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  تصمیم در مورد پروتکل 
الحاقی از اختیارات 

مجلس نیست

کارشناس امرو بین الملل: 

تمام حوضه های آبی 
آذربایجان شرقی با کم آبی 

مواجهند
23

استاندار آذربایجان شرقی؛

درباره حجت االسالم درباره حجت االسالم 
محمدعلی شهیدی محمدعلی شهیدی 

محالتیمحالتی

خاطرات کرونایی 
یک خبرنگار، زن 

خانه دار، کارمند و مدیر

آیا "بلینکن"
 طرفدار بازگشت فوری 

به برجام است؟

تیتر وارسرخط خبرها

100 هزار تومان دردی از 
بیکاران دوا نمی کند

تداوم بی اخالقی ها 
در فوتبال 

ناقوس مرگ امانمان را 
برید

نــه داده های دقیق در ارتباط با بیــکاری کارگران در 
دســت هســت؛ نه قرار اســت از کارگران بیکار شده 
حمایت هــای مکفــی صــورت بگیــرد و نــه الزامی 
بــه پرداخــت دســتمزد کارگــران در دوران بیکاری 
غیرارادی کارگران وجود دارد. در نتیجه بیشــترین 
آســیب کرونا و تعطیلی های آن، بــر دوش کارگران 

افتاده است

بی اخالقی ها در ورزش ایران بویژه در فوتبال میان 
مربیان و بازیکنان روز به روز در حال افزایش است 
و این بی اخالقی ها، به داوری جریان پیدا می کند. 
هرچنــد کــه کمیتــه داوران و کارشناســان برخــی 

اشتباه های غیرعمد را کتمان نمی کنند

ایــن روزهــا صــدای ناقــوس مــرگ بلند شــده 
اســت و گویــا تصمیم به خاموشــی هم نــدارد. 
آمــار تعــداد جانباختگان و هر روز شــنیدن خبر 
درگذشت انســان ها که نام چهره ها و مفاخر نیز 
در میانشان بسیار به چشم می خورد، متاسفانه 

بخشی از زندگی مان شده است

انتقاد خواننده انتقاد خواننده 
سرشناس ترکیه از سرشناس ترکیه از 
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ما به آینده فرهنگی شهرمان 
امیدواریم، شما چطور؟

  

 

            محمد فاضلی

کارشناســان نظامی-امنیتــی در دو روز گذشــته 
هشــدار داده اند کــه ترور محســن فخــری زاده 
نشان دهنده وجود خلل هایی در سیستم های 

امنیتی کشور است.
این نوشــته چنــد فرضیه دربــاره ســازوکارهای 
اجتماعی و سیاســی منجر به بروز حفره هایی در 
نظام امنیتی طرح کرده و شرایط اجتماعی را نیز 

به ایده ها و اهداف طراحان ترور متصل می کند.
یــک. امنیت و نظام های امنیتی به شــدت تحت 
باالخــص  اجتماعی-سیاســی،  شــرایط  تأثیــر 

اعتمــاد، امید و حس میهن دوســتی هســتند. 
کارشناســان و افســران امنیتی به واقع مشاغلی 
خطرناک، پرمســئولیت و حســاس دارند. آن ها 
هم چنین به اطالعاتی درباره رخدادهای پنهان 
)و شــاید کثیف( نظام های اقتصادی و سیاســی 
دسترســی دارند که بــرای مردم عادی پوشــیده 
است. فسادها، ناکارآمدی ها و مسائلی که باعث 
دلسردی مردم عادی می شود، با شدت بیشتری 
بر آن هــا اثر می کند. هــر گونه افزایش فســاد و 
ناکارآمــدی، بــه ماننــد ســازوکاری خودویرانگر، 
بیشتر باعث کم آوردن و ُبریدن آدم های مسئول 
نظام های امنیتی می شــود که خود باید ناظران 

و تقویت کنندگان ســازوکارهای مقابله با فساد 
و ابعادی از ناکارآمدی باشــند. ایــن گونه آدم ها 
بیشــتر در معرض عواقب رخنه کردن فســاد در 
سیستم ها هستند و با ســرعت بیشتری انگیزه، 
اســتواری و میهن دوســتی الزم برای انجام شغل 

خطیرشان را از دست می دهند.
دو. اگــر مــردم عــادی فقــط جلوه هایی آشــکار از 
فســادهای منجر به بــروز نابرابری های اقتصادی 
حیرت انگیز را می بینند و در ایمان و استواری شــان 
برای مقاومت در برابر وسوسه های عمل غیرقانونی 

و فرصت طلبی حفره هایی پدید می آید ...
ادامه در صفحه دو
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 شیب باالی افزایش قیمت در مناطق فرودست

صفحه  2

دست  دولت در جیب استان های محروم

ترکیب وزن نرخ تورم در اســتان های مختلف 
نشــان می دهــد، در نقاطی از ایــران که به 
لحاظ جمعیتی و جغرافیایی کانون ســکونت 
طبقه فرودســت جامعه است، شیب افزایش 
قیمت ها با سرعت بسیار بیشتری در مقایسه با 
کالن شهر ها در حال پیش روی است و به همین 
موازات چهره فقر را برای این جمعیت قوی تر 
کرده است. حاال هر روز تعداد بیشتری به لشکر 
بیکاران این مناطق می پیوندند و همزمان با شیب 
تند افزایش قیمت ها و تورم های افسارگسیخته 
روبه رو هستند؛ فرودستانی که تا قبل از شیوع 
کرونا معیشت آن ها شــکننده بود، نسبت به 
وضعیت خود معترض بودند و حاال با بی اعتنایی 
دولت هرروز دامنه فقرشان گسترده تر می شود
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تکذیب سخنان منتسب 
به سرلشکر سالمی 

سپاه نیوز- سردار رمضــان شــریف اظهارات منتسب به 
فرمانده کل ســپاه در فضای مجازی و برخی شــبکه های 
اجتماعی پیرامون چگونگی انتقام از عوامل ترور شــهید 
دکتر فخــری زاده در جنایت تروریســتی اخیــر را تکذیب 

کرد.
 در پی انتشار خبری در فضای مجازی و برخی شبکه های 
اجتماعی پیرامون نحوه انتقام از عوامل ترور دانشــمند 
برجســته هســته ای و دفاعــی پاســدار ســرافراز انقالب 
"شهید دکتر محســن فخری زاده" در جنایت تروریستی 
اخیر و انتســاب آن ســخنان به ســردار سرلشکر حسین 
ســالمی، فرمانده کل سپاه، سردار ســرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف، سخنگوی و مســئول روابط عمومی کل 
ســپاه با تکذیب این خبر اظهار داشت: این خبر صحت 

نداشته و از اساس کذب است.
وی افــزود: همانگونــه که بارهــا گفته ایم اخبــار مربوط 
بــه ماموریت ها، عملکــرد و مواضع ســپاه و ســخنان و 
اظهارنظرهــای فرماندهــان عالی آن از طریق "ســایت 
سپاه نیوز" به عنوان مرجع رسمی اطالع رسانی این نهاد 

به آگاهی جامعه و افکار عمومی رسانده می شود.
ســردار شــریف همچنیــن تاکید کرد: ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی ضمن پیگیری و پیگرد موضوع از طریق 
مراجع قانونی و قضایی، از فعاالن فضای مجازی و آحاد 
مردم انتظار دارد اخبار مربوط به این نهاد را از رسانه های 

مرجع و رسمی کشور را دنبال کنند.

 وزارت اطالعات:

سرنخ هایی از 
عامالن حمله تروریستی 

به دست آمده است
ســرخاب- وزارت اطالعــات اعــالم کــرد: ســرنخ هایی از 
عامالن حمله تروریســتی اخیر به دســت آمده است که 
اطالعــات تکمیلــی متعاقبًا به اســتحضار مّلت شــریف 

ایران خواهد رسید.
مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت اطالعــات 
ضمن عرض تسلیت شــهادت دکتر محسن فخری زاده 
از نخبــگان و خادمان جمهوری اســالمی در عرصه علم، 
فن آوری و صنعــت دفاعی، اعالم می نمایــد با اقدامات 
اطالعاتی ســربازان گمنــام امام زمان )عّجــل الّله تعالی 
فرجــه الشــریف( ســرنخ هایی از عامــالن ایــن حملــه 
تروریســتی به دســت آمده اســت که اطالعــات تکمیلی 

متعاقبًا به استحضار مّلت شریف ایران خواهد رسید.

اثبات مشارکت اسرائیل 
در ترور »محسن فخری زاده«

سالح به کار رفته با 
ماهواره کنترل شده است

ایســنا- بخش عربی شــبکه العالم از وجود مدارک الزم 
برای اثبات دســت داشــتن رژیــم صهیونیســتی در ترور 

دانشمند ایرانی خبر داد.
بخش عربی شبکه العالم در خبری فوری به نقل از منبع 
آگاه اعالم کرد: مدارکی به دســت آمده اســت که نشــان 
می دهد رژیم صهیونیســتی در ترور محسن فخری زاده 

دست دارد.
این منبع افــزود: رژیم صهیونیســتی عناصر معاند ضد 
انقالب اســالمی ایــران را برای این عملیات بــه کار گرفته 
که نقش پشــتیبانی و تدارک عملیــات را بر عهده گرفته 

بودند.
این منبــع همچنیــن تاکید کرده اســت که ســالح مورد 
اســتفاده در عملیــات ترور دانشــمند هســته ای ایران، 
ســاخت رژیــم صهیونیســتی بــوده اســت و از طریــق 

ماهوارهای کنترل می شد.

هشدار رژیم صهیونیستی
 به شهروندانش

 از ترس انتقام ایران
مهر- شــبکه الجزیــره اعالم کرد که رژیم صهیونیســتی از 
ترس انتقام ایران به شــهروندان خود گفته اســت که به 

امارات و بحرین سفر نکنند.
شــبکه قطری الجزیره اعالم کرد که رژیم صهیونیســتی از 
ترس انتقام ایران به شــهروندان خود هشدار داده است 

که به امارات و بحرین سفر نکنید.
پیش از این شــبکه العالم بــه نقل از منبع آگاه از دســت 
داشــتن رژیم صهیونیستی در ترور محســن فخری زاده 
خبــر داد و اعــالم کرد که این عملیات به وســیله ســالح 

اسرائیلی انجام شد و از طریق ماهواره کنترل می شد.

رویداد2۴ - تورم در شهر ها و مناطق حاشیه ای اوج گرفته 
اســت. طبق آخریــن داده های مرکــز آمار، آبان ماه امســال 
یعنی یک سال بعد از گرانی بنزین، تشدید تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا، استان کرمانشاه باالترین تورم نقطه به نقطه 
و استان هرمزگان باالترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را در مقایسه با 

سایر استان ها تجربه کرده اند.
آبان ماه امسال در حالی به پایان رسید که یک سال پیش در 
این ماه دولت با پشتیبانی دو قوای دیگر اقدام به افزایش 
۳برابــری قیمت بنزیــن کرد و در توجیه ایــن تصمیم اعالم 
کــرد، این تصمیمی برای بازتوزیع یارانــه انرژی به نفع افراد 
کم درآمد و بی درآمد جامعه اســت. اما حاال یک ســال بعد، 
شواهد و داده هایی مانند نرخ تورم، پوچ بودن این اهداف 

را به وضوح نشان می دهند.
شیب باالی افزایش قیمت در مناطق فرودست

داده های مرکز آمار هرچند به اعتقاد کارشناســان از اعتبار و 
ســندیت الزم برخوردار نیست، )به طوری که نرخ تورم کل در 
آبان ماه را ۲۹درصد اعالم کرده که هیچ همخوانی با واقعیت 
موجــود نــدارد(، امــا ترکیب وزن نــرخ تورم در اســتان های 
مختلف نشــان می دهــد، در نقاطــی از ایران کــه به لحاظ 
جمعیتــی و جغرافیایــی کانون ســکونت طبقه فرودســت 
جامعــه اســت، شــیب افزایش قیمت ها با ســرعت بســیار 
بیشــتری در مقایسه با کالن شهر ها در حال پیش روی است 
و به همین مــوازات چهره فقر را برای ایــن جمعیت قوی تر 
کرده است.بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار های 
شــهری مربــوط بــه اســتان کرمانشــاه )٥٣.٩ درصــد( و 
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان 
)٣٣.٩ درصد( است. کرمانشاهی ها آبان امسال در مقایسه 
با آبان سال پیش نسبت به سایر استان ها با شیب افزایش 
قیمت خوراکی ها و آشــامیدنی و دخانیات روبه رو بوده اند. 
تلخــی این آمــار را زمانی بیشــتر درک می کنیم کــه کنار آمار 
دیگری مانند نرخ بیکاری قرار می دهیم. نرخ بیکاری استان 
کرمانشــاه در تابســتان امســال )آخریــن اطالعــات آماری 
بیکاری منتشــره از ســوی مرکــز آمــار( بعــد از چهارمحال و 
بختیاری و خوزســتان، رتبه سوم را داشــته است. همچنین 
بعد از شــیوع کرونا طبق آمــار وزارت کار حدود ۱۳هزار کارگر 
رسمی این استان بیکار شده و از آمار بیکارشده های کارگران 
غیررسمی این اســتان هیچ اطالعاتی به طور رسمی منتشر 
نشده اســت، اما برآورد می ِشود، تعداد تازه واردان به خیل 

بیکاران این استان حدود ۲۶هزار نفر باشند.

البته که ســایر اســتان هایی که خود نظام سیاست گذار هم 
لقــب »محــروم« به آن هــا داده اســت، از وضعیــت بهتری 
برخوردار نیستند. جمعیت حاضر در استان های آذربایجان 
غربی، فــارس، لرســتان، کردســتان، هرمزگان و خراســان 
شــمالی در آبــان امســال نســبت به آبان ســال گذشــته با 
بیشــترین تــورم در گــروه کاال هــای خوراکی، آشــامیدنی و 
دخانیــات مواجه بوده انــد. نرخ تورم نقطه بــه نقطه گروه 
خوراکی هــای ایــن اســتان ها همگــی بــاالی ۶۰درصد ثبت 
شــده اســت و همزمان این اســتان ها بــا بیکاری شــدید و 
کمتریــن برخورداری از سیاســت های حمایتــی مانند بیمه 
بیــکاری در دوران کرونا همراه بوده انــد. همچنان که مرکز 
پژوهش هــای مجلــس در این بــاره گزارش کرده اســت که 
مناطق و اســتان های محروم به دالیل مختلف بهره مندی 
کمی از طرح های حمایتی حداقلی دولت داشته اند. یکی از 
مهمترین دالیل این امر باال بودن ســهم اشتغال غیررسمی 
در اســتان های محروم اســت، به طوری که بررسی ها نشان 
می دهد، سهم اشــتغال غیررسمی در اکثر استان های کشور 
باالی ۵۰ درصد است و به خصوص در استان های محروم و 
مرزی ازجمله آذربایجان غربی )۷۳ درصد(، خراسان شمالی 
)۷۲ درصد( و مازندران )۷۱ درصد(، سیستان و بلوچستان، 

کرمانشاه، کردستان )۷۰ درصد( بسیار باالست.
به اعتقاد کارشناســان این مرکــز، در صورت ادامه شــرایط 
فعلی در آینده محرومیت این اســتان ها بیشــتر و عمیق تر 

خواهد شد.
اوج گیری نرخ تورم بهداشت و درمان

در روز هایــی کــه مــوج ســوم کرونا با شــدت تمــام در حال 
پیشــرفت اســت و جــان و ســالمت و معیشــت میلیون ها 
فــرد را درگیــر کــرده اســت، آمــار مربــوط بــه تــورم بخش 
بهداشــت و درمان اســتان های کشــور به خوبــی حکایت از 
جهت گیری دولت در توزیع خدمات بهداشــت و ســالمت، 
خصوصی سازی این بخش و اصابت گرانی های مضاعف به 

سوی طبقه محروم جامعه دارد.
نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بهداشــت و درمان نشان 
می دهد، در آبان ماه امســال نســبت به آبان ســال گذشته، 
جمعیــت حاضر در اســتان فارس مجبور هســتند خدمات 
بهداشت و درمان را با تورم ۵۲درصدی دریافت کنند. استان 
فارس درحالی صدرنشین نرخ تورم بهداشت و درمان است 
که نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشــور ۳۳درصد اعالم شده 
است. این استان، از جمله مناطق به شدت درگیر با ویروس 

کروناســت و طبق آنچه به طور رسمی اعالم می شود، روزانه 
نزدیک به دو هزار نفر مبتال به این ویروس می شوند. جالب 
است که این استان در جریان اعتراضات سال گذشته گرانی 
بنزین، جزو کانون های اصلی اعتراض به وضعیت معیشت 

و گرانی ها بود.
نکته دیگری کــه در داده های مرکز آمار به چشــم می خورد، 
باال مانــدن تــورم در مناطــق روســتایی اســت. در مناطق 
شــهری کشــور، نرخ تورم ماهانه از ۷.۱ درصد در مهر ماه، به 
۴.۷ درصد در آبان نزول کرده است. در حالی که در مناطق 
روســتایی، عکس ایــن رویه گزارش شــده؛ نرخ تــورم از ۶.۹ 
درصــد در مهر، بــه ۷.۶ درصد در ماه گذشــته صعود کرده 
اســت. همچنین نــرخ تورم نقطــه ای در مناطق روســتایی 
کشــور نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کــرده، در حالی که نرخ تورم 
نقطــه ای در مناطق شــهری و کل کشــور همچنــان زیر ۵۰ 

درصد است.
مدت هاست اطالعات مرکز آمار به دلیل وابستگی این نهاد 
آماری به دولت و غیاب بانک مرکزی در انتشــار آمار، از سوی 
کارشناسان و پژوهشگران مورد مناقشه است، همچنان که 
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس طی یک گزارش اعالم کرده 
نرخ بیکاری واقعی ســه برابر آنچه اســت که مرکــز آمار اعالم 
کرده )نرخ بیکاری در تابستان امسال توسط این نهاد آماری 
۹.۵درصد گزارش شــده( و محاسبات مرکز آمار را سیاسی و 
جانبدارانه خوانده است. اما فارغ از اعداد و ارقام، نگاهی به 
ترکیب و توزیع آماری این اطالعات به خوبی نشان می دهد، 
سیاســت های دولــت درجهــت تهی دست ســازی مناطــق 
غیرمرکــز پیــش رفته و می رود و شــیوع کرونا هــم در غیاب 
سیاســت های حمایتی دولت، به مراتب وضعیت معیشتی 
و درآمدی بخشــی از جمعیت ســاکن در این مناطق را بدتر 

کرده است.
حاال هر روز تعداد بیشــتری به لشــکر بیــکاران این مناطق 
می پیوندنــد و همزمــان با شــیب تند افزایــش قیمت ها و 
تورم های افسارگسیخته روبه رو هســتند؛ فرودستانی که تا 
قبل از شــیوع کرونا معیشت آن ها شــکننده بود، نسبت به 
وضعیت خــود معترض بودند و حاال بــا بی اعتنایی دولت 
هــرروز دامنه فقرشــان گســترده تر می شــود. شــاید روزی 
که شــیوع این ویــروس همه گیر فروکــش کرد، تــازه نظام 
سیاســت گذاری کشــور صدای بلند آن ها را بشــنود و فریاد 
فقــر این بار از ســوی فرودســتان تــازه وارد در گوش دولت 

طنین اندازد.

ادامه از صفحه یک
 کارشناســان امنیتــی عمــق و الیه های گوناگون فســاد 
منجر به بروز نابرابری ها، ثروت های افسانه ای و فقرهای 
استخوان سوز را می بینند و گاه خودشان مسئول بررسی 
چنین مسائلی هســتند. یک فرضیه این است که آن ها 
بیشتر در معرض این وسوسه قرار گیرند: »حاال که همه 
در حال بخور بخور هســتند، چرا من نه؟« چشم برزخی 

یک آدم امنیتی، عامل وسوسه هم هست.
ســه. مردم عادی برای پیروی کردن از وسوســه فســاد و 
دســت یافتن به مطلوب های اقتصادی، ابزاری ندارند؛ 
اما یک آدم امنیتی دارای دسترسی به اطالعات حساس، 
متــاع الزم برای فروش و دســت یافتن بــه مطلوب های 
اقتصــادی را داراســت. اطالعاتی کــه او در اختیــار دارد 
می تواند با ســرعت قابل توجهی به ســرمایه اقتصادی 

تبدیل شود.
چهار. یک کارشناس امنیتی نباید هیچ نقطه سیاهی در 
کارنامه و زندگی حرفه ای داشته باشد که بتوان از آن برای 
تحت فشــار قرار دادن او برای مقاصد خاص اســتفاده 
کرد. مدیر یا کارشناس امنیتی که وارد فعالیت اقتصادی 

شده و به واسطه فعالیت در محیطی مملو از زد و بند و 
امکان فساد، اقداماتی انجام می دهد، به طعمه خوبی 
بــرای ســایر ســرویس های امنیتــی بدل می شــود. یک 
فرضیه این است که می توان او را برای افشا نکردن سایر 
نقاط سیاه زندگی اش تحت فشــار قرار داد. این احتمااًل 
یکی از دالیلی اســت کــه از نظامیــان و امنیتی ها انتظار 
مــی رود از ورود به هر فعالیت اقتصادی خودداری کنند 
و در عوض جامعه و حکومت نیز امکان زندگی مناسب را 

برای ایشان فراهم کند.
پنــج. بی طرفی فضیلــت بزرگ هر حکومتی اســت. بو 
روثســتاین، محقــق ســوئدی، در کتاب مهــم »کیفیت 
مهم تریــن  را   )Impartiality( بی طرفــی  حکومــت« 
شــاخص کیفیــت حکومــت می دانــد و آن را تشــریح 
می کند. آغشــته شــدن نظام های امنیتی به ترجیحات 
سیاســی و نقــض بی طرفــی، نقطــه آغــاز وارد کــردن 
معیارهایــی به دور از شــاخص های حرفه ای صیانت از 
امنیت در ارزیابی آدم ها، سیاســت ها و اقدامات است. 
نقض بی طرفی به واســطه هر عالقه یــا منفعتی غیر از 
حرفــه صیانت از امنیــت )خواه علقه هــای اقتصادی، 

سیاســی، ایدئولوژیــک و ...( نظــام جمــع آوری داده، 
اولویت بنــدی، هدف گذاری و ارزیابی داده های امنیتی 

را مخدوش و در معرض خطا قرار می دهد.
شــش. طراح ترور غیــر از ضربه زدن بــه ظرفیت علمی 
یــا هســته ای، و حتی جــدای از ضربه زدن بــه روندهای 
سیاست خارجی ایران، عمیقًا تقابل های حاد اجتماعی 
و سیاســی جامعه ایران امروز را در محاســبات خود وارد 
کرده اســت. طراح تــرور می داند که پرونده هســته ای و 
سیاســی و جناحی شدن مقوالت کالن امنیت ملی نظیر 
پرونــده هســته ای، تــوان موشــکی و نیــروی نظامی؛ و 
مصادره شدن این مقوالت توسط یک جریان سیاسی به 
عنوان ابزار مقابله با دیگران در عرصه سیاست داخلی، 
تــرور هر فــرد مرتبط بــا مقوالت هســته ای و موشــکی، 
ظرفیت انشــقاق و منازعه در جامعه ایــران و رو در رویی 

اجتماعی را افزایش می دهد.
من به اســتناد اســتدالل های فوق، ریشــه یابی ظرفیت 
و حفره هــای امنیتی منجــر به ترور محســن فخری زاده، 
مقولــه ای بســیار فراتر از صرفــًا مداقه در نظــام امنیتی 
است. ریشه های اجتماعی پیدایش حفره ها و محاسبات 

طراحان ترور را باید لحاظ کرد.
خبرآنالین

نامه نیــوز- "آنتونی بلینکن"دقیقا به مانند "جیک ســالیوان" 
مشــاور امنیت ملی دولت جدید آمریکا معتقد است که هرگونه 
بازگشــت واشــنگتن به برجام، باید معطوف به دو مولفه باشد: 
یکی " بسط توافق هسته ای به موضوعات منطقه ای و موشکی" 
و دیگری " دائمی کردن محدودیت های هسته ای ایران در برجام 

از طریق حذف یا اصالح بند غروب آفتاب"!
 "آنتونی بلینکن" وزیر خارجه دولت بایدن )که به تازگی از ســوی 
نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ معرفی شده است(، 
در حال برنامه ریزی بر ســر نحوه مواجهه با پرونده های حساس 
در حوزه سیاســت خارجی آمریکاست. بلینکن به خوبی می داند 
که روز های آســانی در پیش رو نخواهد داشــت: ترامپ با خروج از 
بسیاری از پیمان های بین المللی و هزینه سازی در نقاط مختلف 
جهان و ایجاد منازعات دامنه دار با دیگر بازیگران جهانی، قدرت 
مانور دولت بایدن برای مواجهه فوری با همه این موارد را شدیدا 
محدود ساخته است. ضمن آنکه شیوع گسترده کرونا در آمریکا، 
تشــدید بحران های اقتصادی )که اکثرا ناشی از بروز کرونا است( 
و دو قطبــی سیاســی شــدید ایجــاد شــده در این کشــور پس از 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، بایدن را ناچار می سازد تا بخش 

اعظمی از تمرکز خود را صرف حوزه "سیاست داخلی" کند.
بلینکن ماراتن با سوزان رایس و کریس کونز را برد!

