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H A M N A V A . I R

  

              غالمحسین اسالمی فرد

رهبر انقاب اســامی در  مراسم ســالگرد شهادت 
حــاج قاســم ســلیمانی چهــار توصیــه مهــم بــه 
مســئوالن و ملت ایران داشتند: »در همه زمینه ها 
قوی شــوید«، »به دشمن اعتماد نکنید«، »اتحاد 
ملــی را حفــظ کنید« و »بیــش از آنکه بــه فکر رفع 
تحریم باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید.«

حضرت آیت هللا خامنه ای روز گذشته )چهارشنبه( 
در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپهبد 
شــهید ســردار ســلیمانی و خانــواده آن شــهید 
واالمقام، شهید ســلیمانی را قهرمان ملت ایران و 

قهرمان امت اسامی خواندند.
رهبر انقاب اســامی در دیدار با دســت اندرکاران 
مراســم سالگرد شــهادت حاج قاسم ســلیمانی و 
خانواده شــهید ســلیمانی چهار توصیــه مهم به 
مســئوالن و ملت ایران داشتند: »در همه زمینه ها 
قوی شــوید«، »به دشمن اعتماد نکنید«، »اتحاد 
ملــی را حفــظ کنید« و »بیــش از آنکه بــه فکر رفع 
تحریم باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید.« 

)بخشی از بیانات رهبر معظم انقاب(
۱- آنچه در عمل مشاهده شده این است که »قوی 
بودن« و »قوی شــدن« در همه ســاحات زیســت 
انسانی ما، بزرگترین سد و عظیم ترین دژی است 
کــه ایران را بــه راه صحیح بازیگــری در صحنه بین 
المللــی و منطقه ای و تاثیرگــذاری در عرصه های 
داخلی می کشــاند. چنانچه ما»قوی شدنمان« را 
بر هــر امری ترجیح دهیم و بر آن ایســتادگی کنیم 
قطعــا در تعامات منطقه و بیــن المللی مان نیز 
موفق تر خواهیم بود و صد البته که طعم دلپذیر 

قوت را نیز همه آحاد ملت خواهند چشید.
۲- عدم اعتماد به دشمن یک پشتوانه بسیار قوی 
نیاز دارد و آن شــناخت دشــمن اســت. با دشمن 
شناسی است که خواهیم دانست چگونه باید با آن 
رفتار کنیم. دشمن شناسی از اصول اولیه و اساسی 
انقاب اســامی ایران بود. کافی است یک باردیگر 
رجوع کنیم و ابعاد نخستین انقاب اسامی ایران را 

درک کنیم.  آنگاه خواهیم دانست که ...
ادامه در صفحه دو
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مردم همت کردند
شهر قرمز نداریم

درآمدهای مس سونگون
 کجا می رود؟

والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار 
گرامی باد

نماینده ورزقان:رئیس جمهوری :

             احمد حیدری

بارهــا در روایات از زبان پیامبــر، امامان، مؤمنان 
و دیگر معتقدان به توحید تصریح شــده که »به 
عدالت، زمین و آســمان اســتوار می ماند«)کافی 
5/ ۲66؛ عوالــی اللئالــی ۱03/4؛ مکاتیــب األئمة 
۱/ ۲96 و ...(. روایتــی بســیار تکان دهنــده از امام 
صادق)ع( اســت که »عدالت قوام بخش آسمان 
و زمین« را به تصویر می کشد و ما دیروز و امروز و 
همیشه به یادآوری آن روایت محتاجیم. ابی وّلد 

حّناط روایت می کند: 
از فردی در خارج کوفه طلبی داشتم و برای گرفتنش 
اســتری کرایه کــردم. وقتی به مقصد رســیدم، خبر 
شــدم بدهکار به منطقه ای دیگر رفته است. با این 
که اســتر را فقط برای رفتن تا آنجا کرایه کرده بودم، 
به سوی مقصد دوم رهسپار شدم. با رسیدن به آنجا 
دیدم وی به بغداد رفته است. ناچار به بغداد رفتم 
و طلبم را گرفته و بازگشــتم. سفرم پانزده روز طول 
کشــید. برای راضی کردن صاحب استر، بعد از بیان 
عــذر خود، پانزده درهم اضافه دادم تا راضی شــود 
ولی او راضی نشــد و کرایه ۱5 روز را از من خواســت. 
به قضاوت قاضی کوفه )ابوحنیفه( توافق کردیم و 
او بعد از پرس و جو، قضاوت کرد چون اجاره کننده 
بر خاف شــرط و بدون اجازه استر را به مقصد دوم 
و بعد به بغداد برده ، در حکم دزد اســت و دزد فقط 
ضامن عین مال اســت و با برگردانــدن عین مال، 

دیگر بدهی ای ندارد. 
این قضاوت بر صاحب استر بســیار گران آمد. او را 
دلداری دادم و با پرداخت مبلغی راضی اش کردم. 
در ایــام حج بــه محضر امــام صادق)ع( رســیدم و 
ماوقع را به اطاع ایشــان رساندم.  حضرت فرمود: 
»همین قضاوت ها اســت که آســمان را از باریدن و 
زمین را از برکت دادن، بازداشــته است«! حکم این 
اســت که باید کرایه از کوفه تا مقصــد دوم و از آنجا 
تا بغداد و از بغــداد تا کوفه را بپردازی. عرض کردم 
آقا در ایــن مدت هزینه علف اســتر را داده ام؛ آیا او 
نباید هزینه علف را به من برگرداند؟ فرمود چون 
تو غاصــب بــوده ای، هزینه علفش هــم به عهده 

خودت است.
عــرض کردم با دادن مبلغــی از او رضایت گرفته ام! 
فرمــود: آن موقع با توجه به حکم ظالمانه قاضی، 
راهی به طلب خودش نداشــته و طبیعی بوده که 

با گرفتن چند درهم از تو اعام رضایت کرده است؛ 
ولــی وقتی بداند که به واقع ایــن مقدار از تو طلب 
دارد، ]معلوم نیست راضی شود[. نزد او برو و او را از 
حقوقش آگاه کن ، اگر بعد از آگاهی، از تو راضی شد 
که خوب، و گر نه با دادن حقِّ او، خود را خاص کن.
ابــی وّلد گویــد وقتــی او را از حکــم عادالنــه امــام 
صادق)ع( باخبر کردم، عرض کرد: همین که مرا به 
حقانّیت امام صادق)ع( آگاهی دادی و افضلّیت او 
را برایم روشن نمودی، مرا کافی است و اگر بخواهی، 
با کمال میل حاضرم پولی هم که داده ای، به تو باز 

گردانم)الکافی، 5/ ۲90، حدیث6( .
بنــا بر اخبار، جوان ســرباز وظیفــه ای نگهبان درب 
دادگســتری بابل بوده اســت. یک قاضــی را چون 
ماســک داشــته، نشــناخته و از او کارت شناســایی 
خواسته، به دستور آن قاضی، او را به اطاقش برده و 
به پایه صندلی بسته اند و از آن قاضی مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته است! خبر در فضای مجازی پخش 
شــده و ســتاد کل نیروهای مسلح بررســی کرده و 
رفتار نامناســب با این ســرباز را تأیید کرده اســت. 
متعاقب آن کمیتــه ویژه هیئت نظــارت بر حقوق 
شهروندی اســتان با حضور رییس کل دادگستری 
و مســوول بازرسی نیروی انتظامی استان، تشکیل 
جلســه داده و در نهایت بــا عذرخواهی بازپرس و 
دلجویــی مقامات قضایی از ســرباز نامبرده، وی از 
شــکایت خویش صرف نظر و اعام گذشت نموده 
اســت! بــه احتمال قــوی با توجــه بــه عذرخواهی 
بازپرس توهین کننده و رضایت سرباز، پرونده هم 

مختومه خواهد شد! 
آیا این سرباز، جز اعام رضایت چاره دیگری داشته 
اســت؟ آیا اقــدام آن بازپرس هتــک حیثیت نظام 
جمهوری اســامی و دســتگاه قضایی ایــن نظام و 
هتک قشر مستضعفی مثل سرباز وظیفه مظلوم 

و بی پناه نیست؟ 
آیا کیفر آن بازپرس با عذرخواهی منتفی می شود؟ 
آیا این اســت عدالتی که می خواهد مایه اســتواری 

زمین و آسمان در جمهوری اسامی باشد؟ 
آیا همان گونه که امام صــادق )ع( فرمود، این گونه 
مواجهه شورای تأمین با توهین و ضرب و شتم یک 
ســرباز بی پنــاه از جانب یک بازپرس مســتظهر به 
شــأن قضاوت، از مصادیق قضاوت های بازدارنده 

باران آسمان و برکات زمین نیست؟
جماران

با این »عدالت« زمین و آسمان استوار است؟
      

  

چهار راه موفقیت نظام
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صفجات 4-5

پرونده سرخاب برای شب یلدا

یلدازیرسایهکاجهایلدازیرسایهکاجها
آیا همان طور که رســم و رسوم یلدا، در این چند سال اخیر که دارد با رنگ و لعاب کریسمس 
آمیخته می شــود، طی ســال های بعد از نطر معنایی هم اثری بر آیین شــب چله ما خواهد 
داشــت؟ یلدایی که به باور اغلب مورخان 500 ســال قبل از میالد مسیح رواج داشته، چنین 
اصیل و خواســتنی و غنی، با رنگ و لعاب و زیبا، واقعا چه نیاز به همراهی تم های کریسمس؟

حر ف اول

  

نگاهی به در هم آمیختگی آیین یلدا و جشن کریسمس در سال های اخیر
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ادامه از صفحه یک
 دشمن شناسی مقدمه ای بسیار اساسی برای عمل 
ما در صحنه هــای منطقه ای و بین المللی اســت. 
بدون این مقدمه اساســی قطعــا در توجه به عدم 

اعتماد به دشمن ناکام خواهیم بود.
3- حفظ اتحاد ملی و تقویت آن پادزهر اساسی سم 
پاشــی های دشــمنان ایران و انقاب اسامی است. 
سالهاست که می کوشــند میان دل های ایرانیان و 
مســلمانان جدایی افکنند و قلب هایی را که مملو 
از عشــق به دین و میهن است آکنده از کینه و نفرت 
نسبت به یکدیگر سازند. با مراقبت از اختاف افکنی 
های قومی، مذهبی، دینی و سیاسی در صحنه های 
اجتماعی باید چنان باشــیم کــه ارجحیت و اولویت 
وحدت و اتحادآحاد ملت بر هر امری دیگری نمایان 
و جلوه گر باشــد. ایــن پادزهر نه تنهــا ایرانیان را از 

کشندگی سموم مصون می کند بلکه مانند زهری از 
پای درآورنده دشمنان را نشانه می گیرد.

4 سالهاســت که از ســوی غربــی ها و ســازمان های 
عریض و طویل شان تحریم شده ایم. سردمدار این 
تحریم کنندگان نیز آمریکاست. سالهاست که وعده 
و وعیدها تمامی ندارد و مدت هاست که از بدعهدی 
هایشان آسیب های جدی دیده ایم. نمونه آخر این 
بدعهدی ها نیز برجام است. به نظر می رسد باید با 
اتخاذ راهبردی دیگر  اولویت را بر خنثی سازی تحریم 
هــا بگذاریم تا رفــع آنها. چنانچــه اولویــت را بر رفع 
تحریم هــا بگذارید احتمال زیــادی دارد که مقدرات 
کشــور معطل شــرایطی خــاص شــود در حالیکه با 

اولویت قراردادن خنثی ســازی تحریم ها می توانیم 
بــرای رفــع تحریــم ها نیــز فرصت ســازی کنیــم. در 
حقیقت  ضروری و منطقی است که ،نگاه و تاکیدمان 
به ســوی خنثی کــردن تحریم ها باشــد  و به محض 
بــروز شــرایط با حفــظ اولویــت، و با روش درســت، 
عاقانه، ایرانی- اسامی و عزتمندانه در پی سیاست 
رفع تحریم ها  برویم. چنین مسیری قطعا با توجه به 
ســه راهبرد دیگر هموار تر خواهد بود. بدین وسیله 
راهبردهای چهارگانه چونان چهاراهی خواهد بود که 
سرلوحه قرار دادن آنها ، موفقیت چشمگیر جمهوری 
اسامی ایران را در صحنه های داخلی و بین المللی، 

در پی خواهد داشت.                                                                  ایرنا

خبرآنالیــن - از مجلــس اول تا امــروز در هر دوره ای 
افرادی بودنــد که به البی من هــای مجلس معروف 
شــدند؛ همــان افــرادی کــه گاهی بــه دلیل ســوابق 
حضورشــان در پارلمان، گاهی به خاطر فعالیت های 
سیاســی یا شأن و منزلت حزبی، یک سر و گردن باالتر 
از دیگــران بودنــد و توانســتند از قــدرت تاثیر گذاری 

بیشتری برخوردار باشند.
همــه  از  و  می چرخــد  انگشتشــان  روی  »مجلــس   
قدرت و توانشان اســتفاده می کنند تا حرفشان را به 
کرســی بنشــانند«؛ این حکایت البی من ها و تا حدی 
سلبریتی های مجلس اســت که معادالت پارلمانی را 
رقم می زنند و دســته و گروه های خود را دارند، گاهی 
هم آنقدر ســنبه پــر زوری پیدا می کنند که حرفشــان 

تبدیل به نظر کلیت مجلس می شود.
از مجلــس اول تا امروز در هــر دوره ای افرادی بودند 
کــه به البی من هــای مجلس معروف شــدند؛ همان 
افــرادی کــه گاهی بــه دلیل ســوابق حضورشــان در 
پارلمان، گاهی به خاطر فعالیت های سیاسی و شان 
و منزلت حزبی، یک سر و گردن باالتر از دیگران بودند 
و توانســتند از قدرت تاثیر گذاری بیشــتری برخوردار 

باشند.
داستان البی گری در مجالس یازدهم 

داســتان مجلس یازدهم با هیچ کدام از ادوار پارلمان 
شــباهتی نــدارد؛ اســفند 9۸ در شــرایطی یازدهمین 
انتخابات مجلس برگزار شــد که نظارتی اســتصوابی 
شــورای نگهبان  کاندیداهــای اصولگرایــان را در یک 
صف عریــض و طویل قــرار داد و جریــان رقیبش با 
معــدود کاندیدای معــروف روانه میــدان رقابت کرد 
از ســوی دیگر اتفاقات سیاسی و موج رد صاحیت ها 
رمــق را از مشــارکت مــردم در انتخابــات گرفــت و در 
نهایت مجلس یازدهم عــاوه بر آنکه با کمترین نرخ 
مشــارکت در تاریــخ چهل ســاله انقاب اســامی کار 
خود را آغاز کرد عما به مجلســی دســت چین شده از 
یک جریان سیاســی و حذف رقیــب از صحن پارلمان 

تبدیل شد. 
البتــه تفاوت ها تنهــا در نوع رقابــت انتخاباتی ظاهر 
نشــد و به فاصله چند روز بعد از آنکه مجلس رســما 
کار خــود را آغاز کــرد تمایزهــا در روش و منش اهالی 
خانه ملت با ســلف خود نیز آشــکار شــد؛ از جدال ها 
و جنجال آفرینی ها گرفتــه تا بی نظمی های بی حد و 
حصری که در جریان صحن علنی به نمایش گذاشته 

می شد.
از آنجــا کــه در ایــن مجلس تنهــا صدای یــک طیف 
سیاســی به گوش می رســد و صــدای مخالفی وجود 
نــدارد طبیعــی بــود کــه حداقــل موضــوع البی گری 
برای جلب نظــر نماینــدگان چندان معنایــی ندارد 
و تصمیمــی کــه در تنهــا فراکســیون سیاســی گرفته 
می شــود همــان در صحن علنی پیاده ســازی شــود 

