،و محکومین ّ
در ّ
نیاهم َو ِع ّزاً
به دســت آوردند ،آنوقت نتیجه چه میشود؟ َف َج َعلَها ن ِظام ًا ل ُِد ُ
ل ِدینِ ِهم؛ وقتــی حاکم و محکوم ،حقوق متقابل یکدیگر را مراعات کردند،
دنیــای آنان انتظام پیدا میکند ،از حالت آشــفتگی بیــرون میآید ،وضع
اقتصادی و اجتماعی ســامان پیدا میکند .و عِــ ّزاً ل ِدینِ ِهم؛ دین آنان ،فکر
آنان ،ایدئولوژی حاکم بر اجتماع آنان ،ع ّزت پیدا میکند.
امروز اگر مســلمانان عالَم به اســام عمل میکردند ،جامعهی خود را
به وســیلهی اسالم -نه به وســیلهی مکتبی دیگر -نوسازی و بازسازی
میکردند ،جامعهی اســامی کافی بود که همهی مردم دنیا را به اســام
بکشاند ،کافی بود که مردم را به گرویدن به اسالم تشویق کند ،که «صد
گفته چون نیم کردار نیست»(...)۳
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،تو را ســوگند میدهیم ما را با معارف
اسالمی و معارف علوی آشنا بگردان.
حیمُ .قل ی َاایُّ َها
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أس ا َّول ِها َو للفَی ُتم
َیت َحبلها َعلی غا ِربِها َو ل َســق ُ
َمظلو ٍم َ َللق ُ
َیت آخ َِرها بِک ِ
ُدنیا ُکم َه ِذ ِه اَز َه َد عِندی مِن َع َ
فط ِة َعنز)۵(.
امیرالمؤمنیــن (صلواتاهلل و ســامه علیه) آنچه را که گفته اســت
عمل کرده اســت .بعد از آنکه مردم مســلمان گِرد خانهی آن حضرت را
علیبنابیطالب بر سر
گرفتند و تص ّدی مقام حکومت را از او خواســتندّ ،
یک دوراهیای قرار گرفــت :از طرفی بیاعتنائی او به همهی زیورهای
زندگی؛ همهی آن جلوههایی که در دنیا برای مردم دنیا جاذبه دارد ،برای
او ندارد؛ مردم قتــل میکنند برای قدرت ،جنایت میکنند به خاطر قدرت،
دروغ و فریب و ریا در راه قدرت برای آنها کارهایی است روا و جایز ،ا ّما
قــدرت در نظر امیرالمؤمنین به خودی خود یک چیز کمارزش اســت .با
نظــر کمارزش [به آن] نگاه میکند ،او را تحقیر میکند ،او را پس میزند.
حق انســانها مطرح
ا ّما از طــرف دیگر ،امیرالمؤمنیــن میبیند اینجا ّ
اســت؛ اگر او زمام امور را به دســت نگیرد ،چهکســی زمام را به دست
خواهد گرفت و چهکســی انسانها و مســلمانها را زنده خواهد کرد؟ چه
کســی تبعیض و اختالف طبقاتی را از بین خواهد برد؟ چهکســی اموال
غصبشــده را از غاصبان خواهد گرفــت و به مغصوبان پس خواهد داد؟
حق عظیم انسانها را ندیده
چهکسی با ستمگران خواهد جنگید؟ چرا این ّ
َ
بگیرد؟ لذاســت که حکومت را قبول کــرد .میگوید :لوال ُحضو ُر الحاضِ ر،
الح َّج ِة ب ِ ُوجو ِد النّاصِ ر،
اگر نه این بود که مردم به طرف من آمدند؛ َو قیا ُم ُ
ُ
َ
َ
َ
و برای من مسلّم شد که یاورانی خواهم داشت؛ َو ما اَخَ ذ اهلل َعلی ال ُعلماء،
اگر نه این بود که خدا از دانایان و آگاهان پیمان گرفته است .دست آنها

را بســته -آنهایی که نمیدانند ،معاقب نیســتند به قدر آنان که میدانند؛
وای بر آن کســانی که میدانند و بر طبق تکالیفشان عمل نمیکنند! یکی
از بزرگترین تکالیف دانایان این اســت که آنهایی را که نمیدانند ارشاد
کنند تا همه بدانند؛ اسالم این را میخواهد؛ اسالم میخواهد آنکه نمیداند
به وســیلهی آنکه میداند آگاه بشود تا همه بدانند و ناگهان عالَم اسالم و
جامعهی اسالم ،همه با هم عمل کنند و پیش بروند؛ بر نادان نمیبخشاید
از آنکه چرا نادان مانده اســت ،بر دانا بیشــتر نمیبخشاید که چرا عمل
نکرده اســت و چرا نادان را آگاه نساخته است -خدا بر دانایان و آگاهان
چه عهدی گرفته؟ اَ ّل ُیقا ّروا ،خوب گوش کنید ،اَ ّل ُیقا ّروا َعلَی ک َِّظ ِة ظال ٍِم
َب َمظلوم؛ دو کلمه است :خدا بر مردمان دانا و آگاه پیمان گرفته
َو ال َسغ ِ
سیری ستمگر و گرسنگی مظلوم صبر نکنند .همهی آگاهان عالَم،
که بر
ِ
همهی عالمان عالَــم ،همهی دانایان ّ
موظفند که بــه این تکلیف عمل
کنند؛ این کالم امیرالمؤمنین است.
امیرالمؤمنیــن میگوید مــن حکومت را قبول کردم بــه خاطر همین
پیمــان؛ خدا از من پیمان گرفته ،خدا مرا مجبــور میکند که صبر نکنم،
ســاکت ننشــینم؛ خدا از من میخواهــد که من ظالم را ســیر و مظلوم
را گرســنه تح ّمل نکنم ،اجــازه ندهم که بعضی بر بعضی ســتم کنند.
بــا اینجور اقتضاء حکومــت را قبول میکند امیرالمؤمنیــن .میگوید اگر
این نبودَ َ ،
َیت َحبلَها َعلَی غا ِربِها؛ ریســمان خالفت را روی پشــتش
للق ُ
میانداختــم ،او را رها میکردم که برای خودش هــر جا رفت برود؛ این
روش امیرالمؤمنین است.
ما مردم باید بدانیم که شــیعهی علی مسئولیتش از همه بیشتر است؛
چرا؟ چون رهبری ،این چنین آگاه داشته ،چون همهچیز به او گفته شده
مســئولیتی دارد .آن کسانی که م ّدعی
است .ا ّدعای شــیعه بودن ،خود
ّ
مسئولیت
شان
ن
ِما
ل
عا
و
دارند
تری
گ
بزر
مســئولیت
پیروی ائ ّمه هستند،
ّ
ّ
ســنگینتری .چگونه میتوان َدم از اسالم زد و زندگی فردی و اجتماعی
را طبق اســام و با احکام اســام تطبیق نکرد؟ چگونــه میتوان م ّدعی
تشیع،
پیروی علی بود و حقایق را ندانســت و نگفت؟ لذاست که علمای ّ
آگاهان ،دانایان ،آن کســانی که به راستی شایستگی نام جانشین و پیرو
علی را داشــتند ،در طــول تاریخ هر جا نگاه میکنیــد ،اینها را در مقابل
السالم)
قدرتهای مســلّط و ستمگر میبینید .از زمان ائ ّمهی هدیٰ (علیهم ّ
چنین بوده اســت تا روزگار ما ،تا امروز .آن قدرتی که در مقابل کجی و
نابسامانی ایستاده است در طول تاریخ و امروز هم میایستد ،قدرت علم،
قدرت آگاهی مذهبی ،قدرت پیروی از قرآن است و بس .آن جامعههایی
کــه دین را دارند و قرآن را دارند ،مخصوصــ ًا علی را دارند ،آن جامعهها
بهتر و رساتر و مستحکمتر و مسلّحترند در مقابل نابسامانیها و کجیها.
اگر در جامعه کجی و نابسامانی هست ،هر جا که کجی و نابسامانی است
هر گوشهای از زوایای جامعه -آن گوشه از دین به همان نسبت فاصلهآن دین نیست.
دارد .آن گوشه از ِ
جامعــهی ما ،مملکت ما ،محیط ما ،ما مردمی که م ّدعی هســتیم که
شــیعهایم و پیرو علی ،چقدر به احکام علوی نزدیک است؟ چقدر در آن
عدالت و قسط هست؟ چقدر در او آزادی بیان هست؟ چقدر انسان ّ
متفکر
و آگاه ،حق دارد که بیندیشــد و اجازه دارد کــه بگوید؟ امروز در همین
زمان هم علمــای بزرگ ما در ایران ،در خارج ایران ،مراجع عظیم تقلید
و علمــای بزرگ ،همه همین را میگویند؛ ســخن آنهــا در مقابل هیئت
حاکمهی ایران ،امروز همین است.
این حوادث اخیر را شــنیدهاید؛ این حوادثی اســت کــه باید در نماز
جمعه مطرح بشــود؛ جزو فرائضی است که خطیب باید بگوید؛ ملزم است
کــه افکار را در جریــان بگذارد .من حرف تازهای در ایــن زمینه ندارم.
خبر جدیدی که شــما ندانید ندارم .آنچه من میدانم همان چیزی اســت
که همه میدانید :غوغاســت ،اعتراض است .سخن از این است که مردم
نارضاییهایــی دارند .اعتراضهایی میکننــد ،حرفهایی میزنند .بر همهی
مســلمانها الزم اســت که اگر خود جزو آن معترضان نیستند ،بدانند که
این معترضــان چه میگویند .ما درصددیم بدانیــم که این معترضان چه
میگوینــد .دو نکتــه را در اینجا حتم ًا باید عرض کنم و شــما برادران و
خواهران مسلمان بشنوید.
نکتهی ا ّول این است که این اعتراضهایی که در سراسر ایران هست،
متأسفانه مزدورند -و وسائل
بر خالف آنچه که مطبوعات ما -که یکسره ّ
ارتباط جمعــی ما میگویند ،اینها یک اقلّ ّیت نیســتند ،اکثر ّیتند .در ایران
هر حرکتی که علما بکنند ،مردم دنبالشــان هستند .علمای شیعه ،مظهر
توجهها و خواســتها و انگیزههای مردمند .شما مردمی که در این شهر
ّ
زندگی میکنید ،مانند  ۳۵میلیون مســلمان دیگــری که در این مملکت