در هــر حال، جــو بایدن، رئیــس جمهور منتخب ایــاالت متحده 
آمریــکا، روز دوشــنبه ۳ آذر )۲۳ نوامبــر( آنتونی بلینکن را رســما 
به عنوان وزیر امور خارجه بعدی این کشــور معرفــی کرد. این در 
حالی اســت که دونالد ترامــپ، همچنان بر تقلــب در انتخابات 
اصــرار دارد و از پذیــرش نتایــج انتخابات ســه نوامبــر خودداری 
می کنــد. چنانچــه شــبکه یورونیــوز گــزارش داده اســت، آنتونی 
بلینکن ۵۸ ساله در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، به عنوان 
قائم مقام وزارت خارجه و نفر دوم این وزارتخانه در سال های ۲۰۱۵ 
تا ۲۰۱۷ فعالیت کرد. پیش از آن، وی معاون مشاور امنیت ملی در 
ســال های ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۵ بــود. وی همچنین در دوره ای به ســمت 
مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا 
رســید. پیــش از ایــن گزینه هایی مانند ســوزان رایس و ســناتور 
کریس کنز نیز برای این پســت مطرح شــده بودنــد. با این حال 
بایدن در نهایت ترجیح داد "بلینکن" را در این ســمت منصوب 
کنــد. دلیل بایدن بــرای انتصاب بلینکن، تا حدودی مشــخص 
اســت! وزیــر خارجــه جدیــد آمریکا فــردی اســت کــه ارتباطات 
گســترده ای از قبل با بایدن داشته و سالهاست از نزدیک با سبک 

کاری وی آشناست.
تجربه ۴۰ ساله در حزب دموکرات!

بلینکن فردیســت که از سال ۱۹۸۰، یعنی زمانی که حدودا ۱۸ سال 
داشته اســت، در حزب دموکرات فعالیت داشته است؛ بنابراین، 
وی حضــوری طوالنــی مــدت در حــوزه سیاســت خارجــی حزب 
دموکرات آمریکا دارد. وی با بسیاری از مقام های سابق امنیت ملی 
که خواستار ســرمایه گذاری مجدد در دیپلماسی آمریکا و تعامل 
جهانی هســتند هماهنگ اســت. بلینکن از جمله افرادیست که 
معتقد اســت باید "ســلطه طلبــی آمریکا" را در ذیل شــعار های 
"چندجانبــه گرایانه" پنهان کرد! به عبارت بهتر، ادعای وی مبنی 
بر پایبنــدی به چند جانبه گرایی در نظام بیــن الملل، واقعی به 
نظر نمی رسد! در هر حال، اگر در نهایت بلینکن، وزیر امور خارجه 
در دولت بعدی آمریکا شود، یکی از مهمترین موضوعاتی که روی 
میز کار وی قرار دارد، نحوه برخورد با ایران است. برخی رسانه های 
آمریکایی از وی به عنوان یکی از شخصیت های پرنفوذ پشت پرده 

مذاکرات هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران نام می برند.
بازگشت مشروط به برجام!

"آنتونی بلینکن"دقیقا به مانند "جیک سالیوان" مشاور امنیت 
ملــی دولــت جدیــد آمریکا معتقد اســت کــه هرگونه بازگشــت 
واشنگتن به برجام، باید معطوف به دو مولفه باشد: یکی " بسط 
توافق هســته ای به موضوعات منطقه ای و موشــکی" و دیگری " 
دائمی کردن محدودیت های هســته ای ایــران در برجام از طریق 
حــذف یا اصالح بند غــروب آفتاب"! به عبارت بهتــر، بلینکن نیز 
بــه مانند بایــدن و دیگــر دموکرات هایی کــه در ظاهر ســخن از 
"اصالت برجــام" می زنند، توافق فعلی را "تمام شــده" قلمداد 
کــرده و صرفا در صورتی آن را می پذیــرد که برجام به مثابه زیربنا 
یــا مقدمه ای بــرای انجــام توافقات محــدود کننــده و بازدارنده 
دیگر علیــه ایران تلقی گــردد. ضمن آنکه بلینکن معتقد اســت 
باید اســتراتژی "فشــار حداکثری ترامــپ" را در مجرایی دیگر به 
نام "اســتراتژی فشــار هوشــمندانه" علیه ایران هدایت کرد. او، 
بایدن و سالیوان هر سه معتقدند که باید از فشار های حداکثری 
موجود علیه ایران، به عنوان یک "اهرم فشــار" علیه کشــورمان 

بهره بگیرند.
بلینکن این مــوارد را در مواضع قبلی خود نیز بیان کرده اســت. 
وی در مــاه اوت گذشــته در مجمــع امنیتی "آســپن "و در پاســخ 
به این ســوال که اگر بایــدن رئیس جمهور شــود در مقابل ایران 
چه برخوردی خواهد داشــت گفــت: »اگر ایران بــه رعایت دقیق 
تعهداتش بازگشــت، برای ادامه توافق هســته ای و مســتحکم تر 

کردن و طوالنی تر شدن آن تالش می شود.«
وی ســپس تاکید کرد کــه در این صــورت آمریــکا از تعهد مجدد 
خود به دیپلماســی اســتفاده می کنــد و با متحدانــش همکاری 
خواهد داشت تا توافق هسته ای را مستحکم تر و طوالنی تر کنند. 
بنابراین، "بازگشــت بدون قید و شــرط به برجام"در دســتور کار 
بلینکن و سالیوان )تیم سیاست خارجی بایدن( قرار ندارد. آنچه 
مســلم اســت اینکه بلینکن در این مسیر، هم پوشــانی مطلق و 
کاملی با تروییــکای اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانســه( خواهد 
داشــت و بازی تاکتیکی آمریکا در قبال برجام را با آن ها هماهنگ 

خواهد کرد.

 شیب باالی افزایش قیمت در مناطق فرودست

دست  دولت در جیب استان های محروم
اخبارتحلیل

جامعه شناسی یک ترور

آیا "بلینکن" 
طرفدار بازگشت فوری 

به برجام است؟ 

انتخــاب- یک کارشــناس امــور بین الملل، گفــت: برخی از 
مخالفــان برجام کــه اتفاقــا در مجلــس نیز حضــور دارند، 
می خواهند در کنار اهداف تبلیغاتی خودشــان، همان روند 
تخریبی علیه دولت را ادامه بدهند و بگویند دلواپســی ما از 
سیاســت خارجه دولت بی جا نبوده و ترور شهید فخری زاده 
یکی از نتایج همین اقدامات اســت که البته این موضوعات 

هیچ ارتباطی با هم ندارند.
علی بیگدلی با اشــاره به مصوبه اخیر مجلس برای خروج از 
پروتکل الحاقی در واکنش به ترور شــهید فخری زاده، گفت: 
این اقدام مجلس بــه هیچ عنوان نمی تواند به نفع مصالح 
و منافع کشور باشــد. من فکر می کنم که این اقدام مجلس 
بیشــتر یک اقدام عاطفی بود که به ظن خودشــان بتوانند 
جامعــه را آرام کننــد وگرنــه اصال اقدام درســتی و متناســبی 
با اتفاق تروریســتی اخیر نبــود. مضاف براینکه اساســا این 
مباحث و مســائل در حوزه اختیارات مجلس نیست که راسا 
درباره سیاســت خارجه تصمیم گیری کنــد و باید درباره این 
مسائل شورای عالی امنیت ملی و رهبری تصمیم گیری کرده 

و نظرنهایی را بدهند.
ایــن کارشــناس سیاســت خارجی بــا بیــان اینکــه راهی که 
مجلسی ها شروع کرده اند عاقبت کارش کره شمالی خواهد 

بــود، تصریــح کــرد: اگر فــرض کنیم کــه اقدامــات مجلس 
عملیاتی شــود و در ادامه ایــران از NPT و برجــام و پروتکل 
الحاقی خارج شود، ما نهایتا مورد توجه شورای عالی امنیت 
قــرار می گیریــم و آنان برای حل این مســاله قطعــا به ایران 
تذکراتــی خواهنــد داد که اگر مــورد توجه قرار نگیــرد، ما در 
منشــور و ذیل قطعنامه ها قرار گرفته و در نهایت مشــمول 
تحریم  همه کشــورها خواهیم بود. این یعنی آنکه بهانه ها و 
مسیرها برای جنگ افروزی دشمنان علیه ایران هموار خواهد 
شــد و آنان با ادعاهای واهی می توانند به راحتی علیه ایران 

اعالن جنگ کنند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس اختیاری ندارد که جلوتر از دولت 

و رهبری و شــورای عالــی امنیت ملی برای سیاســت خارجه 
خط و ربط ترســیم کند و تصمیم گیری کند، گفت: این اقدام 
مجلس بیشتر یک اقدام تبلیغاتی در آستانه انتخابات آینده 
و به نوعی برجسته  کردن آقای قالیباف در فضای رقابت های 
۱۴۰۰ است. آنها می خواهند برابر رقبای انتخاباتی خودشان را 
مطرح کنند وگرنه طرح چنین موضوعاتی که اصال در اختیار 

مجلس نیست.
بیگدلــی ادامــه داد: مجلــس نهایتــا مانند برجام گذشــته 
می تواند اقدامات دولت در مذاکرات هســته ای یا اساسا هر 
اتفاق یا اقدام در حوزه سیاست خارجه را طبق نظر نهادهای 
تصمیــم گیر خــارج دولــت تایید کنــد. اینکه حــاال مجلس 
بالفاصله بعد از ترور شــهید فخری زاده صحبــت از خروج از 
پروتکل الحاقی را مطرح می کند، کامال بی اساس و بی ارتباط 

است که برخی از این فرصت می خواهند سواستفاده کنند.
به گفته وی، برخی از مخالفان برجام که اتفاقا در مجلس نیز 
حضور دارند، می خواهند در کنار اهداف تبلیغاتی خودشان، 
همــان روند تخریبی علیــه دولت را ادامــه بدهند و بگویند 
دلواپســی ما از سیاســت خارجه دولت بی جا نبــوده و ترور 
شهید فخری زاده یکی از نتایج همین اقدامات است که البته 

این موضوعات هیچ ارتباطی با هم ندارند.

بیگدلی: عاقبت راهی که مجلس آغاز کرده، تبدیل ایران به کره شمالی است 

 تصمیم در مورد پروتکل الحاقی در حوزه اختیارات مجلس نیست
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رویــداد2۴  - نایــب رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلس با اشــاره به اقدامات کمیســیون متبوع خود گفت که 
قرار اســت با تصویب قانون مهریه در این کمیســیون جوانان 

زیادی از زندان آزاد شوند.
 حســن نــوروزی در پنجمین نشســت مجــازی یکشــنبه های 
سیاســی جامعه اســالمی مدیــران درخصوص بررســی نقاط 
ضعف و قوت مجلس یازدهم ابتدا ضمن تسلیت به مناسبت 
شهادت محسن فخری زاده و گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
سلیمانی گفت: این دو بزرگوار افرادی بودند که در خط مقدم 
مبارزه با اســتکبار قرار داشتند و با شــهادت خود ملت ایران و 

همه محرومان عالم را عزادار نمودند.
وی افــزود: مجلس شــورای اســالمی شــالوده فکر و اندیشــه 
امام راحل و بزرگان اوایــل انقالب از جمله رهبر معظم انقالب 
اســت. حضرت امام )ره( و مقام معظــم رهبری مطالب زیادی 
درخصوص مجلــس انقالبی مطرح فرمودند کــه می توان به 
این ســخن که مجلــس عصاره فضائــل ملــت و در راس امور 

است، اشاره کرد.
نایــب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلــس گفت: در 
راس مدیریــت و نظــارت کشــور ما فقیهــی جامع الشــرایط و 
مرجعــی عالم، آگاه و عادل حضور دارد و ســه قوه جدای از هم 
نیز بــه وظایف خود عمــل می کنند. از آنجایــی که مجلس در 
راس امور اســت باید به این مهم توجه کرد که دولت آنچه را که 
مجلس تصویــب می کند، اجرا خواهد کرد. همچنین مجلس 
بــه وزرای دولــت رای اعتماد می دهد و ایــن مجلس می تواند 
در حــوزه فعالیت هــای نظارتــی خــود رئیس جمهــور و وزرا را 

استیضاح و به آن ها تذکر دهد و یا از آن ها سوال کند.
نــوروزی با تاکیــد بر اهمیــت جایــگاه ویژه مجلــس در حوزه 
نظــارت عنوان کــرد: اگــر مجلــس وکیل الدوله باشــد، دیگر 
بــه  بیــداری  آگاهــی و  بــا  بایــد  نیســت. نماینــده  مجلــس 
قانون گذاری بپردازد و بر حسن اجرای آن نظارت کند. مجلس 

پایگاه مردمســاالری دینی اســت. تجلی گاه عزت ملی و مظهر 
تاثیرگذاری در قانون گذاری است. نمایندگان باید بدون توجه 
بــه هرگونه اختــالف و بــدون هیچ گونه مصامــه ای به وظیفه 

نظارتی خود بپردازند.
وی ادامه داد: از ســوی دیگر تضعیف مجلس هم حرام شرعی 
و ممنوع است چراکه مجلس مظهر وحدت ملی است. در این 
بــاب در انتخابات مجلس وظیفه مهم ملت هم این اســت که 
انتخاب اصلح داشته باشند و مسئولین کارآمد انتخاب کنند. 
یعنی مســئول باید کارآمد، مومن و انقالبی باشــد. اگر مومن 
نباشــد لیاقــت و کارآیی ندارد و اگر شــجاعت نداشــته باشــد 

مرعوب می شود. شناسایی اصلح هنر مردم است.
در ادامه این نشســت مجازی مجتبی رحماندوســت، نماینده 
دوره نهم مجلس شــورای اســالمی از تجــارب خود در مجلس 
نهــم گفت و پیشــنهاداتی را برای مجلــس یازدهمی ها مطرح 
کــرد. وی در ایــن خصوص گفت: هنگامی کــه در مجلس نهم 
بودم گاهی اوقات رســانه های مطرح می کردند فالن موضوع 
مهم در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی پس از مدتی مردم 
از همان رســانه ها می شــنیدند که آن موضوع مهم رای نیاورد. 
دلیل این موضــوع نیز این بود که افراد زیــادی در مجلس در 
رای گیری ها شــرکت نمی کردند. برای مثال من پیشنهاد دادم 
در رای گیری ها اگر ۱۰ درصد نمایندگان شرکت نکردند رای گیری 

لغو شود و نتیجه اعالم نشود.
وی افــزود: در طول مدت نمایندگی به هیچ طرح تســری رای 
ندادم چراکــه ممکن بود اینگونه طرح ها موضوعی را نســبت 
به قشــر خاصی مطــرح کند و در صــورت تصویب فــرداروزی 
قشــر دیگری این مطالبه را مطرح کند. به موضوع مناطق آزاد 
نیــز رای ندادم چراکه قــرار بود این مناطق محلی باشــد برای 
صــادرات بهتر و بهتر شــدن صــادرات نه اینکــه حیاط خلوت 
دولت و یا محلی برای واردات بیشتر و یا زیر پا گذاشتن قانون 
باشــد. اگرچه انکار نمی کنم که شــاید برخی از این مناطق آزاد 

الزم باشند، ولی به صورت کلی موضوع خوبی نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهــم اظهار کرد: موضوع بعدی 
درخصوص نمک گیر کردن نماینده توســط مســئوالن است. 
ممکن اســت از ســوی مســئولی بــه نماینــده ای هدیــه داده 
شــود و یا مســئولی نماینــده ای را به ســفر خارجی ببــرد و در 
آن ســفر به او هدیه ای بدهــد و یا اینکه نماینده به مســئولی 
پیشــنهاد انتصاب فــالن فــردی را در یــک جایگاهــی بدهد. 
این ها به گونه ای نمک گیر کردن نماینده اســت که منظورم به 
نماینــدگان مجلس نهــم، دهم و یازدهم نیســت و به صورت 

کلی آن را مطرح می کنم.
رحماندوســت در ادامه اظهار کــرد: در واقــع نمایندگان باید 
برنامه داشته باشــند. بگویند من برای این آرمان ها و رفع این 
مشــکالت وارد مجلس شــدم و در پایان دوره نمایندگی خود 
بــه این مشــکل پایان خواهم داد. حال ســوال من این اســت 
مجلس یازدهم برای رفع داللی و واســطه گری و خام فروشــی 
که مشــکالت بســیاری را برای اقتصاد و تولید کشــور به وجود 
آورده چه فکری کرده است. این مجلس برای رفع موضوعاتی 
همچــون نمک گیر کردن نماینــده یا موضوع شــرکت نکردن 
نمایندگان در رای گیری ها چه فکری کرده اســت. این مجلس 
برای ورود بی رویه کاال به کشــور که به مشــکالتی را برای تولید 
داخلی ایجاد کــرده باید اقداماتی انجام دهــد. این اقدامات 
باید اعم از واردات قاچاق رسمی و غیررسمی و واردات بی رویه 

غیرقاچاق باشد.
وی همچنیــن اشــاره کرد: برای مثــال اجرای قانــون مدیریت 
خدمات کشــوری چگونه اســت؟ تبصره مــاده ۷۶ این قانون 
می گوید حداکثر نسبت حقوق بگیران باید یک به هفت باشد. 
اما آیا این نسبت با ایجاد فوق العاده ها و حق ویژه هایی که در 

نظر گرفته می شود، رعایت می شود؟
در ادامه نشســت حســن نــوروزی، نایــب رئیس کمیســیون 
حقوقــی و قضایــی مجلس در پاســخ به مباحثی که از ســوی 

رحماندوســت مطرح شــد، اظهــار کرد: درخصــوص موضوع 
بــا  مجلــس  رای گیری هــا،  در  نماینــدگان  نکــردن  شــرکت 
مجلــس تفــاوت دارد. در مجلس دهم بعضــی از نمایندگان 
وکیل الدوله بودند. گاهی برای رای دادن نگاهشــان به دست 
نماینده دولت بود، اما در مجلس یازدهم کمتر این مباحث را 
شاهد هستیم برای مثال درخصوص مصوبه امروز مجلس در 
حوزه لغو تحریم های ظالمانه شــاهد شرکت نمودن ۲۳۰ نفر 

نماینده بودیم.
حــوزه  در  طرح هایــی  نیــز  تســری  طرح هــای  درخصــوص 
حقــوق رزمنــدگان و ایثارگران مطرح می شــود یــا اینکه برخی 
فراکســیون ها همچون فراکســیون کارگران و فراکسیون زنان 
مســائلی را مطرح می کنند کــه در این میان طرح های تســری 
خوبی نیــز دیده می شــود. البته ممکن اســت در برخی موارد 
ظلم هایی انجام شــود که برای جلوگیری از آن در روند قانونی 

راه بسته نیست.
وی ادامــه داد: در حــوزه مناطق آزاد نیز در برنامه ششــم این 
موضــوع را زیر نظر وزیر اقتصاد قرار دادیــم تا بتوانیم نظارت 
بهتری بر آن داشــته باشــیم. در نظر گرفتن این مناطق آزاد در 
کشور با وجود اینگونه تحریم ها امری مناسب است. پیشنهاد 
دادیم کــه در اینگونه مبادالت با کشــور هایی همچون چین و 
روسیه با پول های این کشور ها و پول خودمان معامله کنیم و 

دالر را حذف کنیم.
در موضوع سفر ها نیز برای مثال خود من در سفری که رفتم در 
حوزه حقوق بین الملل و موضوعات مرتبط با ترجمه و انعقاد 
قرارداد هــا کمک کردم. نه هدیه ای داده شــد و نه هدیه ای نیز 
گرفته شد البته نسبت به این موضوع هدیه طرحی در مجلس 
یازدهــم در نظر اســت که با تصویــب آن این دغدغــه نیز رفع 

می شود.
در مجلــس دهم نیــز اقدامات خوبی انجام شــد بــرای مثال 
در حــوزه اصالح قانون مواد مخــدر جوانان زیــادی را از اعدام 

نجات دادیم و در قانون پولشــویی اقدام خوبی صورت گرفت 
و جلوی نابســامانی ها گرفته شد. اکنون نیز با تصویب قانون 
مهریــه پنج یا شــش هزار نفــر از زندان ها رهایــی می یابند. ما 
معتقدیم که زنــدان جای بزهکار یا خالفکار اســت نه بدهکار. 
قانــون مهریه امــری مهم اســت چراکه این موضــوع اکنون در 
کشور ما یک بحران است. جوانان زیادی به این دلیل به زندان 
رفته اند. موردی را شــاهد هســتیم کــه یک زن از چهار شــوهر 

مهریه می گیرد.
در ادامه رحماندوست عنوان کرد: من از نمایندگان درخواست 
دارم هر کــدام برنامه هایی را برای خود ترســیم کننــد تا پایان 
دوره نمایندگی مشــکلی را از مشکالت کشور رفع کرده باشند. 
کمیســیون ها نیــز اولویت های خــود را در نظر بگیرنــد. برای 
مثــال آقای نــوروزی بگوید من این موضــوع را پیگیری می کنم 
و نماینــده دیگر موضوع دیگــری را و آن موضوع تا پایان دوره 
نمایندگــی دغدغه آن فرد باشــد. بــرای مثال در حــوزه نظام 
بانکــداری و رفع موضوع ربا نماینــده ای این وظیفه را برعهده 

بگیرد تا مشکل را رفع کند.
وی ادامــه داد: مــن فکــر می کنم ۹۰ درصــد درآمــد دولت در 
جیب ۴۰ درصد مردم یعنی کارمندان می رود بر همین اساس 
وزارتخانه هــا در تامیــن منابــع مالــی پروژه ها دچار مشــکل 
می شــوند و فکــر می کنــم بــرای مثــال پرســنل نهاد ریاســت 
جمهــوری از اول انقــالب ۳۰ یــا ۴۰ برابــر شــده باشــد. این ها 

موضوعاتی است که باید رفع شود.
نــوروزی در پایــان اضافه کرد: قرار اســت در مجلــس یازدهم 
اولویت کمیســیون ها در نظر گرفته شود. کمیسیون قضایی 
موضوع مهریه، الیحــه تجارت و موضوع چــک را در نظر دارد. 
برای مثــال اگر موضوع دیوان اداری تصویب شــود یک ســوم 
پرونده هــای دیوان عدالت اداری حذف می شــود. در مجلس 
پیش نیز آقــای الریجانی گفتند ۴۰ درصد کار های این مجلس 
توسط کمیسیون قضایی انجام شد من نیز به عنوان نماینده 
مردم حتی جمعه ها به دغدغه های نمایندگی رسیدگی می کنم 
و سعی دارم وظیفه نمایندگی را به خوبی انجام دهم. در بحث 
قاچاق کاال تحقیق و تفحص انجام شــد. در آن زمان شاهد ۲۵ 
میلیون دالر قاچاق ساالنه بودیم. با انجام اقداماتی که در نظر 

گرفته شد شاهد کاهش این موضوع نیز بودیم.