موضوعی که بی کم و کاست در این ۷ ماه اثبات شد.
البتــه با همه این تفاســیر تصور می شــد چهره هایی 
که ســابقه حضور در مجلس و عرصه سیاست دارند 
نبض پارلمــان یازدهم را به دســت بگیرند و در حکم 
ســوپاپ اطمینــان ظاهــر شــوند و هــر جــا الزم بود 
ترمز افراطی گری را بکشــند. الیاس نــادران، مرتضی 
آقاتهرانــی، مصطفــی میرســلیم، حمیدرضــا حاجی 
بابایــی، عبدالرضــا مصــری و ... اینهــا از چهره هــای 
شــناخته شــده ای هســتند کــه هرچنــد در بیــرون از 
پارلمان یــا در ادوار گذشــته به عنــوان مخالفان تند 
و تیز شــناخته می شــدند اما این روزها آنقدر سرعت 
غیرمجــاز تنــدروی در خانه ملت جــوالن می دهد که 
حتی این چهره ها نیز ســکوت اختیار کردند و کمتر در 

میدان لیدری و سخنرانی ظاهر می شوند. 
در سوی دیگر میدان اقلیت ها هم در سکوتی عجیب 
فرو رفته اند، مســعود پزشکیان که پرســابقه ترین و 
بانفوذترین چهره این طیف از نمایندگان اســت نیز 
این روزها بنایش را بر گوشه نشینی و سکوت در گوشه 
ای از صحن گذاشته است و تحرکی از خود نشان نمی 

دهد.
 البیست های تاریخ ۴۰ ساله

»البی گــری پارلمانی« از همان آغاز تشــکیل مجلس 
شــورای اســامی شــکل گرفت حتــی قبل تــر از آن در 
مجلــس شــورای ملــی  نقش و رنــگ زیادی داشــت. 
هرچنــد در دوره نخســت مجلــس، بــه دلیــل عدم 

وجود مرزبندی های دقیق سیاسی کمی طول کشید 
تا معانی راســت و چپ قوام یابــد، اما حتی در همین 
مجلس نیــز نمایندگان شــاخصی در مجلس وجود 
داشتند که رابط پارلمان و گروه های سیاسی محسوب 

می شدند.
از میــان چهره های برجســته حاضــر در مجلس اول، 
می تــوان از علــی اکبرهاشــمی رفســنجانی، حســن 
روحانــی و علی اکبر ناطق نوری بــه عنوان مهمترین 
نماینــدگان نزدیــک به حــزب جمهوری اســامی یاد 
کرد. حزبی که با حضــور در »ائتاف بزرگ« انتخابات 
در  را  دوره  ایــن  کرســی های  اول،اکثریــت  مجلــس 
اختیار داشــت.از دیگر ســو چهره هایــی چون یدهللا 
ســحابی،مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی نیز بودند که 
البی گران طیف نزدیک به نهضت آزادی به شمار آمده 
و رابط میان گروه های بیرون مجلس و نمایندگان به 

شمار می آمدند.
تقســیم بندی های  و  جریانــات  برخــی  حــذف  بــا 
جدیــد موســوم به چــپ و راســت درفضای سیاســی 
کشــور،درمجلس دوم البی گری های سیاســی بیشتر 
معطــوف به جناح بندی هــای درون جریــان انقابی 
بود.درهمیــن راســتا افزون بر نقش پررنگ هاشــمی 
رفسنجانی در البی گری های پارلمانی، از مهدی کروبی 
و محمــد یزدی به عنوان نــواب رئیس نیز می توان به 

عنوان البیست های مشهور مجلس دوم نام برد.
البی گری ها در مجلس سوم که در اختیار جریان چپ 
بــود، متمایــل به جریان خــط امام شــد و چهره های 
برجســته چپ ســنتی چون مهــدی کروبــی در صدر 
البیست های این دوره قرار گرفتند، هرچند نمی توان 
از نقش نمایندگان دیگری چون  هاشمی رفسنجانی 

و حسن روحانی در این دوره صرف نظر کرد.
حکایــت البی من هــای مجلــس چهــارم متفــاوت از 
مجلس ســوم بود. در ایــن مجلس با حــذف تقریبا 
کامــل جریان چپ، بــار دیگر فرصت بــه البی گرهای 
راست گرایی چون حســن روحانی و محمدرضا باهنر 
رســید. روحانی که حتی در دوره غلبه تفکرات چپ گرا 
بــر مجلس، با تشــکیل مجمع عقا، نقــش مهمی در 
بســیج نیروهای سیاســی در بیرون مجلس داشــت، 
در این دوره نیز رابط مجلس و گروه های سیاســی به 
شمار می رفت. همین وضعیت، در مجلس پنجم نیز 
تکرار شد، هرچند البی گرهای این دوره، طیف تازه ای 
از محافظــه کاران بودند که عمدتــا نزدیک به دولت 
سازندگی محســوب می شــدند. عبدهللا نوری، علی 
اکبر ناطــق نوری، مصطفــی معین و فائزه  هاشــمی 
در ایــن دوره مجلــس نقــش مهمــی را در البی میان 
جریانات سیاســی بیــرون و درون مجلــس عهده دار 

بودند.
بــا روی کار آمــدن مجلس ششــم چهره های ســنتی 
جــای خــود را به نیروهــای تــازه نفســی داده بودند 
کــه می خواســتند تغییــرات اساســی ایجــاد کننــد؛ 
همیــن زمان بود کــه چهره هایی مانند بهــزاد نبوی، 
محمدرضــا خاتمــی بــه مهمتریــن البــی  من هــای 
مجلس ششــم معروف شــدند. البته هرچند قدرت 
نفــوذ این افــراد با دیگــران قابل مقایســه نبــود اما 
مجلس ششم سلبریتی ها دیگری هم مانند محسن 
صفایــی فراهانی ومحســن آرمیــن را نیز داشــت که 
نقــش پررنگی در معادالت پارلمانــی بازی می کردند. 
در این میان مهــدی کروبی نیز با قــدرت نفوذش در 

میان اصاح طلبان و اصولگرایان در جایگاه ریاســت 
مجلــس نقش رابــط مجلــس اصاح طلب بــا بدنه 

قدرت را به عهده گرفت.
از ســوی دیگــر هرچنــد اصولگرایــان کــه در مجلس 
ششم چندان پرتعداد نبودند اما در جمع اقلیت آنها 
غامعلی حداد عادل نقش زیادی داشت و به عنوان 
مهمترین البی من جریان راســت در مجلس ششــم 

شناخته می شد.
با تحوالت سیاســی مربوط به پایان دوره ششم که به 
ردصاحیــت جمع زیادی از نماینــدگان اصاح طلب 
انجامید، در این دوره، نقش البیســت های راســت گرا 
بار دیگر برجســته شــد و این بــار جریان موســوم به 
آبادگــران، در رایزنی هــای پارلمانی دســت برتــر را در 
اختیار داشــتند. در ایــن دوره بود که گوشه نشــینان 
مجلــس ششــم همچــون غامعلــی حدادعــادل و 
حمیدرضا حاجــی بابایی در کنــار چهره های دیگری 

توانستند البی من های برجسته پارلمان نام بگیرند. 
محمدرضــا باهنر نیــز یکــی از نمایندگانی بــود که از 
همان مجلس دوم تا مجلس نهم در پارلمان حضور 
داشــت؛ به زیر و بم های مجلس را خوب می شناخت 
او که روند تاثیرگذاری اش از  مجلس چهارم به خوبی 
آشــکار شــده بــود از مجلس هفتــم و کمرنگ شــدن 

حضور اصاح طلبان به اوج خود رسید.
مجلس دهم متفاوت تر از ادوار گذشــته ظاهر شــد؛ 
مجلســی که نــه ماننــد مجلس ششــم اصاح طلب 
بود و نه مثل مجلس هشــتم و نهم اصولگرا. هرچند 
چهره هــای نام آشــنا دیگــر در ایــن مجلــس حضور 
نداشــتند امــا از آنجــا که عما ســه فراکســیون امید، 
اصولگــرا و معتدلیــن اکثریت را در دســت نداشــتند 
موجب شــد تا قدرت البی چهره هایی که تــا امروز در 

این میدان حضور کمتری داشتند شکوفا شود.
محمدرضــا عارف، محمــود صادقی، علــی مطهری، 
بــه  کــه  بودنــد  چهره هایــی  ...از  و  سلحشــوری 
ســلبریتی های مجلــس دهــم معــروف شــدند امــا 
نمی تــوان آنهــا را در لیســت البی من هــای مجلــس 
دهمــی قرار داد. از ســوی دیگر غامرضــا تاجگردون 
و محمدرضا تابش از جمله افــرادی بودند که قدرت 
البــی انهــا در میــان ضعــف اصاح طلبــان مجلس 
دهم شــکوفا شــد و توانســتند در این میدان ظهور و 
بــروز کنند. از ســوی دیگــر محمدرضا حاجــی بابایی 
و مجتبــی ذوالنوری افــرادی بودند که نقش بســیج 
نیروهای اصولگرایی را بر عهده داشتند. چهره هایی 
چــون کاظم جالــی نیز نقــش پررنگــی در البی های 
درون پارلمانی و تغییر مســیر تصمیمات نمایندگان 

داشتند.
مجلس بدون البی من

مجلــس یازدهم اما گویا قرار اســت مجلســی بدون 
البی من باشــد، مجلســی که در آن عنــان کار تا اینجا 
در دست تندروها و افراطیونی جدید یا قدیمی است 
و عقایــی که تصور می شــد با تکیه بر ســوابق درون 
پارلمانی یا وجهــه حزبی می تواننــد لیدرگونه عمل 
کنند یا نفوذ یک البی من را در بهارســتان ایفا کنند تا 

اینجای کار کنار زده شده اند.
باید دید در ســال های باقیمانده از عمر این مجلس 
فضای درون پارلمانی و البی بهارســتان قرار است چه 

حال و هوایی را طی کند.
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حسن روحانی:

مردم همت کردند
 شهر قرمز نداریم 

ایسنا- رییس جمهور گفت: اول آذر خیلی نگران بودیم و ۱60 شهر ما 
قرمز بود ولی االن تعداد شــهرهای قرمز ما صفر است و شهر قرمزی 

نداریم؛ این به دلیل همت و بزرگواری مردم عزیز است.
حجت االســام و المســلمین حســن روحانی در جلســه ســتاد ملی 
مقابلــه با کرونا، اظهار کرد: اینکه در شــش  ماهه اول امســال رشــد 
اقتصادی ما با نفت و بی نفت مثبت شــد برای ملت ما افتخار است. 
هرچند که در بعضی از مشاغل این رشد انجام نشد اما در کشاورزی و 

صنعت این اتفاق رخ داد.
وی افزود: امیدواریم شــش  ماهه دوم ســال هم این رشــد اقتصادی 
بماند. همچنین پیش بینی ما این است که رشد اقتصادی ما در سال 
بعد هم مثبت باشد. امیدوارم بتوانیم تورم را هم مهار کنیم و شرایط را 

برای رشد اقتصادی در بخش خدمات هم فراهم سازیم.
روحانی با اشاره به شــب یلدا اظهار کرد: از مردم می خواهیم در شب 
یلدا به خاطر مصادف بودن با روز پرستار، برای حمایت از پرستاران و 
حمایت از ســامت مردم جامعه در مراسم یلدایی که همیشه بوده و 
اساس آن نیز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم است، برای سامتی 
بــزرگان خانواده دیــد و بازدیدها متوقــف شــود و از طریق تلفن و 

فضای مجازی این مراسم را بدون حضور انجام دهند.
رییس جمهور با یادآوری اینکه در دو ماه اخیر مردم، کســبه، اصناف، 
حمــل و نقل عمومی و خانواده ها برای کاهش شــیوع کرونا بســیار 
همکاری کردند، گفت: اول آذر خیلی نگران بودیم و ۱60 شــهر ما قرمز 
بود ولی االن تعداد شهرهای قرمز ما صفر است و شهر قرمزی نداریم 

این به دلیل همت و بزرگواری مردم عزیز است.
وی ادامــه داد: مردم در شــرایط کرونــا، دولــت و کادر درمان و همه 
نیروهایی که بار مســئولیت را بر دوش کشیدند، دست به دست هم 
دادند و ایــن اتحاد و همدلی و اعتماد مردم به تخصص بهداشــتی 

کشور بود که ما را از این موج سهمگین نجات دهد.
رییس جمهــور تاکید کرد: وقتی آمارها و نمودارهــا را نگاه می کردیم 
تقریبا همه جا موج سوم از موج قبلی بیشتر بوده است. هم ویروس 

قوی تر شده بود و هم به سمت سرما رفته بودیم.

یاللعجب! نامزد خود را معلوم 
کردند و بعد برایش قانون نوشتند

     
                 مصطفی داننده

 بیایــد قبــل از ورود بــه بحث، ســخنان دو تن از نماینــدگان مجلس 
یازدهم را با هم مرور کنیم.

ابراهیم عزیزی:» نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به 
تنهایی کفایت نمی کند و داوطلبان  انتخابات ریاســت جمهور،  باید 

سابقه اقامت در سایر کشورها را نیز نداشته باشند.«
نصرهللا پژمان فر:» در طول 40 ســال گذشــته آســیب هایی از ســوی 
افرادی که وابســتگی فکری و اندیشــه ای به کشور نداشــته و در طول 
مدت تحصیل در کشورهای بیگانه، حضور و اقامت داشته اند، متوجه 
کشور شده اســت، چرا که این افراد با فرهنگ سایر کشورها خو گرفته 

اند.«
ایــن ادبیات و طرح هایــی که در مجلس برای اصاح مــوادی از قانون 
انتخابات ریاست جمهوری اســامی ایران در حال مطرح شدن است، 
حکایت از تنگ تر شــدن حلقه  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

دارد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم برخی از رجال سیاســی که شــناخته شده 
هم هســتند در قبل یا بعد از انقاب، مــدارک تحصیلی خود را از خارج 
از کشــور گرفته اند. قاعدتا شما وقتی می خواهید از دانشگاهی مدرک 
بگیرد باید در آن کشور اقامت داشته باشید، مگر اینکه دانشگاه پولکی 

باشد و از راه دور به شما مدرک دکتری بدهد!
این کــه عزیزی مطرح می کند نامزد انتخابات نباید ســابقه اقامت در 
کشــور دیگری را داشته باشد، دلیل مشخصی دارد؛  اتاق فکری که این 
داستان را مدریت می کند، به خود نگاهی انداخته و دیده است که فارغ 
التحصیل خارج از کشــور ندارد و به خاطر همین با یک بند ســاده، به 

راحتی رقبای قدر خود در انتخابات را حذف می کند.
جالب اســت به ایــن افراد یادآوری کنیم که شــهید بهشــتی،چمران و 
عباس بابایی در خــارج از ایران زندگی کرده اند. احتمــاال اگر آنها امروز 

بودند، نمی توانستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.
مگر درحديث نبوي نیامده اســت که» اطلبوا العلــم و لو بالصين«؟ 
چرا پس شــمایی که ادعای دین داری می کنید با تحصیــل در خارج از 
کشور مشــکل دارید و دوست ندارید، تحصیل کردگان فرنگ به مقام 

و مسئولیت برسند؟
بــه نظر می رســد حذف ظریــف از صحنه سیاســی کشــور، مهم ترین 
خواســته این طرح پارلمان دوازدهم اســت. مســئله به شــدت ساده 
است. بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. امکان 
بازگشت به برجام و نفس کشیدن اقتصاد ایران در 6 ماه آینده وجود 
دارد. اصول گرایان روی انتخابات ۱400 حســاب ویــژه ای باز کرده اند و 
دوســت ندارند، قدرت را دوباره به رقیب واگذار کنند به خاطر همین 
معنا دســت به هــرکاری می زنند کــه کار دوبــاره به دســت طرفداران 