هســتند ،مقلّد هستید ،تقلید میکنید .تقلید یعنی چه؟ یعنی پیروی از یک
عال ِم دین؛ این یک چیزی اســت که شناخت بافت زندگی ایرانی ،آن را
اثبات میکند .انســان ایرانــی ،بدون تقلید زندگی نمیکند؛ از چهکســی
تقلیــد میکند؟ تقلید از فالن روشــنفکر؟ تقلید از فــان مهندس؟ تقلید
از فالن سیاســتمدار؟ ابــدا! تقلید از عال ِم و مرجع دینــی و روحانی .اگر
کســی بخواهد بداند که این حرکت ،این قیام ،این اعتراض ،این سکوت
هرچه ،-هر حادثهای که در ایران وجود دارد ،متعلّق به اقلّ ّیت اســت یابه اکثر ّیت ،باید ببیند آیا علما در این حرکت هســتند یا نیســتند .در هر
حرکتی که علما هستند ،این حرکت مال اکثر ّیت مردم است؛ دلیلش هم
اعالمیهای دادند ،یک
این اســت که هر جا اینها یک پیغامی دادند ،یک
ّ
دعوتی کردند ،گروههای کثیر مردم به ندای اینها پاســخ گفتند و آنها را
اجابت کردند .این چه حرفی اســت که بعضی میزنند و روزنامهها تکرار
میکننــد و میگویند اینها یک اقلّ ّیت چند هزار نفری هســتند؟ این دروغ
اســت .اینها یک اکثر ّیت چندین میلیون نفری هســتند؛ اینها مسلمانها
مخالفین اینها اقلّ ّیتند؛ آن کســانی
و شــیعهی این مملکتند؛ چه اقلّ ّیتی؟
ِ
ّ
که اینها را و سخنانشــان را تح ّمل نمیتوانند بکنند اقل ّیتند؛ اینها اکثر ّیتند.
این نکتهی ا ّول.
نکتــهی د ّوم این اســت که به چــه انگیزهای ایــن حرکتها ،این
تظاهرها ،ایــن تج ّمعها ،این منبر رفتنها که علما ،فضال ،مد ّرســین،
مراجع ،علمای بزرگ ،ســخنرانی میکنند ،بیانیه میدهند ،حرف میزنند،
به چــه انگیزهای اینهمه انجام میگیرد؟ از خودشــان باید بپرســید؛
خــود آنها در بیانیههایشــان ،در شعارهایشــان ،در گفتهها و نطقها و
سخنرانیهایشان این را برای ما روشــن کردهاند؛ آنها میگویند در این
مملکت باید اســام باشــد ،در این مملکت باید قرآن حکومت کند ،در
این مملکت مردم باید اجازه داشــته باشــند که مسلمان باشند؛ همین.
به کسی اجازهی مســلمان ماندن داده نمیشود .تبلیغات و زرق و برقها
و فحشــاء زورکی و فســاد اجباری نمیگذارد مردم آن چنان که اسالم
خواسته اســت بمانند .دخترها و پسرهای ما را دارند در منجالب فساد
غرق میکنند؛ این کانالهای تلویزیون ،کانالهای فســاد اســت در داخل
خانههــای ما؛ این رمانهای هیجانانگیز ،ایــن مطبوعات رنگیننامهی
نفرتانگیز ،این تبلیغات دروغین ،این مســائل تج ّمل و آرایشی که مثل
ســیل دارد وارد این مملکت میشــود ،این مدهایی کــه آزادانه دارد بر
گردن پســر و دختر ما تحمیل میشــود ،این زبانهای حقگویی که هر
روز بیش از روز قبل بســته میشــود ،این حرفهای دروغی که بهآسانی
و مثل آب رواج داده میشــود ،اینها اجازه نمیدهند که انســان مسلمان
بماند« .چو گِل بسیار شــد پیالن بلغزند»؛( )۶پیرها و پیلها و پیلتَنها
را هــم دارند میلغزانند ،جوان ما که جای خود دارد! همهی حرف همین
اســت؛ علما این را میگویند ،مردم مسلمان این را میگویند؛ میگویند در
این جامعه و مملکتی که نام مســلمان روی خود نهاده است ،مردم باید
مقررات اسالمی اجرا بشود ،باید آزادی باشد،
مسلمان زندگی کنند ،باید ّ
باید اقتصا ِد سالم باشد.
 ...در یک مجمعی جمع شــدند ،در یک مســجدی اجتماع کردند ،به
نام عال ِم و مرجعی که او را خواستند شعار دادند؛ پاسخ شعار با گلوله داده
شــده! مردم در مقابل حرفی که میخواستهاند و سخنی که میخواستهاند
ابراز بکنند هیچ تأمین جانی نداشــتند؛ بــاز علما اعتراض کردند که چرا
مردم را میکشــید؟ و همین طور مطلب تا امــروز ادامه پیدا کرده؛ ماجرا
صحبت «از خارج ایران آمدهای»
صحبت اخاللگری نیست،
این اســت.
ِ
ِ
مســلمان این مملکت
سخن مرد ِم
نیســت ،صحبت اقلّ ّیتی نیست؛ این
ِ
ِ
اســت .جوان و پیر و بازاری و دانشــگاهی و روحانــی و طلبه و واعظ و
همهوهمه ،ح ّتی کارمندان دولتی و نظامیان و غیر ذلک در این خواســت
عمومی در سراسر ایران همراه بودهاند؛ همه دنبال علما راه افتادهاند؛ هر
کــس نماز میخوانده ،هر که روزه میگرفته ،هر که حج میکرده ،هر که از
علما تقلید میکــرده ،در این راه با علما همراه و همگام و همهدف بوده؛
حاال بعضی اقدام کردهاند ،بعضی [هم] که اقدام نکردهاند دلشان با علما
بوده؛ اینکه اقلّ ّیت نشد! کدام اقلّ ّیت؟
پروردگارا! به مح ّمد و آل مح ّمد ،تو را ســوگند میدهیم وضع گرفتاری
مردم مســلمان را ،این گرههای کوری که جز به وسیلهی تدبیر مردمان
خیرخواه و آگاه باز نمیشــود و جز به ه ّمت مسلمانان از میان نمیرود ،به
لطف و کرمت این گرفتاریها را برطرف بگردان.
حیمُ .قل اَعو ُذ ب ِ َر ِّب
سم اهللِ ال َّر ِ
حمن ال َّر ِ
الرجیم ،ب ِ ِ
اعوذ باهلل من الشّ یطان ّ
َّ
َ
س
اس .مِن شَ ِّر ال َو
اسَ .مل ِ
سواس الخَ ّن ِ
ِ
اس .ا ِل ِه ال ّن ِ
ِک ال ّن ِ
ال ّن ِ
اس .الذی ُی َوس ِو ُ
العلی العظیم.
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 8نکته درباره اصرار به برگزاری مراسم محرم:

5

 فرهنگ

اگر از خود امام حسین(ع) میپرسیدیم چه میگفتند؟
عصر ایران -من شیعه ام؛ عاشق امام حسین(ع) هستم و از
وقتی یادم میآید ،در مسجد و هیات بزرگ شده ام.
اینها را از باب حدیث نفس ننوشــتم ،برای این نوشتم که در
جامعه ای که به راحتی آب خوردن ،متهم ات میکنند به المذهبی
و دشــمنی با دین و ضدانقالب بودن و  ...الاقل برای این مطلبم
انگ نخورم.
درســت در اوج گیری دوم کرونا که مدام رکوردهای تازه ای از
مرگ مردم ثبت میشــود ،هم رئیس جمهور و هم برخی مداحان
معروف ،میگویند که محرم امســال ،مراسم عزاداری باید برگزار
شود!
در این باره چند نکته قابل تامل است:
 -۱اگر تجمع انسانی ،موجب شیوع کروناست و به همین دلیل
مراسم ختم و عروسی و نمازهای جماعت تعطیل شده ،است ،پس
با چه توجیهی میخواهید مراســم پرجمعیت تر عزاداری محرم را
برگزار کنید؟
در مسجد محله ما ،در روزهای عادی ،حدود  ۲۰ - ۳۰نفر نماز
جماعت میخواندند و االن ماههاســت که به دلیل کرونا ،جماعت
کوچک شان تعطیل است .حال چگونه میخواهید در همان مسجد
و مســاجد و حســینیهها و تکایای دیگر جمعیتــی معادل دهها و
صدها برابر را پذیرش کنید؟! تازه ،نماز جماعتها نیم ساعت طول
میکشند و عزاداریها چند ساعت.
این یک بام و دو هوا چیست؟ کسی هست توضیح علمی دهد
و تضمین کند که عزاداران حســینی کرونا نخواهند گرفت و چند
روز بعد از دنیا نخواهند رفت؟
 -۲نمــازی که در دیــن ما ،این همه بر وجوبــش تاکید و بر
جماعتش اصرار شــده ،مدتهاست که در مساجد اقامه نمیشود.
پس چرا این همه بر لزوم برگزاری عزاداری "مســتحب" محرم
پافشاری میشود؟
ســتون دین (نماز) را در مســاجد تعطیل کرده اند و حتی حج
نیز تعلیق شده اســت؛ چطور نمیتوانند از مستحب مذهب موقتا
بگذرند؟
 -۳حفظ جان انسانها واجب و به خطر انداختن جان نیز حرام
است و عزاداری آقا امام حسین(ع) مستحب.
امروز ،حتی بچههای خردسال هم میدانند که تجمعات انسانی
میتواند منجر به بیماری و مرگ شود.
آیا به خطر انداختن جان انسانها برای انجام فعل مستحب ،با
آموزههای دین اسالم همخوانی دارد؟
 -۴حــدود دو هفتــه بعد از عید فطر ،شــاهد افزایش مرگ و
میرهای کرونایی در مناطق عرب نشین و سنی نشین کشور بودیم.

نظر

 کرونا پالس


جامعه آگهی گزارشنقد  تحلیل

مجالس عروسی و عزاداری

در شرایط فعلی ،مخالف حکم خدا است
مکتب اباعبداهلل الحسین(ع) هرگز راضی به روضه خوانی به این
صورت نیست

علت این بود که هموطنان اهل تســنن و عرب مان ،عید فطر را
بســیار با شکوه و تقریبا مانند عید نوروز برگزار میکنند و مدام در
دید و بازدید هستند.
بر اســاس این تجربه تلخ میتوان فاجعه ای بزرگ در روزهای
بعد از دهه اول محرم را پیش بینی کرد.
کســانی که با علم به این وضعیت ،برگزاری مراســم را تجویز
میکنند ،آیا پاســخگوی مرگ و میرهای ناشی از مراسم هستند؟
هم در دنیا و هم در آخرت؟
 - ۵مداحانــی که دو پایشــان را در یک کفــش کرده اند که
اال و بال باید مراســم محرم برگزار شود ،آیا حاضرند در مراسمی
که مســتمعین شــان از جان مایــه میگذارند ،خودشــان هم از
پاکتهایشان صرف نظر کنند یا مساله چیز دیگری است؟
 -۶کووید  ،۱۹از اصطالح "پروتکلهای بهداشتی" نمیترسد
ولی ما با این تعبیر خودمان را فریب میدهیم.
قرنهاست که در این جامعه مراسم محرم برپا میشود و همه
ما میدانیم اگر بنا بر عادی نمایی اوضاع باشد و امسال هم مراسم
داشته باشیم ،امکان رعایت پروتکلها عمال وجود نخواهد داشت.
آیا کسانی که روی کاغذ و در حرف دم از رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در مراسم محرم میزنند ،راهکاری عملی و اجرایی هم
دارند یا صرفا میخواهند با کلمه بازی ،از خود ســلب مســوولیت
کنند؟
 -۷مداح معروفی گفته اســت هر کسی اختیار جان خود را دارد

با علم به این که ممکن اســت بــا حضور در ازدحام جمعیت بیمار
شود و بمیرد ،در مراسم شرکت میکند.
اوال این ســخن از بیخ و بن پوچ و واهی و احمقانه است و در
تضاد با آیه شــریفه َو َل ُتلْقُوا ب ِ َأ ْيد ُ
ــم إِلَى ال َّت ْه ُل َك ِة (خودتان را به
ِيك ْ
خطر و مهلکه نیندازید /بقره .)195
پس آن مداح معروفی که میگوید من و بقیه عزاداران حسینی
اختیــار جان مان را داریم ،با همیــن گفته اش ثابت میکند که با
بدیهیات دین هم آشنا نیست و اتفاقا مصیبت اینجاست که همین
افراد ،تریبون دار دین شده اند.
ثانیا به فرض که شما ،اختیاردار جان تان باشید ،مگر نمیفهمید
که در فقره کرونــا ،فقط خودتان نمیمیرید ،بلکه تا قبل از مرگ،
افراد دیگری را هم آلوده میکنید و ای بسا می ُکشید؟
و ثالثا مگر سیستم و کادر درمانی ما ،آنقدر وسیع و بی انتهاست
که یک عده با ادعای اختیارداری جان شان ،برای مجموعه درمانی
کشور کار بتراشند و فرسوده شان کنند؟
 -۸من ســخنگوی امام حسین (ع) نیســتم کما این که هیچ
کس هم نیســت؛ اما اگر از حسینی(ع) که من میشناسم بپرسند
تکلیف شــیعیان تان در شرایط فعلی چیســت؟ آیا در اجتماعات
شرکت کنند و جان شان در خطر افتد یا "هر خانه یک هیات"
شود و هر کســی در اندرونی اش یاد شهدای کربال را زنده نگه
دارد ،فکــر میکنم دومــی را ترجیح خواهنــد داد و حفظ جان
شیعیان شان را.

حاشیه برای فرمانده

معاون کل وزارت بهداشت:

منتظر فرمایش مقام معظم رهبری
و مراجع برای محرم باشیم
ایســنا -معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در حال حاضر  ۷۲.۵میلیون نفر در
اســتانهای با وضعیت قرمز ساکن هستند ،تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری محرم را
تشریح و تاکید کرد که محرم امسال با اعمال شرایط خاص برگزار خواهد شد.
دکتر ایرج حریرچی ،گفت :برای مشــاهده اثرات تغییر رفتار مردم ،در مورد مرگ و میر
ناشــی از کرونا به بازه زمانی  ۴الی  ۶هفتهای احتیاج داریم و برای مشاهده کاهش موارد
بستری به بازه زمانی  ۳الی  ۴هفتهای نیاز است .اکنون تنها تغییر رفتاری که از  ۱۵تیر به
بعد در مردم مشاهده کردیم استفاده بیشتر از ماسک است؛ نه تعطیلیهای آنچنانی داشتیم
نه مهمانیها ،تجمعات ،عروسیها و  ...کاهش داشتهاند.
وی با تاکید بر اینکه میزان استفاده از ماسک در میان مردم به میزان کف مورد انتظار
نرسیده اســت ،تصریح کرد :بازه زمانی که اثر کاهشی مرگ را پس از استفاده از ماسک،
میتوانیم ببینیم ،از چند روز تا چند هفته آینده است.
فوتیهای ناشی از کرونا ،بیش از یک پنجم کل فوتیهای کشور
معاون کل وزارت بهداشــت خاطرنشــان کرد :آمار  ۲۳۵مــرگ در یک روز را نباید با
جمعیت  ۸۴یا  ۸۵میلیونی مقایسه کرد؛ کل میزان فوتی روزانه ما هزار الی  ۱۰۵۰تا است
و ســاالنه  ۳۸۰هزار فوت داریم؛ آمار فوت روزانه  ۲۳۵نفر بر اثر کرونا یعنی بیش از یک
پنجم فوتیهای ما ناشی از کرونا است و این هشداری برای تغییر رفتار اجتماعی است که
باید سبب شود بیشتر مواظب کودکان و جوانانمان باشیم.
شرایط خاص در برگزاری مراسم محرم
تجمع ،مغایر پروتکلهاست
وی درباره شــیوه برگزاری مراسمات عزاداری ماه محرم ،بیان کرد :جلسهای با حضور
رئیس شــورای عالی سیاســتگذاری ائمه جمعه ،رییس سازمان تبلیغات اسالمی از حوزه
علمیه قم ،رییس ســازمان اوقاف و ...برای تصمیمگیری درباره این موضوع برگزار شد و
اصل تصمیمگیریها بر مبنای پیشــگیری اســت تا مواجهه را به حداقل برســانیم .طبق
دســتورات اســامی حفظ جان مسلمین از اوجب واجبات اســت ضمن اینکه بزرگداشت
و عزاداری امام حســین (ع) در خون تمام مردم چه شــیعه ،سنی ،مسیحی و ...است ،ولی
امسال شــرایط خاصی اعمال خواهد شد .اصل تجمع مغایر پروتکل و دستورالعمل است؛
یعنی رعایت مســائل فاصلهگذاری در تجمعاتی که مشــابه آن با شــکوه خیلی زیاد در
سالهای گذشته داشتیم ،اصال ممکن نیســت ،تصمیماتی درباره دستههای عزاداری که
بیرون میآمدند گرفته شد که با آن خصوصیات ،برگزاری آنها ممکن نخواهد بود ،تجمعات
در فضای بسته نیز ممکن نخواهد بود.
حریرچی تصریح کرد:از کســانی که در این زمینه اظهار نظر میکنند میخواهیم صبر
کنند تا ببینند مقام معظم رهبری و مراجع چه خواهند فرمود و مراســمات را چگونه برگزار
خواهند کرد تا بتوانیم امســال شکوه را در مراسم معنوی مبتنی بر شور و شعور و با حفظ
جان تمام مســلمین برگزار کنیم .نظارتها در این باره جدی خواهد بود ،اما ناظران اصلی
ما خود افراد خواهند بود.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد ،درباره برگزاری مراســمات مربوط به
عید قربان ،اظهار کرد :برادران و خواهران اهل سنت ما برخی مناسک عید قربان را واجب
میدانند ،من از علمای اهل ســنت خواهش میکنم اینکه نماز عید مانند سالهای گذشته
با شکوه باشد ،قربانیها در یک محوطه باهم جمع آوری شوند و ...خیلی خطرناک است و
ممکن است همان بالیی که عید فطر به سرمان آمد مجددا به سرمان بیاید.