ایلنا- با وجود وضعیت خاص و شــکننده ی جانی، شــغلی و معیشــتی 
کارگران ســاختمانی، هنوز دولــت، مجلس و نهادهــای حمایتی دیگر، 
چــاره ای برای رفع مشــکالت فزاینــده این کارگــران انجــام نداده اند. با 
حضور کرونا کارگران شرایط را سخت تر از قبل می بینند اما هنوز نه خبری 

از حمایت کاالیی است و نه اعطای کمک و وام بالعوض.
فصل ســرما و زمســتان کرونایی کشــور فرا رســیده و کارگران همچنان 
چشــم انتظار برقراری سیاســت حمایتــی فراگیر و فوری از ســوی دولت 
و نهادهای حاکمیتی کشــور هســتند. در بین الیه های مختلف کارگران 
کشــور، کارگران ساختمانی به دلیل بی ثباتی شــغلی، پایین بودن توان 
چانه زنی، موقتی بودن شغل یا همان کار روزمزدی، فصلی بودن نوع کار 
و عدم برخورداری از بیمه و مزایای حمایتی، جایگاه خاصی دارند. عالوه 
بر اینها، نوع کار این کارگران که آن ها را در تماس با یکدیگر و همچنین در 
تماس با کارفرمایان یا ساکنان منازل و ساختمان ها قرار می دهد، امکان 
ابتال و شــیوع کرونــا را در میان  شــان افزایش می دهد. همــه این موارد، 
نشــان می دهد که کارگران ساختمانی از آسیب پذیرترین اقشار در میان 
الیه های مختلف طبقه کارگر در کشور هستند. در کنار اینها، این کارگران 
به لحاظ میزان وقوع حوادث شغلی و مرتبط به ایمنی کار در بین کارگران 
از پرخطرترین مشــاغل نیز هستند و هر ســال، بخش زیادی از حوادث 
منجر به مرگ یا ازکارفتادگی شــغلی مربوط به کارگران ساختمانی است 

که از دیوارها یا سازهای آهنی فرو می افتند و جان می دهند
.

شغل و معیشت در خطر
با وجود وضعیت خاص و شــکننده ی جانی، شغلی و معیشتی کارگران 
ســاختمانی، هنوز دولــت، مجلس و نهادهــای حمایتی دیگــر چاره ای 
اساســی برای رفع مشــکالت روزافزون این کارگران انجام نداده اند. حاال 
با وقوع کرونا این کارگران؛ شــرایط را روز به روز سخت تر از قبل می بینند. 
بــه نظر می رســد نه خبــری از حمایــت کاالیی در راه اســت و نــه اعطای 
کمــک و وام بالعــوض. رحیم جاویــدان )رئیس انجمن صنفــی کارگران 
ساختمانی استان همدان( درباره وضعیت کارگران ساختمانی در دوره 
کرونا می گوید: »وضعیت فعلی کارگران ساختمانی بسیار بد است. این 

قشــر ضعیف ترین الیه از کارگران کشــور به لحاظ برخورداری از حقوق و 
مزایای شــعلی و بیمه ای هســتند. هم اکنون کارگران ساختمانی تقریبا 
بیکار شــده اند و کارهای ســاختمانی نیز تعطیل شــده است. تعطیلی 
و بیــکاری این کارگران ســه دلیل عمده دارد: اوال مــردم از کرونا و ابتال به 
آن می ترســند؛ در نتیجه تعمیرات و ســاخت و سازهای خود را به تعویق 
انداخته یا انجام نمی دهند. ثانیا در دوره کرونا، ما شــاهد کاهش درآمد 
همه مردم هســتیم؛ بنابراین مردم حتی توان مالی و شــرایط اقتصادی 
انجام تعمیرات یا خرده کاری های معمول ساختمانی را هم ندارند. ثالثا 
فصل ســرما فرارسیده است و طبعا میزان فعالیت در این بخش شغلی 

کشور کاهش می یابد.«
بــا ایــن اوصاف بــه نظــر می رســد روزهــای ســختی در انتظــار کارگران 
ســاختمانی کشــور اســت. طبــق آمــار بیــش از یک میلیــون نفــر کارگر 
ســاختمانی در کل کشــور وجود دارند کــه از این طریق معیشــت خود 
و خانواده شــان را تامین می کننــد. حدود ۴۴۰ انجمــن صنفی نیز برای 
کارگران ســاختمانی در کل کشور وجود دارد که وظیفه خود می دانند تا 
صدای کارگران ســاختمانی را به گوش دولت و نهادهای دیگر برسانند. 
در این میان مشکالت این کارگران از بیمه و دستمزد تا بی ثباتی شغلی و 

معیشتی و عدم حمایت درمانی، فراگیرتر از همیشه شده است.
محمد باقــری )عضو هیات مدیــره کانون انجمن های صنفــی کارگران 
ساختمانی سراســر کشــور( درباره وضعیت کارگران ساختمانی در دوره 
کرونا می گوید: »وضعیت فعلی این کارگران به مراتب بدتر از قبل شده 
اســت. ما در گذشته دو نامه به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان 
امــام نوشــتیم و گفتیم که وضعیت این کارگران وخیم اســت و به شــکل 
کاالیی یا نقدی باید با این کارگران مساعدت شود، اما هنوز هیچ تاثیری 
نکرده و هیچ کمکی صورت نگرفته اســت. دولت هم هیچ کمکی صورت 
نداده اســت. هم اکنون فقط در اســتان تهران ما بیــش از ۱۵۰ هزار نفر را 
داریم که به عنوان کارگران ساختمانی مشغول به کار بوده اند و وضعیت 

شغلی و معیشتی آن ها اصال مساعد نیست.«
آن طور که کارگران ســاختمانی و نمایندگان آنها می گویند در دوره کرونا 
و با وجود رکورد فراگیر و تورم فزاینده اقتصاد کشــور، این کارگران بیش 

از همیشــه تحت فشــار قرار گرفته اند و هرچه ســریعتر باید برای نجات 
کارگران از این اوضاع وخیم، نهادهای اجرایی و حاکمیتی کشــور تدبیر و 

برنامه ی جامعی را در نظر بگیرند.

کارگران: دولت، بسته کاالیی و وام بالعوض بدهد
اما در ایــن بین دولت و دیگــر نهادهای حمایتی به نظر می رســد هنوز 
برنامه چندان منســجم و دقیقی برای حمایت از کارگران ســاختمانی در 
نظر ندارند؛ این در حالی است که مسئله فقط خود این کارگران نیستند 
بلکه خانواده، فرزندان و وابســتگان ایــن کارگران نیز به لحاظ وضعیت 
معاش، مســکن، تحصیل و بهداشــت و درمان در خطری روز افزون قرار 
دارند. جاویدان درباره سیاســت دولت در قبال ایــن کارگران می گوید: 
»دولــت فعال هیج توجهی بــه وضعیت وخیم این کارگــران ندارد. فقط 
در اســتان همدان ما حدود ۱۷ هزار کارگر ساختمانی ثبت شده داریم که 
اکثر آنها بیکار هستند. در دوره کرونا ما فقط حدود ۲۵۰۰ بسته حمایتی 
توانســتیم به دســت این کارگران برسانیم که این بســته ها را هم دولت 
در اختیــار ما قرار نــداد بلکه نهادهای دیگر ازجمله ســپاه در تامین این 
بسته به ما کمک کردند تا از طریق انجمن، این کمک محدود را در اختیار 

کارگران قرار دهیم.«
وی در ادامــه، دو شــکل عمده حمایــت از این کارگــران را وام بالعوض و 
توزیــع کاال بین کارگــران می داند و می گویــد: »دولت نه تنهــا کمکی به 
کارگــران ســاختمانی، چه به شــکل نقدی و چــه به شــکل کاالیی نکرده 
اســت بلکه ما شاهد هستیم همین این کارگران مشمول بیمه بیکاری یا 
غرامت ایام بیماری هم نمی شوند؛ یعنی اگر یک کارگر بیمار شود و یکماه 

در خانه بیفتد، هیچ غرامتی به او تعلق نمی گیرد.«
بازرس کانون عالی کارگران ایران نیز در خصوص شکل مدنظر و مطلوب 
کارگــران ســاختمانی برای حمایــت از آنها، بــه دو شــکل وام بالعوض و 
بســته های حمایتی کاالیی اشــاره می کند و می گویــد: »تاکنون که هیچ 
خدمتی از ســوی دولت به این کارگران در دوره کرونا ارائه نشــده است. 
ایــن در حالی اســت که آمار و اطالعــات ریز و جزئی کارگران ســاختمانی 
در ســامانه مربــوط به این کارگران موجود اســت و دولــت و وزارت کار و 

سازمان تامین اجتماعی این آمار و اطالعات را دارند.«
محمــد باقری اضافــه می کند: »تقاضای مــا اعطای حمایــت از کارگران 
ســاختمانی به دوشکل بســته کاالیی و وام بالعوض است. در کنار اینها، 
ما از ســازمان تامیــن اجتماعی می خواهیم بــا توجه به شــرایط کرونا و 
وضعیت نامناسب کارگران ساختمانی، تمدید دفترچه بیمه این کارگران 
را بــه ســرعت و با ســهولت انجام دهند تــا از تجمع و مراجعــه مکرر این 
کارگران به دفاتر انجمن صنفی و شعبات جلوگیری شود. این موضوع، 

سالمت کارگران و دیگران را نیز در دوره کرونا به خطر می اندازد.«

مطالبات بی پاسخ
بــا وجود تاکید کارگــران ســاختمانی و مراجعه مکرر آن ها بــه نهادهای 
مختلف، هنوز هیچ پاســخی به خواســت  به حق و قانونــی این کارگران 
داده نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی در چندســال اخیر ســامانه جامعی را برای این کارگران در نظر 
گرفته است که به راحتی می تواند با استفاده از این سامانه که به سازمان 
تامیــن اجتماعی نیز متصل اســت، کمک های حمایتــی را در اختیار این 
کارگران قرار دهد. به هر حال انتظار کارگران کشور از دولت این است که 
در شرایط سخت اقتصادی و همزمان با بحران بهداشتی و درمانی کرونا 
در کشــور، حمایت الزم و کافی معیشتی، شــغلی و درمانی از کارگران و به 

خصوص کارگران ساختمانی صورت گیرد.

مورد داریم یک زن از چهار شوهر مهریه می گیرد!

کرونا در کمیِن کارگراِن ساختمانی

 کارگران بسته کاالیی و وام بالعوض می خواهند
ش

استاندار آذربایجان شرقی؛

تمام حوضه های آبی 
آذربایجان شرقی با کم آبی مواجهند

نصــر- اســتاندار آذربایجان شــرقی بــا اشــاره به کمبــود منابــع آبــی در تمام 
حوضه های آبریز اســتان، بر ضرورت تالش و توجه هرچه بیشتر برای مقابله با 

این پدیده تاکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که با حضور وزیر 
نیــرو و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با قدردانی از تالش های ارزشــمند 
وزارت نیــرو بــرای توســعه پروژه های حــوزه انرژی، اظهار داشــت: خوشــبختانه 

اقدامات بسیار خوبی برای مدیریت کم آبی در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه آینده نگری در برنامه های وزارت نیرو مشــهود اســت، افزود: 
امیدواریــم بــا اهتمام جدی نســبت به مدیریــت مصــرف آب در بخش های 

مختلف، کمبود آب را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم.
پورمحمدی با اشــاره به آمار و شــاخص های جمعیتی اســتان، افزود: اســتان 
آذربایجان شــرقی در سه حوضه آبریز ارس، ارومیه و سفیدرود قرار گرفته و در 

تمام این حوزه ها با مشکل کم آبی مواجه است.

اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین خاطرنشــان کرد: تمام مســووالن استان 
برای حل مشکل کم آبی، یکدل و یکصدا بوده و از هیچ تالشی برای مقابله با این 

مشکل دریغ نمی ورزند.
یوســف غفارزاده، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان نیز در این جلسه به 

ارائه برنامه سازگاری با کم آبی در آذربایجان شرقی پرداخت.

بودجه تکمیل آزاد راه ارومیه – تبریز 
سال آینده تخصیص می یابد

 
ایسنا- نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: سال آینده بودجه 

الزم جهت تکمیل پروژه آزاد راه ارومیه – تبریز اختصاص می یابد.
حجت االســالم ســید ســلمان ذاکر افزود: با پیگیری ها و قولی که وزیر راه وشهر 
ســازی داده اند در سال ۱۴۰۰ بودجه الزم برای تکمیل پروژه آزاد راه ارومیه – تبریز 
تخصیــص می یابد.  وی با بیان اینکه این پروژه در ســال های اخیر از پیشــرفت 
فیزیکی خوبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: باید موانع تکمیل پروژه ازجمله 

مشکل مالی و تامین مواد اولیه آن برطرف شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس اســالمی شــورای خاطر نشــان کــرد: بعد از پل 
شــهید کالنتری یک تونلی وجود دارد که تاکید براین است یک باند تونل سریعا 
به اتمام برســد تا به آزاد راه تبریز وصل شــده و ۵ کیلومتری که دور زده می شــد 
و مسیر کشتارگاه تلقی می شــد حذف شده و مستقیم به بزرگراه شهید کالنتری 

سپس به تونل وصل شود.
حجت االســالم ذاکر درخصوص آخرین وضعیت مســیر ریلی ارومیه به تبریز نیز 
اظهار کرد: طبق وعده های که در سفر اخیر وزیر راه  و شهرسازی به استان انجام 
شد در ماه های آتی برنامه مطالعاتی مسیر ریلی ارومیه به تبریز شرو ع می شود.

اخبار
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ایســنا - محبوب تریــن مرجع تقلید شــیعیان 
جهــان با درخواســت بانــک مرکزی بــرای چاپ 
تصویری از آیت اللهی زجر کشــیده و مجاهد بر 
روی اسکناس های ملی نظام جمهوری اسالمی 
ایــران موافقــت کردنــد. عکــس ایــن آیت هللا 
بعدها به ســمبل دومین رکن دموکراسی ایران 

تبدیل شد.
رســیدن  شــهادت  بــه  ســالروز  گذشــته  روز 
سیاستمداری است که سیاستش عین دیانت و 

دیانتش عین سیاستش بود.

سیِد طباطبایی کیست؟
هللا  آیــت  کــه  ای  نامــه  شــجره  اســاس  بــر 
مرجــع  نجفــی  مرعشــی  سیدشــهاب الدین 
تقلیــد شــیعیان ایــران نوشــت سیدحســن از 
ســادات طباطبایی بود که نســبش با ۳۱ پشت 
بــه امام حســن مجتبــی )ع( می رســید. پدرش 
سیداســماعیل طباطبایی اردستانی با خدیجه 
خانم دختــری از طایفه سیدســاالر زواره ازدواج 
کرد و حاصل این ازدواج، کودکی بود که در سال 
۱۲۴۹ هجــری شمســی در منطقه ســرابه کچو از 
توابع شهرستان اردستان استان اصفهان متولد 

شد و »حسن« نام گرفت.
پدرش سیدحسن را از شش سالگی برای تعلیم 
و تربیــت پیــش پدربزرگــش میــر عبدالباقی از 
زاهــدان شــهررضا یا قمشــه ســابق فرســتاد و 
زندگی ساده و بی آالیشی را کنار آموختن دستور 
زبان فارســی و عربی تا ۱۴ سالگی تجربه کرد. با 
وفات پدربزرگ و حســب توصیــه او برای ادامه 
تحصیــل به حوزه علمیه اصفهــان رفت و تا ۲۷ 
ســالگی به آموختن علوم اســالمی به خصوص 
علم صرف، نحو، منطق و بیان نزد مرحوم میرزا 
عبدالعلــی هرنــدی و آخوند مالمحمد کاشــی 
مشغول شد و کتاب شرح لمعه در فقه، حکمت 
و عرفــان را نــزد میــرزا جهانگیرخان قشــقایی 

آموخت.
وی در ایــن مدت برای آموختــن علوم مختلف 
نزد بیش از ۳۰ استاد رفت و برای ادامه تحصیل 
به عتبات عالیات ســفر کرد و یک سال در سامرا 
اقامــت کرد و پــس از آن به نجف رفت و شــش 
ســال هم در مدرسه منســوب به صدر سکونت 
کــرد و با فقیه، فیلســوف و عارف مشــهور حاج 
شــیخ حســنعلی اصفهانــی معروف به »شــیخ 
حسنعلی نخودکی « هم حجره شد. سیدحسن 
جــوان در نجــف از حضــور آیات عظــام آخوند 
خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، سیدمحمد 
فشارکی طباطبایی، شــریعت اصفهانی و حاج 

میرزا حسین خلیلی بهره برد.

سید طباطبایی از کی مدرس شد؟
در مقطعی که نهضت تنباکــو به رهبری میرزای 
شیرازی در ایران اتفاق افتاد، سیدحسن بیست 
و چند ساله بود. او در حین تحصیل علوم دینی 

نیم نگاهی به فضای سیاســی - اجتماعی عصر 
خود داشت.

اولیــن مواجهــه و تجربــه سیدحســن در امور 
سیاســی کشــورمان قــرارداد »رژی « و واگــذاری 
انحصــار واردات توتــون و تنباکــو بــه دولــت 

انگلستان توسط ناصرالدین شاه بود.
خــودش در این باره گفــت: »در بحبوحه واقعه 
تنباکو من ۵-۶ ســال بــود در اصفهــان بودم و 
طلبه  ای در سطح خارج و غالبا روزهای تعطیل 
بــرای تهیــه معونه، یــک هفته بــه کار عملگی و 
کارگــری می  رفتم. روزهایی که به کار کلوخ کوبی 
می  رفتم، با کشاورزان صحبت می  کردم اغلب از 
قرارداد راضی بودند. می  گفتند: شرکت، تنباکو 
به ما قرض می  دهــد تا بدهکاری  های ارباب ها 
را بدهیــم و بعد محصول را یک جــا می  خرند و 
پول نقــد می  دهنــد. وقتی برایشــان می  گفتم 
که همــه چیز را نمی  توان به خاطــر پول نقد به 
فرنگیان داد، به فکر مــی  افتادند. از همان ایام 
به مطالعه جــدی تاریخ اقــوام و ملل پرداختم 
و متوجه شــدم که این مســئله در دروس ما چه 
جای خالی دیرینــی دارد و مردمی کــه قرارداد، 
معاهــده، پیمــان نامــه و این دســت آویزهای 
سیاســی را نفهمند چــه روزگار ســخت مطبخی 

خواهند داشت.«
سیدحســن دربــاره قیــام تنباکــو چنیــن نظر 
داشــت: »واقعه دخانیه، توپی بود که سحرگاه، 
مــردم تیزهــوش خفتــه را بیــدار کرد و بــه طور 
طبیعی از زلزله شدیدی که متعاقب آن بایستی 
به وقوع بپیوندد، با خبرشــان کرد. عامه مردم 
خطــر را احســاس نمودنــد و چون بــه علمای 
مذهــب شــان اعتقاد داشــتند، همــراه آنان به 
حرکت درآمدنــد. اگر محرک و متحــرک با تکیه 
به هم و عقیده به هــم، عالمانه به نفع جامعه، 
فعالیتی را شروع کنند، خداوند حمایت از آنان را 

تقبل نموده است.«
بر اساس شــرح زندگی نامه سیاسی سیدحسن 
مدرس، وی پــس از پایان تحصیالتش در حوزه 
علمیه اصفهــان، به عتبات عالیات عراق ســفر 
کــرد و نخســت در ســامراء بــه دیــدار میــرزای 
شــیرازی، رهبر قیام تنباکو رفت. میرزا که متوجه 
خالقیت و تــوان فکری فوق العاده و درک عالی 
سیدحسن شــده بود، درباره شاگردش، گفت: 
»این اوالد رسول هللا )ص( پاکدامنی اجدادش 
را داراســت و در هوش و فراســت و آگاهی، من را 

به شگفتی وا می  دارد.«
مــدت هفت ســاله اقامتش در عــراق مصادف 
بود با نهضت مشروطه و مبارزه مردم کشورمان 
با استبداد قجری. در این مدت اتفاقات مربوط 

بــه قیام مشــروطه را بــا دقت و نگرشــی عمیق 
مــورد تجزیــه و تحلیل قرار می داد. بــا اینکه در 
ابتــدای ســومین دهــه زندگــی اش اجتهادش 
توســط علمای عراق مــورد تایید قــرار گرفت و 
عمــال صاحب فتــوا بود امــا حاضر به نوشــتن 
رســاله عملیه نشد حتی پیشــنهاد مرجعیت و 

رهبری شیعیان هند را هم نپذیرفت.
آیت هللا مدرس در ۳۱ سالگی به ایران برگشت. 
در بدو ورود به دیدار اقوام و بســتگان در قمشه 
رفت و پس از آن در شــهر اصفهان ســاکن شــد 
و صبــح  ها در مدرســه »جده کوچک « )شــهید 
مدرس کنونی( درس اصول فقه و فقه و عصرها 
در مدرســه »جــده بزرگ « درس منطق و شــرح 
منظومه داد و روزهای پنج شــنبه نیز با اســتناد 
بــه نهج  البالغــه، اخالق تدریس کــرد. مهارت و 
تســلط او در طــرح مباحث به هنــگام تدریس 
در حدی بود که ایشــان به تدریج به »مدرس « 

مشهور شد.