دوستی با جهان نیفتد.
باور کنید اگر بتوانند می نویســند؛ نامزد انتخابات ریاســت جمهوری 
باید در سال 99 به سرمربی تیم پرسپولیس زنگ زده باشد و برای آنها 

آرزوی موفقیت کرده باشد. کاری که رییس مجلس آن را انجام داد.
باور کنید اگر بتوانند می نویسند؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید 
سردار، دکتر، خلبان، شهردار تهران و رییس مجلس بوده باشد و گرنه 

نمی تواند ثبت نام کند.
مانصرالدیــن اول تیر را پرتاب می کــرد. بعد دور آن دایره می کشــید تا 
بگویــد دقیقا بــه هدف اصابت کرده اســت. دوســتان پارلمــان هم اول 
کاندیدای خود را مشخص کرده اند و بعد بر اساس آن قانون می نویسند!
نکته جالب این است که همین طرح در مجلس دهم مورد بررسی قرار 
می گرفت، همین افرادی که امروز نماینده هستند فریاد سر می دادند 
که با وجود مشــکات اقتصادی کشور، بررسی طرح های سیاسی مثل 

طرح اصاح انتخابات ریاست جمهوری چه ضرورتی دارد.
عصرایران

البیست های تاریخ ۴۰ ساله مجلس چه کسانی بودند؟ 

سکوت عقال و البی من ها در مجلس یازدهم
بیکاری البی من ها در مجلس یازدهم 

اخبارنظر

ناله کاسبان تحریم
 در عزای باخت ترامپ

چهار راه موفقیت نظام

                   محمدحسین سرابی نژاد

مقــام معظم رهبری در ســخنرانی ۱۸ تیر ۱3۷0 خویش برای مســئوالن وزارت امور 
خارجه، بر رعایت مثلث الزامی »عزت، حکمت و مصلحت« در سیاســت خارجی 

کشور برای تنظیم ارتباطات بین المللی، تاکید فرمودند.
ایشــان در دیــدار ۲۲ مــرداد ۱393 بــا مســئوالن وزارت خارجه، ســفرا و رؤســای 
نمایندگی هــای جمهــوری اســامی ایــران در خــارج از کشــور هــم طــی بیاناتی 
فرمودند: »یک دیپلماســی هوشــمندانه و فعال، می تواند دستاوردهای بسیار 
مهم سیاســی، اقتصادی، انســانی و اجتماعی به همراه بیاورد که با هیچ حرکتی 
از جملــه جنگ هــای پرهزینــه و پرخطر نیــز حاصل نمی شــود و ایــن واقعیت 
نشــان دهنده ی وزن و جایگاه دستگاه دیپلماســی در مجموعه ی مدیریت یک 
کشور است. قدرت هایی تاش کردند با زور و اسلحه منافع خود را تأمین کنند که 
ناکام ماندند، اما کســانی با ظرافت، هوشمندی و تحرک، توانستند منافع خود 
را به خوبــی تأمین کنند.« ایشــان »هوش و مهارت دیپلماتیــک«، »انعطاف در 
جای الزم«، »نفوذ ناپذیری در مواقــع ضروری« و »پایبندی صادقانه و عمیق به 
اهداف« را بعنوان عناصر دیپلماســی موفق معرفی کرده و درتشریح »هوش و 
مهارت دیپلماتیک« به »نرمش قهرمانانه« اشاره داشتند که »صلح امام حسن 

مجتبی علیه السام پرشکوه ترین نمونه ی تاریخی آن به شمار می رود.«
نرمش قهرمانانه برای رهایی از چنین وضعیتی مطرح گردید و بخوبی هم جواب 
داد. برجــام تصمیم نظــام بود و بســیاری از افرادی که اکنون بواســطه ی منافع 
شــخصی و جناحی، در کنار مخالفین دائمی برجام قرار گرفته اند، هم بر این امر 
تاکید داشته اند. برای نمونه الریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در این باره گفت: 
»برجام با شــرایطی که پذیرفته شــده، تصمیم عاقانه نظام بــود که برای انجام 
آن تیــم مذاکره کننده و بویژه رئیس جمهور محترم تاش زیادی کردند.« والیتی 
تصریح کرد: »ما حتمــا باید مذاکره می کردیم. ایــن تصمیم، تصمیم نظام بود 
و تصمیم فــرد نبود. نظام طرفدار مذاکره بود، چــه در دولت قبلی و چه در این 
دولت و اگر این مذاکرات انجام نمی شــد، گزینه دیگر جنگ بود.« آقای قالیباف 
رئیس فعلــی مجلس شــورای اســامی، در جریان مبــارزات انتخاباتی ریاســت 
جمهــوری ۱396 گفــت: »توافقنامه امروز یعنــی برجام، تعهد کشــور و حاکمیت 
اســت و هیــچ دولتی نمیتوانــد به هم بزنــد. اگر مــن توفیق خدمت پیــدا کنم، 
حتما پاســداری می کنم از این توافقنامه ای که انجام شده و این را هم مردم عزیز 
بدانند هر دولتی غیر از دولت فعلی هم بود، همین مسیر را طی می کرد، چرا که 

مجموعه ای از نظام و حاکمیت تصمیم به مذاکره داشتند.«
حجت االســام رفیعی اخیرا بدرســتی عنوان کرد: »اگر برجام کامل اجرا می شــد 
و ترامــپ آن را پاره نمی کرد، شــرایط کشــور اینگونه نبود، نگاه مــا به برجام باید 
منصفانه باشــد.« البته آنچه موجب دوری از انصاف می شــود، منافع جناحی و 
شــخصی اســت. کاســبان تحریم هرگز نمی پذیرند که منافع آنها با عادی شدن 
وضعیت کشــور، به خطر افتد. منافع سیاســی و مالی آنها زمانی تامین می شود 
که تحریم برقرار باشــد و ایران در انزوای سیاســی و امنیتی قرار گیرد، در اصطاح 

عامیانه »آنها الت کوچه خلوتند«.
بر این اســاس است که با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و بوجود 
آمدن بارقه های امیدی برای رفع تحریمها با بازگشت آمریکا به برجام، مخالفین 
داخلی برجــام عزا گرفتند. آنها بدون توجه به اینکــه ترامپ با جنگ اقتصادی و 
درمانی خود علیه کشــورمان، بزرگترین عامل درد و رنج کنونی مردم کشــورمان 
بوده و دستور قتل قهرمان ملی کشــورمان سردار شهید سلیمانی را صادر کرده 
اســت، در عزای شکست او ناله ها ســر می دهند. هنوز هم در رسانه ملی به نفع 
ترامپ مرثیه ســرایی می شــود و مشــاور معجزه هزاره ســوم او را نعــوذ بالله در 
جایــگاه »حر« قرار مــی دهد یا او را حــزب خدا در مقابل حزب شــیطان معرفی 
مــی کند. نمایندگان تندرو و ضد برجامی مجلس شــورای اســامی بدون توجه 
به مصوبه شــورای عالــی امنیت ملی مبنی بر رایزنی بــا وزارت امور خارجه »طرح 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها« را تصویب کردنــد. این اقدام، علی رغم نظر 
مخالف رئیس شــورای عالی امنیت ملی کشــور و بنابر قول واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهوری، تنها طی »هماهنگی یواشــکی« بــا »چند کارمند« دبیرخانه که 
»هیچ شأنی ندارند«، صورت گرفت. حال پشت پرده چه اتفاقی افتاده که شورای 
نگهبان نیز آن را فوری تایید کرد و ســخنگوی قوه ی قضائیه تهدید به برخورد با 

مقاماتی کرد که مصوبه مجلس را اجرا نکنند، معلوم نیست.
اگــر حکمت و مصلحــت در نظر گرفته می شــد، در زمانی که مــردم ایران بخاطر 
حماســه ی صبر ســه ســاله در آســتانه ی گرفتن پاداش بودند، چنیــن اقدامی 
صــورت نمی گرفــت. ترامپ با تمامی تاشــهای خود نتوانســت برجــام را بکلی 
تخریــب و نابود کند و مشــاهده کرد کــه بخاطر همین برجام به اغما رفته، ســه 
بار در شورای امنیت شکست خورد و نتوانســت اراده ی خود برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران را به کرسی بنشــاند. حاال در ایران قصد این است که کار ناتمام 
ترامــپ را تمام کنند و مــردم ایران نتوانند پاداش گرفته و نفس راحتی بکشــند. 
بــا توجــه موضعگیریهای مثبت بایــدن و همراهانــش قبل و بعــد از پیروزی در 
انتخابات، عاوه بر ایران، امیدهایی در میان کشــورهای دیگر از جمله اروپا برای 
رفع تحریمهای ظالمانه علیه مردم کشــورمان بوجود آمده بود، بر این اســاس 
قرار بود ۲4 آذر نشســت "مجمع تجاری اتحادیه اروپا و ایران" بصورت مجازی با 
حضور سفرای کشورهای اروپایی و سخنرانی وزیر امور خارجه شروع شود. اعدام 
شــتاب زده روح ا... زم کــه حتی به خود او محکومیتش اعام نشــده بود، موجب 
ایجاد موج گســترده ی منفی علیه کشــورمان در رســانه ها و افکار عمومی سایر 
کشــورها از جمله اروپا گشت و نشست مذکور نیز لغو گردید. از سوی دیگر اعدام 
شتاب زده ی زم موجب قرار گیری مجدد ایران در جایگاه متهم گردید، در حالیکه 
با ترور ناجوانمردانه ی دانشــمند شهید دکتر فخری زاده، نوعی سمپاتی به نفع 

کشورمان اتفاق افتاده بود.
ظاهرا تلخکامی بعضی، از شکســت در انتخابات ریاســت جمهوری سال ۱396 از 
بین نرفته و آنها بدون در نظر داشــتن سرنوشــت مردم و درد و رنجی که بخاطر 
تــداوم تحریمهای ظالمانــه، بویژه در دوره ی پاندمی کرونا متحمل می شــوند، 
بدنبــال خنثی ســازی هر گونه احتمال بازگشــایی هــا در روزهای باقــی مانده از 

دولت فعلی هستند.  
شایســته اســت که بخاطر جمهوری اســامی ایــران و رهایی مردم کشــورمان از 
درد و رنج فراوانی که مســتحق آن نیســتند، به سیاســت اعام رهبر معظم مبنی 
بــر »عزبت، حکمت و مصلحــت« چنگ بزنیــم و بخاطر منافع مالی و سیاســی 
شخصی و جناحی بیش از این منافع، امنیت و یکپارچگی ایران را در معرض خطر 
قرار ندهیم. باید »هوش و مهارت دیپلماتیک«، »انعطاف در جای الزم«، »نفوذ 
ناپذیری در مواقع ضــروری« و »پایبندی صادقانه و عمیق به اهداف« را بعنوان 
عناصر دیپلماسی موفق بکار گرفت و حافظ منافع، امنیت و یکپارچگی سرزمینی 

بود.
خبرآنالین
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                نسرین هزاره مقدم

در سالهای اخیر، ما شاهِد افزایش شکاِف هزینه- 
دستمزد در طول سه ســال بوده ایم. این فاصله 
ابتــدا یک میلیــون تومان بــوده، ســال بعد، یک 
میلیون و 500 هزار تومان شــده و ســال بعدتر به 
۲ میلیون و 300 هزار تومان رســیده اســت. با این 

حســاب، اگر همین روند بخواهد ادامه داشته باشد 
در ســال ۱400، فاصلــه ی دریافتــی کارگــران و ســبد 

معیشت به بیش از 3 میلیون تومان خواهد رسید.
»دســتمزد« مهم ترین مطالبــه و دغدغه ی طبقه ی 
کارگر اســت؛ معیشــت کارگران شــاغل و بازنشســته 
وابســته  کار  شــورایعالی  در  مــزدی  مذاکــرات  بــه 
اســت و معمــوًل اباغیــه مزدی بــرای یکســال تمام 
الزم االجراســت، هرچند در قانون کار ممنوعیتی برای 

ترمیم مزد و مستمری درمیانه ی سال وجود ندارد.
تولِد گفتماِن »سبد معیشت«

در مــاده 4۱ قانون کار، دو مولفــه با خاصیت تجمیع 
و همزمانــی برای تعییــن افزایش حداقل دســتمزد 
سالیانه کارگران مشخص شده اســت؛ اول نرخ تورم 
رسمی اعامی بانک مرکزی و دوم کمینه ی هزینه های 
زندگــی بــرای یــک خانــوار متوســط. همزمانــی این 
مولفه ها و خاصیت تجمیعی آنها به این معناست که 
دستمزد همزمان باید هر دو شــرط را برآورده سازد: 
نرخ افزایش مزد باید بیشــتر از نرخ تورم رسمی باشد 
»به گونه ای که« که بتواند هزینه های حداقلی زندگی 
را بــرآورده ســازد. با اینهمه تــا پایان ســال 96 و قبل 
از آغاز مذاکرات جدی برای دســتمزد 9۷، شــرط دوم 
تعیین دســتمزد یعنی حداقل هزینه های زندگی، به 
هیچ وجه در مذاکرات و گفتگوهای رسمی و سه جانبه 

در نظر گرفته نمی شد.
در زمســتان 96، شــورایعالی کار مصوبه ای داشت که 
براســاس آن، محاســبه ی نرخ سبد معیشــت خانوار 
–ترجمــان عملــی و محاســباتی شــرط دوم تعییــن 
دســتمزد- به صورت ســه جانبه تبدیل به یــک الزام 
شــد. تنها پس از محاسبه ی ســبد معیشت برای یک 
خانوار متوسط اســت که مذاکرات دستمزد می تواند 

آغاز شود.
 در همیــن راســتا، کمیته ی تخصصی و ســه  جانبه ی 
دســتمزد، ذیل شــورایعالی کار با حضور نمایندگان 
دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شد؛ این کمیته 
در ســه ســال اخیر )9۷، 9۸ و 99( در ماه هــای پایانی 
ســال، محاســبات ســبد معیشــت خانوار متوسط را 
انجام داده و رقم نهایی آن را مشــخص کرده اســت. 
نماینــدگان دولت، کارگــران و کارفرمایــان، پای این 

عدد توافقی امضا گذاشــته اند و آن را به عنوان »پایه 
قانونی« برای حداقل دســتمزد ســالیانه کارگران به 

رسمیت شناخته اند.
در بســتر همین روال عرفی، بیســت و پنجــم آذرماه 
9۸، آغاز به کار رســمی کمیته دســتمزد بــرای تعیین 
نرخ سبد معیشــت ۱400 در جلسه رسمی شورایعالی 
کار اعــام شــد؛ به ایــن ترتیــب، در هفته هــای آینده 
نمایندگان سه گروه از شــرکای اجتماعی، محاسبات 
رســمی ســبد معیشــت را آغاز خواهند کــرد و قبل از 
کلید خوردن چانه زنی  های رسمی مزد ۱400، این نرخ 

نهایی و اعام خواهد شد.
اما ســوال اینجاســت کــه صرِف محاســبه ی »ســبد 
معیشــت خانوار متوســط« چه فایــده ای در زمینه ی 
دســتمزد و معیشــت طبقــه ی کارگــر دارد؛ آیــا ایــن 
محاسبات منظم ساالنه توانسته بهبودی در معیشت 

کارگران به وجود آورد؟
تاثیِر گفتماِن سبد

ارزیابِی پراگماتیستی این محاسبات نشان دهنده ی 
تاثیرگــذاری صفر یــا نزدیک بــه صفــر آن در تعیین 
دستمزد سالیانه است. برای اثبات این حقیقت، بهتر 
اســت مروری بر روند محاسبه سبد و تعیین دستمزد 