جماران -یک پژوهشــگر حــوزه دین در
خصوص برگزاری مراســم عزاداری محرم در
شرایط شیوع کرونا گفت:
محمدرضــا نورالهیــان ،دربــاره ضرورت
برگزاری مراسم ویژه محرم در ایام کرونا گفت:
همه باید بدانیم که روضه اباعبداهلل الحسین(ع)
و روضه خوانی و مراســم عزای سیدمظلومان،
ســنت دیرپای ایرانی و شرعی است و در کشور
ما سنتی باشکوه به حساب میآید که برای روح
و جان شــیعیان و غیرشــیعیان و مطرح کردن
اندیشــه اســامی بسیار مفید اســت .تردیدی
نیســت که روضه از اقرب تقربات است .تقرب
الــی اهلل ،طرقــی دارد و یکــی از بهترین آن
شرکت در مجالس روضه خوانی است.
وی افزود :از امام نیــز بخاطر داریم که هم
در کالم هم در عمل همه را به این کار تشویق
میکرد و خداوند انشــاءاهلل روح ایشان را شاد
کند .ولی روضه از روزه واجب تر نیســت .روزه
که واجبی است که در متن قرآن آمده ،و واجب
است که از شب اول ماه رمضان با دیدن هالل
ماه تا شب اول ماه شــوال که عید فطر است،
هر مســلمانی که میتواند روزه بگیرد .ولی اگر
ضرری برای بدن او وجود داشــته باشــد ،روزه
حرام میشود.
وی افــزود :در فتاوای بزرگان و فتوای خود
حضرت امام چنین آمده اســت که اگر کســی
احتمال ضــرر بدهد ،روزه گرفتــن بر او حرام
است؛ در چنین حالتی «روضه» برای اباعبداهلل
الحسین(ع) چه حکمی پیدا میکند؟ وقتی همه
تخصص و دانش درون کشــورمان ،از پزشکان
و کادر متخصص درون بیمارستانها میگویند
احتمال ابتال به بیماری در چنین مجالسی بسیار
زیاد است ،حکم مسأله مشخص میشود.
نوراللهیــان گفــت :هر چقدر هــم که افراد

تــاش کنند تا زمینــه ابتال به ایــن ویروس
مرگبار در چنین مراســمهایی بــه وجود نیاید،
ممکن نیست .فکر میکنم که مکتب اباعبداهلل
الحسین(ع) که مکتب انسانیت است ،شرکت ما
را در قتل و به خطر انداختن نفوس بیگناهان و
انسانهای دیگر حرام میداند و هرگز راضی به
روضه خوانی به این صورت نیست .به صراحت
میگویم مجالس عروســی و روضه خوانی در
شرایط احتمال ابتال به کرونا ،مخالف حکم خدا
بوده و باید اصالح شود.
رئیس ســابق ســازمان حوزههــا و مدارس
علمیــه خارج از کشــور بیان کرد :بســیاری از
عزیزانی که به برگزاری مراســمهای ماه محرم
اصــرار دارند و به برگــزاری آن تاکید میکنند
نوعا مســأله را سیاســی میبینند .در حالی که
این موضوع سیاســی نیست و به جان انسانها
مربوط میشود.
نوراللهیان بیــان کرد :هیأتیهــا ،مداحین
محتــرم و وعــاظ ببینند آیا امســال هم مقام
رهبری که هرساله در دهه محرم مراسم برگزار
میکردند ،این کار را انجام میدهند؟ بدین نحو
که جمعیتی مشــابه هر سال را در حسینیه امام
خمینی(ره) جمع کنند .پس وقتی ایشان ماسک
میزنند و با دستکش و ســایر موارد بهداشتی،
پروتکلها را رعایت میکنند ،نشــان میدهند
که باید سبک دیگری برگزید.
وی در پایان گفت :بــه متدینین و عزاداران
اباعبداهلل الحســین(ع) عمیقا احترام میگذارم
و میگویم مواظب باشــند بــه خاطر یک «امر
مســتحب و بســیار با فضیلت ،خــدای ناکرده
مرتکب حرام «قتل نفس» نشــوند .انشــاءاهلل
همــه بتوانیم از طرق دیگر و از طریق فضاهای
دیگری که در دســترس ما قرار دارد ،از برکات
معارف کربال و عاشورا بهره مند شویم.

شایعه بازداشت دریادار سیاری از کجا آمد؟
رویداد -۲۴ایــن روزها ،روزهای اخبار نظامی
است؛ از انفجارهای سریالی در مراکز حساس نظامی
تا مزاحمت جنگندههــای آمریکایی برای هواپیمای
ماهــان .روز گذشــته نیز خبــر بازداشــت دریاردار
ســیاری از فرماندهان ارشــد نظامی کشور دست به
دســت میچرخید .برخــی اکانتهای ناشــناس در
شبکههای اجتماعی ادعا کردند دریادار سیاری معاون
هماهنگکننده ارتش و فرمانده سایق نیروی دریایی
ارتش بازداشت شده است.
ایــن خبر البته تکذیب شــد ،اما حواشــی زیادی
داشت .مثال مهدی کشــتدار مدیرعامل خبرگزاری
قوه قضائیــه در توییتر نوشــت« :دروغ بازداشــت
امیرســیاری را از کجا آوردید؟ فرمانده خوشنام ارتش
نه احضار شــده نه بازداشــت .ادعای مطرح شده از
اساس کذب است ،دروغ نگویید».
تکذیب خبر مربوط به ارتش توسط سردبیر سایت
قوه قضائیه آن هم در فضای توییتر ،نشــان میدهد
انتقادات سیاری نســبت به نحوه اطالعرسانی درباره
ارتش ،خیلی هم بیراه نبوده اســت .پس از انتشــار
گسترده این شایعه تنها دو خبر از امیر دریادار سیاری
منتشــر شــد؛ یکی بازدید او از مرکز آموزش دژبان
ارتش و دیگری اظهار نظری از سیاری درباره بیماری
کرونا.
شــاید فرماندهان ارتــش آنقدر خبــر را بیپایه
میدانستند که نیازی به انتشــار تکذبیه ندیدهاند؛ با
این حال با وایرال شــدن و توزیع گسترده آن ،میشد
چنین شایعاتی خیلی قاطعانه تکذیب شود.
درباره این شــایعه حــرف و حدیــث در فضای
مجازی باالســت .از طرفی به خاطر احضار و تکذیب
خبرنگاران ایرنا ،بعضی هنوز تکذیب بازداشت سیاری
را باور نکردهاند! بعضی کاربران مینویسند این شایعه
را ارزشیهای تویینتر به راه انداختهاند تا سیاری ناچار
شــود در یک ویدیو از سایر نهادهای نظامی تقدیر و
تشــکر کند .بعضی کاربران ،اما معتقدند ضد انقالب
این شــایعه را به راه انداخته تا مردم را از فرماندهان
خوشنام ارتش ناامید کند.
برخی فعاالن سیاسی اتهامزنیها به ارتش و امیر
ســیاری را اقدامی هماهنگشــده از سوی گروهی
خواندهانــد که با پول هجمههایی را در شــبکههای
اجتماعــی تولید و طوفان توییتــری در موقعیتهای
مختلف ایجــاد میکنند .برخی کاربران توییتر مدعی
شــدهاند که امیر ســیاری بعد از ســفر به ونیز برای
شرکت در اجالسی از فرماندهی نیروی دریایی ارتش

کرده و این خبرگزاری در بخش اول تنها  ۱۳دقیقه از
آن را منتشر کرده است ....متأسفانه دشمنان حسود و
عنود نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با تقطیع و
سوءاستفاده ،این گفت و گوی انجام شده را مغرضانه
و مزورانه تفسیر ،تحلیل و منتشر نمودهاند».
البته اجازه انتشــار نســخه تقطیع نشده هم صادر
نشد و بعد از مدتی حتی تعدادی از مدیران خبرگزاری
ایرنا هم تغییر کردنــد و تعدادی از خبرنگاران هم از
آن مجموعه جدا شدند .برخی خبرنگاران مدعی شدند
که خبرنگارانی که در آن مصاحبه بودند ،به نهادهای
امنیتی احضار شده اند و گوشی و لپتاب آنان توقیف
شده اســت .خبری که هرچند برخی منابع خبری آن
را تکذیب کردند ،اما همکاران خبرنگاران احضار شده
آن را تایید میکردند.

کنار گذاشته شده است.
افرادی که این شایعه را به راه انداختهاند معتقدند
سیاری به خاطر نگارش نامهای در مخالفت با قرارداد
ایران و چین بازداشت شده است .اینگونه شایعه شده
که دریادار ســیاری نامهای به مقامات ارشــد کشور
نوشــته و در آن تاکید کرده اگر قرار باشد خاک وطن
فروخته شــود ،ارتــش درنگ نمیکنــد و مقابل آن
میایستد .طبیعی اســت چنین نامهای وجود خارجی
نــدارد چرا که در صورت فرض وجــود آن ،بعید بود
ابتدا خبــر آن از اکانتهای توییتری ســلطنتطلب
ســر دربیاورد .از طرفی افرادی که امیر ســیاری را
میشناسند میگویند وفاداری او به جمهوری اسالمی
ثابت شده است.
نکتــه جالب آنکه پس از انتشــار این شــایعه ،به
ســرعت هشــتگی هم برای حمایت از ســیاری و
ایــده مخالفت با قرارداد ایران و چین شــکل گرفت
و کاربرانی کــه برای ارتش را از خود میدانســتند،
مطالبشان را با هشــتگهایی در حمایت از دریاردار
سیاری و ممنوعیت وطنفروشی نوشتند.
مصاحبه جنجالی دریادار سیاری
چندی پیش مصاحبه ســیاری با یک خبرگزاری
داخلی ،حاشــیههای زیادی ایجاد کــرد .خبرگزاری
ایرنــا ناچار شــد مصاحبه را از خروجــی خود حذف
کند .ســیاری در آن مصاحبه تلویحا از بعضی نهادها
انتقاد کرده بود .او گفته بود «نیروهای مســلح نباید

در سیاســت هــم دخالت کند ،چون سیاســتزدگی
برای نیروهای مسلح آسیب اســت .این به این معنا
نیست که سیاست را نمیفهمیم .ما سیاست را خوب
تحلیل میکنیم و متوجه میشــویم ،اما وارد سیاست
نمیشویم».
ســیاری در بخــش دیگری از ســخنانش از بی
توجهی به نقش ارتش در جنگ هشــت ســاله انتقاد
کرده و گفته بــود «دریا که کال در اختیار ارتش بود.
نیروی دریایی ســپاه سال  ۶۵شــکل گرفت  ...کجا
میتوانید بگویید که ارتش نبوده؟  ...شــما البته فیلم
میسازید که یک ســیدی ،یک حاجی با یک تیربار
ژ ۳-و یک دســتی یک لشکر را ظرف  ۲۴ساعت از
بین میبرد .اگر این طور اســت ،ظرف  ۱۲شبانه روز
 ۱۲لشــکر عراق از بین میرفت دیگر! هشــت سال
(جنگ) برای چی بود؟  ...من قانونی شــکایت کردم.
برای رییس صدا و سیما هم نامه نوشتم .پیگیری هم
کردیــم  ...هیچ کس هم جواب مــا را نداد  ...معلوم
اســت که یک چیزی پشــت پرده هســت ،تو خود
سیستم صدا و سیما».
ارتش اعالم کرد آن مصاحبه تقطیع شــده بود و
در بیانیهای تصریــح کرد «مصاحبه اخیر امیر دریادار
ســیاری معاون هماهنــگ کننده ارتــش در قالب
گفتگوی تصویری با خبرگــزاری ایرنا یک مصاحبه
تفصیلــی به مــدت  ۹۰دقیقه بوده کــه فرازهایی از
عملکرد ارتش جمهوری اسالمی ایران در برهههای
مختلــف پس از پیروزی انقالب را تشــریح و تبیین