شهید مدرس الگوی تمام عیار مجاهدت 
سیاسی بنیانگذار جمهوری اسالمی

امام خمینــی )ره( با اشــاره بــه بارزترین ویژگی 
شــهید مدرس یعنی شــجاعت، به ماجرای ترور 
نافرجام ایشان توســط مزدوران رضاشاه اشاره 
کردنــد و گفتنــد: »مرحــوم مــدرس که بــه امر 
رضاخــان ترور شــد، از بیمارســتان پیــام داد به 
رضاخان بگویید من زنده هســتم. مدرس حاال 
هم زنده است. مردان تاریخ تا آخر زنده اند ... . 
یک شخص روحانی که لباسش از سایر اشخاص 
کمتر بود و کرباس به تــن می کرد. او در مقابل 
قدرت زیاد رضاخان ایستاد و آن طور هجوم کرد 

به مجلس که نگذاشت رضاخان کاری بکند و در 
حالی که عمال رضاخان با هم زنده باد زنده باد 
می گفتند، ایستاد و گفت که مرده باد رضاخان 
و زنــده باد مــن. یک همچون مــرد قدرتمندی 
بــود، بــرای اینکه الهی بــود. می خواســت برای 
خدا کار بکند و از کســی نمی ترســید. ... مدرس 
یــک مالی دین دار بود چندیــن دوره زمامداری 
مجلس را داشــت و از هر کس برای او اســتفاده 
مهیاتر بود. بعــد از مردن چه چیز به جای خود 
گذاشت، جز شرافت و بزرگی. ما می گوییم مثل 
مدرس ها بایــد بر رأس هیــات تقنینیه و قوای 

مجریه و قضایی واقع شود.«
ایشــان در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۶ با اشــاره به ساده 
زیســتی شــهید مدرس خطاب بــه روحانیون، 
طالب، و ایرانیــان مقیم عراق گفتنــد: »مرحوم 
مــدرس ـ رحمــة هللا ـ خــوب، من ایشــان را هم 
دیده بــودم. این هــم یکی از      اشــخاصی بود که 
در مقابــل ظلم ایســتاد؛ در مقابل ظلم آن مرد 
ســیاهکوهی، آن رضاخــان قلــدر ایســتاد و در 
مجلــس بــود ... ایشــان را به عنوان طــراز اول، 
علما فرســتادند به تهران و ایشــان با گاری آمد 
تهــران. از قــراری کــه آدم موثقی نقل مــی کرد، 
ایشــان یک گاری آنجــا      خریده بود و اســبش را 
گاهــی خودش می رانــد، تا آمد به تهــران. آنجا 
هم یــک خانه مختصری اجاره کــرد و من منزل 
ایشــان مکرر رفتم؛ خدمت ایشــان ـ رضوان هللا 

علیهـ  مکرر رسیدم.«
امام خمینی در دوره نمایندگی شــهید مدرس، 
در سن جوانی و در پی کسب علوم دینی بودند 
اما اوضاع سیاســی و اجتماعــی عصر رضاخانی 
را به دقــت رصد می کردند. رهبــر فقید انقالب 

اســالمی در بیــان خاطراتــی از آن دوران بیــان 
کردند: »مــن آن وقــت مجلس می رفتــم برای 
تماشــا جــوان بــودم رفتــم. مجلــس آن وقت 
تــا مدرس نبــود مثل ایــن که یک چیــزی در آن 
نیســت، مثل ایــن که محتــوا ندارد. مــدرس با 
آن عبــای نازک و با آن قبای کرباســی وقتی وارد 
مجلس می شد. طرح هایی که در مجلس داده 
می شــد، آن کــه مخالف بود، مــدرس مخالفت 
می کرد. ... من مجلــس آن وقت را هم دیده ام. 
کانه مجلس منتظر بود که مدرس بیاید. با این 
که با او بد بودند ولی مجلس احســاس نقص 
می کرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس می آمد 

مثل این که یک چیزه تازه ای واقع شده است.«
ســیدروح هللا عالقه زیادی بــه درس و مباحث 
مدرس داشــت. ایشــان در بیــان خاطــره ای از 
حضور در کالســهای درس شهید مدرس چنین 
بیان کردند: »... من درس ایشان یک روز رفتم. 
می آمد در مدرســه سپهســاالر که مدرسه شهید 
مطهری اســت حاال، درس می گفت. من یک روز 
رفتم درس ایشان مثل این که هیچ کاری ندارد. 
فقــط طلبــه ای اســت دارد درس می گوید. این 
طور قدرت روحی داشت. درصورتی که آن وقت 
در کوران آن مســایل سیاسی بود که باید بروند 
مجلس و آن بســاط را درست کند، از آنجا پیش 

ما رفت مجلس...«.
امــام خمینی)ع( دخالت در سیاســت را در رأس 
تعلیمــات انبیا می دانســتند بــه همین دلیل 
علمــای در خــط مقــدم مبــارزه با ظلم و ســتم 
ســتمگران را همواره مورد تقدیر قرار می دادند. 
ایشــان در جایی بیــان کردند: »علمــای ما این 
طور نبودند که منعزل از سیاست باشند. مساله 
مشــروطیت یک مســاله سیاســی بود و بزرگان 
علمای ما در آن دخالت داشتند و آن را تاسیس 
کردند. مساله تنباکو یک مساله سیاسی بود که 
مرحوم میرزای شــیرازی انجــام داد. در زمانهای 
اخیر، هم مدرس و هم کاشــانی مرد سیاســی و 
مشغول کار بودند. ... ملت ما مرهون خدمات 
و فداکاریهای اوســت . ... مــدرس حاال هم زنده 
اســت. مــردان تاریخ تا آخــر زنده هســتند. لذا 
سعی کنید مثل مرحوم مدرس را انتخاب کنید، 
البتــه مثــل مــدرس که بــه ایــن زودی هــا پیدا 

نمی شود. شاید آحادی مثل مدرس باشند.«
رهبر فقید انقالب اسالمی در گرامیداشت بزرگ 
مردم تاریخ سیاســی کشور تاکید کردند: »اینک 
که با ســر بلندی از بین ما رفته اســت، بر ماست 
که ابعاد روحی و بینش سیاســی و اعتقادی او را 
هر چه بهتر بشناســیم و بشناســانیم . ... اسالم 
می خواهد انســان درســت کند، می خواهد آدم 

درســت کنــد یــک آدم اگــر موافق تعلیــم قرآن 
درســت شــود می بینید که یک مــدرس از کار در 

می آید«.
ایشان با اشــاره به ارتباط بی اعتنایی مدرس به 
مقام و پســت دنیایی و شــجاعت در بیان حق، 
گفتنــد: »نه ایــن که ایــن را در غیــاب می گفت. 
در حضورشــان هــم می گفــت. این جــوری بود 
وضعش. این چه بود؟ برای این که وارسته بود. 

وابسته به هوای نفس نبود.«
امام خمینی در پیامی که به مناســبت بازســازی 
مرقد آن شهید در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳ انجام 
شد از مدرس به عنوان مجتهدی عظیم الشان، 
متعهــدی برومند و عالمی بزرگــوار یاد کردند و 
گفتند: »این عالم... با جســمی نحیف و روحی 
بزرگ و شــاداب از ایمان، صفا وحقیقت و زبانی 
چون حیــدر کــرار رویارویشــان ایســتاد، فریاد 
کشــید، حــق را گفت، جنایت را آشــکار کــرد... و 
عاقبــت جان طاهــر خــود را در راه اســالم عزیز 
و ملت شــریف نثار کــرد و به دســت دژخیمان 
ستمشــاهی در غربــت به شــهادت رســید و به 

اجداد طاهرینش پیوست.«
بنیانگذار ســاده زیست انقالب اسالمی به اشاره 
به وضعیت زندگی شــهید مدرس اظهار کردند: 
»منزلش یک منزل محقر از حیث ســاختمان و 
زندگی یک زندگی مادون عــادی که در آن وقت 
لبــاس کرباس ایشــان زبانزد بود، کرباســی که 
باید از خود ایران باشــد می پوشــید. ... ایشــان 
باگاری آمــد تهران، از قراری کــه آدم موثقی نقل 
می کرد، آنجا هــم یک خانه مختصری اجاره کرد 
و مــن منزل ایشــان مکرررفتم، خدمت ایشــان 
رضــوان هللا علیــه مکــرر رســیدم. ... آن کــه در 
مجلس )باســتم( مخالفت می کرد، جبهه ملی 
نبود، مدرس بود، نهضــت آزادی نبود، مدرس 
بود که می ایستاد و برخالف آنجا، اینها آن وقت 

چیزی نبودند، کاری نداشتند با این کارها...«
شــهید آیت هللا مــدرس خود در ایــن باره بیان 
کرد: »اگر من نسبت به بســیاری از اسرار آزادانه 
اظهار عقیده می کنــم و هر حرف حقی را بی پروا 
می زنم برای آن اســت که چیزی ندارم و ازکســی 
هــم نمی خواهم اگر شــما هم بار خود را ســبک 

کنید و توقع را کم نمایید، آزاد می شوید.«
ایشان در تشریح دلیل اصلی مبارزه با رضاخان 
 گفــت: »اختــالف من بــا رضاخان بر ســرکاله و 
عمامــه و این قبیل مســائل جزئــی مثل نظام 
اجبــاری نیســت. مــن در حقیقــت با سیاســت 
انگلســتان که رضاخان را عامــل اجرای مقاصد 
استعماری خود در ایران قرار داده مخالفم. من 
با سیاســتهایی که آزادی و استقالل ملت ایران و 
جهان اســالم را تهدید می کند، مبــارزه می کنم. 
راه و هدف خود را می شناسم. در این مبارزه هم 
پشت ســر خودرا نگاه نمی کنم که شما یا کسان 
دیگر همراهی می کنید یا نه. الزمه مبارزه در این 

راه از خود گذشتگی و فداکاری است.«

نقش سیِد طباطبایی بر اسکناس ملی

ایرنا- حجت االســالم سیدمحمدعلی شــهیدی محالتی از 
جمله روحانیون گرانقدری به شمار می رفت که سال های 
عمــر خویــش را متعهدانه در مســیر خدمت بــه انقالب 
اسالمی و همچنین خانواده های شهدا و ایثارگران سپری 
کــرد و اقدامــات شایســته و ارزشــمندی از خــود بر جای 

گذاشت.
ســیدمحمدعلی شــهیدی محالتــی از جمله شــخصیت 
های برجســته فرهنگی و سیاسی کشــور بود که در ترویج 
فرهنــگ دینــی، اخالقی، آرمان هــا، ارزش های اســالمی و 
انقالبی و همچنین گســترش و ترویج فرهنگ واالی ایثار 
و شــهادت بــا خدمت در بنیاد شــهید و امــور ایثارگران از 
هیچ کوششــی فروگذار نبود و در این بســتر نیز اقدامات 
ارزشــمندی انجام داده اســت. عالم وارسته ای که همواره 
چه پیــش از انقــالب و به ویژه پــس از انقالب با تأســی از 
امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در خدمت به نظام 
مقــدس جمهوری اســالمی از هیچ تالشــی دریــغ نکرد و 
ســال ها در مســوولیت های مختلف اقدامات شایســته 
و مانــدگاری داشــت. به یقین اخالق مــداری، ایثار، تعهد، 
خلوص، تالش و پشــتکار وافر او در خدمــت به خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که حتی در زمان کسالت 

نیز با جدیت انجام می شد، زبانزد خاص و عام بود.

زندگینامه و فعالیت های اجرایی شهید محالتی
 ۱۳۲۸ تیــر   ۱۸ در  محالتــی  شــهیدی  ســیدمحمدعلی 
خورشیدی در شهرســتان محالت چشم به جهان گشود. 
او در همین شــهر تحصیالت متوســطه خــود را به پایان 
رساند و پس از آن راهی حوزه علمیه قم شد تا به فراگیری 
علوم حوزه بپردازد. شــهیدی محالتی در ســال های قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی به یکی از شــهرهای استان البرز 

رفت تا به تبلیغ و فعالیت های سیاسی مشغول شود.
او خود در این باره گفته بود: »یک ســال مانده به پیروزی 
انقالب اسالمی به توصیه آیت هللا شهید مرتضی مطهری 
جهــت ســاماندهی امــور مذهبــی و اجتماعــی به شــهر 
نظرآبــاد آمــدم. در آن دوران که طلبــه جوانی بودم چند 

سال در مســجد غدیریه نظرآباد حضور یافتم و به انجام 
وظیفــه در راســتای آگاه ســازی مردم منطقه ســاوجبالغ 
پرداختــم و خاطرات خوش بســیاری از نظرآبــاد دارم. در 
همان زمان نیز مردم نظرآباد انسان های شریف، مؤمن، 
والیی و پیرو نهضت امام خمینی )ره( بوده و در راه مبارزه 
علیه رژیم طاغوت با جان و دل تالش می کردند. جوانانی 
کــه آن زمان فعالیت های دینی، مذهبی و سیاســی انجام 
می دادند یا در دوران هشــت سال دفاع مقدس به درجه 
رفیع شــهادت و جانبازی نائل شده یا همچنان در مسیر 
والیت حرکت می کنند. این روحیه شهادت طلبی و والیت 

مداری مهمترین ویژگی مردم نظرآباد است.«
بــا پیــروزی انقالب اســالمی مدتــی در کمیته امــداد امام 
خمینــی )ره( معاون شــهید مفتح بود و ســپس در زمان 
ریاســت محمدرضا مهدوی کنــی در کمیته هــای انقالب 
اســالمی مســوول کمیتــه منطقــه ۱۱ تهــران شــد. بنابــر 
اظهارات مســووالن نظــام او پیونــد خوبی بــا نهادهای 
نظامی و انتظامی داشت و مدتی به شهربانی منتقل شد 

و مسوول نشریه پلیس بود.
شــهیدی محالتــی در میانه دهــه ۶۰ خورشــیدی معاون 
از  توانســت  ســپس  و  بــود  ســپاه  پارلمانــی  و  حقوقــی 
شهرســتان محــالت بــه عنــوان نماینــده دوره ســوم به 

مجلس راه یابد.
پــس از جنــگ ایــران و عــراق همزمــان بــا نمایندگی در 
مجلس با حکم حضرت آیــت هللا خامنه ای مقام معظم 
رهبــری رییــس عقیدتی سیاســی نیــروی هوایــی ارتش 
شد. همچنین به مرکز اســالمی مونیخ اعزام شد و آنجا را 

تأسیس و ۲ سال هم در آنجا فعالیت کرد.
بعــد از دوره نمایندگی مجلس، مشــاور پارلمانی وزارت 
خارجه بود و به عنوان سرکنسول ایران در جده منصوب 
شــد و چهار ســال در آنجا به ایفای مســوولیت پرداخت. 
بعــد از آنکه بــه تهران بازگشــت، به عنوان مدیــرکل امور 
مجلــس و بعد هم به عنوان معاون کنســولی و پارلمانی 
وزارت امور خارجه در فاصله میان سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ 
خورشیدی مشغول به کار شد و همچنین در دولت دهم 

رییس دفتر ویژه بازرسی نهاد ریاست جمهوری شد.
۲ ســال بعد شــهیدی محالتی از این مسوولیت کناره گیری 
کرد که به گفته خودش، نامزدی برای مجلس علت این امر 

بود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، شهیدی محالتی به عنوان 
رییس بنیاد شــهید انتخاب شــد و به مدت هفت سال در 
ایــن منصب باقی ماند. شــهیدی در خصــوص پذیرفتن 
ریاســت بنیاد شــهید گفته بود: »بنده این مســوولیت را 
پذیرفتم اما به حمایت، هدایت و دعای همه شما نیاز دارم 
زیرا بنیاد شــهید و امور ایثارگران نهادی نیست که متعلق 
به یک قشر باشــد، بلکه به همه جامعه حق دارد و دولت 
و مجلس برای اداره شایسته این نهاد مقدس کمک کنند. 
مــا در نهــادی مســوولیت داریم کــه باید بــه پوالدمردان 
و شــیرزنانی که جــان و مالشــان را در راه حراســت از ایران 
اســالمی نثــار کرده انــد و درس ایثارگری به مــا آموختند، 

خدمت کنیم. آنان با ایثارگری خود، ما و کشــور را از یورش 
اهریمنان حفظ کردند و ما در این نهاد مقدس مسوولیت 
یافته ایــم بــه اشــخاصی خدمت کنیــم که نزد خــدا درجه 
باالیــی دارند. از زمــان ادغــام امــور آزادگان و جانبازان به 
عنوان ایثارگر در بنیاد شــهید کمتر به آنها بها داده شــده 
اســت که باید ارایه خدمات به این ۲ قشــر جبران و عرضه 
خدمات یکسان ســازی شــود. یکی از مســایل مورد تاکید 
مقام معظم رهبری نشر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 

و توجه بیشتر به مسایل فرهنگی است.«
وی در اواخــر دوران خدمت خود با مشــکالت جســمی و 
بیمــاری روبرو شــد و با شــدت گرفتن بیمــاری در خرداد 
۱۳۹۹ خورشــیدی از مســوولیت خــود به عنــوان معاون 
رییــس جمهــوری و رییس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
اســتعفا داد و به عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید 

و امور ایثارگران به خدمت ادامه داد.

رسیدگی به مشکالت ایثارگران و خانواده های شاهد
رســیدگی بــه امور و مشــکالت این قشــر از وظایــف اصلی 
دستگاه های اجرایی است. شهیدی محالتی در همین زمینه 
در خصــوص فعالیت هــای اجرایی بنیاد شــهید گفته بود: 
»پــس از پیــروزی انقالب اســالمی امام خمینی )ره( دســتور 
تشکیل نهادی را برای رسیدگی به امور خانواده های معظم 
شــهدای قبــل و حین پیروزی انقالب اســالمی صــادر کرد و 
بنیاد برای رســیدگی به جمعیت معدودی تأسیس شد. در 
حال حاضر به دلیل تحریم های ناعادالنه کشــور عزیزمان 
و کمبود منابع اعتباری مشــکالتی داریم امــا همه ما تالش 
می کنیــم این وظیفه را به بهتریــن وجه ممکن انجام دهیم 
زیرا به آن به چشم یک وظیفه اداری نگاه نمی کنیم، بلکه آن 
را ادای دین کوچکی به افرادی می دانیم که همه چیز انقالب 
اسالمی و کشورمان را به برکت خون آن ها داریم و به این کار 

افتخار می کنیم.«
برپایه آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت تحت پوشش 
بنیاد شهید بالغ بر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که این بنیاد 
در اقدام های مختلف به امور آنان رسیدگی کرده است. تنظیم 
برنامه کوتاه مدت ۲ ســاله برای پرداخــت معوقات خانواده 
ایثارگران و شهدا از جمله فعالیت های حجت االسالم شهیدی 

به شمار می رود که در ۱۶ استان کشور پرداخته شد.
یکــی از ۲ اولویــت اصلی بنیــاد در ســال های اخیر موضوع 
درمان بوده کــه در دوران خدمتگذاری شــهیدی محالتی از 
تمام ظرفیت های بنیاد در مسیر خدمت رسانی به ایثارگران 
استفاده شد. مساله اشــتغال ایثارگران و ایجاد شغل برای 
۱۰۵ هــزار تــن از ایثارگران از دیگــر کارهای اجرایــی در زمان 
تصدی شــهیدی محالتی در بنیاد شــهید به شــمار می رود. 
او در ایــن بــاره گفته بــود: »در راســتای اشــتغال زایی برای 
ایثارگران تمام اولویت های شغلی را به ایثارگران اختصاص 
داده ایم و در تمام هیات مدیره ســازمان های زیر مجموعه 
بنیاد نیز از حضور فرزندان معظم شهدا استفاده کرده ایم.«

 
درگذشت حجت االسالم شهیدی محالتی

حجت االســالم والمسلمین شهیدی، ســرانجام پس از طی 
یک دوره بیماری در ۹ آذر ۱۳۹۹ خورشــیدی چشــم از جهان 
فروبســت. او با وجود مشــکالت تمام تالش و سعی خود را 
در مســیر خدمت به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 

به کار برد.

درباره حجت االسالم محمدعلی شهیدی محالتی
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ایلنا- نه داده هــای دقیــق در ارتباط با بیــکاری کارگران 
در دســت هســت؛ نه قــرار اســت از کارگــران بیکار شــده 
حمایت های مکفی صورت بگیــرد و نه الزامی به پرداخت 
دستمزد کارگران در دوران بیکاری غیرارادی کارگران وجود 
دارد. در نتیجه بیشــترین آسیب کرونا و تعطیلی های آن، 

بر دوش کارگران افتاده است.
 براســاس مصوبات دولت و ســتاد ملی مبارزه با کرونا، از 
اول آذرماه، الاقل به مدت دو هفته، در نزدیک به ۱۶۰ شهر 
کشــور، به جز مشاغل ســطح یک و بســیار ضروری، همه 

مشاغل مشمول تعطیلی می شوند.
در ایــن طــرح تعطیلی، بســیاری از اصنــاف و کارگاه های 
خرد و کوچــک از دایره برقرار بودن خارج می شــوند؛  الزم 
به گفتن نیســت که این کارگاه ها، معمواًل یا به دلیل ُخرد 
محســوب شــدن )زیر ده نفر(، خارج از شــمول قانون کار 
هســتند یا به دلیل کوچکی ســاختار و کمبود بازرسان کار 

در کشور، مشمول بازرسی و نظارت نمی شوند.
تعطیلی، بازه ی بسیار گســترده ای دارد. برای نمونه، بازار 
تهران تعطیل اســت و کارگران بسیاری از جمله شاگردان 
مغازه ها و کارگــران اصناف، باربران و شــرکت های حمل 
و نقــل و توزیع بار، شــغل خود را به طور موقت از دســت  

می دهند.
در بررســی مشاغل مشــمول تعطیلی، یک نکته برجسته 
وجود دارد: بیشتر کارگاه های مشمول تعطیلی، از جمله 
کارگاه هــای کوچــک و خرد هســتند کــه معمــواًل نظارت 
بازرسان کار در آنها قوی نیست. در بسیاری از این مشاغل، 
کارگران فاقد  بیمه و قرارداد شــغلی هســتند و به صورت 
روزمــزدی کار می کنند؛ در بهترین حالت، کارگران شــاغل 
در این کارگاه ها، قــرارداد موقت یک یا چند ماهه دارند و 

درنتیجه از پایین ترین سطح امنیت شغلی برخوردارند.
فرق کارمندان و کارگران

دولت محدودیت هایــی در ارتباط با کارمندان دولت نیز 
مطرح کرده است؛ قبل از اول آذر، رئیسی )سخنگوی ستاد 
ملــی مقابله با کرونــا( در رابطه بــا محدودیت های کاری 
کارمندان دولت در دو هفته اول آذر گفته اســت: در برخی 
ادارات فقط نگهبانان باید باشــند و حداکثر تا یک ســوم 
کارکنان در مناطق قرمز باید حضور پیدا کنند؛ در مناطق 
نارنجی هــم حداکثر نصف کارکنان باید حاضر باشــند و 

اگر کمتر از آن هم حضور داشــته باشــند مشکلی نیست. 
در مناطق زرد هم حداکثر تا دو ســوم کارکنان باید حاضر 

باشند.
در هفته دوم آذر، دولت تصمیم گرفت کلیه ادارات دولتی 
را در شــهرهایی که وضعت کرونا در آنها قرمز است، کاماًل 
تعطیل کند؛ با این حســاب، کارمنــدان در هفته دوم آذر 

قرار است در خانه بنشینند و کار نکنند اما حقوق بگیرند.
 مساله اینجاســت که یک فرق اساســی میان کارگران و 
کارمنــدان دولت وجــود دارد؛ کارمنــدان دولت در هر 
شرایطی، دســتمزد کامل خود را دریافت می کنند؛ کما 
اینکــه در ماه های اخیر و بعد از مجازی شــدن تحصیل، 
حقــوق معلمــان رســمی آمــوزش و پــرورش کامــل به 
حساب آنها واریز شــده است؛  تنها گروه های غیررسمی 
معلمان مانند حق التدریســی ها یا بخشــی از معلمان 
آزاِد شــاغل در بخــش خصوصــی آمــوزش کــه از قضــا 
براســاس معادالت روابــط کار، »کارگر بخش خصوصی 
آموزش« محسوب می شوند، از نظر دستمزد و بیمه به 

مشکل برخورده اند.
اما کارگــران به خصــوص کارگــران قراردادموقت یا بیمه 
نشــده، مشــمول امتیاز کارمندان دولت نمی شوند؛ این 
کارگران معمواًل بدون حقوق باید سر کنند و در بسیاری از 

مواقع، به خاطر این تعطیلی، شــغل خود را نیز از دســت 
خواهنــد داد چراکــه در همین  بــازه تعطیلــی، در موارد 
بســیار، مدت قراردادهای آنها به سر می رسد و کارفرما به 
دلیل رکود حاکم بر کسب و کارها، قرارداد را تعدیل نکرده 