در سه سال اخیر داشته باشیم.
در ۲۲ فروردیــن 9۷، حداقل دســتمزد کارگران برای 
این ســال )9۷(، ۲۲ درصد افزایــش یافت و پایه مزد 
بــه یک میلیــون و ۱۱4 هــزار تومان رســید؛ در نتیجه 
کارگران حداقل بگیر فاقد فرزند در ســال 9۷، حدود 
یک میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشتند؛ این 
در حالیست که سبد معیشــت رسمی و مورد توافق 
هر ســه گروه اجتماعی بــرای ســال 9۷، ۲ میلیون و 
645 هــزار تومان نرخ گذاری شــد. اگــر خوش بینانه 
و بــا اغماض به دریافتی کارگــران نگاه کنیم و فرض 
بگیریم که کارگران بیمه شــده، همه مزایای مزدی را 
می گیرند، می توانیم ادعا کنیم در سال 9۷، دریافتی 
کارگــران حداقل بگیــر، حدود یک میلیــون تومان از 

سبد معیشت حداقلی کمتر بوده است.
در ســال 9۸، حداقل دستمزد 36.5 درصد افزایش 
یافــت و پایه مزد بــه یک میلیــون و 5۱۷ هزار تومان 
رســید. در این ســال، دریافتی کارگــر حداقل بگیر با 
احتســاب همــه ی مزایای مــزدی، حــدود ۲ میلیون 

و ۱00 هــزار تومــان بود و این در حالیســت که ســبد 
معیشــت رســمی مصــوب کمیتــه ی دســتمزد ذیل 
تومــان  هــزار   ۷59 و  میلیــون   3 کار،  شــورایعالی 
نرخ گذاری شــده بــود. با این حســاب، در ســال 9۸ 
بازهــم با رعایــت اغمــاض و خوش بینــی، دریافتی 
کارگران حداقل بگیر حدود یــک میلیون و 500 هزار 
تومان نســبت به ســبد معیشــت حداقلی و رسمی، 

عقب ماندگی داشته است.
بــه ســال 99 می رســیم؛ امســال حداقــل دســتمزد 
کارگــران بعد از مدتها چانه زنی و گفتگوهای کشــدار، 
۲6 درصد افزایش یافــت و پایه مزد به یک میلیون و 
9۱۱ هزار تومان رســید. با این حســاب، دریافتی کارگر 
حداقل بگیر با احتساب مزایای مزدی، ۲ میلیون و 6۱۱ 
هزار تومان اســت. این در حالیست که در بهمن 9۸ و 
قبل از مذاکرات جدی دســتمزد 99، کمیته دســتمزد 
شــورایعالی کار، سبد معیشــت حداقلی را 4 میلیون 
و940 هزار تومان نرخ گذاری کرد. بنابراین در سال 99، 
دریافتی کارگران حداقل بگیر، حدود  ۲ میلیون و 300 

هزار تومان از سبد معیشت حداقلی عقب تر است.
محاسبه ی نرخ تغییرات تفاضل این دو عدد )دریافتی 
کارگر در هر ســال و نرخ سبد معیشــت رسمی( نشان 
می دهد که هرچه جلوتر آمده ایم فاصله ی دســتمزد 
و سبد معاش بیشتر شــده است یا به عبارت ساده تر، 
هرســال عقب افتادگی دســتمزد از هزینه های بسیار 
حداقلی زندگی، بیشتر شده است. در واقع، ما شاهِد 
افزایش شــکاِف هزینه- دســتمزد در طول ســه سال 
بوده ایــم. این فاصله ابتدا یک میلیــون تومان بوده، 
ســال بعد، یک میلیون و 500 هزار تومان شده و سال 
بعدتــر به ۲ میلیون و 300 هزار تومان رســیده اســت. 
با این حســاب، اگر همین روند بخواهد ادامه داشــته 
باشد در ســال ۱400، فاصله ی دریافتی کارگران و سبد 

معیشت به بیش از 3 میلیون تومان خواهد رسید.
بنابراین باید پرســید فایده محاسبه ســاالنه و حتی 
ماهانه ی ســبد معیشــت چیســت؟ اگر قرار باشد در 
تعیین دستمزد، نرخ توافقی و سه جانبه ی سبد، هیچ 
محلی از اعراب نداشــته باشد، صرف اعام این اعداد 

چه فایده ای دارد؟
نظِر فعاالن کارگری در رابطه با گفتماِن سبد

علــی خدایی )عضــو کارگــری شــورایعالی کار( در این 

رابطه می گوید: تا قبل از مذاکرات مزدی 9۷، دولتی ها 
از اساس حق کارگران برای دریافت دستمزد به اندازه ی 
هزینه های زندگی را به رسمیت نمی شناختند و مبنای 
چانه زنی هــای مزدی، نرخ تورم رســمی بــود؛ فایده ی 
نهادینه شــدِن گفتماِن »ســبد معیشــت« این است 
کــه دولتی ها و کارفرمایان مجبور به اعتراف شــده اند 
که حق کارگران، بســیار بیشــتر از این حرفهاســت؛ در 
ضمن، در مذاکرات مزدی 9۸ و 99 نرخ توافقی سبد، به 
عنوان یک ابزار برای چانه زنی توسط گروه کارگری مورد 
استفاده قرار گرفت؛ نمی گویم نتیجه ی مطلوب یا برابر 
با نرخ سبد حاصل شد اما به هرحال، محاسبات سبد، 
ابــزار خوبی بــرای چانه زنی کارگــران و نمایندگان آنها 

بوده و هست.
فرامــرز توفیقی )رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شــوراها( نیز در این رابطه می گوید: صرف محاســبه 
عدد و رقم برای ســبد معیشــت، هیچ نفعی به حال 
طبقه ی کارگر ندارد. اگر قرار باشد هر سال ما محاسبه 
را انجــام دهیم و دولتی ها هم پای آن را امضا بگذارند 
امــا بعد بروند ســراغ همان عدد و رقم هــای ناچیز و 

کمتر از نرخ تورم، محاسبات هیچ فایده ای ندارد.
به گفته ی او، ســبدی که به صورت رسمی و سه جانبه 
نرخ گذاری می شــود، بسیار حداقلی است و فاصله ی 

زیادی با هزینه های واقعی زندگی دارد.
توفیقی تاکید می کند: ســال قبل قرار شد راهکارهای 
احصــای هزینه هــای غیرخوراکــی، ماننــد مســکن، 
آمــوزش و بهداشــت به بحث گذاشــته شــود که این 
اتفاق نیفتاد و کماکان ســبد معیشــت خانوار با مبنا 

قرار دادن ســبد خوراکی ها و آشــامیدنی ها و بســیار 
حداقلی و غیرواقعی محاســبه می شود؛ حال آنکه در 
دوسال اخیر با رشد 500 درصدی هزینه های مسکن 
و گرانی هزینه هــای آموزش )متعاقب مجازی ســازی 
تحصیل( و بــاال رفتن هزینه های درمان و بهداشــت 
به دلیل ســربار ناشــی از کرونا، مبنا قرار دادن ســبد 
خوراکی ها و تعیین ســبد معاش براساس آن، خیلی 
جواب نمی دهد. در ســبد رســمی، تنهــا خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها دقیق نرخ گذاری می شود و باقی اقام، 

با نسبت گیری تعیین می شود.
تعیین هزینه ی مســکن، آمــوزش و درمــان، اهمیت 
بسیار دارد. در قانون اساسی، پرداخِت »دستمزدهای 
اجتماعی« وظیفه ی حاکمیتی دولت است؛ دستمزد 
اجتماعی به معنای فراهم سازِی مسکن، درمان رایگان 
و آموزش همگانی و رایگان اســت؛ براساس اصول ۲9، 
30 و 3۱ قانون اساســی، درمان رایگان، بیمه همگانی، 
آمــوزش رایگان و تامین مســکن با اولویــت کارگران و 
روستانشــینان، از وظایــف حاکمیتی دولت اســت که 
متاسفانه در دهه های گذشته، هیچ کدام از دولت های 
تعدیلی بعد از جنگ، به این وظایف تمکین نکرده اند؛ 
در چنین شرایطی، وقتی دولت اراده ای برای پرداخت 
دســتمزدهای اجتماعــی نــدارد، بایســتی هزینــه ی 
حداقلی مولفه  هایی ماننِد مسکن، درمان و آموزش، 

به دقت احصا و در محاسبات سبد، لحاظ شود.
به گفته توفیقی، در مذاکرات کمیته دســتمزد برای 
تعیین ســبد ۱400، ایــن مولفه ها بایســتی احصا و 
نرخ گذاری شــود و عاوه بر ایــن، افزایش نرخ  اقام 

در ســال جاری بایستی به دقت در نظر گرفته شود 
اما از همه اینها مهم تر، تعیین دســتمزد براســاس 
نرخ ســبد محاســبه شــده اســت که اگر قرار باشــد 
بازهم در تعیین دســتمزد، محاســبات سبد منظور 
نشــود، این محاســبات بافایــده و از حیــز انتفاع 

ساقط خواهد بود.
عبــدهللا وطنخــواه )فعال کارگــری( نیــز در رابطه با 
محاسبات سبد معیشت به صورت سالیانه می گوید: 
سبد معیشــت نیز مانند بسیاری از گفتمان های رایِج 
ســال های اخیر، از »معنا« تهی شــده است؛ بسیاری 
از گفتمان هــای خــوب، دیگر معنایی ندارنــد و دچار 
تهی بودگی شده اند. مدتهاست که همه در مورد سبد 
معیشــت صحبت می کنند؛ از نمایندگان مجلس که 
می خواهند خود را حامی کارگران نشان دهند گرفته 
تــا دولتی هــا و وزرای اقتصــادی اما کاربــرد اصلی و 
اساسی گفتمان سبد که همان تعیین دستمزد بر این 
مبناست، نادیده گرفته می شود؛ با این حساب، اینکه 
هر ســال بگویند سبد معیشــت به این رقم یا آن رقم 
رسید، چه فایده ای برای کارگران دارد؟ محاسبه سبد 
وقتی مفید فایده اســت که حداقل دستمزد کارگران 
شاغل و حداقل مســتمری کارگران بازنشسته، حول 
و حوش رقم محاســبه شده تعیین شــود؛ حاال ده یا 
بیست هزار تومان باالتر یا پایین تر؛ غیر از این باشد، 
محاسبه ی سبد تقریبًا »آب در هاون کوبیدن« است!

او بر این عقیده اســت که تا زمانی که کارگران تشــکل 
مســتقل و قدرتمنــد و قــدرت چانه زنــی و اعتراض 
نداشــته باشــند، از اعداد و ارقــام کاری برنمی آید؛ تا 
این پیش شرط ها فراهم نباشــد، در بر همین پاشنه 

خواهد چرخید!
جمع بندی

مــروری بر رویکردهای مزدی دولتی هــا و کارفرمایان 
در ســال های اخیر نشــان می  دهد که آنهــا به اجبار و 
ناخواســته به محاســبات رســمی ســبد معیشت تن 
می دهند و با اکراه بســیار پــای آن را امضا می گذارند 
اما وقتی پای مذاکره جدی و نهایی دستمزد می رسد، 
چون »قدرت« و »توان چانه زنی« دارند، حتی اگر این 
توان چانه زنی منجر به »اقناِع طرف مقابل« نشــود، 
بــه زور حــرف خــود را به کرســی می نشــانند و مزد را 

مطابق خواسته ی خود تعیین می کنند.
 در چنین شــرایطی، ســوال اینجاســت که آیــا بازهم 
محاسبه سبد ۱400، کاماًل بافایده خواهد بود؟ آیا در 
سال ۱400،  روند افزایش شــکاِف دستمزد- هزینه ها 
ادامه می یابــد و فاصلــه ی دریافتی کارگران و ســبد 
حداقلی که فاصله ی بســیار با واقعیات زندگی دارد، 

به بیش از 3 میلیون تومان خواهد رسید؟!         ایلنا

             لیال حسین زاده

معدن ظرفیت بزرگی در کشــور اســت که می تواند جایگزین 
نقش نفت در اقتصاد شــود؛ از این رو با توجه به ظرفیتی که 
در ســونگون وجود دارد، می تواند محور توســعه آذربایجان 
قرار گیرد. اما اینکه آیا این اتفاق افتاده یا نه محل بحث است.

 معــدن مس ســونگون بــا ذخیــره زمین شناســی حــدود 
یک میلیــارد تــن دومین معدن بــزرگ ایران بــوده و یکی از 

معادن بزرگ دنیا نیز به شمار می رود.
 به نظر می رسد، سهم ایران در تولید مس به نسبت ذخیره 
موجود هنوز اندک بوده و با وجود اینکه ســه درصد ذخایر 
مس دنیا در کشــور ما قرار دارد، ســهم ایــران از تولید مس 

جهان فقط یک درصد است.
در حال حاضر تولید جهانی مس بالغ بر ۲۲ میلیون تن در 
سال است؛ در حالی که در کل شرکت ملی صنایع مس ایران 
که تقریبا تنها تولیدکننده مس کشــور است، ساالنه حدود 
۲۲0 هزار تن مس محتوا به صورت کاتد و کنســانتره تولید 

می شود.
مجتمع مس سونگون شــاید مزیت نسبی و یا حتی مطلق 
استان آذربایجان شرقی باشد که می تواند در توسعه منطقه 
بسیار تاثیرگذار باشد. در حال حاضر در این مجتمع  3 هزار 
و  500 نفر به طور مســتقیم و چند برابر این رقم نیز به شکل 
غیرمســتقیم اشــتغال دارند که با اجرای طرح.های توسعه 

می تواند به شکل چشمگیری افزایش یابد.
با همــه این اوصاف گویا همه اتفاقات سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعــی که هــر از گاهی این از آن ســبقت می گیرد، همه 
دســت به دســت هم داده اند تا تکمیل و به سامان رسیدن 
طرح های توســعه مس ســونگون را همچنــان معطل نگه 
دارند و تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان همچنان در 

هاله ای از ابهام قرار گیرد.
از طرف دیگر نگاه محبت آمیزتر شرکت ملی مس به کرمان 
و گسیل ارزش افزوده و ســرمایه های مس سونگون به این 
شــهر تحت عناوین مختلف سایه شوم سیاسی کاری ها را بر 
دومین معدن بزرگ ایران سنگین تر و مردم منطقه را حتی از 

درآمدهای مالیاتی این معدن بی بهره کرده است.
رویکرد کرمانیزه شرکت ملی مس!!