دریادار حبیب اهلل سیاری کیست؟
دریادار حبیباهلل سیاری سال  ۱۳۳۴در فسا متولد
شد .او دریادار و تکاور نیروی دریایی ارتش جمهوری
اســامی ایران و فرمانده این نیرو از  ۲۶مرداد ۱۳۸۶
تا  ۱۴آبان  ۱۳۹۶بود.
ســیاریر هماکنون معاون هماهنگکننده ارتش
جمهوری اسالمی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه
عالی دفاع ملی (دافوس) است.
سیاری پیش از این از  ۱۳۸۲تا  ۱۳۸۴معاون امور
اجرایی و پشــتیبانی رزمی ستاد مشترک ارتش بود و
از  ۱۳۸۴تا  ۱۳۸۶به عنوان جانشــین فرمانده نیروی
دریایی ارتش فعالیت کرده است.
سیاری در ســال  ۱۳۵۳به استخدام ارتش ایران
درآمد و پس از طی دوره مقدماتی در رشــته تکاوری
فعالیــت در نیروی دریایــی ارتش را آغــاز کرد .او
دورههای کاله سبزی ،دافوس و علوم استراتژیک را
در دانشگاه عالی دفاع ملی گذرانده است.
او که جانباز  ۷۵نیز هســت ،در طول جنگ ایران
و عراق از تکاوران نیــروی دریایی ارتش بود که در
نخســتین روزهای حمله ارتش عراق به خرمشهر و
آغاز رســمی جنگ ایران و عراق بــه عنوان یکی از
تــکاوران گردان تکاوران دریایی بوشــهر ،در منطقه
عملیاتی آبادان-خرمشهر حضور داشت.
دریادار ســیاری در عملیاتهای نبرد خرمشهر،
حصر آبــادان و آزادســازی خرمشــهر ،همچنین
عملیات مروارید حضوری فعال داشــت و در خالل
عملیات ثامناالئمه بر اثــر اصابت ترکش خمپاره
مجروح شد.
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نسرین هزاره مقدم
ایلنا -به نظر میرســد با بحرانی شدن اقتصاد و صعود
نرخ تورم ،دولت قصد دارد از سطح مطالبات عامه مردم
به خصوص کارگران و فرودســتان بکاهد؛ اگر کارگران
تا سال قبل و سالهای قبلتر به دنبال احیای تعاونیهای
مسکن و مشارکت در تعاونی برای خانهدار شدن بودند،
حــاال باید برای وام  ۵۰میلیون تومانی ودیعه مســکن
ثبتنام کنند و منتظر بمانند که آیا این وا ِم ناکارآمد ،به
آنها تعلق میگیرد یا نه!
بدون سرپناه ماندن ،بزرگترین ترس و عذاب خانوارهای
ِ
کارگری است؛ به خصوص خانوارهایی که در ماههای اخیر
بعد از بحرانی شدن فضای اقتصاد و آمدن کروناویروس،
بیکار شده و منبع درآمد حداقلی خود را از دست دادهاند.
در شــرایطی که به گفته اعضای کمیته دستمزد کانون
عالی شوراها در چهارماهه نخست امسال ،قیمت مسکن
و به تبع آن اجاره مســکن ،دو برابر دوازده ما ِه سال ،۹۸
افزایش قیمت داشــته اســت ،دولت هیچ تدبیری برای
تامین سرپناه امن و شایسته برای طبقات فرودست ندارد
و فرودستان را در بحران بیکاری و کرونا ،به دستهای
نامرئی بازاری ســپرده که هر روز مولفههای تورمی آن
در حال صعود بیشتر و بیشتر است.
اقدامات دولت چیست؟
تنها اقدامــات دولت برای تامین ســرپناه،
یکی مصوبه منع جابجایــی و تخلیه خانه با
شــرط افزایش حداکثــر  ۲۵درصدی اجاره
خانههاســت و دیگری وام با سود  ۱۳درصد
ودیعه مسکن که در تهران  ۵۰میلیون تومان
است و اگر یک خانوار مستاجر واجد شرایط
باشد و بخواهد این وام را برای فقط یکسال
بگیرد باید ماهی  ۵۴۰هزار تومان ســود به
دولت بپردازد.
راهکار اول ،یعنی منع تخلیه خانه ،هنوز به نظر میرسد
که علیرغم ســر و صدای بسیار به بسیاری از شوراهای
حل اختالف شهرستانها ابالغ نشده است؛ در روزهای
گذشته ،کارگران و بازنشستگان با ایلنا تماس گرفتند و
امان صاحبخانهها برای تخلیه واحد مسکونی
از فشا ِر بی ِ
انتقــاد کردند .بــه گفته آنها ،رجوع به شــوراهای حل
اختالف نیز هیچ سودی نداشته است چراکه هنوز مصوبه
به صورت کتبی به برخی شــوراها ابالغ نشــده است!
راهکار دوم ،یعنی وام ودیعه مسکن  ۵۰میلیون تومانی با
سود  ۱۳درصد نیز به نظر نمیرسد بتواند مشکل سرپناه
کارگران و فرودســتان را حل کنــد .دولتی که خودش
مجری و مســئول گرانی بازار مسکن و صعود نرخهای
اجاره خانه اســت ،دولتی که در تامین مسکن شایسته
برای طبقات فرودســت ناتوان بوده ،حاال یک اعتباری
موجران مســتاجران کم درآمد
را خورد کرده و آن را به
ِ
میدهد و سود  ۱۳درصدی آن را از کارگرانی میگیرد که
به دلیل سیاستهای تورمی خود دولت ،نتوانستهاند بعد
از سالها کار و زحمت شرافتمندانه ،خانهدار شوند! درواقع
در شــرایطی که سود بانکها در سال جاری تنزل کرده
و به ده یا حتی  ۸درصد رســیده ،دولت با دریافت سود
 ۱۳درصدی تسهیالت مســکن ،قصد درآمدزایی دارد!
وام به چه کسانی تعلق میگیرد؟
به گفته وزیر راه و شهرســازی ،این تسهیالت از محل

آگهيمناقصهعمومی

در زمینه تامین مسکن کارگری چه تخلفاتی صورت گرفته است؟

رنج ِ
بزرگبیسرپناهی!

بخشی از منابع  ۷۵هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه
ملی برای بنگاههای آســیب دیده از کرونا تأمین اعتبار
شده و بانک مرکزی ،سقف ،نرخ سود ،نحوه تخصیص
به بانکهای عامل ،رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط
بانکی وام ودیعه مســکن را تعییــن میکند؛ وزارت راه
و شهرســازی نیز شرایط اقشــار و واحدهای مسکونی
مشمول دریافت این وام را مشخص میکند.
تاکنون بر اســاس اعام محمد اســامی،
واحدهــای مســکونی مشــمول وام ودیعه
مشخص شده که در تهران به خانههای زیر
 ۷۵متری و در ســایر شــهرها ،کمتر از ۹۰
متری تعلق میگیرد؛ همچنین مستأجران باید
قرارداد رســمی با موجر داشته و پس از ثبت
آن در دفاتر مشــاوران اماک یا دفاتر اسناد
رسمی ،کد رهگیری دریافت کرده باشند.
کارشناسان نسبت به احتمال بروز داللی و واسطهگری
در رونــد دریافت این تســهیالت و همچنین احتمال
تــورمزا بودن این وام و باال رفتن اجارهخانهها هشــدار
دادهاند؛ چراکه موجران بسیاری میتوانند استدالل کنند
این پول را که دولت داده ،شــما مستاجران باید بیشتر و
بیشتر برای اجاره خانه بپردازید!
از کجا به کجا رسیدیم؟!
نباید فراموش کنیم که در کمتر از ده سال یا حتی هشت
ســال گذشــته ،با وام  ۵۰میلیون تومانی مسکن ،مردم
خانهدار میشــدند و یک واحــد آپارتمانی برای خانواده
خود میخریدند حاال سیاستهای غلط اقتصادی کار را
به جایی رسانده که باید برای اجاره یک واحد  ۵۰یا ۷۰
متری در تهران ۵۰ ،میلیون تومان وام ودیعه مســکن
گرفت؛ تازه با این ودیعه که به نســبت اجاره خانهها به
خصوص در پایتخت ناچیز است ،به هیچ وجه نمیتوان
خانه یا آپارتمانی را رهن کامل کرد بلکه باید ماهی یک
یا دو میلیون تومان یا حتی بیشــتر بابت اجاره پرداخت!
در واقع از  ۵۰میلیون تومان وام تملک مسکن در عرض
شماره آگهی۱۱۱8۳/۴۳۰:
تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۹/۰۵/۱۱ :

شرکت ســیمان آبیک در نظر دارد استخراج سنگ آهک
(ماهیانه حدود  ۱۸۵هزارتن)  ،استخراج مارل (ماهیانه حدود
 ۳۲۰هزار تن ) و حمل و بارگیری مواد اولیه معدنی (ماهیانه
حــدود  ۵۰۰هزار تن ) از معادن کارخانه ســیمان آبیک به
آسیاب ها  ،سنگ شــکن ها و دپوی معدن را به اشخاص
واجد صالحیت و با ســابقه برای مدت یکسال واگذار نماید
لذا از کلیه اشــخاص (حقیقی – حقوقی )که دارای توانایی
و امکانــات الزم در خصوص اجرای هریک یا کل موضوع
مناقصــه را دارد و عالقمند به همکاری میباشــند دعوت
می گردد جهت دریافت اســناد شرکت در مناقصه  ،بازدید
تا مــورخ  ۹۹/۵/۱۱به امور قراردادهای کارخانه ســیمان
آبیک مراجعه نمایند آدرس معدن کارخانه ســیمان آبیک :
اســتان البرز-نظرآباد -کیلومتر  ۸۰اتوبان تهران – قزوین
آدرس ســایت کارخانــه ســیمان آبیــک
www.AbyekCement.com
تلفن تماس( ۰۲6- ۴۵۳۸۲۷۰۸ :محمدی)

کمتر از ده سال به  ۵۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن
رســیدهایم و این یعنی یک سقوط آزاد در تامین سرپناه
برای شهروندان.
یک کارگر کــه این روزها نگران افزایــش اجاره خانه
اســتیجاری خود در محله نواب تهران است؛ در رابطه
با وام ودیعه مســکن میگوید :اگر بخواهم وام ۵۰
میلیون تومانی ودیعه مسکن را بگیرم و خانه
تازه رهن کنم ،چگونه باید اجاره خانه و باقی
هزینههای زندگی را بپردازم؛ من حقوقم فقط
ماهی  ۳میلیون تومان است!
این کارگر از زندگی خود به شدت ناراضی است؛ از آنچه
در این ســالها بر سرش آمده است ،انتقاد میکند :دولت
خودش مقصــر همه این اتفاقات اســت؛ حاال به جای
خانهسازی برای ما کارگران ،وام رهن مسکن میدهد و
از ما فرودســتان ۱۳ ،درصد سود وام را هم میگیرد! آیا
این کار قانونی و عادالنه است؟
«حق بر مسکن» را چگونه تعریف میکند؟
قانون ِ
وقتــی صحبت قانون و قانونی بودن میشــود ،باید به
الزامات فرادســتی تامین مســکن رجوع کنیم؛ اول در
قانون اساسی و بعد در قانون کار.
اصل  ۳۱قانون اساسی ،دولت را موظف کرده که برای
شــهروندان متناسب با نیازشان مسکن فراهم کند البته
بــا اولویت کارگران و روستانشــینان .این اصل قانونی،
مسکن متناسب را یک «حق شهروندی» میداند.
داشتن
ِ
با اینهمه حق بر مســکن ،هیچ گاه توســط دولتها به
خصوص دولتهای بعد از جنگ به رســمیت شــناخته
نشد؛ در ســالهای ابتدای انقالب ،تعاونیهای مسکن و
زمین شــهری در تامین مســکن ارزان برای گروههای
مزدبگیــر فعال بودند اما بعد از آن ،هم تامین مســکن
از توان مزدبگیران خارج شــد و هم مکانیسم عملکرد
تعاونیها اســتحاله یافت و تغییر کرد؛ دیگر تعاونیها،
اجتماعی از افراد هم توان برای حل یک مشکل جمعی
نبودند بلکه ابزاری شــدند برای ســودجویی نزدیکان

م.الف۳۰۸ -۹۹ -۷۳ :
قوه قضائیه
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۹۸/۰۹/۱۴ -۱۳۹۸6۰۳۰۴۰۲۴۰۰۰۷۰6هیــات اول
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رســمی مســتمر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورزقان تصرفا مالکانه
بالمعــارض متقاضی آقــای نصرت نوری فرزند علی بشــماره شناســنامه
 ۱۰۳۲صــادره ازورزقان در ششــدانگ یک قطعه بــاغ و زمین زراعی به
مســاحت ۸۷۹۹.6۰مترمربع قســمتی از پالک  ۹۲اصلــی بخش  ۲۳تبریز
واقــع در قریه صومعه دل خریداری ازآقای علی نوری محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشــود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۰۴/۲۵:تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹/۰۵/۱۱:
علی نصرتی  -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ورزقان

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده(نوبتدوم)