و آنها را تعدیل می نماید.
نگرانی های کارگران

کارگــران بســیاری در تماس اعــالم کرده اند کــه کارفرما از 
آنان خواســته در ایــن دو هفته از حقوق و دســتمزد خود 
صرفنظــر کننــد؛ این گــروه از کارگــران کــه در کارگاه های 
کوچک مشــغول به کار هستند، به مرخصی بدون حقوق 
فرســتاده شــده اند و از آنجا که در بخش خدمات وتوزیع 
مشــغول به کار هســتند، شــغل آنها ماهیت دورکاری نیز 
ندارد. این درحالیســت که براســاس تصریحــات قانون 
کار، هرنوع بیکارِی »غیرارادی« و ناخواســته باید مشمول 
پرداخت مقرری شود؛ چراکه از اراده وخواست کارگر خارج 
اســت؛ بیکاری موقت کرونا نیز مشمول همین حکم کلی 
اســت؛ بنابراین دولت یــا باید کارفرمایــان را ملزم نماید 
کــه دســتمزد کارگران را در ایــن دوران فتــرت دو هفته ای 
بپردازنــد یا خــود، اقدام بــه پرداخت مقرری مناســب به 

کارگران بیکارشده نماید. 
یک کارگر شاغل در فروشگاه لباس زنانه می گوید: کارفرما 

به ما امر کرده خانه بنشــینیم اما از خیر دستمزد بگذریم! 
یعنی قرار اســت الاقل دو هفته ی کامل، مرخصی اجباری 
بدون حقوق داشــته باشیم؛ در چنین شرایطی ما ترجیح 
می دادیــم تعطیــل نکننــد! چه کســی قــرار اســت اجاره 

خانه های ما را بپردازد یا برای ما مواد غذایی بخرد!
گروهی دیگر از کارگران روزمزد مثل باربران بازار تهران، در 
این مدت کاماًل درآمد خود را از دست خواهند داد و از آنجا 
که هیچ کارفرمای ثابتی ندارند، الزام به پرداخت دستمزد 
در مــورد این گــروه، معنایی نــدارد. در مورد ایــن گروه از 
کارگران، دولت باید راسًا به میدان بیاید و خسارات ناشی 

از تعطیلی دو هفته ای راجبران نماید.
راهکارهای دولت غیرمکفی و نامناسب است

با این حال، به نظر می رسد که راهکار دولت برای کارگرانی 
که شــغل موقت خود را در اثر محدودیت های کرونایی از 
دســت می دهند، فقــط پرداخت ۱۰۰ هزار تومــان ماهانه 

است.
رئیــس جمهــور در این رابطــه اعالم کــرده اســت: »برای 
نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار 

تومان بالعوض پرداخت می شود.«
وی همچنین گفت که طبــق تصمیم های جدید »برای ۱۰ 
میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده 

است و برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.«
اما سوال اینجاست که آیا در این شرایط بد اقتصادی، تنها 
۱۰۰ هزار تومان ماهانه یا وام یک میلیون تومانی می تواند 
گره گشــا باشــد و جای خالی دســتمزدها را برای کارگران 
پر کند؟! اما مســاله مهمتر این اســت که همین صد هزار 
تومان ناقابل نیز قرار نیســت نصیب کارگران بیمه شده 
شــود. اطالعیــه اخیــر وزارت کار تصریح کــرده »کارگران 
چه کارگران ســاختمانی و چه کارگران غیرســاختمانی که 
تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی هستند، از گسترده 

پرداخت صد هزار تومان خارج هستند«
این در حالیست که بخش عظیمی از کارگران بیمه شده، 
یا مشــمول حداقل دو هفتــه مرخصی بــدون حقوق در 
ایــن تعطیالت کرونایی هســتند یا اینکه تعدیل شــده و 
مدتهاســت که در صف دریافِت »مقرری بیکاری« منتظر 
ایســتاده اند؛ هیــچ کــدام از این دو گــروه علیرغــم بیمه 
بودن، »فعاًل« راهی برای امرار معاش ندارند و نمی توانند 

هزینه های حداقلی زندگی را تامین کنند.
وضعیت بغرنج و پیچیده است

در این شــرایط ناگــوار، وضعیت صاحبان اصنــاف نیز به 
اندازه کافی بغرنج و پیچیده است؛ یک صاحب کافی شاپ 
در تهــران می گوید: چهار کارگــر دارم که بیکار می شــوند؛ 
چنــد میلیــون  تومان اجــاره مغازه هــم باید بپــردازم؛ آیا 
دولــت مجوز صــادر می کند که ماهــی ده میلیون تومان 
اجــاره مغازه را صاحــب ملک از من نگیــرد؟! اگر بخواهم 
حقــوق این چهار کارگــر را بپردازم، چگونه بایــد این کار را 

انجام بدهم؟!
از ســوی دیگــر، به دلیــل فقــدان اطالعات آمــاری دقیق 
و ضعف هــای آشــکار ســامانه های روابــط کار، داده های 
دقیقــی در ارتبــاط با میــزان بیــکاری کارگران غیررســمی 
و قــرارداد موقــت در زمان تعطیلــی کرونا وجــود ندارد؛ 
قابل تخمین نیســت که چه تعداد کارگر روزمزد، قرارداد 
موقت یا حجمی در دوره تعطیلی شــغل خود را از دست 
خواهند داد. این درحالیست که در بسیاری از موارد، حتی 
قراردادهای شــغلی کارگــراِن واجد قرارداد نیــز به دلیل 
تخلفات کارفرمایان ثبت نمی شود. »سامانه جامع روابط 
کار« نیز که در ســال های اخیر با هدف ثبت و ساماندهی 
قراردادهــای کار بــه عرصــه روابــط کار ورود کرده اســت، 
ظاهرًا نتوانســته کارفرمایان را به خصوص در کارگاه های 
کوچــک و متوســط متقاعد نماید کــه ثبــت قراردادهای 
شــغلی کارگران و همچنین دادن یک نسخه از قرارداد به 

خود کارگر، یک »الزام« است.
بــا این حســاب، نه داده هــای دقیق در ارتبــاط با بیکاری 
کارگران در دست هست؛ نه قرار است از کارگران بیکار شده 
حمایت های مکفی صورت بگیــرد و نه الزامی به پرداخت 
دستمزد کارگران در دوران بیکاری غیرارادی کارگران وجود 
دارد. در نتیجــه بیشــترین آســیب کرونــا و تعطیلی های 
آن، بــر دوش کارگران افتاده اســت؛ کارگرانــی که حتی اگر 
کارگاه ها برقرار باشــد و ســر کار بروند، در بهترین حالت، 
دســتمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ یــا ۶۰۰ هزار تومانــی آنها حتی 
یک سوم هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد! کارگرانی 
کــه ترجیح می دهند خطــِر غیرقطعی ابتال بــه کرونا را به 
جــان بخرند اما با خطِر قطعِی بیــکاری و بی پولی مواجه 

نشوند!

از باربران بازار تا کارگران اصناف؛

 ۱۰۰ هزار تومان دردی از بیکاران دوا نمی کند

ایسنا- از روزهای نخست شیوع ویروس کرونا ترس و نگرانی 
تمام وجــودم را فراگرفته بــود اما تنها کاری که می توانســتم 
انجام دهم رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک بود.
به یــاد دارم در ماه های اولیه شــیوع کرونا مدتــی را در منزل 
دورکاری می کردم اما با اعالم عادی شــدن شرایط تاحدودی 
خیالم راحت شــد و شــاید با ســخت گیری کمتری به امورات 
زندگی روزمره خــود می پرداختم به طوریکــه اگر در ماه های 
اول مطلقــًا به خریــد و مراکز خرید نمی رفتــم، چند باری به 

خرید رفتم البته با ماسک و ضدعفونی کننده دست.
بهار و تابســتان را با شنیدن اخبار متعدد از رشد شیوع کرونا 
در کشــور و افزایش موارد فوتی ناشــی از این بیماری پشــت 
سرگذاشتیم، با اینکه از این شرایط خسته شده بودم اما هرگز 

بدون ماسک و الکل به جایی نمی رفتم.
من یک خبرنگارم و برحســب شــرایط شــغلی ام در جلسات 
و مراســم هــای متعددی همچــون افتتاح پروژه، ســفر وزیر، 
معاون رئیس جمهور و ... باید حاضر می شدم که تمام تالشم 

این بود با رعایت پروتکل های بهداشتی به جلسات بروم.
اوایل آبــان بود که با گلودرد و بدن درد شــدید از پا افتادم و 
چند روزی را در منزل استراحت کردم. به پزشک مراجعه کردم 
و او تشــخیص سرماخوردگی داد و چند آمپول پنی سیلین و 

قرص و کپسول برایم تجویز کرد.
روزهای بعد احســاس کردم حــس بویایی و چشــایی ام را از 
دست داده ام و دیگر نه بویی حس می کنم و نه طعم غذاها 
را متوجه می شــوم. به شدت بی اشتهایی بر من غالب شده 

بود و میل به خوردن هیچ غذایی را نداشتم.
ســردردهای شــدیدی داشــتم که فقط بــا خوردن ُمســکن 
می توانســتم آرام کنــم. با دوســتی که قبــاًل کرونــا گرفته بود 
صبحــت کردم، وقتــی عالئمم را بــه او گفتــم در جوابم گفت 
»کرونا گرفته ای!« باورش برایم ســخت بود، من که همیشه 
ماســک داشــتم و هر لحظه دســت هایــم را با الــکل و مایع 
دستشویی ضدعفونی می کردم. به هر حال نمی دانم از کجا 
این ویروس به من رسید اما قبول کردم که کروناست و دیگر 
بــه منزل پدر و مــادرم نرفتم و از آنها هم خواســتم به دیدنم 

نیایند.
در این روزها همســرم کنــارم بود و به فاصلــه چهار-پنج روز 
عالئمی مشــابه من مثل پادرد، بدن درد و ســردرد در او بروز 
کرد. بالفاصله به مرکز درمانی مراجعه کردیم و جالب اینکه 
پزشــک همســرم نیز بــه او گفت »ســرماخوردگی شــدید یا 

آنفلوآنزاست!«
با این شــرایط هر دوی مــا در منزل خــود را قرنطینه کرده و 
به اســتراحت پرداختیم. من تا حدودی بهبود پیدا کردم اما 
وضعیت همسرم بعد از گذشت یک هفته روز به روز وخیم تر 

می شد و ما متعجب از اینکه چرا داروها بر روی او اثری ندارد. 
تا اینکه برای تســت کرونا به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کردیم و 
در آنجا با گرفتن اکسیژن خون و سی تی اسکن متوجه شدیم 
که ۶۰ تا ۷۰ درصد ریه هایش درگیر شده و باید در بیمارستان 

بستری شود.
روزهــای بســتری بودن همســرم در بیمارســتان با ســختی 
هــای زیادی همراه بود. من با پوشــیدن گان و دو ماســک و 
دســتکش به بخش کرونا می رفتم تا برای همســرم آبمیوه و 
دمنوش ببرم. با اینکه شــرایط جســمی خودم هنوز رو به راه 
نشــده بود اما در این روزها تا غروب در بیمارســتان بودم که 
بعد از چند روز احساس بدن درد شدید و تنگی نفس به من 
دســت داد و مجبور شدم در خانه بمانم و تنها با تکیه بر دعا 
و توسل به ائمه توانستم شب ها و روزهای سخت قرنطینه را 

به تنهایی بگذرانم.
امــروز دقیقــًا یک مــاه و ۷ روز اســت که از بیماری ســختمان 
گذشــته و خدا را شــاکریم که نعمت ســالمتی را دوباره به ما 

برگرداند و فرصت دوباره با هم بودن را به ما عنایت کرد.
»معصومــه« یــک زن خانه دار اســت کــه با پســرش زندگی 
می کند، او که به تازگی کرونا گرفته اســت، می گوید: من آسم 
دارم و یکباره احســاس بــدن درد و تنگی نفس شــدیدی به 
من دست داد که به اورژانس یکی از بیمارستان های مراجعه 

کردم.
او ادامــه می دهد: در بیمارســتان تشــخیص کرونــا دادند و 
بالفاصله در بیمارستان بستری شدم اما بچه ها و خانواده ام 
با مــن تماس می گرفتنــد و می گفتند در بیمارســتان نمان. 
تمام کســانی که بــه بیمارســتان رفته اند فــوت کرده اند. با 
شــنیدن این حرف ها ترس بر من غلبه کرد و تصمیم گرفتم 

با رضایت شخصی از بیمارستان ترخیص شوم.
او با بیان اینکه تنها یک شــب در بیمارســتان بستری بودم و 
صبــح روز دوم با رضایت خودم از بیمارســتان مرخص و یک 
هفته را در منزل قرنطینه شدم، می گوید: فضای بیمارستان 
فضای پرتنش و اســترس زایی است و باوری که در بین مردم 
وجود دارد این است که در بیمارستان بیماران بدتر می شوند 
به همین علت من هم ترجیح دادم با وجود بیماری زمینه ای 

آسم از بیمارستان مرخص شوم.
معصومه درباره عوارض کرونا یادآور می شود: با وجود اینکه 
یک مــاه از بیماری ام گذشــته امــا هنوز هم با کمــی فعالیت 

احساس تنگی نفس به من دست می دهد.
»محمد« هم کارمندی است که به تازگی به این بیماری مبتال 
شــده، می گوید: از ابتدای شــیوع کرونا ما موارد بهداشــتی را 
رعایت می کردیم حتی عید دیدنی و مراســم های خانوادگی 
به حداقل رســید و دیدوبازدیدهــای خانوادگی در کمترین 

حد و گاهًا در بیرون از منزل و فضای باز انجام می شد.
او ادامــه می دهــد: با تمام مشــکالت و ســختی ها مجبور به 
تعامل در اداره بودم یا گاهًا برای خریدهای خانه و مایحتاج 
روزمــره باید به بازار می رفتم اما همین رعایت ها باعث شــد 
مصون بمانم تا اینکه این اواخر همســرم دچار بدن درد شد 
و با مراجعه به پزشــک دارو و آمپول تقویتی و ُمسکن برایش 

تجویز شد تشخیص داد که کرونا نیست.
محمد با اشاره به اینکه بعد از چند روز بنده نیز با خیال اینکه 
حرف دکتر صحیح بــود، در منزل پروتکل ها را رعایت نکردم 
و در نتیجه بنده نیز به بدن درد مبتال شــدم، اضافه می کند: 
مــن نیز بــه علت بدن درد شــدید و ضعف بــه دکتر دیگری 
مراجعه کردم امــا او هم با دادن چند آمپــول و قرص عنوان 
کرد که بیماری ام کرونا نیســت و اینکه شــما جوان هستید و 

مبتال نشده اید!
او خاطرنشان می کند: ما به منزل برگشتیم اما بعد از گذشت 
چند روز احساس تنگی نفس و بدتر شدن اوضاع جسمی به 
همان پزشک مراجعه کردم اما همان حرف قبلی را زد. وقتی 
اوضاع جســمی ام بدتر شد به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کردم، 
در ایــن مرکز اعالم کردند که فقط از زنان باردار، افراد باالی ۶۰ 

سال  و کادر درمان تست کرونا گرفته می شود.
این بیمــار بهبودیافته ادامــه می دهد: باالخــره بعد از چند 
ســاعت مرکز ۱۶ ســاعته من را پذیرش کرد و به اتاق پزشــک 
رفتم و در آنجا اکسیژن خونم اندازه گیری شد، گویا کمتر از حد 
نرمال بود به همین علت پزشک برایم سی تی اسکن نوشت. 
بالفاصله از مرکز خارج شــدم و سی تی اســکن ریه گرفتم که 
نشان داد متأســفانه ۷۰ درصد ریه هایم درگیر ویروس شده 

است.
او بــا تأکید بر اینکه بســتری شــدن در بیمارســتان هم برایم 
با مشــکالت زیــادی همراه بــود، می گویــد: در بــدو ورود به 
بیمارســتان بــه ســمت اتاق تریــاژ رفتیم تــا در آنجا توســط 

پزشک معاینه و بعد بستری شــوم اما پزشک تریاژ اعالم کرد 
که بیمارستان تخت خالی ندارد و نمی توانیم شما را بستری 
کنیــم و اولویت با بیماران خودمان اســت. با پذیرش و چند 
نفــر از کارمنــدان بیمارســتان صحبت کــردم امــا آنها گفتند 
مشــکلی در زمینه تخت وجود نــدارد و باالخره با وســاطت 

آشنایان بستری و درمان شروع شد.
محمد می افزاید: در این مدت یک هفته ای که در بیمارستان 
بســتری بــودم، این روزهــا با بــدن درد، بی اشــتهایی، تنگی 
نفس و ... خیلی ســخت می گذشــت. با شــروع درمان و نیز 
کمک اکســیژن بیمارستان تاحدی سختی ها کم شده بود اما 
همچنان تأثیرات بیماری وحشــتناک بود و به سختی سپری 

می شد.
او خاطرنشــان می کند: دیــدن بیمارانی کــه در بخش کرونا 
بستری بودند و رنج زیادی را تحمل می کردند و حتی بعضی 
از آنهــا همراهــی نداشــتند، انســان را آزرده خاطــر می کرد و 
اینگونــه موارد موجب می شــد از نظر روحی فشــار زیادی به 

دیگر بیماران وارد شود.
محمــد از مــرگ هم اتاقــی خود ســخن بــه میان مــی آورد و 
می گوید: شــب دوم بســتری شــدنم در بیمارســتان با مرگ 
پیرمردی که در تخت کنار بستری بود، استرس زیادی به من 
وارد شــد و تحمل شرایط را برایم بسیار سخت کرد اما حضور 
خانواده و همســرم در شــرایطی که کســی جرأت نمی کرد از 
جلوی بیمارســتان رد شــود، در بهبودی من نقش بســزایی 
داشــت. او ادامه می دهد: ســرانجام بعد از هشــت روز با باال 
آمدن اکســیژن خون تا نزدیک حد نرمال دکتر مرا به شــرط 
استفاده از اکسیژن در منزل ترخیص کرد و ادامه قرنطینه در 

منزل و زیر اکسیژن ادامه داشت.
او بــا تأکید بــر رعایــت قرنطینــه خانگی و تقویت سیســتم 
ایمنی بدن، یادآور می شــود: با تمام سختی ها حال عمومی 
ام به خاطر مراقبت ها و رســیدگی همسرم بهتر شد اما هنوز 
بعد از گذشــت یک ماه از انجام فعالیت های سنگین عاجزم 
و به گفته دکترها شاید چندماه طول بکشد تا بهبودی کامل 

حاصل شود.
یکی از مدیران نیز که به بیماری کرونا مبتال شده بود، با بیان 
اینکه اوایل بیماری شــک داشــتم کرونا گرفتــه ام، می گوید: 
بیماری ام با بدن درد شــروع شــد که فکر می کــردم به علت 

فعالیت بدنی روز گذشته ام است.
ســیدناصر محمودی با اشــاره به اینکه چهار پنج روزی بدن 
درد اذیتم کرد به طوریکه حتی با ماســاژ هم خوب نمی شد، 
ادامه می دهد: روزی که بدن دردم شــروع شد با تصور اینکه 
ســرماخورده ام پروتکل های بهداشتی را در منزل رعایت می 

کردم.

او با تأکید بر اینکه تصورم این بود که به علت خستگی و کار 
فیزیکی ایمنی بدنم ضعیف شــده و همین مســئله باعث 
شــد به این ویروس مبتال شــوم، اظهــار می کنــد: با توجه 
به اینکه شــک داشــتم کرونا گرفتــه ام یا نه به بیمارســتان 
مراجعه کردم و تســت PCR دادم که مثبت شــد اما پزشک 
گفت نیازی به بستری شدن در بیمارستان نداری و در منزل 
اســتراحت کن بنابراین دو هفته ای کــه در منزل قرنطینه 
بــودم، دارو مصرف می کــردم اما بهبودی حاصل نشــد و 
مجددًا به بیمارســتان رفتم که اکســیژن خونم پایین آمده 

بود و بستری شدم.
محمودی بــا بیان اینکه مــردم از رفتن به بیمارســتان ترس 
دارند، خاطرنشــان می کند: یکی از دالیلی که باعث تشدید 
بیماری می شــود مراجعــه دیرهنگام به بیمارســتان اســت  
این درحالیســت که کادر درمان در بیمارســتان بسیار خوب 
رســیدگی می کنند و هیچ گونه کمبود دارویی وجود نداشت 

و مردم از این بابت نگران نباشند.
او با اشــاره به اینکه یک هفته در بیمارســتان بســتری بودم، 
بیان می کند: در طول درمان بیمارستانی از داروهای گیاهی 
و دمنوش و آبمیوه های طبیعی اســتفاده کــردم که در روند 
بهبودی ام مؤثر بوده اســت. البته بیمــاران باید روحیه خود 
را حفظ کنند به طوریکه در تمام دوران بیماری تمام تالشم را 

کردم تا روحیه ام خوب باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه 
کسانی که کوچکترین عالئم بیماری را دارند باید توجه کنند 
احتیــاط شــرط الزم اســت و باید نــکات بهداشــتی و فاصله 
فیزیکــی را رعایت کنند، یادآور می شــود: در مدت بیماری در 
قرنطینه کامل بودم و حتی بعد از ۱۴ روز هم خود را قرنطینه 
کردم و به منزل اقوام نرفتــم  و در حال حاضر در محیط کار از 

دو ماسک استفاده می کنم.
او بــا بیان اینکه نگرانــی عمومی بین مردم وجــود دارد، می 
افزایــد: به محض اینکه تســت کرونایم مثبت شــد از طریق 
واتســاپ و اینســتاگرام به دوستان و آشــنایان اعالم کردم تا 

کسانی که با من در ارتباط بودند تست کرونا بدهند.
محمودی بــه مردم توصیه مــی کند: مردم نگران نباشــند و 
فقــط پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری هــا فیزیکی را 

رعایت کرده و سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند.
این بیمار کرونایی بهبودیافته با اشاره به اینکه برخی جوانان 
ماســک نمی زنند، می گویــد: حتمًا در محیط های شــلوغ و 
پرجمعیت به زدن یک ماســک اکتفا نکرده و سعی شود از دو 

ماسک استفاده شود.
او بــا تأکید بر اینکه مردم از ماســک های با کیفیت اســتفاده 
کننــد، مــی افزایــد: بســیاری از افرادی که ماســک مــی زنند 
ماسکشــان با کیفیت نیســت و با تصور اینکــه پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت مــی کنند، مبتال می شــوند. حتمًا هنگام 
خرید توجه کنید که از ماســک های با کیفیت مرغوب تهیه و 

خریداری کنید.