»شــرکت ملی مس در مجموعه ســونگون ســرمایه گذاری 
کرده و اگــر رویکرد این ها در گردش مالــی، خدمات دهی و 
غیره کمی کرمانیزه)!( به نظر می رسد یک چالش مدیریتی 

است.«
این جمله ای است که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی بــه زبــان مــی آورد و می گویــد: اگــر این 
چالش وجود نداشــت و یک شــرکت از یک استان و یا کشور 
دیگر در مجموعه مس سونگون ما ســرمایه گذاری می کرد، 
مراحــل ســرمایه گذاری شــامل تولید کنســتانتره، تغلیظ، 
ذوب و فرآوری بود که می توانســت توســط همان شــرکت 
یا یک شرکت دیگر انجام شــود که در حال حاضر هم انجام 

می شود.
 داوود بهبــودی می گویــد: ما برای اســتقال شــرکت مس 
آذربایجان هم تاش کرده ایــم. البته این کار در مقطعی که 
شــرکت مس دولتی بود از لحاظ حقوقی سهل بود. حاال که 

شرکت ملی مس به بورس رفته و سهامدار خصوصی دارد از 
لحاظ حقوقی کار راحتی نیست که بخشی از دارایی های یک 
شرکت را جدا کنیم؛ باید حق و حقوق سهامداران حقیقی و 

حقوقی در نظر گرفته شود.
وی تصریــح می کنــد: نماینــدگان در دوره هــای مختلــف 
مجلــس هــم تاش هایــی بــرای اســتقال مس داشــتند. 
مدیریت عالی استان هم به عنوان مدیر اجرایی می تواند در 

این عرصه منشُا اثر و تعیین کننده مسیر باشد.
بهبودی یــادآور می شــود: در دوران وزارت دکتر رحمانی به 
بخــش معدن توجه زیــادی صورت گرفت و حساســیت ها 
و محدودیت هایــی که از طرف مرکز وجود داشــت با توجه 
خاص وی اصاح شــد و تاش های ایشان به ویژه در ارتباط 

با مس سونگون قابل تقدیر است.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی 
خاطرنشــان می کنــد: در حال حاضــر هم باید بــا برقراری 
ارتباطات موثر و ابزارهای موجود همان مسیر را ادامه دهیم 

و در مجموع صنایع معدنی در استان ما باید تقویت شود.
سهم ورزقان از درآمدهای مس سونگون کجا می رود؟

شهرســتان ورزقــان بــا توجــه بــه دارا بــودن ظرفیت های 
معدنی، جایگاه ویژه ای را در استان آذربایجان شرقی به خود 
اختصــاص داده و یکی از مطالبات اصلی مردم این منطقه 
بازگشــت یک درصد از ســهم فروش معادن به شهرســتان 

است.
در این ارتباط نماینده ورزقان در مجلس شــورای اســامی 
مدعی می شود: ساالنه حدود 300 هزار تن مس کنستانتره 
در ســونگون به فروش می رسد که هر ۱00 هزار تن آن حدود 
90 هزار تن مس محتوا دارد؛ یک درصد از فروش این معدن 
حــدود ۱۸0 تا ۲00 میلیارد تومان می شــود کــه طبق قانون 
برنامه ششــم توســعه باید بازگــردد و در خود شهرســتان 

هزینه شود.
 وی با بیان اینکه ۱5 درصد از حقوق دولتی معادن نیز طبق 
ماده ۱4 قانون معادن باید در خود شهرســتان هزینه شود، 

توضیح می دهد: حقوق دولتی مس سونگون 500 میلیارد 
تومان است که ۱5 درصد آن ۷5 میلیارد تومان می شود؛ این 
ارقام برای شهرستان قابل توجه است که معلوم نیست چرا 

به شهرستان باز نمی گردد.
اللهــوردی دهقانــی اظهار مــی دارد: یک درصــد از عوارض 
آالیندگی معادن نیز باید به شهرســتان بازگردد که این رقم 

در مورد مس سونگون  حدود ۲00 میلیارد تومان است.
وی در ادامــه یادآور می شــود: مــا می توانیم معــادن را از ۲0 
درصــد حقوق دولتــی معاف کنیم کــه ایــن ۲0 درصد برای 
حفــظ محیط زیســت، کارهــای عمرانی، توســعه معادن و 
تحقیق هزینه شود؛ در مورد مس سونگون ۲0 درصد حقوق 

دولت ۱00 میلیارد تومان می شود.
نماینده ورزقان در مجلس شورای اسامی تصریح می کند: 
نیازمند تدوین یک سند محکم، قوی و آینده نگر در ارتباط با 

توسعه معادن و صنایع معدنی در استان هستیم.
هشدار درباره انحصار و مافیای موجود در صنایع 

فلزی و معدنی

عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس با بیــان اینکه 
حضور مافیا موجب شده مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین 
دستی فوالد و مس تامین نشود، گفت: در حوزه آهن برخی 
تولیدکنندگان، شمش را با هدف ارزآوری صادر کردند و این 
امر موجب افزایش چشم گیر قیمت شمش به دلیل کمبود 

عرضه شد.
الهــوردی دهقانــی بــا بیــان اینکه معــادن همچون ســایر 
بخش ها از ســوءمدیریت مســئوالن در امــان نمانده اند، 
اظهار داشت: در حال حاضر کشور با پدیده ای به نام داللی و 
خام فروشی در صنایع معدنی و فلزی روبه رو است؛ به طور 
مثال زنجیره مس و فوالد به دلیل گرانی ارز و سیاســت های 
نادرســت به کار گرفته شــده با مشــکات بســیاری دست و 
پنجه نرم می کند، برخی برای کسب سود بیشتر، بدون توجه 
به نیاِز حلقه های بعدی زنجیــره تولید، محصوالت خود را، 

صادر می کنند.

حتی از درآمدهای مالیاتی مس سونگون هم 
نمی توانیم، بهره مند شویم!

اســتاندار آذربایجان شــرقی هم کــه مجدانه پیگیر ســهم 
استان از درآمدهای معادن و به ویژه مس سونگون است، 
ابراز مــی دارد: متن صریح قانون برنامه ششــم می گوید، 
بایــد ۱5 درصــد از درآمدهای معــادن و کانی ها به عنوان 
حقوق دولتی پرداخت شــود؛ سپس به استان ها بازگردد 
و برای توسعه اســتان صرف شود؛ عاوه بر آن یک درصد 
از این درآمدها برای زیرســاخت ها و یــک درصد نیز برای 

بهبود شرایط زیست محیطی باید هزینه شود.
محمدرضــا پورمحمــدی یــادآور می شــود: از آنجایــی که 
منابع درآمــدی دولت محدود شــده درآمدهایی را که به 
خزانه واریز می شــود، دوبــاره به اســتان بازنمی گردانند. 
اگر هم بخواهنــد بازگردانند به وزارتخانه مربوطه محول 
می کنند که با این مکانیزم توزیع، حداکثر 5 تا ۸ درصد به 
استان می رســد. در هر صورت یکی از اصلی ترین منابعی 
که می تواند به توسعه استان کمک کند، صرف درآمدهای 

استان در خود استان است. 
وی ابــراز مــی دارد: عــاوه بــر مس ســونگون، معــادن و 
صنایع متعــددی داریم که اگر درآمدهــای آنها در هر یک 
از زمینه های توسعه ای استان هزینه شود، گردش مالی و 
ســرمایه گذاری مجدد ایجاد می کند و در نتیجه بسیاری از 

مشکات بومی حل خواهد شد.
این مســوول با بیان اینکه باید واحدهای تولیدی استان 
مالیات هــای خــود را در اســتان پرداخــت کننــد، متذکــر 
می شــود: برخــی از شــرکت های بــزرگ مثــل مــس که در 
کرمان ثبت شــده مالیات  خود را هــم در کرمان پرداخت 
می کننــد و در نتیجــه حتی ما از درآمدهــای مالیاتی مس 

هم نمی توانیم بهره مند شویم.
تصویب سرمایه گذاری 1۴ هزار میلیارد تومانی در 

مس سونگون
پورمحمــدی در پاســخ در ارتبــاط با طرح های توســعه 

مس ســونگون، توضیــح می دهــد: بخش عمــده ای از 
مراحــل تولیــد مــس کاتــدی، ذوب و پاالیــش را طــی 
کرده ایــم امــا این همه ماجرا نیســت و بــرای راه اندازی 

بقیه مراحل نیز کمر همت بسته ایم.
وی می افزایــد: ۱4 هــزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری 
برای راه اندازی مرحله ســوم تولید کنســتانتره، تغلیظ، 
ذوب و پاالیش مس در شــورای عالــی معادن تصویب 
شــده و از نماینــدگان محتــرم و هیات مدیــره شــرکت 
مراحــل  طــی  در  را  مــا  داریــم  تقاضــا  مس ســونگون 

باقی مانده همراهی کنند.
راه اندازی  می شــود:  متذکر  آذربایجان شرقی  اســتاندار 
ذوب مس شامل صنایع پایین دستی است که به ایجاد 
هزاران فرصت شــغلی و گردش مالــی در منطقه منجر 

می شود.
سخن آخر...

بررسی ها نشــان می دهد، ذخیره قابل برداشت معدن 
مس ســونگون به حدود 900 میلیون تن می رسد. برای 
برداشــت کامــل از این ذخیــره باید حــوزه جغرافیایی 
معدن مس ســونگون گســترش یابــد تا امکان ارســال 
مــاده معدنی بــرای طرح های توســعه فــاز 3 تغلیظ و 

کارخانجات ذوب و پاالیشگاه فراهم شود.
شــرکت  مالیاتــی  و  مالــی  حســاب های  انتقــال 
مس ســونگون بــه اســتان نیــز بســیار ضــروری و مورد 
تاکید مســووالن و نمایندگان آذربایجان شــرقی اســت 
که عدم تحقق ایــن امر معنای دیگری جز بی عدالتی در 
حق مردم و جوانان ورزقان و اســتان آذربایجان شــرقی 
ندارد که شــاید یکی از دالیل اصلی نبود سرمایه گذاری 
مس ســونگون  مالــی  عوایــد  از  حاصــل  کافــی  و  الزم 
در آذربایجــان انحصــار معــادن مــس کشــور در قالب 
شــرکت صنایع مس ایران بــه مرکزیت و محوریت مس 

باشد. سرچشمه 
گویا شــرکت صنایع مس ایران خود را باالدست معادن 
مــس کشــور می دانــد و اصــا  قصــد نــدارد اهمیت و 

جایگاه مس سونگون در اقتصاد کشور را تصریح کند.
از طرف دیگر ناآشــنایی مســووالن آذربایجان شــرقی از 
منابع سرشار مس سونگون و نبود طرح های تحقیقاتی 
و اکتشــافی جدید از دیگر عواملی است  که  این معدن 
در برابر معدن مس سرچشــمه کرمان به حاشیه رانده 

می شود.
شاید طرح ایجاد شرکت مس آذربایجان در دولت دهم 
یکــی از اقدامــات مناســب بــرای زدودن انحصارطلبی 
صنایع مس ایــران بود اما با وجــود تاش های صورت 
گرفتــه، پــس از مدتی انــدک راکد ماند در حالــی که اگر 
روال طبیعــی خود را ادامه می داد امروز این شــرکت در 
قالب هلدینگ های مختلف می توانست مسیر توسعه 

اقتصادی استان را هموار کند.

صرف محاسبه ی "سبد معیشت" فایده ای ندارد
 آیا در سال 1۴۰۰ شکاف دستمزد و هزینه های حداقلی زندگی 3 میلیون تومان خواهد بود؟

دومین معدن بزرگ ایران؛ به نام آذربایجان به کام دیگران !
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۱.گوشــی تلفــن همراهم، یک مشــکلی پیدا کرده بــود که مجبور 
شــدم ببرمش بــرای تعمیر. بس که همــه زار و زندگی مان ریخته 
تــوی همیــن مســتطیل هوشــمند، یــک لحظــه هم نمی شــود 
گذاشــتش روی زمیــن. پرس و جــو کــردم و جایی نشــانم دادند 
که بی معطلی بشــود اشــکال گوشــی را رفع و رجوع کــرد. مغازه 
در منطقه مرکزی و شــلوغ شــهر بــود. موقع ظهر را بــرای رفتن 
انتخاب کردم و امیدوار بودم کووید یک لحظه ســرش را گذاشته 
باشــد روی زمین و دلش بخواهــد توی آفتاب کم رمــق آذر ماه، 

کمی چرت بزند. 
وقتی رســیدم تعجب کردم. شــلوغ بــود و پــر از آدم. چرا؟ چون 
نزدیک شب یلدا هســتیم و بازار خرید نه، چون سال های پیش، 
امــا خــب همچنــان داغ اســت. مغازه هــای لباس و اکسســوری 
و ظــرف و ظروف در بــورس، همه بــا ویترین های تزیین شــده 
و مــژده تخفیــف یلدایــی با تم هــای زیبــا. نماد بــرف و جوراب 
بابانوئــل و کوکی آدمک و کاه، بیش از بقیه تزئینات یلدایی انار 
و هندوانه به چشــم می آید. راستش کریســمس، پیشی گرفته از 

یلدا انگار. 
۲. گوشی ام حالش خوب شــد. خب، برگردیم به دنیای مجازی و 
زندگی مجازی مان را از ســر بگیریــم. در باال پایین کردن صفحات 
و گشــت و گذار مجازی هم بازار جشن یلدا به راه است. خیلی ها 
به اســتقبال هــم رفته انــد و دیزاین خانــه و زندگــی و خصوصا 
نوعروس ها، با خنچــه یلدا و آموزش تزئینات و پخت و پز دســر 
و غذا و درخت کریســمس باال سر خنچه ها و همان»چیله لیخ«، 
انگار امســال این تزئینات کریسمس، بیش از سال های پیش،با 
یلــدا درآمیختــه اســت. خب بلــه، واقعا هم چشــم نوازاســت و 

فریبنده و به روز.
3. آتلیــه عکاســی کودکی که چند بار پســرم را بــرده ام آنجا برای 
عکاسی، تبلیغ فرستاده است: از تم های جدید یلدا و کریسمس 
امســال ما دیــدن فرمایید و آدرس پیج آتلیه بــا رنگ آبی، آماده 
کلیــک کردن اســت. تم کریســمس و یلــدا. جدی جــدی یلدا و 
کریســمس دارند تبدیل به یک چیز می شــوند. انار، توی دســت 
بچه هایی با لباس قرمز و کاه بابانوئل روی ســر و در پشت سر، 
درخت تزئین شده با کوکی های آدمک ها و عصای راه راه و توپک 
های درخشــان و هندوانه پای درخت. ملغمه ای از ایران باستان 
و میــاد مســیح و اروپا، همه و هیچ کدام و البته با ســبک پســت 

مدرن! عجب، عجب!
یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به علت اثرپذیری آیین شب 
یلدا از جشــن کریســمس می گوید: »در واقع علــت این پدیده 
که از مدت ها قبل شــروع شــده، کم کاری و کم توجهی مســئوالن 
در اهمیــت دادن به عناصر و ارزش هــای فرهنگی، ملی و میهنی 
است. در نتیجه همین بی تفاوتی مسئوالن، مردم و به خصوص 
نســل جوان رو به جشــن هایی مثــل کریســمس و ولنتاین و... 

آورده اند.«
امــان هللا قرایی مقــدم ادامــه می دهد:»بــه عنوان یــک جامعه 

شــناس ایــن خطــر را چندین ســال پیش گوشــزد کــرده بودم. 
بیگانگی با فرهنگ ملی از دوره کودکســتان آغاز می شود. معلوم 
بود وقتی که مسئوالن عناصر فرهنگی را ایدئولوژی زده کرده اند 
و به عبارتی با مسائل ایدئولوژیکی که از جایی دیگر بود مخلوط 
کردند و آنها را مهم شمردند، درون جوانان از ارزش ها، هنجارها، 
اعیــاد و جشــن های ملــی، اســطوره های ملــی و میهنــی خالی 

می شود.«
اینکه با هر چیزی که بشود حال دل را خوب کرد و لبخند را، شده 
برای چند ســاعت در این روزهای ابری و تلخ شیوع ویروس و در 
خانه ماندن های طوالنی، بر لب نشــاند، بی شــک خوب است و 
دلپذیر. یلدا هم بهانه خوبی است. کارهای ساده ای مثل تزئین 
خانه و چیدن ســفره و دلخوشی های کوچک و رنگی با هر میزان 
از انرژی که هر کسی، بر حسب عاقه اش صرف این کارها کند. نه 
قابل نقد است و نه ســزاوار مذمت. دلخوشی و شادی، در بستر 
خانه و خانواده، اتفاقا قابل ستایش است و شایسته قدردانی. 