جامعهآگهیشهرورزشنقدتحلیل

به بلوکهای ثروت و قــدرت؛ در واقع تعاونیزدایی از
تعاونیها اتفاق افتاد.
در ســطحی پایینتر ،قانون کار نیز به مســاله مسکن
کارگری توجه کرده اســت .ماده  ۱۴۹قانون کار ،تمام و
کمال به تامین مســکن برای کارگران اختصاص دارد و
وظایف دولت و کارفرما را به تفکیک بیان نموده است.
مــاده  ۱۴۹قانــون کار :کارفرمایان مکلفند
با تعاونیهای مســکن و در صــورت عدم
وجود این تعاونیها مســتقیما بــا کارگران
فاقد مســکن جهت تامین خانههای شخصی
مناســب همکاری الزم را بنمایند و همچنین
کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث
خانههای ســازمانی در جوار کارگاه و یا محل
مناسب دیگر میباشند.
تبصره  -۱دولت موظف اســت با استفاده از
تســهیات بانکی و امکانات وزارت مسکن و
شهرسازی ،شهرداریها و سایر دستگاههای
ذیربط همکاری الزم را بنماید.
تبصره  -۲نحوه و میزان همکاری و مشارکت
کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و
نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق
آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار
و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چرا قانون رعایت نشد؟
با اینهمه این الزامات قانونی هیچ زمان در تامین مسکن
طرح
برای کارگران اجرایی نشــده اســت؛ سال گذشته ِ
«مســکن ملی» و طرح  ۲۰۰واحدی مسکن کارگری
(توسط وزارت کار) در دستور کار قرار گرفت ولی هردوی
این طرحها ،از مرحله برگزاری جلســه و نشست اولیه و
تدوین پیــش نیازها فراتر نرفت .حاال در ســال  ۹۹نه
خبری از اجرایی شــدن این طرحهاست و نه وزارت کار
اجرای ماده  ۱۴۹قانون کار و تامین مســکن کارگری با
همکاری تعاونیهای دموکراتیک و سالم را دنبال میکند؛
سال گذشته جلسه شورایعالی کار با موضوع اجرای ماده
 ۱۴۹قانون کار و احیا و بازســازی تعاونیهای مسکن،
برگزار شــد اما هرگز خبری از خروجی این جلسه نشد.
به نظر میرسد با بحرانی شدن اقتصاد و صعود
نرخ تورم ،دولت قصد دارد از سطح مطالبات
عامه مردم به خصوص کارگران و فرودستان
بکاهد؛ اگر کارگران تا ســال قبل و سالهای
قبلتر به دنبال احیای تعاونیهای مســکن و
مشارکت در تعاونی برای خانهدار شدن بودند،
حاال باید برای وام  ۵۰میلیون تومانی ودیعه
مســکن ثبتنام کنند و منتظر بمانند که آیا
وام ناکارآمد ،به آنها تعلق میگیرد یا نه!
این ِ
افول «حق بر مســکن» و تامین این حق توسط دولت،
ِ
مکانیزمی کند و بطئی داشــته است تا اینکه امروز خانه
داشــتن برای قاطبهی مزدبگیران کشور تبدیل به یک
رویا شــده است؛ همان کارگری که این روزها در ترس
گرانی اجاره خانه به ســر میبرد ،میگوید :یادش بخیر
ده یا بیست سال پیش هنوز امیدی به صاحبخانه شدن
با ثبت نام در تعاونیهای مســکن و گرفتن وام و قرض
و قوله داشــتیم حال که باید هر ســال نگــران گرانتر
شدن اجاره خانهها بشیم و به آپارتمانهای کوچکتر در
محالت پایینتر سقوط کنیم!...

م.الف۳۰۸ -۹۹ -۷۷ :
قوه قضائیه
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۹۸/۱۰/۱۴ -۱۳۹۸6۰۳۰۴۰۲۴۰۰۰۸۳۸هیــات اول
موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رســمی مســتمر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورزقان تصرفا مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای سید اکبر پورطه فرزند میر لطیف بشماره شناسنامه
 ۱6۲۵صادره ازخاروانا در ششــدانگ یک قطعه زمین زارعی به مســاحت
۲۰۴۹.۴۵مترمربع قســمتی از پالک ۱۴اصلی بخش  ۲۷تبریز واقع در قریه
کــوره خیل خریــداری از آقای بیوک آقا میرزاآقاالری محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشــود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۰۴/۲6:تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹/۰۵/۱۱:
علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ورزقان

تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۵/۱۱ :

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن شماره  ۲دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شماره ثبت  ۲۴۴6۷با شناسه ملي ۱۰۲۰۰۳۲۴۹۵۷ :
نوبت ( دوم ) در ساعت  ۱۳مورخ  ۹۹/۰۵/۲۲روز چهارشنبه در محل سالن مرکز مطالعات آموزش مداوم واقع در نشانی دانشگاه علوم پزشکی ،
ساختمان پشمینه برگزار میشود از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -۱تمدید مهلت فعالیت شرکت تعاونی
تذکر  )۱افرادی که قصد دارند برای شرکت در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند میبایست از ساعت  ۸تا  ۱۳مورخه  ۹۹/۰۵/۱۲الی ۹۹/۰۵/۲۱
با حضور توام وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را بنام وکیل در حضور هیئت مدیره و بازرس دریافت دارند .توضیح
اینکه به وکالتنامههای غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر  )۲اعضای تعاونی برای حضور در مجمع عمومی یا اخذ برگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه
عضویت ارائه نمایند.

م.الف۳۰۸ -۹۹ -۷6 :
قوه قضائیه
سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجانشرقی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورزقان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  ۹۹/۰۳/۱۸ -۱۳۹۹6۰۳۰۴۰۲۴۰۰۰۳۲۰هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستمر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملــک ورزقان تصرفا مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم رحیمی
فرزند ماشــاء اله بشماره شناســنامه  ۱۲۵۰صادره از اهر در ششدانگ یک قطعه
زمین زارعی به مســاحت ۱۲۲۹.۵۰مترمربع قسمتی از پالک ۵۰اصلی بخش ۲۷
تبریز واقع در قریه لیالب خریداری از انشاهلل و ماشااهلل رحیمی محرز گردیده است.
لــذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصله  ۱۵روز آگهی میشــود
درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتــراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مــدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض ،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۰۴/۲6:تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹/۰۵/۱۱:
علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ورزقان
م.الف۳۵۳ :
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی ترکمانچای تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی از دادگاه
اســت ،بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقررسند مالکیت طبق
مقررات صادر خواهد شد.
 -۱آقای مهدی ولی زاده  ،فرزند :رحیم ،متقاضی و متصرف ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  ۳۵۷۲۰مترمربع ،قسمتی از پالک  -۱۸اصلی ،واقع در قریه چناق
بالغ ،بخش  -۳۹تبریز ،حوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رسمی " آقای :یداله
حیدری و سایر وراث مرحوم عباسعلی صادقی"  ،بکالسه۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱6۸ :
 -۲آقای مهدی ولی زاده  ،فرزند :رحیم ،متقاضی و متصرف ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  ۴۹۴۳۵مترمربع ،قسمتی از پالک  -۱۸اصلی ،واقع در قریه چناق
بالغ ،بخش  -۳۹تبریز ،حوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رسمی " آقای :یداله
حیدری و سایر وراث مرحوم عباسعلی صادقی"  ،بکالسه۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱6۹ :
 -۳بانو فاطمه منصوری چناقبالغی  ،فرزند :عشقعلی ،متقاضی و متصرف ششدانگ
یک باب ســاختمان به مساحت  ۴۱6مترمربع ،پالک شماره  ۵۳فرعی از  -۱۸اصلی،
واقــع در قریه چناق بالغ ،بخش  -۳۹تبریز ،حــوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی
از مالک رسمی " آقای :موسی منصوری"  ،بکالسه۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۳۷ :
 -۴آقای حمزه منصوری  ،فرزند :عشــقعلی ،متقاضی و متصرف ششدانگ یک باب
ساختمان به مساحت  ۲۹۱مترمربع ،قسمتی از پالک شماره  ۱۰۴فرعی از  -۱۸اصلی،
واقــع در قریه چناق بالغ ،بخش  -۳۹تبریز ،حــوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی
از مالک رسمی " آقای :موسی منصوری"  ،بکالسه۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۳۱ :
تاریخ انتشــار نوبت اول  ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ :تاریخ انتشــار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۵/۲6 :
رضا نوروزی :معاون اداره ثبت اسناد و اماک ترکمانچای
م.الف۲۹۳ :
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ترکمانچای تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت .لذا مشــخصات متقاضیان و امالک
مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبت بــه فاصله  ۱۵روز
آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی از دادگاه اســت ،بدیهی اســت در صورت
عدم وصول اعتراض در مهلت مقررســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شــد.
 -۱آقــای میر فتاح حســینی ،فرزند :میــر محمود ،متقاضی و متصرف ششــدانگ
یک قطعــه زمین مزروعی آبــی به مســاحت  ۳۱۱۳مترمربع ،قســمتی از پالک
شــماره  -6۰اصلــی ،بخــش  -۴۱تبریز ،واقــع در قریه بیات علیــاء  ،حوزه ثبت
ملک ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رســمی " آقای ســید قادر حسینی"  ،بکالسه:
۱۳۹۸۱۱۴۴۰۴۰۱۸۰۰۰۱۵6
تاریخ انتشــار نوبت اول  ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ :تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۵/۲6 :
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ترکمانچای  -حسن ترکیان

سرخاب
کهن محلهای است رد تبرزی
هک خزینه ادب ،رعافن و هنر اریانی است
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مگر فوتبالی هستم که درباره فوتبال حرف بزنم؟

کفاشیان:من را در فوتبال فراموش کنید
سعید اکبری
رییس ســابق فدراســیون فوتبال ای ران تمایلی ب رای
بازگشت ندارد.
دیروز علی کفاشــیان بعد از چند روز غیبت ،دوباره به
فدراسیون فوتبال رفت .حضور او در ساختمان شماره یک
فوتبال در ســئول بهانهای شــد برای گفت و گو با نایب
رئیس اول این فدراسیون .با کفاشیان درباره سرپرستی اش
صحبــت کردیم و او اعالم کرد ،کال ماجرا منتفی اســت.
رئیس سابق فدراسیون همچنین خبر تائید اساسنامه ای ران
در فیفا را تکذیب کرد و گفت برخالف اخبار منتشره ،چیزی
به دستشان نرسیده است.
آقای کفاشیان بعد از اینکه به فدراسیون فوتبال
برگشــتید ،همه تصور کردند شما سرپرست
فدراســیون م یشوید .در جلســه آخر هیات
رئیســه هم بحثهایی مطرح بوده .چرا جای
آقای بهاروند را نگرفتید؟
من بازنشســته هســتم و مجوز نــدارم .طبق قانون
نم یتوانم سرپرست فدراســیون فوتبال شوم .البته بودن
در هیات رئیســه بالمانع اســت .چون اعضا کار اجرایی
نم یکنند .ماهی یک بار یا دو سه بار به فدراسیون فوتبال
م یآیند .منتهی سرپرســت فدراسیون یا دبیر کل که کار
اجرایی م یکنند ،نباید بازنشسته باشند .به همین خاطر بنده
هم نم یتوانم .این را هم در نظر بگیرید اگر من سرپرست
شوم ،با توجه به اینکه بازنشسته هستم حق امضا ندارم .به
هر حال رئیس در فدراســیون باید چک بدهد و تعهدنامه
امضا کند .وقتی این کارها را کند و بازنشســته باشد ،کار
خالف م یشود .من هم که دنبال کار خالف نیستم.
پس چطور حیدر بهاروند با وجود بازنشستگی
سرپرست فدراسیون فوتبال شده؟
بهاروند بازگشت به کار گرفته و به همین خاطر توانسته
برای سرپرســتی مجوز بگیرد ولی من نم یتوانم این کار
را کنم.
پس شما قطعا سرپرست فدراسیون نم یشوید.
بله منتفی است و دیگر بحثی در این باره نداریم.
برای انتخابات فدراســیون فوتبــال کاندیدا
م یشوید؟
نه من اصال نم یتوانم در انتخابات باشم.
منظورمان مثال برای پســت عضویت در هیات
رئیسه است که بازنشستهها هم م یتوانند.
اگر هم بتوانم خودم برای هیات رئیسه کاندیدا نم یشوم.
بشــوم که چه شود؟ محدودیت ســنی هم دارم .باالی 65
سال هستم .نیازی هم نیست دوباره در فدراسیون فوتبال
باشم .دفعه قبلی هم که برای هیات رئیسه آمدم به خاطر

این بود که در کنفدراسیون فوتبال آسیا پست داشتم .االن
که دیگر در آسیا هم پست ندارم.
پس بعــد از انتخابات امســال کال از فوتبال
م یروید؟
بله ،دیگر ما را در فوتبال فراموش کنید .من قرار نیست
در فوتبال بمانم .االن هم ماههای آخر حضورم در فوتبال
را م یگذرانم.
زمان انتخابات مشخص شــده؟ خبرگزاریها
نوشته اند بعد از بازی بحرین و عراق.
نه ،هنوز مشــخص نشده است .مگر اساسنامه از سوی
فیفا تائید شــده که بخواهیم زمان انتخابات تائید کنیم؟
اول باید اساســنامه تائید شود .بعد ما جلسه هیات رئیسه
و مجمع بگذاریم .بعد از آن زمان انتخابات مشخص شود.
پس دلیل انتشار این خبرها چه بوده؟
نم یدانم ولی اساســنامه بر خالف شایعات هنوز تائید
نشــده اســت .البته فکر نم یکنم نگرانی خاصی باشد.
مشــکلی وجود ندارد .با توجه به اینکه خواستههای فیفا را
تا حدود زیادی اجابت کردیم فکر م یکنم تائید شــود ولی
همانطور که گفتم باید منتظر باشیم تا تائید رسمی کنند.
تهدید فیفا جــدی بود؟ واقعا م یخواســتند
فدراسیون را تعلیق کنند ؟
بله ،تهدیــد فیفا کامال جدی بود .ما هم نخواســتیم
یزنند و تهدید م یکنند.
دیگر بهانــه بدهیم .دیدیم نامه م 
الحمــداهلل خواســتهها را اجابت کردیــم .االن هم منتظر
هســتیم که تائید کنند .اگر قرار بود سیاست مان را تغییر
ندهیم آن موقع احتمال تعلیق وجود داشت.
از پرونده ویلموتس چه خبری دارید؟
هیچی!