خاطرات کرونایی یک خبرنگار، زن خانه دار، کارمند و مدیر
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ایلنا- در ایــن یک هفتــه خیلی ها درباره یک ســازه فلزی 
یکپارچه و پر رمز و راز و اینکه چه کســی آن را وســط بیابان 
یوتــا گذاشــته صحبت کردنــد؛ چه کســی ســاخته؟ چرا 
اینجاست؟ آیا فضایی ها آن را به زمین آورده اند؟ آیا همان 

سنگ فیلم کوبریک است؟
در ابتدا به نظر می رسید یک داستان پیچیده از یک رمان علمی 
تخیلی باشــد؛ ســازه فلــزی یکپارچه، بلنــد و نقــره ای که هفته 
گذشته با ارتفاع حدود ســه متر در دره های سرخ سنگ صحرای 

یوتا پیدا شد و خیلی ها را شگفت زده کرد.
این فلــز یکپارچه و صیقلــی از کجا آمده اســت؟ بعضی ها فکر 
کردند احتماال پای فضایی ها در میان اســت. مثل همان سنگ 
معروف صاف و صیقلی در فیلم کوبریک که میمون ها پیدایش 
می کننــد و تبدیــل به موجوداتی هوشــمند می شــوند. اما این 

سنگ چطور از وسط بیابانی در امریکا سردرآورد؟
داســتان برمی گــردد بــه یک کشــف اتفاقــی. زیست شناســان 
حیــات وحــش یوتای آمریــکا، وقتی ســوار هلیکوپتــر بودند تا 
یک سرشــماری روتین از نوع گوسفند شــاخ دراز منطقه را انجام 
بدهند، متوجه چیز عجیبی شــدند. یک ســتون فلزی یکپارچه 
براق در نزدیکی یک تخته ســنگ در این منطقه دور از دســترس 

قرار داشت.
در این یک هفتــه خیلی ها درباره این تخته فلزی پــر رمز و راز و 
اینکه چه کســی آن را وســط بیابان گذاشــته صحبت کردند؛ کار 
دســت فضایی هاســت؟ یا ادای احترامــی تمام عیار به ســنگ 

معروف فیلم »ادیسه فضایی ۲۰۰۱« استنلی کوبریک؟
اصال همین شباهت این سازه فلزی یکپارچه با تکه سنگ ادیسه 
فضایی بــود که خیلی ها این فرضیه را مطرح کنند که بیگانگان 

فضایی در ساخت این مجسمه مرموز دست داشته اند.
اما حاال »نیویورک تایمز« در گزارشــی، احتمال جدیدی را مطرح 

کرده است.

)John McCracken( »جان مک کراکن«
بــه گفتــه ایــن روزنامــه، برخــی از شــواهد می گویــد کــه ایــن 
مجســمه ممکن اســت کار »جان مک کراکن« یک مجسمه ساز 
مینیمالیست باشد که عالقه زیادی هم به داستان های علمی و 

تخیلی داشته و در سال ۲۰۱۱ درگذشته است.
گالــری دیویــد زویرنر، کــه آثار ایــن هنرمنــد را از ســال ۱۹۹۷ به 
نمایش می گذارد ادعا کرده است که این سازه یکپارچه و پر رمز و 

راز اثر دست مک کراکن است.
اما اگر این ادعا درســت باشــد، چرا مک کراکن حتی یک کلمه از 
این ماجرا به فروشنده و گالری دار آثارش، خانواده یا دوستانش 

نگفته است؟

پســر ایــن هنرمند »پاتریــک مک کراکــن« از طرح ایــن فرضیه 
متحیر اســت. اما می گوید وقتی خبر را شــنید، یــاد خاطره ای از 
شــامگاهی در ماه مه ۲۰۰۲ افتاده کــه همراه پدرش در یک خانه 
کوچک خشــتی مشرف به مســا زندگی می کرد. او می گوید: »ما 
بیرون ایســتاده بودیم و به ستاره ها نگاه می کردیم و پدرم گفت 
که دوست دارد آثار هنری خود را در مکان های دوردست رها کند 

تا بعدا کشف شود.«

نمایشگاهی از آثار مک کراکن در سال 2010 که شباهت 
بسیاری با سازه پیدا شده در یوتا دارد

آیا فکــر می کرد پدرش شــوخی می کند؟ پاتریــک در جواب این 
سوال می گوید: »نه، من فکر می کردم این کاری است که او انجام 
می دهد. این قطعه یکپارچه بسیار با دیدگاه هنری او مطابقت 

دارد.«
به گفته او، پدرش به وجود آدم های فضایی باور داشت که قادر 
بــه دیدار از زمین هســتند. بــه گفته مک کراکــن کوچک، پدرش 
معتقد بــود که ایــن بیگانگان مدت ها بــود که از زمیــن بازدید 
می کردند و بدخواه نبودند. آنها می خواســتند به بشریت کمک 
کنند تا این دوره از تکامل را پشــت سر بگذارد، جایی که همه ما 

در حال مبارزه با یکدیگر هستیم.
مک کراکن متولد برکلی کالیفرنیا و فرزند یک دامدار با شخصیتی 
به یاد ماندنی بود؛ او که خواننده مشــتاق داســتان های علمی 
تخیلی بود، به ســفر در زمان و زندگی فرازمینی اعتقاد داشت و 
عالوه بر این، یک دوستی هم با لئونارد نیموی بازیگر و قهرمان 

گوش تیز فیلم »پیشتازان ستاره ای« داشت.
مک کراکن که در اثر تومور مغزی در ســن ۷۶ ســالگی درگذشت، 
بیشــتر به دلیل ســاخت آثــاری مینیمــال از تخته هــای براق و 

پوشیده از رزین و مجسمه های هندسی مشهور است.

مک کراکن در حال کار سال 1989
اما برخی می گویند احتمااًل این قطعه توســط یک شــخص غیر 

مجسمه ساز ســاخته شــده اســت. می توانید تعداد نامزدها از 
ســازندگان این سازه فلزی را به حداقل میلیون ها بینند شیفته 
فیلم ادیســه فضایی کوبریک محدود کنید؛ وقتی که میمون ها 
به ســنگ معــروف این فیلم برخــورد می کننــد و اولین خطوط 
مســتقیم و زاویه های راستش را می بینند، شــروع به استفاده از 

ابزار می کنند و تبدیل به موجوداتی هوشمند می شوند.
اما ایده ســاخت این مجسمه توســط مک کراکن مخالفانی هم 
دارد؛ »جیمز هیوارد« هنرمند معاصر پس از دیدن مجســمه با 
اطمینان انتســاب آن به  مک کراکن را رد می کنــد. او باور دارد که 
این سازه فلزی ماشینی است، اثر هنری نیست و به احتمال زیاد 
از همان شوخی های مجازی است که با دامن زدن به تئوری های 

توطئه و شایعات عامیانه دنبال جلب توجه است.

سنگ معروف فیلم »ادیسه فضایی: 2011« کوبریک
ادوارد روشی هنرمند سرشناس که سابقه دوستی با مک کراکن 

را دارد و با هنر او آشناست، هم این اثر را کاری از او نمی داند.
بــا اینکه این ســازه فلزی شــباهت عجیبــی با آثــار مک کراکن 
دارد، اما این هنرمند ســال ۲۰۱۱ به دلیل تومور مغزی درگذشته 
درحالی که بررســی ها نشــان می دهد این مجسمه حدودا پنج 
سال پس از مرگ او در صحرای یوتا نصب شده است؛ بر اساس 
تصاویر گوگل ارث تا ســال ۲۰۱۵ خبری از این مجسمه نیست و 

در سال ۲۰۱۶ دیده شده است.
شــاید این همــه توجه جهانی به این ســازه فلــزی عجیب و پر 
رمز و راز در صحرای یوتا تعجب آور نباشــد؛ در اواخر این ســال 
کرونایــی و در حالی که بســیاری از مردم در محاصــره بیماری، 
ترس، انزوا و بیماری و بی حســی ناشــی از اخبار تلویزیون قرار 
دارنــد، حس خوب و هیجان انگیز از کشــف این ســازه عجیب، 
می توانــد اثبــات پیــروزی تخیل نســبت به واقعیت هــای تلخ 

باشد.
اما هشــدار معروفی هم هســت کــه می گویــد: »واقعیت های 

ناکافی همیشه دعوت کننده خطر است.«

سازه ای که به تازگی در یوتا پیدا شد

سرخاب 
کهن محله ای است رد تبرزی 

هک خزینه ادب، رعافن و هنر اریانی است

داستان سازه عجیبی که در صحرای امریکا پیدا شد

پای فضایی ها در میان است؟

م.الف: ۱8۷ـ ۹۹ـ 3۰8 
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
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  تحت پالک ۲3۷۱  فرعی 
از پــالک 3۹ اصلی بخــش ۲3تبریز واقــع درورزقان ، باســتناد رای هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد وامالک ورزقان  بنــام ابراهیم 
وموســی  هردو رفیعی فرزند ان اســمعیل  تایید مالکیت شــده و تحدید 
حــدود آن تاکنــون به عمل نیامده  اســت، لذا باســتناد تبصــره ماده ۱3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی وســاختمان های  فاقد ســند 
رسمی  و ماده ۱3 آئین نامه اجرایی آن تحدید حدود پالک فوق در روچهار 
شــنبه مورخه ۱3۹۹/۱۰/3 ساعت۱۰ صبح شروع  و به عمل خواهد آمد؛ لذا 
بدین وســیله به مالکین مجاور اخطار میشود  که در موعد مقرر در محل 
وقــوع ملک حاضر تــا طبق مقررات نســبت به تحدید حــدود پالک فوق 
اقدام شــود و مدت اعتراض  به این آگهی برابر   ماده ۲۰ قانون ثبت تاسی 
روز از تاریــخ تنظیــم صورت مجلس تحدبــد حدود می باشــد  ونیز برابر 
مــاده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســتی به مرجــع ذیصالح قضائی 
تقدیــم نمایــد؛ در غیراین صورت متقاضــی ثبت با نماینــده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید در این صورت اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض معترض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.       

تاریخ انتشار : ۹۹/۹/۱۱
علی نصرتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورزقان

م.الف: ۱8۶ ۹۹ـ 3۰8 
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای علی بابایــی )شــاهین( دارای شناســنامه شــماره۵۶۷۰۰۶8۷4۲ 
به شــرح پرونده  به کالســه۹۹۰۰۶۷3    از این مرجع  درخواســت گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بیوک کریم زاده 
به شناسنامه۵۶۷۹۱۵4۷۰۶  در تاریخ۱3۹۶/۱۱/۱۱در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به اشخاص زیر می باشد:
۱ـ  محمد بابایی      ۹8۵4۱         ۱3۵۵/۹/۰4         تبریز      میرزآقا          بیوک خانم                فرزند پسر 
۲ـ  رضا بابایی       ۹8۵4۰         ۱3۵3/۱/۶          تبریز      میرزآقا         بیوک خانم            فرزند  پسر
3ـ نوراله بابایی      ۹8۵4۲         ۱3۵8/۱۲/۷       تبریز      میرزآقا         بیوک خانم            فرزند پسر
4ـ مهتاب بابایی       ۷۷۷۵             ۱۲/۱۰/ ۱3۶۵   تبریز      میرزآقا         بیوک خانم            فرزند دختر

ـ شبنم بابایی       ۱4۹۰۲۰۱۵۲۱   ۱3۶۹/۹/۲۰     تبریز      میرزآقا         بیوک خانم           فرزند دختر   ۵
۶شاهین بابایی      ۵۶۷۰۰۶8۷4۲     ۱3۷4/۱/۲4     تبریز      میرزآقا         بیوک خانم          فرزندپسر
۷-یاشار بابایی   ۵۶۷۰۱۰۰3۹۵        ۱3۷۵/۷/۲۷     تبریز      میرزآقا         بیوک خانم         فرزندپسر
8-فرخنده خانم  صارم   ۵۱۹۹4۶۵۰3۱   ۱3۱3/3/۲   کلیبر      نوراله           زیور خانم          مادر
اینــک باانجام تشــریفات مقدماتی  درخواســت مزبــور را دریک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشــد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یکماه  به این مرجع  تقدیم  

دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  ورزقان

      م.الف: ۹۹/334۷

     » آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان جلفا  «

در اجرای مــادۀ 3 قانون تعین تکلیف اراضی ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی وماده ۱3 آئیــن نامه اجرائــی قوه قضائیــه  مصوب 
۱3۹۲/۰4/۲۵بدینوسیله اســامی متقاضیانی که مستندًا براساس 
اســناد عــادی درخواســت رســیدگی وســند مالکیــت از اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرســتان جلفا را نموده اند ، براساس آراء صادره 
از هیئــت موضوع قانون فوق الذکرمالکیــت متقاضان در قطعات 
مفــروزی بطور شــش دانگ تائید گردیده اســت کــه مراتب جهت 

اصالع عموم  بشرح ذیل آگهی می شود :  
آگهی از شماره های فرعی قریه علمدار پالک15 - اصلی بخش 13تبریز

۱( از پالک 83۵ فرعی از ۱۵ اصلی بنام خانم صفورا صفری علمداری 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 83/3۲  مترمربــع انتقالی از 

امالک ورثه موسی .
۲( از پالک 83۵ فرعی از ۱۵ اصلی بنام خانم صفورا صفری علمداری 
ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت ۲۹۱/۰4  مترمربــع انتقالی از 

امالک ورثه موسی .
لذا بدین وســیله به کلیه مالکین مشاعی و ششدانگ امالک فوق 
و اشخاص حقیقی و حقوقی ابالغ می شودچنانچه اعتراض داشته 
باشــند ظرف مدت ۲ ماه  از تاریخ انتشاراولین آگهی اعتراض کتبی  
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جلفا تحویل و ظرف 
3۰ روز دادخواست اعتراض خود را به دادگاه جلفا تقدیم و گواهی 
طــرح دعوی را به اداره ثبت اســناد و امالک جلفا ارائــه نمایند ، در 
غیر اینصورت رای صادره به مرحله اجراءگذاشته خواهد شد.ودر 
مــورد امالک واقــع درروســتاها از تاریخ الصاق آگهــی مدت مبداء 
اعتراض شــروع میشــود. ضمنًا آگهی اصالحــی در یک نوبت چاپ 

وانتشار ومهلت اعتراض به آن یک ماه ار تاریخ انتشار می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :       ۹۹/۰۹/۱۱

تاریخ انتشار نوبت دوم :       ۹۹/۰۹/۲۶       
علیرضا روستائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

آگهی تأسیس
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ایمــن داده ســبز ارســباران در تاریخ 
۱3۹۹/۰۹/۰8 به شــماره ثبت ۶۲3 به شناســه ملی ۱4۰۰۹۶۱۲۶۶8 ثبت و امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

موضوع فعالیت :ايجاد و بهره برداري از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومي 
و ارائه خدمات نيابتي دســتگاههاي دولتي و عمومــي غيردولتي  درصورت لزوم 

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی : اســتان آذربايجان شــرقي ، شهرســتان خدا آفرین ، بخش منجوان 
، دهســتان منجوان غربي ، روســتا عاشــقلو، محله ندارد ، كوچه اسدي ، پالك ۰ ، 

طبقه همكف کدپستی ۵4۶۵۱۱۱۹3۱
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم ساناز ايمانقلي پورعاشقلو به شماره ملی ۵۱۹۰۱۶۲۶3۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم مهين ايمانقلي پور به شماره ملی ۵۱۹۷8۶8۱۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
آقای داود جليل زلده به شماره ملی ۵۱۹۹۲8۱۶3۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

اعضا هیئت مدیره
خانم ســاناز ايمانقلي پورعاشــقلو به شــماره ملی ۵۱۹۰۱۶۲۶3۱ و به سمت عضو 
اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود و به ســمت نايــب رئيس هيئت مديره به 

مدت نامحدود
خانم مهيــن ايمانقلي پور به شــماره ملی ۵۱۹۷8۶8۱۲۰ و به ســمت رئيس هيئت 
مديره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود

آقای داود جليل زلده به شــماره ملی ۵۱۹۹۲8۱۶3۱ و به سمت عضو اصلي هيئت 
مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود

دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــركت از قبيل چك ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري 

باامضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه

روزنامه کثیر االنتشار  سرخاب جهت درج آگهی  های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلیبر

توصیه استاندار زنجان به بانک ها در شرایط کرونایی؛

برای پرداخت اقساط به کسبه و مردم فشار نیاورید

خبر

ایســنا- اســتاندار زنجان گفت: در شــرایط فعلی کشــور به بانک ها توصیه می شود برای 
اقساطبه کسبه و مردم فشار نیاورند.

فتــح هللا حقیقی در جلســه ســتاد مقابله با کرونای اســتان زنجــان که به صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، ضمن محکومیت عملیات تروریســتی رخ داده که منجر به شهادت 
شهید محســن فخری زاده شــد، عنوان کرد: این اقدام توسط تروریســت های بزک کرده و 
دشــمنان همیشــگی ملت ایران انجام گرفت. دانشمندی که ترور شــد در شرایط امروز به 
کمک علم آمده و در تالش برای ساخت واکسن کووید - ۱۹ بود؛ دشمنان مطمئن باشند که 

تقاص این کار را خواهند داد.
این مســئول در ادامه با اشــاره بــه کاهش تعداد بســتری ها و آمــار مبتالیان بــه کرونا در 
اســتان، عنوان کرد: این امر نشــان می دهد که پافشــاری بر ضرورت رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و اجرای محدودیت ها درســت بوده اســت. مردم باید آگاه باشند که در فضای 
بســته، شــدت واگیــری بیمــاری غیرقابل تصــور اســت و در این فضــا اگر بیمــار مبتال به 
کرونــا حرف بزند هر چــه خانه هم بزرگ تر باشــد، باز هــم همه افراد مبتال خواهند شــد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان، با تاکید بر اینکه ماندن افرادی که تست PCR آن ها 
مثبت اعالم شــده در خانه ای که افراد ســالمند یا فردی با بیماری زمینه ای بسیار خطرناک 
است و این افراد را در معرض آسیب قرار خواهد داد، گفت: ۷۰ درصد افراد مسنی که تست 
آن ها مثبت اعالم شــده اســت، در بیمارستان ها بســتری شــده اند و 8۵ درصد آمار مرگ و 
میرها نیز در افراد سالمند و دارای بیماری زمینه ای است. این آمارها نشان می دهد که باید 

در رابطه با این افراد و مراقبت از سالمت آن ها، بیش از پیش تالش کنیم.
وی با تاکید بر این که وظیفه شــرعی و دینی هر فردی که در منزلش فرد ســالمند دارد این 
است که باالترین میزان پروتکل های بهداشتی را رعایت کند، افزود: هر فرد باید یک همیار 
سالمت در خانواده خود باشد. غربال گری زمانی نتیجه خواهد داد که پشت آن اراده قوی 

برای کنترل بیماری وجود داشته و این امر تداوم یابد.
اســتاندار زنجان، رعایت پروتکل های بهداشتی تا زمان ریشــه کنی کامل کرونا را ضروری و 
وظیفه همگانی دانست و تصریح  کرد: همه ما باید آموزش های الزم در زمینه مبارزه با کرونا 
را فراگیریم و به زندگی با کرونا توامان با رعایت پروتکل های بهداشــتی عادت کنیم؛ چراکه 

کوچک ترین کوتاهی، یک عمر پشیمانی برای ما در پی خواهد داشت.
حقیقی در ادامه به تعطیلی فعالیت اصناف طی روزهای گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه 
برخی صنوف موارد را رعایت نمی کنند، گفت: روسای اصناف باید نسبت به توجیه صنوف 
زیرمجموعه خود اقدام کنند و اگر مسئولی نمی تواند این امر را انجام دهد، در پذیرفتن این 

مسئولیت اشتباه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از چهار اقدام عملیاتی که برای مبارزه با کرونا باید در استان انجام 
شود، افزایش تست سرپایی است، اضافه کرد: اگر برای افزایش تست مشکلی وجود دارد 
تضمین به حل آن می دهیم. با افزایش تست ها و بیماریابی، موضوع قرنطینه مورد توجه 
قرار می گیرد. نقاهت گاه ها باید در استان زنجان سامان یابد که این امر در مرحله اول برای 
زنجان 4۰ درصد است. برای انجام قرنطینه باید از همه امکانات رفاهی ادارات و دستگاه ها 

استفاده شود و هتل سپهر نیز مجددًا به چرخه بازگردد.
این مسئول با تاکید بر اینکه کسانی که تست PCR آن ها مثبت است باید حتما قرنطینه را 
رعایت کنند، یادآور شد: با کسانی که علی رغم داشتن تست مثبت در جامعه تردد می کنند 
باید به شــدت برخورد قانونی صورت گیرد. در توزیع کپســول اکســیژن اولویت اساسی با 
استان زنجان اســت. نباید کوچک ترین اشکالی در زمینه تامین اکســیژن مورد نیاز استان 

وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه موضوع شلوغی نانوایی ها برای ما قابل قبول نیست، ادامه داد: آرد به حد 
کافی در اختیار نانوایی ها قرار گرفته است و هیچ دلیلی برای این شلوغی ها وجود ندارد. در 
ضمن بانک ها برای اقساط نباید به کسبه و مردم فشار بیاورند. همچنین در این ایام هیچ 
اداره ای حق ندارد اقدام به تعطیلی صد درصدی کند، البته مدیر حق دارد تعداد کارکنان را 

در این مدت تقلیل دهد.
استاندار زنجان با یادآوری این مطلب که کماکان تاکید می کنیم همکاری مردم یکی از ارکان 
اصلی و مهم در مبارزه با کرونا است، خاطرنشان کرد: تعطیلی های دو هفته ای تلنگری بر 
این بود که اگر پروتکل ها رعایت نشود ممکن است شاهد افزایش محدودیت ها باشیم، لذا 

باید رفتار همه ما مبتنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی اصالح شود.



اخبارشهرورزشآگهی نقدتحلیل77روزنامه سرخابســال چهاردهمشماره  3720    سه شنبه  11  آذر  ماه 1399

دادکان: هیچ موقع گزینه وزارت ورزش نبودم

وزیر ورزش
 و معاونش در انتخابات 
فدراسیون البی می کنند

گزارش

تســنیم- محمد دادکان رئیس سابق فدراســیون فوتبال با 
انتقــاد از عملکــرد وزارت ورزش و جوانان گفــت: اعمال نظر 

به عنوان وزیر ورزش اصاًل قابل قبول نیست.
محمد دادکان رئیس اســبق فدراســیون فوتبــال در برنامه 
صبحگاهــی »در انتهــای الوند« دربــاره اساســنامه جدید و 
اوضــاع فعلی فوتبــال در ایران گفت: اساســنامه رکن اصلی 
فوتبال هر کشــوری است. فیفا نیز بر اساس مقررات خودش 
که در این اساسنامه ها گنجانده شده است، از فدراسیون های 
تحت پوشــش خود مراقبت می کند. حــاال اینکه چرا پنج الی 
شــش ســال طول می کشــد تا اساســنامه ما با مقررات فیفا 
مطابقت پیــدا کند، عجیب اســت. اگر از اول اساســنامه را با 
آنچــه فیفا گفتــه تطبیــق داده بودیم االن این همه مشــکل 

نداشتیم.