قرایی مقدم با تاکید بر نقش و تاثیر عوامل درون زا و اسطوره ها 
و هنر ملی در این زمینه، می گوید: »تئوری ای در غرب وجود دارد 
که می گوید ما باید کاری کنیم که خاهای به وجود آمده در خرده 
فرهنگ ها و فرهنگ ها را با ابزار و وسایلی که ایجاد می کنیم مثل 
رادیو و تلویزیون و سریال ها و... به سمت فرهنگ و تمدن غرب 
حرکــت دهیم. ولی مــا چکار کرده ایــم؟ همان طور کــه ژاپنی ها 
کیمونو و ســامورایی خود را حفــظ کرده اند و از فرهنگ غرب هم 

عقب نماندند. باید بدانیم قدرت رسانه بی اندازه است. «
این جامعه شــناس ادامــه می دهد: »وقتی موســیقی ملی حرام 
اعــام می شــود، بدیهی اســت جــوان به ســمت موســیقی رپ و 
هیپ پاپ و تتلوهــا برود. خیابان های شــهرهای ما به نام کدام 
بزرگ ملی نامگذاری شــده اســت؟ مجســمه های بزرگان ایرانی 
کجاست؟ هر مجسمه یک کاس دانشگاه است. موسیقی و هنر 
ایــران، دین و تقوا و ملی گرایی اســت. وقتی زمانی گفته شــد هر 
چه گذشــتگان انجام داده اند بیخود اســت، جوان هم گفت حاال 
که گذشته بد و بی ارزش است به سمت چیزهای غریبه برویم. ما 
بــرای عید نوروز و یلدا چکار کرده ایم؟ در کدام میادین جشــن و 

آتش بازی بر پا کردیم؟«
فرهنــگ زنــده نگه داشــتن آیین هــای ملی و رســم و رســومات 
از آن جهــت کــه به مــا هویــت می بخشــد و ریشــه هایمان را در 
خــاک وطن مان، آبیــاری می کند، موضوعی اســت که جای بحث 
ندارد. اما برپایی رســم های فرهنگ ها و ملت هــای دیگر، جدا از 
بررســی های روانکاوانه، می تواند دالیل بســیار متفاوت از هم در 
بین اجراکنندگان آنها داشــته باشد. اما آمیختگی و ورود فرهنگ 
بیگانــه در آیین هــای کهن فرهنگ مــا، در نگاهی موشــکافانه و 
تیزبیــن، چه اثــری می تواند بــر روی ما و خصوصا نســل جدید 

بگذارد؟ 
محمدرضا پویافر، جامعه شناس هم در این خصوص، می گوید: 
ســاختارهای رســمی ما تاکنون اقدامات جدی برای ورود به این 
موضوع انجام نداده اند. وقتی بــرای این کار هیچ برنامه  ریزی و 
سیاست گذاری تعمدًا وجود ندارد که آئین های ملی ما مثل یلدا 
بزرگ و برای آن نمادسازی شود، پسن باید توجه بیشتر مردم به 
جشن سال نو میادی و اســتفاده بیشتر از نمادهای کریسمس 

در سطح شهر عجیب به نظر بیاید.
او اضافه می کند: باید برای این موضوع، اقدامات سازمان یافته 
پژوهشــی انجام شــود تا بتــوان دربــاره آن بیشــترصحبت کرد. 
توجــه به کارکترهای آئین های ملی مثل ننه ســرما در شــب یلدا 
به شــکل خیلی ضعیف در کتاب داســتان کودکان یا برنامه های 

انیمیشــنی کار  شــده است. شــاید اینطور تصور می شــود که اگر 
کارکترهــای آئین ملی بزرگیاترویجشــونددر تضــاد با نمادهای 

دینی است .
در ایــن بیــن مرتضی کــه در یکی از معابــر پر تردد تبریــز مغازه 

فروش وسایل تزئینی دارد، در پاسخ به اینکه چرا از نشانه های 
شــب چله بــرای طراحی ویترین فروشــگاه اش اســتفاده 

نکرده اســت؟ توضیح می دهد: »به جز انار سفالی و 
شیشــه ای که اتفاقا آن هم تولید چین اســت، 

ِالمان دیگری برای تزئین شب چله وجود 
نــدارد. ماحتی بانزدیک شــدن به عید 

نــوروز از حاجــی فیروز یــا نمادهای 
ســفره هفت ســین بــرای تزئین 

فروشگاه استفاده می کنیم، 
تزئینات  کــه  آنقــدر  اما 

تنوع  کریســمس 
برای  و  دارند 

م  د مــر
ب  ا جــذ

 ، ســت ا
ی  ن هــا لما ِا

نوروزی تولید شده، 
این قابلیت راندارد.«

ادامــه  در  هــم  قرایی مقــدم 
سخنان خود می گوید: »شاهدیم 

کــه ارامنــه عزیــز کریســمس خــود را 
بــه درســتی بــه جــا آورده و فرزند خــود را 

ارمنی و مســیحی بار می آورند. ولی ما فرزندان 
خــود را از بعــد فرهنگــی و دینی، آمــوزش و پرورش 

و توجــه بــه ارزش هــا و میــراث ملی رهــا کــرده و در این 
خصــوص ضعیف عمــل کرده ایــم. عوامــل درون زا و برون زا 

در ایــن موضوع موثر اســت و مردم تازه به دوران رســیده، برای 
فخرفروشــی و دهن کجــی به مســئوالن بــه این ســمت گرایش 
پیــدا می کنند. امروز جوانــان به جایی رســیده اند که می گویند: 
)حرمت هیچ عمل، اندیشــه  و رســمی واجب نیســت و می توان 
از آن تخطــی کرد( ذائقه جــوان ایرانی را تغییــر داده اند و وقتی 
ذائقــه تغییر کرد، جوان غرب زده شــده و از میهــن فرار می کند. 
سرزمین موعودش می شــود غرب و ارزش ها و هنجارهای غربی 

مثل کریسمس، ولنتاین، بالماسکه و...« 
آیا همان طور که رســم و رســوم یلــدا، در این چند ســال اخیر که 
دارد با رنگ و لعاب کریســمس آمیخته می شــود، طی سال های 
بعد از نطر معنایی هم اثری بر آیین شب چله ما خواهد داشت؟ 
یلدایی که به باور اغلب مورخان 500 ســال قبل از میاد مســیح 
رواج داشــته، با باور زایش و تبرک و گرامیداشــت خورشید و آغاز 
روزهــای طوالنی، ســفره ای با میوه های دانه دار بــه تعبیر زایش 
و باروری و ســرخ و قرمز به تعبیر خوشــی و خورشید، چون انار و 
هندوانه چنین اصیل و خواســتنی و غنی، با رنگ و لعاب و زیبا، 

واقعا چه نیاز به همراهی تم های کریسمس؟ 
امــا خب، ما آدم هــاِی تکراِر آنچه که رواج دارد هســتیم. آدم های 
اهل تقلید که نمی خواهیم از قافله داشتن عکسی یادگاری کنار 
درخت کاجی تزئین شــده عقب بمانیم. آدم هایی که رنگ ســرخ 
هندوانــه و انار را برداشــته و روی کوکی های کریسمســی نقش 

می زنیم تا تلفیقی بسازیم از همه چیز. 

          

 

           شهرام ابراهیمی

یلدا نمود بودن اســت. بــودن در حیات و تکاپــو و پویایی در زندگی 
کوتاه انسانها

یلده استعاره ایست از زندگی.
حالتی بسیار فشــرده به مدت یک شب و ترجمانی از زندگی یک فرد 

می تواند باشد.
اما چرا یلدا چنین اســت و یلدای کرونایی امسال چه وجه از زندگی را 

به ما گوشزد می سازد ؟
۱.یلدا پایان سیادت تاریکی است. یلدا نوید بخش امید است. همان 
امیــد که بزرگترین ســرمایه زندگی هر انســان اســت. یلدا نشــانی از 
خمیرمایــه پویایی بشــر برای حرکت بــه وضع بهتر اســت. حرکت از 

تاریکی به سوی نور. از محدودیت به سوی آزادی
اما یلدای کرونایی امســال که مشحون از محدودیت است حامل دو 

نکته است :
یکم : تا فرصت دم و بازدم هست امید هم هست

دوم : تا توانائی آزادی و پویائی هست ، قدر آن را باید دانست.
۲. یلدا نشانی از جوانی است. در این شب جوانان گرد خانه بزرگترها 

جمع می شوند و تولد نور را جشن می گیرند.
اما یلدای کرونایی امسال همه در خانه خویش به عزلت می نشینند.

راســتی چه فرصت اســتثنائی پیــش آمده بــرای تفکر جوانــان برای 
روزهای پیری

چه غنیمتی است برای بازاندیشی در نعمت وجود بزرگترها
و چه فاصله مبارکی اســت این یلدای کرونایی برای تدبیر در آینده و 

قدردانی از محبت ها
3. یلدا فی نفسه تلنگر است.تلنگری به پهنای حیات

اگر ایرانیان صدها ســال اســت که یلــدا را گرامی مــی دارند، نیک می 
دانند که آخرین روز خرداد نیز بلندترین روز ســال است و از فردایش 
صدارت شــب آغآز می گردد.لیکن بســیار ســاکت و آرام از کنــار آن رد 
می شــوند. تو گوئی شــعوری هزاران ســاله بر این تغییر تقویم حاکم 
اســت تا خوبیها و شادیها برجســته گردد و غم و تاریکی ها مسکوت 

بماند.
پس اگرچه کرونا غمگسار است اما آنچه در ان حیات وجود دارد باید 

گرامی داشته شود
امسال حیات در فاصله است.

4. یلدا وصل است . دوستی است .محبت است. عدم فاصله و فصل 
است . یلدا نزدیکی است.

اما یلدای کرونایی چه ؟

وقتی دوســتی نزدیک ، صمیمیت بی حســاب و کتاب ، محبت بدون  
منطــق ، نزدیکی بدون ترازوی عقل از حد و اندازه بگذرد ، چه بر ســر 

روابط انسانها می آید ؟
یلدای کرونایی پاســخ این ســوال اســت. پاسخی که شــاید انسانها 
در تعامــات اجتماعی خــود باید از آن بهره جویند و درســی بر چنته 

سرمایه زندگی خود بیفزایند.
یلدای کرونایی امسال متضمن فصل در صورت وصل خواهد بود.

در آخرین یلدای قرن، فرصتی بی نظیر برای بازاندیشی در بنیانهای 
سنت هایی که متناوب و متداوم آنها را زیست کرده ایم ، بدست آورده 

ایم
کرونا به طرز شــگفتی به ما نشــان داد که گاه بودن در نبودن اســت، 
وصل در فصل اســت، دوری نوید نزدیکی می دهد و رهایش در صبر 

بعد از دربند بودن پدیدار می گردد.
کرونا این وجه تحیرانگیز از زندگی را به ما نشــان داد که رشد همیشه 
در جمع نیســت و تنهائــی می تواند مایه میاد اندیشــه های نوین و 

رمزگشائی از پرده های تودرتوی حیات باشد.
دور باشیم، تا باشیم 

فاصله رعایت کنیم تا از دریغ فاصله بگیریم
فصل یابیم تا وصل یابیم

آری
فصل یابیم تا وصل یابیم.

پایان شب سیه سپید است ...

نگاهی به در هم آمیختگی آیین یلدا و جشن کریسمس در سالهای اخیر

یلدا زیر سایه کاج ها

یلدا ، نمود هستی

   

          پری اشتری

سال هاســت که »شــب یلدا« بیشــتر از یک ســنت قدیمی به ابزاری بــرای خودنمایی 
تبدیل شــده و این آیینی ترین سنت ایرانی قربانی تشریفات عجیب و غریب و چشم و 

هم چشمی های بهت آور است.
 امسال »یلدا«ی نازنین ما به کرونا نیز مزین شد و آخرین شب چّلۀ قرن که می توانست 
پدیده ای خاص و منحصربه فرد باشد حاال انگار به یک معضل تبدیل شده است. ابر و 
باد و مه و خورشید و مسئوالن دست به دست داده اند تا افراد جامعه را مجاب کنند که 
در خانه بمانند و از برگزاری دورهمی ها امتناع کنند اما تجربه ثابت کرده است که آنچه 
به جایی نرسد فریاد است. مســلم است که با حرف و حرف و حرف نمی توان جامعه را 
برای کنار گذاشــتن این رســم دیرینه قانع کرد و چنین امر مهمی نیاز به اقدامی عملی 
دارد. چنانچــه در گزارش هــای تلویزیونی نیز دیده ایم که بــازار خرید  و فروش تنقات 
یلدایی پر رونق تر از پیش اســت و زن و مرد در مصاحبه ها تأکید می کنند که رسم است 
و باید برگزار شــود. ناگفته پیداســت که برای ایجاد انگیزه برای در خانه ماندن در شبی 
با این درجه از اهمیت که ماهیتش جمع شــدن اعضای خانواده در کنار یکدیگر اســت، 

ابزاری قوی تر از شعار نیاز و چه ابزاری پرتوان تر و زیباتر از هنر؟
از پایتخت ســروصدای برگزاری کنســرت های آناین و هدیه های موســیقیایی به مردم 
به گوش می رســد. گروه ها و هنرمندانی چون محمد معتمــدی، علی زندوکیلی، گروه 
رســتاک و گروه چارتار با همکاری شهرداری تهران اقدام به برگزاری کنسرت های مجازی 
کرده اند. اهالی موســیقی چند شــهر دیگر نیز با هدیه هایی موســیقیایی از این دست 
ســعی دارند نقش خــود را در باال بــردن تاب آوری اجتماعــی مردم ایفا کننــد. اما تبریز 
ساکت به نظر می رســد. تبریزی ها که در پایبندی به رسم و رسوم و سنت ها شهره اند با 

کدام اهرم هنری یلدا را در خانه خواهند ماند؟
غامرضا میرزازاده، رئیس انجمن موســیقی استان در این خصوص می گوید: »ما هیچ 
درخواستی برای برگزاری کنسرت الیو از طرف اهالی موسیقی نداشته ایم و برنامه هایی 
که از صفحات شخصی هنرمندان منتشر شده و یا قرار است که منتشر شوند به صورت 

خودجوش هستند.«
وی می افزاید: »گروه ما نیز قصد اجرای برنامه ای به مناســبت شــب یلدا داشت اما به 
دلیل محدودیت های بهداشتی و برای پیشگیری از به خطر افتادن سامتی اعضا از این 

کار امتناع کردیم.«
مسعود امیرسپهر یکی از معدود هنرمندان تبریزی است که در ایام کرونا کنسرت آناین 
برگزار کرده و برای شب یلدا نیز دست خالی نیست: »در شب یلدا قرار است که از قطعۀ 
جدیدی با نام گوزومده کی یاش رونمایی کنیم که آهنگساز این قطعه آقای امیر شیخی 

و شاعر خانم اسما زال نژاد هستند.«
وی می افزاید: »قطعۀ دیگری نیز با آهنگسازی و شعر خودم با عنوان قار یاغیر عشقیم 
آمادۀ انتشار است که هنوز مجوز نگرفته و در صورت دریافت مجوز آن قطعه نیز همان 

شب رونمایی خواهد شد.«
امیرسپهر می گوید: »محتوای قطعاتی که قرار است منتشر کنیم شاید ارتباطی با شب 
یلدا نداشــته باشــند اما هدف ما از این کار این اســت که با اهرم موسیقی مردمان را به 
ماندن در خنه تشــویق کنیم. این یکی مسئولیت اجتماعی است و امیدوارم حتی شده 

اندکی کارساز باشد.«
قــادر رودکیــان کــه طی چند ســال اخیــر با تشــکیل و سرپرســتی 
گروه موســیقی کــودک و نوجوان بــر صحنه هــا و در فضای مجازی 
درخشــیده است، این بار نیز از شــب یلدا غافل نمانده و قرار است 
در شــب یلدا با انتشــار قطعاتی از دو گروه کودک و نوجوان و گروه 

بانوان رودکی مهمان یلدای کرونایی امسال شود.
رودکیــان در ایــن خصــوص می گویــد: »هنرمنــد آن اســت کــه در 
برهه های مختلف زمان و در شرایط مختلف حاکم بر جامعه در کنار 
مردم باشــد. حال که وضعیت یلدای امســال کرونایی است و بهتر 
اســت افراد جامعه در خانه بمانند، چه ابزاری بهتر از موسیقی برای 

ماندن کنار مردم و خوب کردن حال آن ها.«
شــهرام آبرومند آذر اما امســال به شــکلی متفاوت در صحنه حاضر 
خواهد شــد. وی با اشــاره به پایین آمدن ســطح فرهنگ عمومی و 
جوالن ســلبریتی های ناآگاه در فضای مجازی می گوید: »متأسفانه 
در حال حاضر کســانی در فضای مجازی دیده می شــوند و طرفدار 
دارند که جز سطحی کردن فرهنگ به خصوص در نسل جدید، کار 

دیگری ندارند.«
وی می افزاید: »معرفی آیین ها و ســنت های ایران یکی از مهم ترین 
وظایف هنرمندان اســت و بنده شب یلدای امسال در مصاحبه ای 
زنــده در فضــای مجازی قرار اســت در خصوص شــعر و موســیقی 

یلدایــی صحبت کنم چون به شــدت از مناســبت های وارداتی خســته شــده ام و 
معتقدم باید کاری کرد.«

علی تنها، یکی از هنرمندان عرصۀ موسیقی است که همیشه در متن جامعه  
و به اشــکال مختلف همدلی خود را با مردم نشــان داده است اما برای یلدا 
طرح برنامه ریزی شده ای ندارد و می گوید: »متأسفانه شرایط کرونا نزدیک 
به یک ســال اســت که عرصه فعالیت هنرمندان را مختل کرده و بســیاری از 
اهالی موســیقی را به انزوا کشــانده اســت. همین موضوع و رعایت مســائل 
بهداشتی باعث شــد که اثری برای این شب به خصوص نداشته باشیم اما 
بنده با انتشار قطعاتم در صفحه شــخصی خودم همواره در خدمت مردم 

عزیز هستم.«
یلدای امســال، از آن یلداهای عجیب است که عمری در خاطر تاریخ 

خواهد ماند.
یلدایی به انضمام تنهایی. سکوت، ماسک، و موسیقی...