هیچــی؟ نایب رئیس اول فدراســیون فوتبال
چطور از پرونده به این مهمی بی خبر است؟
زمانی که ایشــان آمد و بعد فســخ کرد من اصال در
فدراســیون فوتبال نبودم که در جریان قرارداد باشــم .در
جلســه هیات رئیسه هم کوچکترین اشــارهای به پرونده
ویلموتس با فدراسیون نشد.
چطور بــه پرونده بــه این مهمی اشــارهای
نشد؟شما سوال نکردید؟
نه من سوالی نپرسیدم .دوستان هم چیزی نگفتند ولی
اگر خیلی مشتاق هســتید در این باره اطالعات بیشتری
داشته باشید به اعضای دیگر هیات رئیسه زنگ بزنید!(خنده)
عجیب است که اکثر آنها هم م یگویند اطالعی
از پرونده ندارند.
ببینید مسئله این است فدراسیون نم یخواهد خیلی در
رسانهها درباره پرونده صحبت کند تا مبادا این مربی آتویی
بگیرد و مدارک بیشتری علیه ما جمع کند.
با آقای تاج که ارتباط دارید؟
نه ،من ارتباط خاصی با تاج ندارم!
چطور؟
ما با هم دوستیم دیگر .سالهای سال با هم کار کردیم.
بعد آقای تاج یک عادتی دارد .وقتی از جایی م یرود ،دیگر
یزند .االن هم به فدراسیون فوتبال نم یآید
به آنجا سر نم 
ولی ما با هم رفیق هســتیم و گهگاه حال و احوال هم را
م یپرسیم .مثل پیامک تبریک عید غدیر و قربان را به هم
م یدهیم .در همین حد!
درباره فوتبال با هم صحبت نم یکنید؟
مگر من فوتبالی هســتم که دربــاره فوتبال حرف
بزنم؟

حرفهایها در پرسپولیس!
از الیحه  ۱۳۰۰صفحهای تا دعوت خیالی به جشن قهرمانی
ایسنا -رفتار باشــگاه پرسپولیس در قبال سرمربیان
سابق خود ،باعث انتقادات خیلی از اهالی فوتبال از جمله
سرمربی فعلی این باشگاه شده است.
با روی کار آمدن مهدی رسولپناه در باشگاه پرسپولیس،
شــاهد اتفاقات عجیبی در روند مدیریتی باشگاه هستیم.
از ارســال نامه فســخ قرارداد با کارگزار و ادامه اصرار به
همکاری با همان کارگزار گرفته تا پیشنهادات عجیبی که
به برخی بازیکنان برای بخشش مطالباتشان شده است.
در تازهترین هنرنمایی مدیران باشگاه ،پرسپولیس یها در
ایمی لهای رسمی ،از گابریل کالدرون و برانکو ایوانکوویچ
دعوت کردهاند که در جشــن قهرمانی این باشگاه شرکت
کنند؛ خبری کــه ابتدا خیل یها فکر م یکردند در حد یک
شــوخی باشــد اما وقتی خبر روی خروجی سایت رسمی
باشگاه منتشــر شــد ،باعث تعجب همگان شد .مدیران
پرسپولیس ،مربیانی که در دعوای حقوقی با آنها هستند
را به جشن قهرمانی دعوت کردهاند.
البتــه این دعوت هــم بنا به ادعای پرسپولیســیها
صورت گرفته و مثال برانکو ایوانکوویچ به خبرنگار ایســنا
گفته برخالف ادعای باشــگاه ،از او برای حضور در جشن
قهرمانی دعوت نشده است.

باشگاه پرســپولیس بابت دستمزد فصل  ٩٨- ٩٧باید
حدود یک میلیون و  ١٣٨هزار یورو به برانکو ایوانکوویچ
بپردازد اما این باشــگاه در یک ســال گذشته هیچ وقت
عزمی برای پرداخت این پول نداشــت .البته در مقاطعی
صحبت از مذاکراه برای رســیدن به یک توافق مطرح شد

اعالم برنامه جدید تیم ملی ایران
در راه مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲
مهر -برنامه جدید بازیهــای تیم ملی فوتبال ایران در
مرحله مقدماتی گروهی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر مشخص شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه جدید بازیهای تیم ملی
فوتبال ایران در دور برگشت مرحله گروهی مقدماتی راهیابی
به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر را مشخص کرد.
طبــق برنامهریزی صورت گرفته تیــم ملی فوتبال ایران
بایستی در  ۴۰روز ،هر چهار دیدار خود را برگزار کند .بازیهایی
که قرار بود ابتدای ســال جاری انجام شود اما شیوع جهانی
ویروس کرونا باعث به تعویق افتادن آنها شد.
برنامه جدیدی بازیهای تیم ملی فوتبال ایران به شــرح

زیر است:
* ایران  -هنگ کنگ؛ پنجشنبه  ۱۷مهر
* کامبوج  -ایران؛ سهشنبه  ۲۲مهر
* ایران  -بحرین؛ پنجشنبه  ۲۲آبان
* ایران  -ع راق؛ سهشنبه  ۲۷آبان
تیم ملی فوتبال ایران در گروه  Cبا تیمهای ملی ع راق،
بحرین ،هنگ کنگ و کامبوج همگروه است که در پایان دور
رفت و با مربیگری مارک ویلموتس با  ۶امتیاز در رده ســوم
جدول قرار گرفت اما حاال با حضور دراگان اسکوچیچ در راس
کادر فنی بایستی برای دور برگشت خود را آماده کند.

که بعدها مشخص شد تکنیک «مذاکره» هم صرفا برای
خرید زمان بوده و قصدی برای پرداخت وجود نداشته است.
همیــن رفتارها کار را به جایی رســاند کــه برانکو با
شــکایت خود حاال پرســپولی س را در خطــر محرومیت
قرار داده اما مدیران پرســپولیس که از ارسال الیحه ١٣٠٠

پس چرا در فوتبال بودید؟
آخر دوستان شما از روز اول برای ما نوشتند که کفاشیان
فوتبالی نیســت و باید از فوتبال برود .یکجورهایی جواب
آنهــا را دادم که بنده فوتبالی نیســتم درباره فوتبال حرف
بزنم! با آقای تاج هم ما زیاد درباره فوتبال حرف نم یزدیم.
یعنی همان موقع هم که در فدراسیون با هم بودیم ،بیشتر
م یخندیدم و خاطره تعریف م یکردیم.
اینها که شوخی است.
بله ،کنایه به رفقای شما بود .خالصه من و آقای تاج ارتباط
زیادی نداریم .فقط م یدانم حالش خوب است .دوستانی که با
ایشان مالقات کرده اند م یگویند خوشحال است.
علی کریمی که اخیرا پستی منتشر کرد و پرده
از جنگ قدرت بین شما و آقای تاج برداشت.
من چه جنگ قدرتی دارم؟ االن دارم به وظیفهام عمل
م یکنم .اصال اینطوری نیست که علی کریمی نوشت .من
و تاج اختالفی با هم نداریم.
من نیازی هم نیست دوباره در فدراسیون فوتبال باشم.
دفعه قبلی هم که برای هیات رئیســه آمدم به خاطر این
بود که در کنفدراسیون فوتبال آسیا پست داشتم .االن که
دیگر در آسیا هم پست ندارم.
پرونده کی روش چطور حل و فصل شد؟
من در جریــان نبودم .آقای نبی دبیر کل فدراســیون
فوتبال با ایشان تماس گرفتند .آقای خ راطی مدیر تیمهای
ملی هم در جریان بودنــد .با هم حل و فصل کردند ولی
در هیات رئیسه اصال بحث حل شدن پرونده کی روش و
توضیحات آن را نداشــتیم .احتماال در جلسه بعدی در این
باره صحبت خواهد شد.
خدا را شکر زیاد در جریان نیستی دها!
خب من زمان زیادی نیست برگشته ام و دارم اطالعاتم
را به روز م یکنم .ظاه را شــما بیشتر از من باخبرید .چیزی
بود ما را هم در جریان بگذارید( .خنده)
 4بازی مقدماتی جام جهانی در دور اول مانده .
نگران که نیستید؟ سردار و طارمی و  ...هم که
بدجور آماده هستند.
مــا باید این  4بازی را ببریم .حتی نباید یک مســاوی
بگیریم .خدا را شکر بچهها همه آماده هستند .این نگرانی
ما را کم م یکند .من شک ندارم ب رنده هر  4بازی خواهیم
بودیم .همانطور که گفتید سردار و طارمی و جهانبخش و
امیــر عابدزاده و رامین رضائیان و بچههای دیگر هم آماده
هستند.
خدا را شکر اسم اکثر بچ هها را یاد گرفته اید!
خیلی تمرین کردم!(خنده) خالصــه که االن بچههای
لیگ هم آماده هســتند و به نظرم تیم ملی خیلی بهتر از
دوران آقای ویلموتس شده است.
صفحــهای برای دعــوا با برانکو خبــر م یدادند ،حاال در
چرخشی عجیب او را به جشن قهرمانی دعوت کردهاند.
دقیقا داســتان برانکو و پرسپولیس درباره کالدرون هم
صادق است .این مربی هم به خاطر بدعهدیها قراردادش
را یک طرفه فســخ کرد امــا بر خالف برانکــو مطالبه
دســتمزدی را کرد که برایش کار نکــرده بود .با این حال
او هــم حکم  ۵٨٠هزار دالری علیه پرســپولیس گرفت و
حاال با وجود یک دعوای حقوقی جدی ،او هم به جشــن
قهرمانی دعوت شده است.
نکته مهم ماجرا اینجاســت که هم گابریل کالدرون و
هم برانکو ایوانکوویچ بدهی ســنگین مالیاتی دارند که بر
عهده باشگاه پرســپولیس است و تا به حال هم پرداخت
نشــده و اگر با این وضعیت به ایران ســفر کنند ،احتماال
ممنوعالخروج خواهند شد.
رفتارهــای عجیب مهــدی رســولپناه و معاونانش
نشــان م یدهد که این افراد بیــش از اینکه به فکر حل
مشــکالت اساسی باشــگاه باشــند ،برای کارهای عوام
فریبانه خــود برنامهریزی م یکنند .این رفتارها حاال کار را
به جایی رســانده که یحیــی گلمحمدی هم در واکنش
به خبر دعوت برانکــو و کالدرون م یگوید« :به جای این
شومنبازیها پولشان را بدهید».
باشــگاه پرســپولیس تنها تا  ١۶مرداد فرصت دارد که
یــک میلیون و  ١٣٨هزار یورو به عالوه  ۵درصد ســود را
بــه برانکو بپردازد تا از گزند محرومی تها و جرایم فیفا در
امان باشــد اما با این حال گویی مدیران باشگاه کارهای
مهمتری در پیش دارند!

اخبار

پاسخ به یک سوال مهم؛
چرا علی دایی به فوتبال
برنمیگردد؟

رویداد - ۲۴دایی بعد از اخ راج از ســرمربیگری ســایپا که  12اردیبهشت سال
گذشــته رخ داد هنوز به مستطیل سبز ب رنگشــته و اگر چه طی این مدت اسم
تیمهای مختلفی به عنوان تیم جدید او مطرح شــده اما شــهریار فوتبال ای ران
فعال رسیدگی به فعالیتهای اقتصادی را به بازگشت به فوتبال ترجیح داده است.
در بخشــی از این گزارش آمده است:
دایی نســبت به گذشته فعالی تهای
بســیار پررنگتــر تجــاری دارد و
پروژههای ســنگینی را در زمینههای
مختلف اقتصادی مدیریت م یکند که
دامنه برخی از آنها به خارج از کشــور
هم کشیده شده است .شنیده م یشود
آقای گل جهان یک پرونده حقوقی را
نیز پیگیری م یکند ،پروندهای که در
آن به تعبیر یکی از نزدیکانش «کاله
گشــاد مالی بر سر او رفته » و انرژی
بسیار زیادی از او گرفته است.
این روزنامه در بخشــی از گزارشش به تغییر خلق و خوی دایی اشاره کرده و اینکه او
انگیزه و اشتیاق کمتری نسبت به روزهای جوان یاش پی دا کرده ،گوشهگیرتر شده و کم
حوصلهتر و البته ناگفته نماند همان مشکالت شخصی که بیان آن در رسانهها معنایی
ندارد در به وجود آمدن این تغیی رات رفتاری در آقای گل جهان ب یتاثیر نبوده است.
تنها راه بازگشــت دایی به فوتبال از دید روزنامه جام جم ،داشتن پیشنهاد از تیمی
در ته ران اســت که او هم بتواند کنار خانوادهاش باشــد هم اینکه به فعالیتهای
تجاریاش رسیدگی کند.

بیشترین سهمیه لیگ قهرمانان
آسیا؛ ۱+۳

اسپورت  -24طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا ع ربستان در دو فصل پیش
رو بیشترین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را خواهد داشت.
کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرده است که اعطای سهمیه حضور در لیگ
قهرمانان آسیا بر اساس عملکرد تیمها در این رقابت است.
طبق اعالم  AFCبیشترین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا چه در منطقه
غرب و چه در شرق  ۱+۳خواهد بود.
عربستان باتوجه به اینکه در  ۴سال اخیر در غرب آسیا بهترین نتایج را در لیگ
قهرمانان آسیا به دست آورده است سهمیه  ۱+۳را خواهد داشت یعنی سه تیم
به صورت مســتقیم به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا م یکنند و یک تیم هم در
پلی آف حضور پیدا خواهد کرد.
طبق اعالم  AFCاین ب رنامه در دو فصل  ۲۰۲۱-۲۰۲۲اجرا خواهد شد.
هنوز سهمیه دیگر کشــورها اعالم نشده است اما به احتمال خیلی زیاد سهمیه
ای ران همان  ۲+۲باشــد .لیگ قهرمانان آسیا در سال  ۲۰۲۰هنوز به پایان نرسیده
است .شیوع ویروس کرونا باعث شد تا این رقابتها به تاخیر افتد و قرار است که
ادامه آن در ماه سپتامبر برگزار شود.