وی در پاســخ بــه ســؤالی مبنی بــر اینکــه یکــی از گالیه های 
همیشــگی در فوتبال ایــن بوده کــه چرا رئیس فدراســیون 
یک فوتبالی نیســت، و اینکه آیا با تغییرات اساسنامه ممکن 
اســت این اتفاق رخ بدهد، اظهار داشــت: امیدوارم. آدم های 
موفق کســانی هســتند که از موفقیت دیگران لــذت ببرند و 
متأســفانه انگار چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد. باید از 
موفقیــت آنها لذت برد و پس از رفتن شــان از آنها تقدیر کرد 
نه اینکه همیشه برای شان مشــکالت ایجاد کرد. در این چند 
ســال برای ورزش کشــور مشــکالت زیادی پیش آمده است. 
نمی خواهم توهین، جســارت و یا بی احترامی کنم، اما شــما 
ببینید که چقدر از جوانان و قهرمانان این کشور از اینجا رفته 
و تابعیت کشور دیگری را گرفته اند. چقدر مشکالت دوپینگ و 
فسادهای دیگر در ورزش پیش آمده است که کسی رسیدگی 

نمی کند و همه چیز شده است فقط مدال و جایزه گرفتن.
رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال درباره اینکه برای ریاست 
فدراسیون چه ویژگی هایی الزم است، خاطرنشان کرد: همان 
شاخصه های که دنیا به آن اهمیت می دهد. دنیا مشخصات 
یــک مدیر را اینطــور تعریف کرده اســت؛ تخصــص، تجربه، 

دانش و مقبولیت اجتماعی.
میــان  از  معاونــش  و  ورزش  وزیــر  حــذف  دربــاره  دادکان 
رأی دهندگان در مجمع فدراســیون و اینکه آیا امکان دارد که 
وزیر ورزش هم کاندیدایی داشته باشد و بخواهند البی کند، 
گفــت: قطعًا ایــن کار را می کننــد. می دانید چند ســال طول 
کشید که این اساسنامه که یک بندش نیز همین مسئله بود، 
تنظیم شــود؟ البته به عنوان وزیر ورزش قابل قبول است که 

نظری داشته باشند، اما اعمال نظر اصاًل قابل قبول نیست.
وی راجــع بــه قانونی اعمــال شــده در ارتباط بــا منع جذب 
بازیکــن و مربی خارجی گفــت: تمام این مشــکالت به خاطر 
مدیرهایی اســت که قرارداد بستن بلد نیستند. شما ببینید 
مشکالتی را که برای استقالل و پرسپولیس پیش آمده و همه 

هم زیر نظر وزارت ورزش است.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران درباره اینکه آیا خودش 
هم جزو گزینه های وزارت ورزش برای مدیریت پرســپولیس 
بوده اســت یا نه، تصریح کــرد: من هیچ وقــت گزینه وزارت 
ورزش نبودم. همیشــه اســم من مطــرح می شــود، اما کس 
دیگری انتخاب می شود. با من فقط پیشکسوتان پرسپولیس 
صحبــت کردند. مســئوالن روی من و اســم من حساســیت 
دارند، وگرنه قباًل هم گفتم که گرداندن پرسپولیس کار راحتی 
اســت. چرخاندن ۲۶ بازیکــن و با اطرافیان نهایــت ۳۵ نفر، 
دیگر این همه مشکالت ندارد که هفت مدیرکل و پنج هیئت 
رئیســه کار کنند و در آخر این همه بدهکار شــوند و جمعیت 

زیادی را تحت فشار بگذارند.
»چــرا مدیریــت بــا تعمــق انتخــاب نمی کنــد و کســی هــم 
مســئولیت نمی پذیرد که پول های پرسپولیس کجاست؟«، 
دادکان در پاســخ بــه این ســؤال گفت: همه فقــط به دنبال 
دیدن ویترین هســتند. مثــل اینکه بگوییم پرســپولیس در 
لیگ قهرمانان آســیا رتبه اول را به دســت آورد که البته باعث 
افتخــار هر ایرانــی اســت، اما خیلــی چیزها پشــتش پنهان 
می شود. شما مدیری که فوتبال، بازیکن و قرارداد را بشناسد 
و ســالم کار کند انتخاب کنید، دیگر هیچکدام از این اتفاقات 
نمی افتد. از مدیری کــه اول از همه برای خودش لباس تهیه 
می کند و مشــکالت اجتماعی و مالی خودش را حل می کند، 

چه توقعی دارید؟!
وی ادامــه داد: چــرا بایــد بــه جایی برســیم که هیچکــدام از 
مالک هایی که در کل دنیــا وجود دارد، رعایت نمی کنیم؟! نه 
در فوتبــال که در همه جا. انتخاب ها همه بی راهه اســت، اما 
کســی که دین، کشور و مردمش را دوســت دارد انتخابش بر 
همین معیارهایی اســت که گفتیم. البتــه به غیر از تخصص، 
تجربــه، دانش و مقبولیت اجتماعی، تعهد نیز هســت که ما 
متأســفانه متعهد نیســتیم. در چند سال گذشــته ما بیش از 
۲۸۰ پرونده در فیفا داشتیم که در همه آنها هم محکوم شدیم.

             مجید روان ستان

ایرناپالس- بی اخالقی ها در ورزش ایران بویژه در فوتبال 
میان مربیان و بازیکنان روز به روز در حال افزایش است و 
این بی اخالقی ها، به داوری جریان پیدا می کند. هرچند 
که کمیته داوران و کارشناسان برخی اشتباه های غیرعمد 

را کتمان نمی کنند.
 وقتــی صحبــت از اخالق می شــود ناخودآگاه نــام پرویز 
دهداری که سوم آذرماه مصادف بود با بیست و نهمین 
ســالگرد درگذشــت این معلم اخالق، در ذهن ما نقش 

می بندد و جای خالی او به شدت احساس می شود.
دهــداری از جمله افرادی بود که اخالق را بر ورزش مقدم 
می دانست و همین رفتار و منش بود که اهالی ورزش او 

را بعنوان »معلم اخالق« خطاب می کردند.
اخالق و ورزش مکمل یکدیگرند

ایــن روزهــا در حالی برخــی، اخالق ورزشــی را دســتاویز 
مقاصد خــود قرار می دهند که کارشناســان تاکید دارند 
اخالق و ورزش مکمل یکدیگرند و نباید فقط به کســب 

نتایج ولو به هر قیمتی روی آورد.
ورزش و به ویژه فوتبال در چند دهه گذشــته پیشــرفت 
کرده، اما همــراه با این تحول و توســعه، رعایت موازین 
اخالقــی در این عرصــه چندان جدی گرفته نشــده و به 

عبارتی فرهنگ سازی نشده است.
بارها دیده و یا شــنیده ایم که مدیران، بازیکنان، مربیان 
و هواداران درباره برخی مسایل همدیگر را به بی اخالقی 
متهم می کنند. به طور مثال بارها دیده شــده بازیکنان 
فوتبال بر سر عدم پرداخت مبالغ قراردادشان با مدیران 
باشــگاه وارد چالش شــده و دســت بــه اعتصاب هایی 
جدی زده  و حتی قراردادهایشان را یکطرفه فسخ کرده و 

موجب رنجش هواداران باشگاه شده اند.
پرسشــی که در این زمینه مطرح می شــود این اســت که 
آیا اقدام باشــگاهی بحران زده در عــدم پرداخت حقوق 
بازیکنانش غیراخالقی است؟ اصوال اخالق چه جایگاهی 

در پرمخاطب ترین و پرطرفدارترین ورزش جهان دارد؟ 

دهداری، پدر معنوی بازیکنان
یکــی از چهره های مشــهور و متعهد به اخــالق در ورزش 
کشــور مرحــوم پرویــز دهــداری اســت کــه پــدر معنوی 
همــه بازیکنان بــود. او همیشــه می گفت مهم نیســت 
فوتبالیست خوبی باشید، اما این اهمیت دارد که انسان 
خوبی باشــید. دهداری، یک مربــی و معلم بزرگ بود که 

همواره می کوشید با بازیکنان ارتباط عاطفی برقرار کند.
او در ســال ۱۳۶۴ با حکم نصرهللا سجادی -رئیس وقت 
فدراســیون فوتبال- ســرمربی تیم ملی شــد. بــا وجود 
اختالف های بســیار بین بازیکنان و مربیان ، تیم ملی در 

بازی های آسیایی ۱۹۸۶ سئول نتیجه بدی نگرفت.
انصراف ۱۴ بازیکن تیم ملی

بعد از این مســابقات، ۱۴ بازیکن تیم ملی از ادامه حضور 
در تیم ملی انصراف دادند و استعفای خود را به مسئوالن 
ارائه کردند. این نخســتین باری بود که بازیکنان فوتبال 
از حضــور در تیمــی، آن هــم به نــام تیم ملی، اســتعفاء 

می دادند.
بازیکنان معمــواًل کناره گیری می کنند اما ســتاره های آن 

زمان فوتبال استعفاء دادند.
در واکنش به این اقدام، فدراســیون نصرهللا سجادی و 
مهدی خبیری از دهداری حمایت کردند و برابر شورشیان 
 ایســتادند و براســاس ماده هــا و بندهــای آیین نامــه 
انضباطی و به دلیل اهانت و توهین به مربی، سرپیچی 
از دستورات، تشکیل جلسه های غیرمجاز، رعایت نکردن 
موازین اخالقی و تحریک بازیکنان، برخــی از بازیکنان را 

برای مدتی از حضور در میادین محروم کردند.
براســاس این حکــم، محمد پنجعلی ۶ مــاه، عبدالعلی 
چنگیز۹ ماه، حمید درخشان و اصغر حاجیلو هرکدام ۳ 

ماه از حضور در میادین محروم  شدند. 
پرتره یک انسان مستقل

پرویــز دهداری به دنبــال یافتن بازیکنــان جوانی رفت؛ 
احمدرضا عابــدزاده، صمد مرفاوی، ســیامک رحیم پور، 
نادر میراحمدیان، جواد زرینچه، مجتبی محرمی، محمد 
تقوی، محمد ژاله مســتقیم، ســیروس قایقــران، مجید 
نامجومطلــق، بیژن طاهــری، کریم باوی، ســیدمحمد 
علوی و ...  شاگردان گمنام برخالف انتظار درخشیدند و 
در رقابت های جام ملت های ۱۹۸۸ قطر به عنوان سومی 

دست یافتند.
دهداری، پرتره یک انســان مســتقل اســت؛ نــام مهمی 

در فوتبــال ایــران که بعد از گذشــت نزدیک به ۳۰ ســال 
از نبودنش، هنوز هم مورد توجه اســت. فارغ از گذشــته 
پرافتخارش در فوتبال، او یک انســان پایبند به مســایل 

اخالقی بود و تا آخر عمرش به آن وفادار ماند.
وطن خواه: آن ماجرا را فراموش کنید

رضا وطن خــواه پیشکســوت تیم های ملی، شــاهین و 
پرســپولیس که در زمــان مربیگری پرویز دهــداری، با او 
همکاری داشــت درباره ماجرای استعفای ۱۴ بازیکن تیم 
ملی پس از بازی های آســیایی ســئول گفت: »این ماجرا 
را فراموش کنید. ســال ها از آن گذشــته و نباید گذشته را 
نبش قبر کرد. خــدا رحمت کند آقای دهــداری را؛ به من 
و خانــواده اش وصیت کرده بود کــه هیچگاه دراین باره 
حرفی نزنیم. چون عقیده داشت هرچه بود، تمام شد و 

رفت. نبش قبر گذشته دیگر معنایی ندارد.
آن ماجــرا را فرامــوش کنید؛ همــه گفته ها انجام شــده، 
اما متاســفانه رفتــار و منــش آقای دهــداری روز بــه روز 
کمتر می شــود. دیگــر بازیکنان و مربیان بــه جوانمردی 
و پهلوانی اهمیــت نمی دهند. نمی گویــم اصاًل اهمیت 
نمی دهند، بلکه این مسائل در فوتبال ما کم رنگ شده 
است. فکر نکنم حاال حاالها کسی مثل آقای دهداری پیدا 

شود.«
دهداری به تمام معنا الگو بود

بــه وطن خواه گفتیم قصد ما از باز کــردن آن ماجرا برای 
مقابلــه با بازیکن ســاالری و بی اخالقی ها بود که پاســخ 
داد: »در حال حاضر بازیکن ساالری و بی اخالقی ها وجود 
ندارد؟! هر انسانی در زندگی ممکن است اشتباهاتی کند 
و از نظر خودش درست باشد و از نظر دیگران نادرست. 
این موضوع در همه بخش ها و زمینه های دیگری به جز 

فوتبال هم هست.
ما برای این که پیشــرفت کنیم، نباید به عقب برگردیم و 
باید رو به جلو باشیم. دهداری به تمام معنا الگو بود. هر 

کسی می تواند هر چیزی که می خواهد بگوید.
دهداری به من و اعضای خانواده اش وصیت کرد درباره 
آن اتفاق حرفی نزنیم و اصاًل صحبت نکنیم. بهتر اســت 
شما هم پیگیرش نباشید. درست است که بدون گذشته 
نمی شــود زندگی کرد، اما نباید دائم بــه آن نگاه کرد. هر 

انسانی اشتباه می کند.«
درآمدش را تقسیم می کرد

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ادامه داد: »زمانی که به 
سفرهای برون مرزی می رفتیم، کادر فنی هرکدام ۲۰۰ دالر 

و بازیکنان هر یک ۱۰۰ دالر سهمیه ارزی داشتند.
سرپرست آن زمان تیم آمد به من گفت این حق و حقوق 
شماســت و این هم ســهم آقای دهداری. بــه او گفتم که 
خودتان ســهم آقای دهداری را بدهید. عصر هنگام، آن 
سرپرســت را دیــدم که خیلــی ناراحت بود و گفت شــما 
می دانســتید، چرا بــه من نگفتیــد؟ ؛ گفــت رفتم پیش 
آقای دهداری ســهمش را بدهم قبول نکرد. دهداری به 
من -وطن خواه- ســپرده بود کــه هرجا رفتیم و برای من 
-دهــداری- پولــی دادند آن را به چهار قســمت تقســیم 
کنید و به چهار بازیکن بدهید و بار دیگر که سفر رفتیم به 
چهار بازیکن بعدی بدهید. اینگونه حق خود را تقســیم 
می کرد. همیشــه با یک ســاک کوچک که شامل وسایل 
شخصی خود بود به سفر می آمد و با همان ساک کوچک 

برمی گشت.«
بدون چشم داشت جوان ها را به فوتبال می آورد

وطن خواه که از ســال ۱۳۴۲ و زمانی که ۱۷ ســال داشــت 
در کنــار پرویــز دهــداری بــود، اضافــه کــرد: »دهداری 

شاخص های زیادی در مربیگری و اخالق و رفتار داشت. 
یکــی از آنهــا ایــن بود کــه بــدون چشم داشــت خیلی از 
جوان ها را به فوتبال آورد و حتی پیش از آنکه به تیم ملی 

بیاید در تیم هما بازیکنان زیادی را پرورش داد.
» در شــاهین شــاگرد مرحــوم دکتــر اکرامــی، برومند و 
دهداری بودم. از آن زمان تا وقتی دهداری چشم از جهان 
فرو بســت کنارش بــودم. او بــه رایگان داشــته هایش را 
در اختیــار جوان ها قــرار می داد. او با افتخــار زندگی کرد 
بدون آنکــه پشــتوانه مالی زیادی داشــته باشــد. حتی 
مبلــغ زیادی از حقوقش را خرج بازیکنانی کرد که بعدها 
فوتبالیست های بزرگی شدند و در تحصیالت پیشرفت 

کردند و حاال در ایران یا خارج از کشور زندگی می کنند.
علت اینکه هنوز دهداری را دوســت دارند همین است. 
برخی ها قدرشناســند اما امــروز خیلی ها تــا حرفی زده 

می شود می گویند باید دنبال پول بگردیم.«
شیوه تشویق بازیکن جوان به روش دهداری

جواد هللا وردی پیشکســوت باشــگاه پرسپولیس نیز در 
رابطه با اخالق ورزشــی، صحبت هایش را با چند خاطره 
از پرویز دهداری آغاز کرد و گفت: »۱۶ ساله بودم و در تیم 
دسته چهارمی ایزد مهرآباد بازی می کردم که دهداری مرا 
با تیم پرسپولیس به آبادان برد و به عنوان بازیکن اصلی 

در برابر منتخب خوزستان به میدان فرستاد.
باور کنید حتی کفش هم برای بازی کردن نداشتم. کفش 
اکبر ادیبی را گرفتم که دو شماره هم کوچک بود. نیمه اول 
من سه ضربه به توپ زدم که هر سه ضربه به بیرون رفت 

چون چشم های نمی دیدید!
نیمه که به پایان رســید گفتم االن دهداری یک سیلی به 
گوشم می زند و می گوید برو بیرون با این نوع بازی کردن. 
اما برخالف انتظارم به من گفــت خیلی خوب باز کردی، 

فکر کنم در نیمه دوم بهتر بازی کنی.
در این نیمه کفش خودم را پوشــیدم، خدا شــاهد است، 
در دفــاع چپ بازی می کردم، چنــان محکم بازی کردم که 
گوش راســت حریف را با آمبوالنس بیمارســتان بردند! 
هنگامی که می خواســتم دوش بگیرم، دهداری مرا صدا 
زد و گفت بیا ببین آقای حمید برمکی -بازیکن شــاهین 
تهران و تیــم ملی- چه می گوید؛ برمکــی به من گفت اگر 

قدر خودت را بدانی یک روزی بازیکن بزرگ می شوی.«
»همان روز، بازیکن بزرگ که نه اما بازیکن شــدم! ببینید 
یک تشویق دهداری در حالی که بازی ضعیفی ارائه دادم 
چگونه مرا متحول کرد که در نیمه دوم خوب بازی کردم تا 

با تشویق مرحوم برمکی مواجه شوم.
مرحوم دهــداری ما را می برد شــرکت نفت و بــه ما زبان 
انگلیســی یاد می داد. تــا آن روز قهوه نخــورده بودم، اما 
مرحوم دهداری مرا دعوت می کرد تا با هم قهوه بخوریم. 

درس احترام به والدین و ضرورت تحصیل
وقتی بازیکنی توجه اش را جلب می کرد، از او می پرســید 
پدر و مادرت کیســت؟ چقدر درس خوانــده ای؟ چه کار 

می کنی؟
در آن زمــان به ما یک ورق کاغذ مــی داد و به ما می گفت 
کارهای خوب تان را در ســمت راســت و کارهای بدتان را 
در سمت چپ بنویسید. به ما همیشه می گفت در منزل 
وقتی از خــواب بیدار شــدید، رختخواب تــان را خودتان 
جمع کنید، پدر و مادرتان نروند صف نانوایی بایستند. 
در کارهای خانه کمک حال پدر و مادرتان باشــید. پیش 
از خوابیدن، ببینید اگر کارهای خوب تان بیشــتر اســت 
بخوابید! دهداری آن زمان هــا به ما چنین درس هایی را 

می داد.«

»امثال دهداری ها اســتثناء و متمایز بودند. در آن زمان 
مرا با آقای قائم مقامی که در ناسیونال)پیکان( بود، راهی 

کرد تا در دبیرستان ثبت نام کند.
دبیرســتان های هدف، ادیب  و دارالفنون قبول نکردند؛ 
در نهایــت با دادن ۱۲۸۰ ریال به دبیرســتان مروی نام مرا 
نوشــت و گفت تا دیپلم نگرفتی حق شرکت در تمرینات 
را نداری. این کارها را برای من انجام داده و به عنوان یک 

شاهد درباره آن حرف می زنم.
واقعیت این اســت؛ امثال دهداری هــا از دیگران متمایز 
بودنــد؛ آدم هــای عاشــقی کــه دیگر تکــرار نمی شــوند. 
دهداری بدون هیچ چشمداشــتی از جیب خود هزینه و 

بازیکن را تشویق به ادامه تحصیل می کرد.
آنهــا گل هــای خودرویی بودنــد که خودشــان را تربیت 
می کردند. دهداری اعتقاد داشــت که فوتبالیست باید 
درس بخوانــد، برود دانشــگاه تا پــس از آنکه فوتبالش 

تمام شد بتواند یک لقمه نان به خانه ببرد.
دربــاره دهداری هــر چه بنویســید کم اســت. می دانید 
برای چه این جوان ها را دوســت داشت؟ بدلیل شاهین 
پســرش بــود. همــه عشــق شــاهین را بــرای جوان هــا 
خواســت. بــه عشــق شــاهین اش ایــن کارهــا را انجام 
مــی داد چون شــاهین او بــال پرواز نداشــت؛ بــال پرواز 
برای قهرمانی نداشــت. دلش می خواست همه جوانان 

قهرمان شوند.«
شیدا دهداری: پدرم حلقه گمشدهِ  این بازار 

آشفته فوتبال است
شــاهین، پســر پرویز دهداری سال هاســت که در کشور 
آلمان زندگی می کند اما شیدا دهداری، تنها دخترش در 

همه این سال ها در ایران بوده است.
وی گفت: »ســال ها از درگذشت پدر می گذرد، یک حلقه 
بسیار گمشده ای در این بازار آشفته فوتبال است؛ بیش 
از هــر زمانی جــای خالی اش احســاس می شــود. وقتی 
بی اخالقی ها و اوضاع وصف ناپذیر حاشیه های فوتبال 
امــروز را می بینیم تاســف می خوریم که چــرا ورزش ما به 

اینجا کشیده شده است.
اتفاقات گذشــته -استعفای ۱۴ بازیکن تیم ملی- را به یاد 
آورید که در برابرشان ایستاد، دقیقًا به دلیل چنین روزی 

بود که این مسائل پیش نیاید.«
دختــر دهــداری درباره چرایــی اســتعفای آن ۱۴ بازیکن 
گفت:»آنها تحت تاثیر شرایط، تهییج و تحریک چند نفر 
بودند. هرکدام به دلیل آنچه که از نظر آنها سخت گیری و 
از نظر پدرم، نظم و انضباط بود، این رفتار را انجام دادند. 
در واقــع هدف پــدرم این بود که با نظــم و اخالق مداری 

کاری کند تا آنچه این روزها می بینیم رخ ندهد.
آنهــا با کار خــود و آن حرکت، نه تنها پــدر را را بلکه اهالی 
فوتبال را آزردند. آنها دوســت داشتند هر کاری دل شان 
می خواهد انجام دهند، اما پدر هرگز در دوران مربیگری، 
اجازه رفتارهای این چنینی را به بازیکنان نمی داد و با آنها 

برخورد می کرد.
بعدهــا تعدادی از همان افرادی کــه نامه را امضاء کرده 
بودنــد در همایش هــا و یــا جاهایی که برخورد داشــتم 
اظهار پشــیمانی کردند و گفتنــد در آن زمان تحت تاثیر 
شــرایط خاصی بودیم. اکنون با دیدن این ناهنجاری ها 

در فوتبال، متوجه شده ایم که ایشان چه می گفتند.«
از خودگذشتگی و اخالق

شــیدا دهداری افزود: »با مســائلی که امروزه می بینیم، 
متوجه  می شویم که پدر در مسیر درستی قرار گرفته بود. 
وقتی می بینم چگونه با تفکراتش رفتار و ناسپاســی شد 
و قدرش را ندانستند، بسیار دلگیر می شوم و تمایلی به 

مصاحبه پیدا نمی کنم.
رفتــار پــدر در آن زمــان کــه هیــچ امکاناتــی در فوتبــال 
نداشــتیم، شبیه افســانه شده اســت. راهی که دنبالش 
بود برای کســانی که فوتبال بازی کرده و در این رشته کار 
می کنند، توجه  به استعداد و محرومیت ها بود که اکنون 
شبیه افسانه ای اســت که شاید درک و باورش امکانپذیر 

نباشد.
او در مــدت حضــورش در تیم ملی هرگــز ریالی دریافت 
نکرد و برای خدمات و مربیگری اش از خود و خانواده اش 

هزینه می کرد.
پدر در طــول دوران فوتبالــش نیز اینگونه بــود و هرگز 
چشمداشــتی نداشــت و هیچگاه کیســه ای بــرای خود 
و خانــواده اش ندوختــه بــود. اوج فداکاری را داشــت و 
هیــچ فرقی بیــن بازیکنان تیمــش با من و شــاهین که 
فرزندانش بودیم، نمی گذاشت. او به از خودگذشتگی و 

اخالق پایند بود.«

تداوم بی اخالقی ها در فوتبال؛ به کجا چنین شتابان؟

فــارس- مهاجــم ایرانــی آ.اک آتــن پــس از 
گلزنی در بازی شب گذشته سوپرلیگ یونان 
در خصــوص بــازی، دربی هفته آتــی مقابل 
پاناتیانکوس و کیفیت باالی ورزشگاه یونانی 

صحبت کرد.
 در چارچــوب هفتــه دهم ســوپرلیگ یونان، 
آ.اک آتــن با درخشــش کریــم انصــاری فرد 
مقابل آستراس تریپولیس به برتری ۲ بر یک 

رسید.
مهاجــم ایرانــی گل پیروزی بخــش آ.اک را به 
ثمر رســاند و باعث شد تا تیمش تا رده سوم 

جدول صعود کند.
انصاری فرد پس از این بازی اظهار داشت: به 

تیم تبریک می گویم که تصویر خوبی از خود 
به جا گذاشــت. ما واقعا می خواستیم در این 
بازی پیروز شــویم. خیلی خوب بازی کردیم و 

توانستیم به برد دست یابیم.
وی ادامه داد: از طرف خودم می گویم که یک 
مهاجم زنده به این اســت که گل بزند. وقتی 
شــما گل می زنید اعتماد به نفس می گیرید. 
چقــدر مهم اســت کــه ایــن گل شــما باعث 

پیروزی تیم هم بشود.
بازیکن ایرانی آ.اک اظهار داشت: نکته کلیدی 

بازی کیفیــت عالی زمین ورزشــگاه بود. این 
ورزشگاه )تئودوروس کولوکوترونیس( جزو 
بهترین هــا در یونان اســت و وقتی شــما در 
اینجا بازی می کنید لــذت می برید. امیدوارم 
ورزشگاه ما نیز سریع تر آماده شود و از ریاست 
باشگاه تشکر می کنم که می خواهند سریع تر 

ورزشگاه خودمان را آماده کنند.
انصاری فرد تصریح کرد: ما کیفیت خودمان 
در ایــن چمن بــه نمایش گذاشــتیم. وقتی 
می کنــد  بــازی  ورزشــگاهی  چنیــن  در  آ.اک 

کیفیتش را نشان می دهد. ما وقتی در چنین 
ورزشــگاهی بازی می کنیم بــرای حریفان یک 
کابــوس خواهیــم بود. بــه باشــگاه حریف 
تبریک می گویم که چنین ورزشگاهی را آماده 
کرده اســت. در این چمن توپ به شما گوش 
می دهــد کــه چــه کاری می خواهیــد انجــام 

دهید.
ســتاره ایرانی آ.اک اظهار داشت: در هر ۲ گلی 
کــه به ثمر رســاندیم ما همکاری خوبــی را در 
تیــم به نمایش گذاشــتیم. نشــان دادیم که 

چقدر همکاری در این تیم اهمیت دارد و این 
مسئله به قدری بود که آدم خجالت می کشد 

توپ نهایی را به گل تبدیل نکند.
انصاری فــرد در خصوص بــازی هفته آینده 
مقابــل پاناتیانکــوس و دربــی آتــن اظهــار 
داشــت: اول از همــه بگویــم کــه دلــم بــرای 
هواداران تنگ شده اســت. شما در این بازی 
برای جهــان بازی می کنیــد مخصوصا اینکه 
دربی باشد. من هر بازی را به مثابه یک فینال 
می بینم و به این اهمیت نمی دهم که آیا گل 
بزنم یا خیر. البته که خوشــحال می شــوم که 
گل بزنم ولی مهمترین چیز برای ما این است 

که پاناتیانکوس را شکست دهیم.