هنرمند گرامی
در این شب یلدا
 دقیقا کجایی؟!
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    مها فاطری – سحر فکردار

یلدا، نویدبخش یک آغاز اســت. طوالنی ترین 
شــب ســال، یعنی دوباره از فردا، روز و روشــنایی، 
بر شــب و ســیاهی پیشــی می گیرند. بنا به یــک اعتقاد 
قدیمی خورشــید با طلوع خود، کمر تاریکی و دیو ســیاهی 
را خواهــد شکســت و با پرتو خود نحســی و شــومی و نامبارکی 
تاریکــی را از فضــای زندگــی مــردم دور خواهــد کــرد. آخریــن 
یلــدای قــرن، در نامبارک تریــن حالــت خــود، در روزهایی که  
دســت خشــمگین بیماری، روزانه جــان صدها نفــر را می گیرد 
و هــزاران هــزار دیگــر را داغدار می کند، در حال ســپری شــدن 
اســت و توصیه به "در خانه ماندن" را می شود این روزها از هر 
رسانه ای، شنید. طوالنی ترین شب سال، این بار، بی همراهی و 
هم نشینی اقوام و دوســتان، بی سر و صدای خنده ها و  نقل و 
گفتگوی شــبرین هر ساله، شــاید طوالنی تر هم به نظر برسد. 
در قیــل و قــال تلخی ها و بهانه خوشــایند یلــدا، پای حرف ها 
و خواب و خیال ادم ها بنشــینیم و بخوانیم قصه به ســر کردن 

چله شان را.

محمدرضا پورمحمدی – استاندار آذربایجان شرقی:
امســال یلــدای متفاوتی داریم و بــه جای دعــوت از یکدیگر برای 
دورهمــی، توصیه می کنیــم در خانه بمانیم. در این شــب یلدا که 
به معنی لغوی شــب رویش و زایش اســت عاوه بــر حافظ کتاب 
زندگــی خودمان را بخوانیــم و آلبوم خاطرات زندگــی خود را نگاه 

کنیم. این بار با نگاهی متفاوت.
کرونا بســاری از واقعیت ها را روشــن تر ســاخت و نشــان داد بشر 
هنــوز ضعیف تر از آن اســت که مقدرات را تغییر دهــد. آری  خیلی 
زود دیر می شــود قدر لحظه ها را بدانیم و بیش از آن قدر همدیگر 
را بدانیــم. روز هــای تلــخ و شــیرین را مــرور کــرده و ســعی کنیم 
خاطرات خوب را در دیگر سالهای زندگی هم و تکرار کنیم و ناکامی 

های، دل آزردگی ها را جبران کنیم.
فکــر می کنــم بهتریــن فیلــم و  ســریال، فیلــم و ســریال زندگی 
خودمان است که اگر با عشــق و عاقه بازبینی کنیم، هم در شب 
یلدا هم  برای بقیه ســال از آن لذت می بریم. بهترین ها را برایتان 

آرزومندم.

مهدیه آهنی
 روزنامه نگار و مدیرمسئول نشریه»بان«:

معتقدم هیچ ســنت و جشن و فولکلوری مقدم بر سامت آدمی 
نیســت. جشــن ها برای گشــایش حــال دل و دماغ ماســت، نه 
الزام و مســئولیتی مزاحم و خطرساز. شــب چّله را برای سامت 
خودم، خانواده و مردم، برای خاطر پرستارانی که از کار بی وقفه 
فرســوده اند، و البته برای ارج جان آدمــی، در جغرافیایی که هر 
روز در میانــه ی اخبــار تلخ بی ارج شــمرده می شــود و مرگ را به 

خبری عادی برایمان بدل کرده، در خانه خواهم بود.
پیشــنهاد مــن ایــن اســت، بــه دور از هیاهــوی رســانه ای و عالم 
مجازی شــبی را صرف خودمان و حال دلمان کنیم. شمعی روشن 
کنیــم، برقصیم، بــا عزیزانمان اگــر در یک خانه ایم، حــرف بزنیم. 
بی ســرزنش و همدالنه به هم گوش دهیم. ما ایام سختی را سپری 
می کنیم و بیش از هر زمانی نیاز به حرف زدن، شــنیدن و همدالنه 
شنیدن داریم. شادی و ســامت حق ماست. یلدا را بهانه ای کنیم 

برای ساعتی خوشی.

مسعود شجاعی – فوتبالیست:
یلداتون مبارک 

آرزو می کنم همه هموطنانم سامت و سربلند باشند
بــه  خاطر ســامت خانواده ها و عزیزان مان شــب یلدای امســال 
را محدود تــر برگزار کرده و ســعی کنیم دل هایمــان به هم نزدیک 

شوند.

هاشم چاوشی- بازیگر:
در روزگار گذشــته مردم کرســی برپا می کردند. همــه دور آن جمع 
می شــدند و با شــب چره هــای یلدایی دل مشــغولی بــرای خود 
داشــتند و با خواندن چند بیت شعر و تفال زدن به دیوان حافظ، 
شــب را ســپری می کردند. همه تاش داشــتند به نوعی در شادی 
شــب یلدا ســهیم باشــند. عزیزان من! انســان می تواند بسیاری 
چیزهــا را بــرای خود تــازه و زنــده نگــه دارد.هر چند ما هر ســال 
توصیــه می کردیم که از فضای مجازی دور باشــید ولی امســال به 
خاطر شــرایط خاص کرونایی می توان از طریــق فضای مجازی با 
دیگر اعضای فامیل هم در ارتباط بود و شــب یلدای امســال را به 

این صورت سپری کرد.
همشــهریان و هموطنــان عزیــزم بــا شــرایط کرونایــی، بــدون 
شــک شــب یلدای امســال متفــاوت خواهد بــود. عزیزانــم! اگر 
می خواهیــم وجود نازنین عزیران مان بی با باشــد، ســعی کنیم 
از میــزان دورهمی هــا کــم کنیم و این شــب زیبا و پــر از خاطره را 
با جمع شــدن خــراب نکنیم. از تک تــک هموطنانــم می خواهم 
امســال جشــن یلدا را فقط با خانواده خود ســپری کنند تا برای 
همیشــه همدیگر را داشته باشــیم و بعد از این شب پشیمانی به 
سراغ ما نیاید. به نظرم انسان تنها با چند تن از اعضای خانواده 
خود هم می تواند شــاد باشــد؛ با همســر، فرزندان و البته پدر و 
مــادر همه ما به راحتی می توانیم برا خــود لحظاتی بیاد ماندنی 

خلق کنیم. 
پیشاپیش شــب یلدای متفاوت امســال را به تک تک هموطنانم 

تبریک گفته و برای آنها آرزوی سامتی و تندرستی دارم.

قادر رودکیان 
 موسیقیدان و سرپرست گروه موسیقی رودکی:

دور هم نشسته بودیم و نمایش چیلله قارپیزِی هاشم آقا چاوشی 
را می دیدیــم. حال پدرم چنــدان رو به راه نبود. امــا خب جمع، به 
شــوق بابا آمده بود. مهمان ها که رفتند، حالش بدتر و بدتر شد. 
آخر شــب که شد، دیگر پدر جان نداشــت. رفت و تنهایم گذاشت. 
این شــد که ۲۸ ســال اســت ما چیزی به نام »دورهمی شب یلدا« 
نداریم. اگر هم دور هم باشیم، به یاد و خاطره پدر عزیزمان است. 

خدا رفتگان تان را بیامرزد.
الحمــداهللا، فضــای مجــازی، تنهایــی و عزلــت را در مفهومی که 
می شناســیم، از میان برده اســت. اگر تا ســال گذشــته، تا پاسی از 
شب، میهمان و میزبان دوستان و اقوام بودیم، امسال می توانیم 
بــا تجربه متفاوتــی، دورهمی های مجــازی بگیریــم. قطعًا تجربه 
خوشایندی خواهد بود. برای ما که اهل موسیقی هستیم، رفیقی 
عزیزتر از ســاز و آواز نیســت. با همین رفیق، در فضــای مجازی با 

دوستان قرار می گذاریم. 
به قول استاد شهریار: 

»ای دل، ز دوســتان وفادار روزگار جز ســاز من نبود کســی سازگار 
من«  حاال اگر ساز هم نباشد، آواز همچنان جاری است. 

باز به قول شهریار: اگر دستم نگيرد دسته ساز
هنوزم سينه هست و سوز آواز

اگر شيرین به ناز و دل گرفته است
 خدا از ما نگيرد شور و شهناز

فرشید باغشمال – شاعر و روزنامه نگار:
زمانــه آن قدر بی رمق شــده که نمی دانــم همچنــان می توانیم به 
مناســبت هایی نظیــر یلــدا و چهارشنبه ســوری قائــل باشــیم یا 
نه؟ در این شــب هم مثل ســایر شــب ها شبکه مســتند می بینم. 
بریده ای از یک کتاب می خوانم، حوصله  ای باشــد، سیاه مشقی و 
ســازی. فوقش اینکه انار را با درنگ بیشــتری دانه کنم و حالی هم 

از عزیزان بپرسم.
شعِر خوب بخوانید :

سردِمهری الزم چرخ کبود افتاده است
برف هرگز کم نمی  گردد ازین کوه بلند

دکتر محمدمهدی نباتیان، پزشک بخش کرونای 
بیمارستان امام رضا)ع(

واقعیــت این اســت کــه یلــدای امســال در خدمت بیمــاران و در 
بیمارستان خواهم بود و کنار یکدیگر بلندترین شب سال را سحر 

می کنیم.
به عنوان پزشکی که روزهای متمادی از فاصله ای نزدیک همجوار 
با بیمــاری کرونا زندگی کرده و می کنم، پیشــنهادم برا خانواده ها 
این است که هر خانواده بدون اینکه با خانواده ای دیگر در ارتباط 
باشــد، در جمع های ۲ تا 5 نفری )یعنی فقــط یک خانواده( باهم 
یک شــب به یاد ماندنی را کنار هم تجربه کننــد. حتی خانواده ها 

می توانند با تماس تصویری جویای احوال بستگان خود باشند.

میکائیل نظری – فعال فرهنگی:
از وقتــی خودمــان را شــناختیم مناســبت های رنگارنــگ تقویم را 
گذرانده ایــم، بــی آنکــه کمی دربــاره فلســفه ی آن مناســبت فکر 
کنیــم! تا امروز چند شــب یلــدا رو گذرانده ایم؟ بیشــتر اوقات به 
این فکر کرده ایم که دور هم جمع شــویم و تا خرخره خوراکی های 

جورواجور بخوریم و بگوییم و بخندیم.
دیگر چه؟ شاهنامه خوانی؟ حافظ خوانی؟ فضولی خوانی؟

منصفانه که نگاه کنیم این موارد بســیار نادر انجام می شد، چرا که 
فضای دورهمی ها مجال این کارها را نمی داد. جایی خوانده بودم 
که مهمترین خاقیت های انســان در مواقع محدودیت و شــرایط 
اضطــراری ایجاد می شــود. امســال که قرار اســت بــه خاطر حفظ 
ســامتی خــود و عزیزانمان دورهمی هــا را حذف کنیــم، باید برای 
بهتر سپری کردن این شب، کارهایی متفاوت با سالهای قبل انجام 
دهیم. امســال می خواهم برای خانواده شــعر و داســتان بخوانم. 
ســراغ حافظ و شــهریار و فضولی بروم و البته با تمــام عزیزانی که 
ســال ها شب یلدا را کنار هم گذراندیم تماس تصویری برقرار کنم و 

دقایقی بگوییم و بخندیم، حتی اگر از فاصله ی دور باشد.
اگر مسئولیتی داشتم، برنامه های پربار شعرخوانی و خاطره گویی 
دارد  اشــکالی  چــه  اصــا  می کــردم.  برگــزار  مجــازی  فضــای  در 
ســاعت هایی را با خودمــان و خدایمان خلوت کنیم؟ شــاید خدا 
همین شــب حرفی برای گفتن داشــته باشــد و دلمان را آرام کند. 

شاید حرفی داشته باشیم و به خدا بگوییم و سبکبار شویم.

رباب تیمورری - سردبیر خبرگزاری دانشجویان ایران 
)ایسنا( در آذربایجان شرقی:

یلدای امســال ما به خاطر همه گیری کرونا و البتــه گرانی متفاوت تر 
است.

امســال را ترجیح می دهیم برای دور هم جمع شدن در سال های بعد 
و تجربه نکردن جدایی ابدی از عزیزانمان به خاطر پرستارانی که روی 
دســت هایشان نوشــتند دلتنگیم و از عزیزانشــان جدا ماندند، دور 
هم جمع نشــویم و اگر ســال های گذشــته می گفتیم گوشی هایتان را 

در شــب یلدا کنار بگذارید، امسال می گوییم گوشی هایتان 
را بردارید و با خانواده هایتــان تماس تصویری برقرار 

کنیــد از بزرگ ترهــای فامیــل بخواهیــد از 
سنت های گذشته برایتان حرف بزنند و 

شعر بخوانند . کتاب خواندن هم 
راهکار دیگری است که می تواند 

دورهمی  بــدون  یلدای  تلخی 
و را بــا تجربــه ی یــک داســتان 

زندگی دیگر، شیرین کند.
امســال، بازار شــب یلدا روی 
هر چــی گرانی را ســفید کرد و 

انــار 30 هــزار تومانــی و آجیلی 
که قیمتش ســر به فلک کشیده، 

جایی در سفره ی یلدای اغلب ایرانی 
ها نــدارد. مــا امســال بــا خوراکی های 

سالمی که در خانه داریم، یلدا را سر می کنیم.