رمز تراکتور برای آسیا؛
ِ
سیاست صبر و حوصله!

ورزش سه -بررسی رفتار تیم فوتبال تراکتور در داخل زمین و بیرون از آن نمایانگر
نوعی از آرامش ،صبر و حوصله است که حاال به نظر نتایج آن ظاهر شده است.
بعد از باخت تلخ به نساجی در ورزشگاه یادگار امام ،تراکتور  8امتیاز از  4بازی کسب
کرده و شــاگردان ساکت الهامی از سخت ترین بازیهای فصل در مقابل سپاهان،
شهرخودرو ،استقالل و صنعت نفت سربلند بیرون آمده اند .تی ت یهای شهر تبریز
که در مقطعی از فصل تا رتبه نُهم نیز پایین رفتند ،حاال در بین  4تیم باالی جدول
هستند و به دلیل تفاضل گل پایین تر از استقالل و سپاهان قرار گرفته اند.
نکته ای که در نمایش تی ت یهای شهر تبریز قابل مشاهده است ،صبر و حوصله
ای است که آنها در زمین ارائه م یکنند .فوتبالی بدون رفتار هیجانی که با اتکا
بر حفظ توپ انجام شــده و البته به ایجاد موقعی تهای متعدد و متنوع نیز ختم
م یشود .تراکتوریها در مشهد نرخ  80درصد پاس صحیح را داشتند که ستودنی
است ،آنها همچنین تع داد پاس بسیار بیشتری را هم از حریف مشهدی داشتند.
در این بین شــاید نکته ای که باید الهامی در تمرینات بر آنها غلبه کند ،برتری
در دوئلهای یک در مقابل یک و همچنین اشــتباهات فردی متعدد است که در
بازی با شهرخودرو هم ممکن بود مشکل ساز شود.
امــا فــارغ از نمایشهای این تیم در درون زمین ،به نظر م یرســد آنها در رده
مالکیتی و مدیریتی هم تالش دارند تا برخالف گذشــته از تصمیمات هیجانی و
عجیب اجتناب کنند و به نظر م یرســد راه حل کسب نتایج درخشان هم چنین
چیزی باشــد .موضوعی که فصل گذشته مشکالتی را به وجود آورد و حاال دیگر
دیده نم یشــود .از طرف دیگر تراکتوریها تغیی رات در کادرفنی را هم کمتر کرده
اند و با ثبات به دنبال کسب نتیجه هستند.
رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور:

شایعه تغییر مدیرعامل باشگاه کذب است

تسنیم -رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور شایعه تغییر مدیرعامل این باشگاه
تبریزی را تکذیب کرد.
عباس الیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور در واکنش به انتشار شایعاتی در
مورد تغییر مدیرعامل باشگاه تراکتور اظهار داشت :چنین مطالبی از اساس کذب
محض اســت و ما در حال حاضر ب رنامهای ب رای ایجاد تغییر در مدیریت باشگاه
نداریم و بر همین اساس مطرح شدن اسامی مختلف هم صحت ندارد.
رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور حفظ آرامش تیم را مهمترین هدف و اولویت
مالک و هیئت مدیره باشگاه بیان کرد و گفت :خدا را شکر شرایط کلی تیم خوب
است و هدف مجموعه باشگاه دوری از حواشی و حفظ آرامش و تمرکز تیم است
تا ادامه مسابقات را هم با موفقیت به پایان برسانیم.
هللزاده در باشگاه تراکتور
طی روزهای اخیر شایعاتی پی رامون مدیرعاملی علی فتحا 
مطرح شده بود که به این ترتیب الیاسی این خبر را تکذیب کرد.
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ُسرخاب کهن محلهای است در تبریز که خزینه ادب ،عرفان و هنر ایرانی است

کتاب

کتاب «شدم راننده جنگ»
منتشر شد

ایسنا -کتاب «شدم راننده جنگ» ،روایت خاطرات حاج علی اکبر
دانشــور به همت حوزه هنری آذربایجان شــرقی ،توسط انتشارات
سوره مهر منتشر و روانه بازار شد.
کتاب «شــدم راننده جنگ» ،روایت خاطرات حاج علی اکبر دانشور
از تاریخ پشــتیبانی هشت ســال دفاع مقدس است که به قلم رضا
قلیزاده علیار به رشته تحریر درآمده ،به همت حوزه هنری آذربایجان
شرقی و با مشارکت دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری امور استانها
و مجلس حوزه هنری توســط انتشارات ســوره مهر در سال 1399
منتشر شده است.
این کتاب حاصل حدود  80ساعت مصاحبه نویسنده با زنده یاد حاج
علی اکبر دانشور ،رزمنده لشکر «عاشورا» ،همرزم شهیدان باکری و
فرمانده اسبق مرکز پشتیبانی شمالغرب کشور است.
رضا قلیزاده علیار ،نویسنده این کتاب پیش از این کتاب هایی چون
«فشنگهای مشکی»« ،اولین فرمانده»« ،من از موصول آمدهام»،
«چشــمان عاشورایی»« ،با تو میمانم» و  ...را در کارنامه درخشان
خود دارد؛ همچنین وی در ســال  1397به عنوان چهره هنر انقالب
اسالمی در آذربایجان شرقی انتخاب شده است.
به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی ،کتاب «شدم
راننده جنگ» با  684صفحه ،شمارگان  1250نسخه و قیمت 100
هزار تومان منتشر شده است.
در بخشی از کتاب آمده است« :شب آرامی بود انگار که جنگی بوده
و دیگر نیســت .آرامش قبل از طوفان را می ماند .شب های جبهه
جنوب طی چندماه گذشته ،کمتر چنین آرامشی را به خود دیده بود.
رفت و آمدهای پی در پی فرماندهان و جلساتی که تانیمه های شب
به طول می انجامید ،قرارگاه را به یکی از کانون های حوادث جنگ
تبدیل کرده بود .شــب  20اسفند  1363قرارگاه کربال را می گویم.
شــبی که به نیمه نرســیده ،بدر کامل گشت و شلیک توپخانه ها و
خمپاره ها و گلوله هــا آرامش جزایر مجنون و هورالعظیم را یکباره
برهم ریخت .عملیات شروع شده بود»...
رویداد

تعویق جشنواره شمس
و موالنا بخاطر کرونا
خبرآنالین -سرپرست تولیت شــمس تبریزی گفت :شیوع دوباره
ویروس کرونا ،برگزاری جشــنواره را از لحاظ زمــان برگزاری دچار
دســتخوش تغییر کرد و بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری که
با همکاری ستاد مقابله با کرونا اتخاذ شد ،مقرر گردید در صورت رفع
شــرایط کرونایی کشور و منطقه ،برگزاری این رویداد در اولویت اول
به هفته وحدت در آبان ماه سال جاری موکول گردد.
رضا جعفرپور گفت :ســومین جشنواره ملی شمس و موالنا بر اساس
برنامه های اعالمی قراربود در دهه والیت و امامت ( ۱۰الی  ۱۸مرداد
ماه) برگزار شــود ولی متاسفانه و در صورت استمرار شرایط کرونایی
کشور  ۱۲گروه راه یافته به مرحله نهایی و اجرای صحنهای در زمان
مناسب دیگری در شهرستان خوی رقابت کنند.
سرپرســت تولیت شــمس تبریزی با اشاره به اســقبال بسیرا خوب
هنرمندان کشورمان از این رویداد فرهنگی و هنری افزود :هنرمندان
موســیقی سنت ایران  ۲۳۶گروه موســیقی سنتی از  ۲۴استان کشور
در سومین جشنواره ملی شــمس و موالنا ثبت نام و برای ارسال اثر
اقدام نمودند که بیشک این نشــان از رسیدن این جشنواره به بلوغ
و تالش هنرمندان موســیقی برای صیانت از موسیقی اصیل ایرانی و
بزرگداشــت یاد و نام اسطوره های فرهنگی و معرفتی ایران عزیز به
خصوص دو چهره جهانی شــمس الدین محمد بن علی بن ملک داد
تبریزی و موالنا جالل الدین محمد مولوی است.
وی اضافه کرد :از میان آثار رسیده به دبیرخانه سومین جشنواره ملی
شمس و موالنا  ۸۷اثر مطابق با اصول و اهداف کلی جشنواره (مندرج
در پایگاه اطالع رسانی جشنواره) شناخته شد که این آثار برای داوری
و انتخــاب  ۱۲اثر برتر برای اجرای صحنــهای و حضوری در اختیار
داوران جشــنواره (اســتاد داود آزاد ،دکتر محمدرضا چراغعلی و دکتر
پویا سرایی) میگیرد.

تابستان کودکانه با کرونا
اگر چه با وجود ویروس کرونا تابســتان امســال با هر ســال فرق
میکند ،اما امکانات کودکان پایین شــهر فرقی نکرده است .آنها در
اتاق و حیاط خانههاشــان امکانات بازی و تفریح ندارند و همچنان
بیشــترین ســاعات هر روز را در کوچه و در کنــار بچههای محله
مشغول بازی هستند.
در پایین شهر و حاشیه شهر ،خانوادهها برای تهیه هر روزهی ماسک
و مواد ضدعفونی کننده با مشــکالت اقتصادی مواجه هســتند .اما
والدین شاید بتوانند با تهیه ماسکهای خانگی و با آموزش ،کودکان
را به شســتن مکرر دســت ها با صابون عادت دهنــد و از تماس
دستهایشان با چشم ،بینی و دهان خود منع کنند تا با این تمهیدات
بتوان از شــیوع هر چه بیشــتر این ویروس در بین کودکان مناطق
محروم جلوگیری کرد.

 عکس :فارس -محمدمهدی پورعرب

کتاب

نقاشی

استاد رسام نخجوانی ،چهره در محاق مانده نقاشی معاصر
ایرنا  -اســتاد مرتضی رســام نخجوانــی از جمله
چهرههای درخشان نقاشی معاصر ایران زمین است که
به دلیل عزلتنشــینی و گریز ار زرق و برقهای رایج
محافل هنری ،مقــام بلندش تاکنون آن چنان که باید
شناخته نشده و در محاق مانده است.
در توصیف شأن و عظمت هنری استاد رسام نخجوانی،
ذکر همین نکته کافی اســت که استاد شهریار او را با
عبارت «استادم» خطاب میکرد و ابوالحسن اقبال آذر
که ســر تعظیم در مقابل رضاخان پهلوی فرود نیاورده
بود ،در هر بار حضورش در آتلیه نقاشــی  -عکاسی او،
آواز ســر میداد و با صدای گیرایش ،رعشــه بر اندام
ساختمان محل استقرار آتلیه میانداخت.
با اینکه اســتاد رســام نخجوانی در هنرستان هنرهای
زیبــای تهران و در محضــر علیمحمــد حیدریان ،از
شــاگردان ممتاز کمال الملک ،فارغ التحصیل شده بود
و همدورهایهایــش در پایتخت ،بــه دلیل نزدیکی به
دســتگاه قدرت ،از همه گونه امکانــات مالی و هنری
برخوردار شدند ،اما او هرگز مسقط الرأس خود را ترک
نکــرد و عزت نفس و مقام رفیــع هنریاش را با هیچ
کس و هیچ چیز معامله نکرد.
او که خانه و آتلیهاش در تبریز ،خلوتگاه و محفل انس بزرگان
و زعمای قوم فرهنگ و هنر بود ،به سادگی روزهای نوجوانی
و در میان بومهای نقاشی و تاریکخانه عکاسخانهاش  -که
به عشــق «رامبراند» آن را به همین نام نامگذاری کرده بود
 قد کشــید ،به شاخه تنومند درخت تناور هنر نقاشی ایرانزمین تبدیل شــد و هرگز به فکر تصدی مقام و مســوولیت
دولتی نیفتاد.
همین خصوصیت اخالقی باعث شد که استاد رسام نخجوانی
در دایره تریبونهای متعدد رســمی و غیررسمی ظاهر نشود،
چه او خود تریبونی برای نمایش عظمت شــهر و دیارش و
آتش زیر خاکستر «تبریز پیر» و هنر و هنرمندان مردمی آن
بود؛ در یک کلمه ،رسام نخجوانی ،هنرمندی مردمی بود که
در میان مردم و برای مردم زیســت و با زندگی ســاده و بی
آالیشاش هنر را معنا کرد؛ استاد ،هر چند آثار نقاشی متعدد
و ماندگاری خلق کرد که امروزه زینتبخش موزههای داخلی
و خارجی و مجموعههای خصوصی هســتند ،اما بزرگترین
شاهکار او زندگیاش بود.
استاد مرتضی خان رسام نخجوانی که بود؟
اســتاد مرتضی رسام نخجوانی در ســال  ۱۲۹۴خورشیدی
در یــک خانواده متدین در محله شــتربان تبریز به دنیا آمد؛
پدرش مرحوم حــاج محمدصادق ،از تجار بنام تبریز بود که
به کار عتیقه نیز میپرداخــت؛ داییهایش ،زنده یادان حاج
محمد و حاج حســین نخجوانی ،نیز از تجــار با فرهنگ و
صاحب نام تبریز به شمار میآمدند که ضمن تجارت چای در
هندوســتان ،مجموعه بینظیر از کتابهای خطی گردآوری
کرده بودند و همگی آنها را برای سپردن به نسلهای آینده
به کتابخانه ملی تبریز اهدا نمودند و از این بابت دین بزرگی
به گردن ایران به خصوص آذربایجان دارند.
اســتاد رســام نخجوانی از دوران طفولیت عشق و اشتیاق
شدیدی به نقاشی داشت ،اما جو فرهنگی  -اجتماعی جامعه
آن روز که آمیخته با خرافات و تعصبات ســنتی بود ،نه تنها
مانع میشــد که فردی از افراد یک خانواده مذهبی ،متدین
و متشخص با اعالم نوعی تجددخواهی به هنر ،آن هم هنر
نقاشــی ،روی آورد ،بلکه مخالفتها و ممانعتهای پنهان و
آشــکار خانواده با هنر نقاشی استاد چنان شدت یافت که در
نهایت او را به تبعید به اتاق کوچک گوشــه حیاط منزلشان
ناگزیر کرد.
طرد شدن و زندگی در یک اتاق کوچک با کمترین امکانات
از یک سو و عدم توانایی برای تهیه حداقل لوازم نقاشی مورد
نیاز از سوی دیگر ،تأثیرات بسیار منفی در روحیه لطیف استاد
در عنفوان جوانی به جای گذاشت ،به گونهای که آثار رنجها
و دردهای آن دوران را میتوان در تمام آثار او مشاهده کرد.
در چنین شرایطی ،داییهای استاد رسام نخجوانی که خود در
زمره چهرههای سرشــناس حوزه فرهنگ و هنر ایران زمین
به شــمار میآمدند ،به داد وی رسیدند و مرحوم حاج حسین