انصاری فرد: مهاجم زنده به این است که گل بزند
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سخن روزسخن روز
هواپرستى همانند کورى است، چه بسا دور که از نزدیک نزدیکتر، و چه بسا نزدیک که از دور دورتر است، تنها

 کسى است که دوستى ندارد، کسى که از حق تجاوز کند، زندگى بر او تنگ مى گردد
هرکس قدر و منزلت خویش را بداند حرمتش باقى است، استوارترین وسیله اى که مى توانى به آن چنگ زنى

 رشته اى که بین تو و خداى تو قرار دارد
امام علی )ع(  – نهج البالغه

ایســنا- این روزها صدای ناقوس مرگ بلند شده است و گویا 
تصمیم به خاموشــی هم ندارد. آمار تعــداد جانباختگان و هر 
روز شــنیدن خبر درگذشت انســان ها که نام چهره ها و مفاخر 
نیز در میانشان بســیار به چشم می خورد، متاسفانه بخشی از 
زندگی مان شــده است. شاید بار ســنگین این روزگار بر دوش 
کسانی که این خبرهای ناگوار را اعالم می کنند، بیشتر سنگینی 
می کند؛ خبرنگارانی که دیگر از اعالم خبرهای ناخوش خســته 

شده اند.
اضطراب ناشی از انتقال اخبار کرونا در جهان با گذشت نزدیک 
به یک ســال روز به روز افزایش پیــدا می کند و حال و روز اهالی 
رسانه را که نام و روحشان پشت خبرها و گزارش ها و تحلیل ها 
پنهان شده اســت، ناخوش کرده اســت. خبرنگارانی که البته 
بدون هیچ چشم داشتی به رسالتشان عمل می کنند و گله ای 

هم ندارند.
این گزارش هم شاید فقط بهانه ای است که درددل های برخی 
از فعاالن رسانه که در اغلب در حوزه فرهنگ و هنر مشغول به 

کار هستند، شنیده  شود.
******

هر زنگ، یک دنیا اضطراب
یکــی از خبرنگاران باســابقه فرهنگــی و هنری درباره شــرایط 
سخت این روزها می گوید: »انتشــار خبر مرگ، همیشه یکی از 
دشــوارترین بخش های کار خبرنگاری اســت. مــن البته چون 
فقــط در حــوزه فرهنــگ و هنــر کار کــرده ام، بیشــتر در زمینه 
درگذشــت هنرمندان تجربــه دارم کــه برای همــه خبرنگاران 

هنری، تجربه های بسیار تلخی است. 
پیش از شــکل گیری شبکه های اجتماعی، در بســیاری از موارد 
خبرنــگاران بودنــد که خبــر درگذشــت هنرمندی را بــه دیگر 
همکاران او می دادند و این کار بســیار دشواری بود. حاال دیگر 
این وظیفه ســخت از دوش ما برداشته شده و اینگونه خبرها 
بیشــتر در فضای مجازی منتشــر می شــود. با ایــن حال تهیه 
مطلب و گفت وگو درباره هنرمندی که تازه درگذشته، همچنان 
کار بسیار ســخت و تلخی است. بارها دیده ام خبرنگارانی را که 
با چشمان اشک بار، گفت وگو گرفته اند چراکه رابطه خبرنگار و 
هنرمند فقط یک ارتباط حرفه ای نیست بلکه انسانی و عاطفی 
هم هست. فضای حوزه فرهنگ و هنر محدود و روابط آدم های 
این حوزه اعم از خبرنگار و هنرمند، عموما نزدیک اســت. همه 
اینها تهیه اخبار درگذشــت را برای خبرنگار سخت می کند. این 
شرایط حتی در وضعیت عادی هم سخت است. در دوران کرونا 
که این سختی، هزار بار بیشتر هم می شود. تا جایی که هر زنگ 

تلفن، می تواند خبرنگار را دچار اضطراب کند. 
در چند وقت اخیر که متاسفانه تعدادی از هنرمندان عزیزمان 
را از دســت داده ایــم، ایــن فضــای غــم انگیــز حتی بــر روابط 
خانوادگی ما تاثیر گذاشــته و مدام ایــن دل نگرانی را داریم که 
نکند این زنجیره مرگبار ادامه پیدا کند. اغراق نیست اگر بگویی 
کار خبرنــگاری یک کار شــبانه روزی اســت، حتی در بســیاری از 

لحظات شخصی زندگی که خبرنگار ظاهرا کار خبری نمی کند، 
ذهنش مدام درگیر ســوژه پردازی اســت. ضمــن اینکه فضای 
کاری تاثیر مستقیم بر  روان خبرنگار می گذارد. به همین دلیل 
ایــن روزها بســیاری از خبرنگاران بیــش از  اقشــار دیگر تحت 

فشارهای روانی هستند.  
طبیعتا در چنین شرایط افسرده کننده ای، آنقدر فکر و انرژی ما 
معطوف اخبار مرگ است که کمتر می توانیم بر دیگر امور حوزه 
کاری مان، مانند معیشت هنرمندان در وضعیت کرونا، پیگیری 
امنیت شــغلی هنرمندان، مطالبات جامعه هنری و ... تمرکز 
کنیم. امیدوارم بعد از این همه خبرهای غم انگیز، خبرهای بهتر 

و روزهایی روشن تر داشته باشیم.«
مردمی که انگار جنگ جهانی را پشت سر گذاشتند

یکی دیگــر از خبرنگاران درباره حال و روز خــود در روزگار کرونا 
می گویــد: »روزهاســت بــه روِز بعِد کرونــا فکر می کنــم، روزی 
که اعالم بشــود قرنطینه تموم اســت و همه بایــد برگردیم به 
زندگی که مدت هاســت تجربه کردنش یادمان رفته است. به 
تحریریه های خبری فکر می کنم که قرار است مردم و خیابان ها 
را با قلمشــان توصیف کنند، خیابان هایی که قرار است از آنها 
رد بشویم و مردمی که انگار جنگ جهانی را پشت سر گذاشتند. 
یکی نفســی تازه می کند از بازدمی که ماه ها و شاید چند سالی 
اســت به ریه اش راه نداده است، یکی خســته و شاید غمگین 

بــرای از دســت دادن عزیــزش و دیگــری هنوز نشــانه هایی از 
نحســی این روزها را با خودش همراه دارد. اما هر چقدر که به 

این مسائل فکر می کنم، از رسیدن آن روز بیشتر می ترسم.« 
گویی ما از مرگ استقبال می کنیم

دبیر سرویس سینما در یکی از رسانه ها نیز سختی انتشار اخبار 
فوت هنرمندان را اینگونه توصیف می کند: »همیشه متاسفانه 
خبرهای مرگ و میر در عالم رسانه خصوصا حوزه هنری، جزو 
خبرهای پر بازدید و پر مخاطب است، گویی ما از مرگ استقبال 

می کنیم. 
ایــن روزهــا کــه به واســطه کرونا، مــرگ بیشــتر در عالــم هنر 
اتفاق می افتد و به واسطه شــیوع کرونا، نمی توانیم در مراسم 
خاکســپاری ها شــرکت کنیم ... جور دیگری مقام هنرمندان را 
ارج می نهیم، با گرفتن مصاحبه با همکارانشان و یادبودهای 

مجازی.
در پایان امیدوارم برخی رســانه ها از ارســال خبر مرگ از منابع 
غیرموثــق اجتنــاب کننــد و به قــول هنرمنــدی، در خبر مرگ 

مسابقه نگذارند و با تأمل و به درستی خبر منتشر کنند.«
طعم تلخی که فراموش نمی شود

خبرنگار دیگری نیز در همین زمینه می گوید: گرفتن تایید خبر 
فوت از نزدیکان چهره ای که به تازگی درگذشته است، همیشه از 
سخت ترین بخش های کار خبر بوده است. به ویژه وقتی این 

سختی با تلخی انتشار خبرهای فوت مفاخری ترکیب می شود 
که دوستشــان داریم. حاال روزهای تلخ و ســختمان زیادتر هم 
شده اســت. روزانه بیش از ۴۰۰ نفر از مردم جانشان را از دست 
می دهنــد و انتشــار خبر درگذشــت چهره ها نیز بــدون هیچ 
رحمی بر تلخی ها اضافه می کند ... این روزها قطعا می گذرند 

اما طعم تلخشان تا همیشه با ما می ماند ...«
آدم ها در شــرایطی خداحافظی می کنند که کســی نمی تواند 

برایشان سوگواری کند
همچنین خبرنگار دیگری، شــرایط کار در ایــن روزها را اینگونه 
توصیف می کند که »کار در دوران کرونا برای من شــبیه نوعی 
خبرنگاری بحران اســت از این حیث که ســعی کنم در شــرایط 
خاص ســریعا بهترین تصمیم را بگیرم. اینکه چــه رویدادی را 
پوشــش بدهیم یا مردم بــه چه اطالعاتی نیاز دارند و بیشــتر 
به ســمت آنها برویم یا از چه چیز باید پرهیز شــود در شــرایط 
عادی با شــرایط بحران متفاوت اســت؛ شــاید خیلــی از ما در 
شرایط روتین در رسانه ها آن را یاد نگرفته باشیم و از این حیث 
می توانم بگویم در این شرایط بحرانی شیوع کرونا تجربه هایی 

هم پیدا کردم که در کنار همه اتفاقات بد، مغتنم بوده است. 
استرس البته بیشتر از سایه این روزها احتماال با همه ما هست، 
اما ایــن را هم کم کم یاد می گیریم که چطور کنترلش کنیم و با 
مراقبت های بهداشتی با آن کنار بیاییم. استرس از اینکه نکند 
یــک وقت بعــد از ارتبــاط و مصاحبه حضوری یا پوشــش یک 
رویداد به کرونا مبتال شده و بدتر از آن ناقل کرونا به عزیزانمان 
شــویم. بدتــر از همه اســترس اینکه در شــرایطی که بســیاری 
کارشــان را از دســت داده انــد و حتــی برخــی همکارانمــان در 

رسانه ها تعدیل شده اند ما هم دچار چنین معضالتی شویم.
هنوز بعد از شــاید انتشار و پوشــش چند صد خبر درگذشت 
آدم ها، دردناک ترین خبرها برایم همین اخبار هســتند. اینکه 
آدم ها در شــرایطی با زندگی خداحافظی می کنند که نه کسی 
می تواند برایشــان ســوگواری کند و نه فرد داغدار می تواند در 

کنار همدلی و همدردی اطرافیانش تسکین پیدا کند. 
پیــدا کردن اخبــار خوب، اخبــار امیدبخش که هــم حال خود 
ما به عنوان خبرنگار خوب باشــد هم احســاس کنیم به اندازه 
هر یک نفری که مخاطب خبر ماســت امید و انگیزه می دهیم، 
نگرانی بیشتری دارد؛ آنقدر که حجم خبرهای بد باال رفته است 
و احساس می کنید شدت این همه مرگ های بی فاصله را باید 
با خلق یک خبر یا یک اتفاق مهم جبران کنید و نبود آن اتفاق 

خوب کم کم شما را افسرده می کند.«

سینما

 سینما  فرهنگ

انتشار خبر مرگ هیچگاه عادی نمی شود

ناقوس مرگ امانمان را برید...

مهر- »درکربال چه گذشــت« پس از ۱۴ ســال از چاپ نخست 
و۳۶ نوبت چاپ در انتشــارات کتاب جمکران به تیراژ ۱۸۰ هزار 

رسید.
»درکربال چه گذشت« ترجمه کتاب َنَفُس الَمْهموم فی ُمصیَبِة 
سّیدنا الُحَســْین الَمْظلوم، کتابی درباره واقعه کربال و وقایع 
پــس از آن، به قلم شــیخ عباس قمی اســت. مطالب کتاب از 
والدت امام حسین )ع( آغاز و سپس مناقب امام سوم شیعیان 
را ذکر کرده و سپس تمام وقایع مربوط به واقعه کربال را شرح 
می دهد. یکی از ترجمه های ارزشمند این کتاب با نام »درکربال 
چه گذشت« و به قلم محمدباقر کمره ای است که مورد تأیید 

و تعریف اساتید است.
شــیخ عباس قمی، معروف به محدث قمی، از علمای شیعه 
در قرن چهاردهم قمری و یکی از زبده ترین چهره های شیعه 
در حدیث، تاریخ و تبلیغ شمرده شده و ابن بابویه قمی، جد 
اعالی وی معرفی شــده است. وی نویسنده بیش از ۸۰ اثر به 
زبان هــای عربی و فارســی در موضوعات مختلفــی از جمله 
عقاید، فقه، شــرح حــال معصومان، رجــال و درایــه، تاریخ، 
مقتل، آداب و عبــادات، ادعیه، اخالق و ادبیات بوده اســت. 
مفاتیح الجنان از مهمترین آثار این دانشمند شیعی اوست. 

محدث قمــی در ذی الحجه ۱۳۵۹ ق در نجف درگذشــت و در 
حرم علی بــن ابیطالب )ع( دفن شــد. یکی از آثــار این عالم 

شیعی »نفس المهموم« است
صاحــب مفاتیــح الجنــان، انگیــزه خــود از نــگارش »نفس 
المهمــوم« را جمــع آوری مقتــل مختصر امام حســین )ع( با 
اســتفاده از روایات مورد اعتماد دانســته و ایــن کار را نهایت 

آرزوی خود دانسته است.
نام ایــن کتاب برگرفتــه از حدیث امــام صادق )ع( اســت که 
ــُه َلنا ِعباَدٌة َو  فرمود: »َنَفُس الَمهموِم ِلُظلِمنا َتســبیٌح َو َهمُّ
ِکتماُن ِسّرنا ِجهاُد فی َسبیِل هللِا« )ترجمه: َنَفس کسی که به 
خاطر مظلومیت ما اندوهگین شود تسبیح است، اندوه بر ما 
عبادت است و کتمان و پوشاندن راز ما جهاد در راه خداست.( 
امام صادق )ع( ســپس فرمود: واجب است که این حدیث با 

طال نوشته شود.
محــدث قمــی از آنجــا کــه کتــاب نفــس المهمــوم، یــادآور 

مصیبت های اهل بیت است، این نام را برگزیده است.
این اثر شــرح فشــرده ای از زندگی و مبارزات امام حسین )ع( 

است. بخشهای کتاب به شرح زیر است:
بــاب اول، حــاوی دو فصــل اســت دربــاره شــجاعت، 

شــجاعت، علم، فصاحت، زهــد، تواضع و عبــادت امام 
حســین )ع( و همچنیــن ثواب گریســتن در عــزای امام 

حسین و لعن قاتالن وی.
بــاب دوم، حــاوی رخدادهایی اســت که بعــد از بیعت کردن 
مــردم با یزید بن معاویه تا شــهادت امام حســین )ع( اتفاق 
افتاده اســت. این باب مفصل ترین باب کتاب و در ۲۰ فصل 

تنظیم شده است.
باب سوم، حاوی وقایع بعد از شهادت امام حسین )ع( است.

باب چهارم، حاوی رویدادهای پس از شهادت امام حسین )ع(، 
مانند گریستن آسمان، ناله فرشتگان و گریستن جنیان است.
باب پنجم، درباره فرزندان و زنان امام و فضلیت زیارت آنها، و 
همچنین ستم حاکمان ظالم در تخریب بارگاه حسینی است.
در خاتمه کتاب، قیام توابین و قیام مختار شــرح داده شــده 
اســت. »نفــس المهمــوم« به زبــان عربی نگاشــته شــده و 
ترجمه هــای گوناگونــی دارد که یکــی از بهترین آنهــا به قلم 
محمدباقر کمره ای و با نام »درکربال چه گذشت« در انتشارات 
جمکران به چاپ رسیده است. ویژگی این ترجمه آن است که 
به جای ترجمه اشــعار عربی پایان کتاب، اشعاری به فارسی از 

محمدحسین اصفهانی و اختر طوسی جایگزین شده است.
این ترجمه را علی دوانی ستوده است، »درکربال چه گذشت« 
پس از ۱۴ ســال از چاپ نخست و۳۶ نوبت چاپ در انتشارات 

کتاب جمکران به تیراژ ۱۸۰ هزار رسید.

سرخاب- جمعی از سینماگران به ترور شهید محسن 
فخری زاده واکنش نشــان دادند و متنــی را با عنوان 
»خطاب به تویی که نمی شناختمت «منتشر کردند.

در متــن بیانیه ای که به امضا هنرمندان سرشناســی 
رسیده   آمده است :

»به نام خدا
خطاب به تویی که نمی شناختمت

خبــر تــرور ناجوانمردانه ات را شــنیدیم و افســوس 
خوردیم که چرا به قدر بدخواهان میهنمان  تو را نمی 
شناختیم. کمی دیر شده ولی به پاس یک عمر تالش 
علمــی بی منت و بی نام و نشــان برای اقتدار کشــور 

عزیزمان ایران، به تو افتخار می کنیم.

روحت شاد«
اســامی هنرمندانــی چــون پرویزپرســتویی، ابراهیم 

حاتمی کیا، کمــال تبریزی، مجید مجیــدی، همایون 
اســعدیان، منوچهر محمدی، منوچهر شاهســواری، 
مازیار میــری، رضا میرکریمــی، نرگس آبیار ، فرشــته 
طائرپــور، محمــد مهدی عســگرپور، کامــران ملکی ، 
رســول صدرعاملــی، مجتبــی راعی، محمد حســین 
حقیقی، حســن برزیــده، محمد علــی نجفی، حبیب 
احمــد زاده، آتیــال پســیانی، فرهــاد توحیــدی، اکبر 
نبوی، فرهاد قائمیان، ایــرج تقی پور، محمد داودی، 
عبدالحمیــد قدیریــان، علــی قائم مقامــی، مهرداد 
فرید، نوید محمودی، بهمن اردالن، حافظ احمدی، 
محمد قاســمی ، محمد حســین مهدویــان، مهدی 

فخیم زاده در انتهای این دل نوشته آمده است.

کتاب

هنر

»درکربال چه گذشت« از ۱۸۰ هزار نسخه گذشت

دل نوشته جمعی از سینماگران خطاب به شهید محسن فخری زاده

فارس- این روزها خبری مبنی بر همکاری »ماهسون کرمزگول« خواننده 
سرشناس ترکیه ای برای بازی در سریال »پدرخوانده« در فضای مجازی و 

برخی رسانه ها منتشر شده که گالیه این هنرمند را نیز درپی داشت.
بر اساس خبرهای پراکنده، مذاکراتی از طرف عوامل ساخت سریال »پدر 
خوانده« با این خواننده محبوب و مشــهور کشور ترکیه برای بازی و نیز 
خوانندگی در این سریال و تیتراژ پایانی صورت گرفته که ظاهرا چون فعال 
در مرحله پیشنهاد است و خواننده مذکور توافق نهایی را به مرحله بعد 
از خواندن و پذیرش فیلمنامه و شرایط و خواسته هایش موکول کرده، 
قرار بر این بوده که فعال چیزی رســانه ای نشــود در حالیکه تا همینجای 
کار به ســرعت در فضای مجازی و برخی رسانه ها منعکس شده که گالیه 
»ماهسون« را در پی داشته است. هادی انباردار مدیرتولید و مجری طرح 
سریال »پدرخوانده« درباره این پروژه گفته بود: این مجموعه قرار است 
در دو فصل برای پخش از شبکه نمایش خانگی تولید شود که هر فصل 

از این سریال ۱۸ قسمت خواهد بود.
مجری طرح ســریال »پدرخوانده« گفت: بخش هایی از سریال در ترکیه 
فیلمبرداری می شــود و در این ســریال بازیگــران ایرانــی و ترکی حضور 

خواهند داشت.
بــه گفتــه وی، برای حضــور »ماهســون کرمزگــول« خواننــده، بازیگر و 
کارگردان کرد تبار ترکیه مذاکرات انجام شده است و انتظار می رود وی به 

عنوان بازیگر در این سریال حضور یابد.
این فیلم یک ملودرام اجتماعی است که داستانش از ابتدای انقالب آغاز 

شده و تا زمان حال ادامه خواهد داشت.
پس از انتشار این خبر »ماهسون کرمزگول« در صفحه اینستاگرام خود 
ضمن گالیه ای ضمنی نوشــت: فقط یک ســناریو به دست من رسیده و 
تنها یک پیشــنهاد اســت. اگر دوستش داشته باشــم و درباره شرایط به 
توافق برسیم در این سریال بازی خواهم کرد. البته که رسانه ای کردن آن 

از سوی طرف ایرانی یک رفتار غیر حرفه ای بود.

انتقاد خواننده 
سرشناس ترکیه از عوامل 

یک سریال ایرانی