نخجوانی که محققی ارزنده بود و در عین حال با هنر نقاشی
آشنایی داشت و گاهگاهی هم دست به قلم میبرد ،او را نزد
استاد حســین میرمصور ارژنگی در مدرسه صنایع مستظرفه
تبریز برد؛ میرمصور که با مرحوم حاج حسین دوستی و الفتی
دیرینه داشــت ،رسام نخجوانی را که آن موقع  ۲۳ساله بود،
به آســانی به حضور پذیرفت و پس از گرفتن آزمون عملی،
از اســتعداد شگرف وی در نقاشی ابراز تعجب و از همان روز
اجازه ورودش به کالس سوم هنرستان را صادر کرد.
از همدورهایهای اســتاد مرتضی نخجوانی در آن ســالها
میتوان به مرحوم ســید مهدی چهره پرداز اشــاره کرد که
ســیاه قلم را خیلی خوب کار میکرد و بعدها در فعالیتهای
نمایشــی و تئاتر و آواز ایرانی وارد شــد؛ احمد عماد از دیگر
همدرسهای استاد رســام نخجوانی در آن سالها  -اوایل
دهه  ۱۳۱۰شمســی  -بود که در زمینه طراحی و بافت قالی
از اساتید بنام شد.
استاد میر مصور ارژنگی با اینکه بسیار سختگیر بود و کمتر
کاری از هنرجویان را میدید و ایراد نمیگرفت ،اغلب ســیاه
قلمهای مرحوم چهره پرداز و آبرنگهای رسام نخجوانی را
میپســندید و در کارگاه خود نگه میداشت؛ استاد مرتضی
رســام نخجوانی دوره شش ساله هنرســتان را تحت تعالیم
اســتاد میر مصور ارژنگی در سه ســال به پایان رساند و بنا
به تشــویق و توصیه وی برای ادامه فراگیری نقاشی ،باز در
معیت مرحوم حاج حسین نخجوانی که او را در کف حمایت
خود گرفته بود ،به تهران رفت و در مدرسه صنایع مستظرفه
که اکنون هنرستان عالی هنرهای نوین کمال الملک خوانده
میشد ،به حضور اســتاد علی محمد حیدریان راه یافت که
خود از شاگردان مبرز کمال الملک بود.
اســتاد حیدریان پس از دیــدن چند اثر از کارهای رســام
نخجوانی ،قلم وی راپســندید و گفت که «ایشان خودشان
نقاش هســتند» و به این ترتیب مرتضــی خان در کالس
چهــارم هنرســتان ثبت نام کــرد؛ از همکالســیها و هم
دوره ایهای آن زمان اســتاد رســام نخجوانی میتوان به
چهرههایی مانند ویشــکایی ،حسین کاظمی ،جواد حمیدی،
جالیر و صنعتی زاده اشــاره کرد؛ استاد رسام نخجوانی پس
از طی دوره هنرستان و دریافت «تصدیق ممتاز» که معادل
لیسانس امروزیست ،عازم تبریز شــد؛ او در آن زمان حدود
 ۲۹سال داشت.
استاد رســام نخجوانی در بازگشــت به تبریز ،چون حال و
هوای شهر را با هنر نقاشــی موافق و همسو ندید ،به دلیل
یادگیــری فن رتوش در مدت اقامــت و تحصیل در تهران،
برای گذران زندگی در صدد دایر نمودن یک آتلیه عکاســی
بر آمد و چون عالقه شدیدی به آثار رامبراند  -نقاش بزرگ
هلندی  -و سایه روشنهایش داشت ،نام آتلیه عکاسی اش
را «رامبراند» گذاشت؛ آتلیه رامبراند به زودی شهره شهر شد
و محل اجتماع نخبگان و چهرههای معروف فرهنگی ،هنری
و علمی و ادبی تبریز گشت.
یادگیری فن رتوش و ورود به حرفه عکاســی ،تاثیر شگرفی

در کار نقاشــی اســتاد رســام نخجوانی گذاشت
و بــه زودی او را بــه یکه تاز نقاشــی در آبرنگ
به شــیوه پرداز تبدیل کرد؛ با اینکه قبل از اســتاد
رســام نخجوانی ،اســاتید زبده ای چون میرمصور،
کمالالملک ،وارطانیان ،طاهــرزاده بهزاد و صنیع
الملک نیز آبرنگ را به شــیوه پرداز کار کرده بودند،
ولی آثار نخجوانی ،به تایید اهل فن و کارشناســان
هنــری ،تفاوت ماهوی با آثار دیگــران دارد و این
تفــاوت در تکنیکهای اجرا ،نرمی و غنای رنگ و
نیز در جهات متعدد ســایه روشن و مهمتر از همه
ریز بودن عناصر تشکیل دهنده پرداز ،یعنی نقطهها،
نمود عینی مییابد.
آتلیــه رامبراند ،محفل فرهیختــگان و چهرههای
فرهنگی تبریز
آتلیه عکاســی رامبراند استاد نخجوانی به زودی به
محملی برای آمد و شد چهرههای سرشناس تبریز
دهههــای  ۱۳۳۰تا  ۱۳۵۰تبدیل شــد و پایههای
دوســتی استاد با شــخصیتهای بی نظیری مانند
شــهریار و اقبال آذر در آنجا شکل گرفت که تا آخر
عمر دوام داشت.
آتلیه عکاســی رامبراند در اصل کارگاه نقاشــی استاد رسام
نخجوانی نیز محســوب میشــد و دیوارهــای آن مزین به
تابلوهای آماده و نیمه تمام بســیاری بود که هر یک دنیایی
از ناگفتنیهای درونی اســتاد و جامعه پیرامونی او را به زبان
تصویر بازگویی میکردند؛ کارگاه استاد رسام نخجوانی آکنده
از تابلوهــای نیمــه تمام بود ،زیرا او عادت داشــت وقتی از
تابلویی خسته شد ،سراغ تابلوی دیگر برود و به همین دلیل
هنوز هم بعضی از کارهایش ناتمام است.
بــا توجه به جایگاه واالی اســتاد رســام نخجوانی در میان
هنردوستان و نقاشــان ایران ،وقتی هنرستان هنرهای زیبا
در سال  ۱۳۳۶شمسی در تبریز تاسیس شد ،او به همراهی
اســتاد علی اکبر یاسمی ،قدم پیش گذاشتند و برای اعتالی
نام دیارشان در سپهر هنر ایران از هیچ کوشیی دریغ نکردند؛
از همین رو  ۲ســال بعد  ۳۵هنرجو زیر نظر این دو اســتاد
زبده و نامآور نقاشی ایران تمرین خط و ربط میکردند تا در
آینده نسل جدیدی از نقاشان پرورش یابد که شهرت بعضی
از آنهــا مرزهای ملی را در نــوردد و برخی از آنها حتی در
پایتختهای اروپایی سری در میان سرها درآورند.
در همان ســالهایی که استاد در هنرســتان هنرهای زیبا
که امروزه به نام هنرســتان میرک خوانده میشود ،تدریس
میکرد ،آتلیه نقاشــی  -عکاســی رامبرانــد ،محل رجوع
شــخصیتهای بزرگ بود و عالوه بــر محفل هنری ،یک
محفل ادبی نیز با حضور شخصیتهایی مانند ابوالحسن خان
اقبال آذر ،استاد محمدحسین شهریار ،میرزا جعفر آقا سلطان
القرایی ،میرودود سیدیونسی ،ابوالقاسم صدرائی ،دکتر مهدی
روشن ضمیر ،حاج اکبر هریسچی و خیلیهای دیگر در آنجا
شکل گرفته بود.
از این گذشــته ،آتلیه رامبراند در سه راه طالقانی تبریز ،محل
مراجعه بزرگان فرهنگ و هنر کشــور نیــز بود ،به گونهای
که کســانی مانند اســتاد تاج اصفهانی و استاد غالمحسین
امیرخانی نیز در هنگام ســفر به تبریز ،سری به آتلیه استاد
رســام نخجوانی میزدند و لحظاتی را با هنری نقاشــی و
عکاســی اســتاد و چایهای منحصربفردش که از آمیختن
چای دارجلینگ با چند طعم دیگر به دســت میآورد و مزه
بیمانندی داشت ،بینصیب نمانند.
اســتاد رســام نخجوانی بعد از عمری تالش هنری در سال
 ۱۳۵۷با ســمت کارشــناس عالی هنر از وزارت فرهنگ و
ارشاد بازنشسته شد و در سال  ۱۳۶۱از طرف اداره ارزشیابی
هنری آن وزارتخانه به دریافت نشان درجه یک هنری نایل
آمد.
اســتاد مرتضی رســام نخجوانی که از اوایل ســال ۱۳۷۹
نشانههای ابتال به ســرطان خون در بدنش هویدا شده بود،
پس از تحمل ســه سال بیماری و پس از  ۲۰روز بستری در
بیمارستان شهید مدنی تبریز ،ساعت  ۲۳:۳۰دقیقه چهارشنبه
 ۸مرداد  ۱۳۸۲در منزلش ،رخ از این جهان خاکی برکشید.

افزایش کتابهای
چاپ شده در
آذربایجانشرقی
ایرنــا  -مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشــرقی گفت :تعــداد عنوانهای کتابهای
چاپ شده در این استان در سال گذشته نسبت به سال
 ۱۳۹۲بیش از  ۱۰۰درصد افزایش یافته است.
محمد محمدپور افزود :در سال گذشته یک هزار و ۹۸۶
عنوان کتاب چاپ شده است در حالی که تعداد عناوین
کتابهای چاپ شــده در سال  ۱۳۹۲حدود  ۹۶۴مورد
بود.

وی تعداد کتابهای منتشر شــده در سال  ۱۳۹۸را ۲
میلیون و  ۶۲۷هزار جلد اعالم کرد و اظهار داشــت :در
ســال  ۱۳۹۲تعداد شمارگان کتابهای چاپ شده یک
میلیون و  ۷۱۵هزار و  ۳۰۰جلد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجانشرقی
گفت :در سال گذشته  ۷مسابقه کتابخوانی و  ۳۱مورد
نمایشگاه کتاب در سطح استان برگزار شده در حالی که
تعداد نمایشــگاههای برگزار شده در سال  ۱۳۹۲حدود
 ۱۹مورد بود.
محمدپور ،تعداد عناوین کتابهای تالیف شده در سال
گذشته را یک هزار و  ۶۷۹مورد اعالم کرد و ادامه داد:
در ســال گذشته  ۳۰۷عنوان کتاب ترجمه و  ۱۱۰مورد
باشــگاه کتابخوانی راه اندازی شــده است .وی ارزش
کتابهای اهدایی به مراکز و موسســههای فرهنگی
اســتان را در سال گذشته  ۲میلیارد و  ۵۳میلیون ریال
اعالم کــرد و ادامه داد :این اقدام برای ترویج فرهنگ
کتابخوانی و افزایش ســرانه مطالعه استان انجام شده
است .سرانه فیزیکی فضای فرهنگی آذربایجان شرقی
در خوشبینانهترین حالت به  ۴سانتی مترمربع میرسد
که در مقابل اســتاندارد  ۷۰ســانتی متری رقم بسیار
ناچیزی است.
تئاتر

آغاز تولید نمایش
«سرد ،سرخ ،تبریز»

ایســنا -مرحله تولید نمایش «سرد ،سرخ ،تبریز»
توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی آغاز شد.
نمایش «ســرد ،سرخ ،تبریز» برشی از رویداد تاریخی
روزهای پرالتهاب مشروطه تبریز را روایت میکند .در
این نمایش به جایگاه واالی ثقه االســام از علمای
برجسته آذربایجان و یکی از شهدای جنبش مشروطیت
و همچنین به تعدادی از شــهدای مشروطهخواه آن
دوره در  ۱۰دی ماه  ۱۲۹۰اشاره میشود.
این نمایش که از ســری نمایشهای انتشــار یافته
واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری آذربایجان شرقی
است ،به کارگردانی امیر حجازی و به نویسندگی نیما
حسن بیگی تمرینات خود را آغاز کرده است.
به نقــل از روابط عمومی حوزه هنــری آذربایجان
شــرقی ،با توجه به شــیوع ویروس کرونا در جامعه،
تمرینات این نمایش با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و دستورالعمل ستاد پیشگیری از کرونا در تماشاخانه
مهر حوزه هنری استان برگزار شده و با مناسب شدن
شرایط در ماههای آینده بر روی صحنه میرود.