               فرینوش اکبرزاده

روزهــای آخــر پاییز، همیشــه حال و هــوای رنگ های ســرخ دارد 
و گفتن و شــنفتن؛ حــال و هوای یلدایــی که با چیله نشــینی در 

آستانه زمستان، با گرمی و شادی طی می شود.
ایــن ســالهای اخیــر هم با وجــود گرانــی، ســرما، آلودگــی هوا و 
مشــکات ریز و درشــت دیگر، یلدا ارج و قرب خودش را داشت. 
بچه ها روزها قبل از یلدا، ریســه های سرخ و سبز را به هم می 
تاباندند و از کاغذ رنگی ها، هندوانه و انار می ساختند که 
زمستان شــان را پر کند از گرما و شــیرینی. اگر باقی 
خانــواده هم در ســختی بــود، بچه هــا یلدا را 

داشتند و می خندیدند.
و  امســال  از  امــان  امــا...  امســال 
بــرای  کــه  عمیقــی  تنهایی هــای 
همه مــا همراه داشــت. چه 
لبخندها که بر باد رفت 
و چه نگاه ها که در 

خاک شد. 
یلدای امســال، یلــدای تنهــا و غمــزده، لولی وش مغمــوم، تیپا 
خورده رنجور، از راه رســیده و برای بسیاری از ما، خاطره نبودن ها 

را دور سفره سرخ و رنگین شب چره چلله، در چشم فرو می کند.
یلدا، شــب تولد نور کــه روزگاری نه خیلــی دور، بهانه ای بود برای 
اثبــات زیبایی زندگی، بــرای اینکه یادمان بمانــد همه این تاطم 
برای ماندگار شــدن روزهایی اســت که می خواهیــم خاطره اش را 
زندگی کنیم، امســال تابلویی اســت از اتفاقات غریبی که یکسال 

روی دوش مان داشتیم.
حــاال دیگر نمی شــود بــه راحتی »یه شــب طوالنــی، کنــار اونایی 
کــه دوسشــون داری و دوســت دارنو تــو خوشــحالی...« خواند؛ 
چــون »جای چند مســافر قدیمی پیــش ما خالی« اســت و زخم 

نبودن شان تا همیشه بر دل و جان مان می ماند.
خاطرات یلدا، چله مشهور زندگی بیشتر ما، گره خورده  با حضور 
پــای میز و ســفره بزرگترهایی که خــدا می داند تا چه زمان ســایه 
همراهی شــان باالی ســر ما و خانواده می ماند. و امســال، یلدای 
پر از نبــودن ها را در تنهایی مان می گذرانیم؛ یلدای جاهی خالی، 

یلدای اشک های حسرت...
چه بســیار بودنــد در میان ما، کســانی که شــب یلدای ســالهای 
قبــل، حــس و انگیــزه دورهمی شــبی را نداشــتند کــه فقط یک 
دقیقه بلندتر از ســالهای قبل اســت، شبی که چشــم بزرگترها به 
در خانه هایشــان می ماند تا چه زمان صدای شادمانه فرزندان و 
نوه ها، سکوت خانه را بشکند. امسال اما جای خالی خیلی ها، به 
قدری دل آزار و غم انگیز اســت که خدا می داند همان یک دقیقه را 

چطور سپری خواهیم کرد.
یلدا دســت در دســت روز پرســتار، زیر ســایه ســنگین کرونا از راه 
می رسد؛ خورشید از میان تاریکی متولد می شود تا بر دل روزهای 
ســر و تاریک و طوالنی زمســتان بتابد و ما، مردمان باقی مانده از 

این فوج غصه و نبودن را تا بهاری دیگر رهنمون کند.
چلله ی امسال، کنار سفره ای که مثل سالهای قبل چیده می شود 
امــا همــان آدم های ســالهای قبــل را دور و بــرش نــدارد، یلدای 
دیگری اســت. یلدایی که فرزندان ما، ســال ها بعــد قصه ی آن را 
برای نوه هایشــان در شــب های سرد زمســتانی تعریف خواهند 

کرد...

 پیشنهادهای اهالی سیاست، فرهنگ و هنر و ورزش برای شب یلدا

خیال خوش یلدا 

برای یلدای جاهای خالی...
   

             احسان شامی

نزدیک یک ســال است که کرونا، تأثیر خود را بر زندگی و حیاتمان گذاشته است. 
صرف نظــر از میــزان قربانیــان و مبتایــان به این بیمــاری که در کمال تاســف، 
ایــن نرخ را بــه یک امر عادی بدل کرده اســت و دیگر، مرگ 3۸0  نفــر در روز هیچ 
بهتی را بر نمی انگیزد، تا چه رســد به ۲0 نفر، اما کرونا، ما را به ســبکی از زیســتن و 
زندگی ســوق و گرایش داد که برای پیشــگیری از آن نیازمند رعایت »پروتکل های 

بهداشتی« بودیم.
دیگــر مهمانی ها را برگزار نمی کردیــم. دورهمی های خانواده تعطیل شــد بود. 
دســت دادن جای خود را به مکانیســم های جدیدی داده بود که هیچ قرابتی با 
مفهوم دست به گرمی فشردن نداشت. ماسک به صورت داشتن از الزامات ورود 
و خــروج به هر جایی بــود و حتی مغازه هــا و "هایپرمارکت"ها شــرط ورود را به 
داشتن ماســک منوط کرده بودند، داشــتند ما را باهم غریبه می کردند. انگار که 
همین ماسک زدن خودش بهانه ای شده بود برای محل نگذاشتن و به سردی از 

کنار هم رد شدن به این بهانه که: ماسک داشت.. نشناختم.
از آن سخت تر، اسپری زدن های مداوم بود که ترکیبات آن داشت به بافت پوست 
آسیب می رساند و پوست های حساسی که بواسطه زندگی مبتنی بر مراقبت های 
پوستی و پزشکی و زندگی عاری از سختی های زندگی دوران کشاورزی و مکانیکی، 
بیشتر در معرض آسیب بودند، با شستشوهای مکرر و نیز استفاده ِصرف از مواد 

ضدعفونی کننده، زخمی می شدند.
زندگــی بــرای همه ما قبل از کرونا و شــرایط تحمیلی اش، به گونــه دیگری بود و 
چنان به آن خو گرفته بودیم که هیچ گمان نمی بردیم این ســنت می تواند شکل 
دیگــری هــم به خودش بگیــرد. که یعنــی دورهمی هــای دوســتانه و خانوادگی 
تعطیل شوند و محکوم به خانه نشینی و حضور در قرنطینه های اجباری باشیم. 
یک آینده پژوه آمریکایی به نام جیمی متزل، در یادداشــتی که در ماه های آغازین 
شیوع کرونا نوشــته بود، اعام کرد که قرنطینه ها به ما ضربه خواهد زد و زندگی 
ها را مختــل خواهد نمود. اختال در زندگی از تعریــف او، به این معنا بود که به 

سیر زندگی و حیات تا پیش از آنچه که بود، ضربه بزند. 
ضربه زدن شــاید به این معنا تفســیر شود که شیوه و ســیاق زندگی ما تا قبل از 
شــیوع گســترده تر کرونا، تحت تاثیــر آن قرار گرفت و ســنت های مألوف محکوم 
بــه تعطیلی شــدند. ایــن برای چند دســته اثــری جدی گذاشــت. بــرای آنها که 
کودک بودند شــیطنت ها و کنار بزرگترهای فامیل قــرار گرفتن، به خاطره هایی 
تبدیل شدندکه یادآوری برایشــان ناراحت کننده بود. میان سالها، ناراحت از آن 
بودند که دیگر نمیتوانند به مناســبت های خانوادگی همدیگر را ببینند و فارغ از 
دشــواری های زمانه باهم باشــند، بگویند و بخندند. در این میــان اما، وضعیت 
برای بزرگترها و ریش ســفیدان خاندان ســخت تر بود. برای آنها قابل درک نبود 
که یک ویروس ناشناخته، با دورهمی شیوع می یابد. آنها هرچند خاطراتی از وبا 
در ایران بیاد داشتند و یا دستکم شنیده بودند، اما برایشان قابل تصور نبود که 
چرا فرزندانشــان به خاطر یک ویروس، نباید به آنها سربزند. این بود که اسباب 
دلخوری و دلتنگی آنها، بیش از هر کســی در فامیل، خودش را برجسته کرد و به 

آنها »ضربه روحی  زد«.
بخش دردناک تــر همین ماجــرا آن بود که همیــن پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها، 
دلخــوش به گوشــی های هوشــمندی شــدند کــه می توانســتند بزرگ شــدن و 
قدکشــیدن نوه هایشــان را ببیننــد. بــدون هــر نــوع تماســی و بدون هــر ابراز 
احساساتی. آنها از پشت همین گوشیها مجبور به بودند قربان صدقه آنها بروند 
و دلتنگی شــان را انعــکاس دهند. در آن ایــام محدودیت تردد بین شــهرها، که 
بیشتر. هر چند محدوده عمرچند دهه ای شان، به آنها این نوید را می داد که مثاًل 
این دو ســه هفته هم در برابر چندین هفته عمرشان، بیشتر یک شوخی است تا 
رقمی واقعی، اما همین رقم شــوخی طور هم آنها را از دیدن نوه ها و فرزندانشان 

بازداشته بود.
دردناکترین شــّق ماجرا اینجا بود در این میان کسانی بودند که به همین امکان 
مرســوم هم دسترســی نداشــتند. وضعیت بــرای آنهــا حادتر و ســخت تر بود و 

دلتنگی فزونی بیشتری داشت و امان از دِل تنگ.
همان دســت دادن ســاده کــه در کنارش یک بــاال و پایین بردن، به گرمی فشــار 
دادن، دســت چپ را روی دو دست درهم قفل شــده گذاشتن و رفتارهای خاص 
همان دســت دادن عادی را داشــت، حال جای خودش را به مشت کوبیدن روی 
مشــت دیگری داده است. کرونا به ما آموخت دســت خالی را سوی دست خالی 
دیگــری دراز کردن با این تفســیر غایی که »من با دســت خالی با تو احولپرســی 
می کنم«، می تواند حســرت برانگیز باشــد و رشــک روزهای رفتــه را برانگیزد. اما 
این و چیزهای دیگر می تواند یادآور و تداعی بخش این باشــد که باید به تمامی 

قدردان لحظه  حال باشیم. 
قــدردان لحظــه حــال بــودن یعنــی قــدر همــه مواهــب ُخــرد و بــزرگ زندگی 
از  مــان  تفســیر  روی  صرفــی  ارزش گــذاری  بخواهیــم  بی آنکــه  دانســتن.  را 
چیســتی آن داشــته باشــیم. چرا که فعــاًل کرونا، جــوالن می دهد و مــا همچنان 

و بی دفاعیــم. هرچنــد اثــر آن بی تردید تا همیشــه با مــا باقی خواهــد ماند 
به تعبیر آنتونیو گرامشی، "دنیای قبلی در حال مرگ است و زمان جوالن 
هیوالســت"، اما شــکی نیســت که جهان و روزهای بعــد از کرونا، 

اصاح خواهد شد و ترمیم خواهند یافت. جهان روزهای 
بعــد از کرونا، رنــگ و بوی دیگری خواهد داشــت. 
اما میل ما به بازســازی روزهای رفته، که این ماه 

ها بــا لمس بیشــتر و عمیق تر تنهایــی و تداعی 
خاطــرات دورهمی هــا و کنار هــم بودن ها، 

احســاس می شود ما را برای احیای آن مجاب 
خواهد کرد. 

شاید آن روزها، باهم مهربان تر باشیم.

غنیمت شماریم 
حال را ...
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م.الف: 681
" آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف ... "

در اجرای دســتور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رســمی مصوب 1390/09/26 مجلس شورای اسالمی قسمتی از امالک واقعه در 

حوزه ثبت ملک ترکمانچای که تحدید حدود نشده اند به شرح ذیل آگهی می گردد.
1- بانو رقیه نصیری شــیخ احمدلــو، فرزند: میرزاعلی، متقاضی و متصرف ششــدانگ یک 
قطعــه باغ، پالک 164 فرعــی از 89 فرعــی از 66- اصلی، بخش 41- تبریز، واقع در روســتای 
کوهساالر علیاء، به مساحت 1817 مترمربع، موضوع پرونده کالسه: 1397114404018000022
2- آقای جواد مددی گوگدرقی، فرزند: اسمعلی، متقاضی و متصرف ششدانگ یک قطعه 
بــاغ با اعیانــی احداثی، پــالک 74 فرعی از 75- اصلــی، بخش 41- تبریز، واقع در روســتای 

بیجرلو، به مساحت 3650 مترمربع، موضوع پرونده کالسه: 1397114404018000183
تاریخ تحدید حدود : 1399/10/24

تحدید حدود ملک فوق در روز معینه فوق مطابق مقررات از ساعت 8 الی 12 ظهر در محل 
وقوع امالک به عمل خواهدآمد و بدین وســیله به صاحبان امالک مجاور و مالکین اخطار 
می شود در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود 
پالکهای فوق اقدام گردد. و اشــخاصی که نســبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاعی ملک 
اعتراضی دارنــد. از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بــه مدت یک ماه اعتراض و 
ظرف 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت تقدیــم دادگاه صالحه نموده و گواهی 

آنرا به این اداره تسلیم نمایند. درغیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
رضا نوروزی، از طرفتاریخ انتشار: 1399/09/30 

حسن ترکیان - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ترکمانچای

پای درد دل کادر درمان خسته؛

پرستارانیکهبازحمتخودرابهخطفقرنزدیکمیکنند

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير

به شماره ثبت   12 و  شناسه ملی      10860451501 )نوبت سوم(

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير 
در روز پنجشــنبه  مورخه  99/10/11  ساعت 10:00 در محل استان آذربايجان شرقی - شهرستان عجب شير - بخش 
مركزي – شــهرک انقالب – مجتمع آپارتمانهای فرهنگیان- طبقه اول -کدپســتی  5541711419  برگزار می شود. از 

کلیه اعضا دعوت میگردد جهت اتخاذ تصمیم در موعد مقرر در مجمع عمومی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

- تصمیم گیری در مورد تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی
تذکر:

1. ایــن مجمع عمومی با حضور هر تعداد اعضا رســمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی در صورت رســمیت 
یافتن و عدم مغایرت با ضوابط  قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن فرهنگيان و كاركنان دولت در عجب شير

روزنامه سرخاب
آگهی مناقصهتاریخ انتشار:  1399/09/30

فرماندهی انتظامی اســتان آذربایجان شرقی - معاونت مهندسی در نظر دارد جهت اجرای پروژه:
1- احداث ستاد فرماندهی یگان امداد شهرستان مراغه به متراژ 378 متر مربع و ساختمان دژبانی یگان 
امداد شهرســتان مراغــه به متراژ 20 متر مربع ، با برآورد اولیه جمعــا به مبلغ 24/908/550/502 ریال 
و با اســکلت بتن آرمه، سیستم گرمایشــی پکیج با رادیاتورهای مربوطه، سیســتم سرمایشی کولر آبی

با مشخصات ذیل:
پیمان به صورت اجرای کارهای ســاختمانی ســرجمع )مقطوع( بر اســاس فهرســت بهای سال 1399 و 
كليــه ضرایب متعلقه به این فهرســت بها و کســورات بر اســاس طرح های عمرانی نســبت به برگزاری 

تشریفات مناقصه اقدام نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور که دارای پایه 
حداقل 5 در رشــته ابنیه می باشــند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی با به 
همراه داشــتن فتوکپی برابر با اصل تائید صالحیت پیمانکاری ســازمان برنامه ریزی کشور )ساجات و 
ســاجار( جهت اعالم آمادگی و دریافت اســناد ارزیابی توان اجرایی کار به آدرس: اتوبان شهید کسایی، 
ستاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی، معاونت مهندسی ) شماره تماس : -04121821575-

04121821578( مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

معاونت مهندسی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

روزنامه سرخاب
شناسه آگهی: 1063315

تاریخ انتشار:  1399/09/30

آگهی مفقودی
اینجانب مرتضی صفری مالک خودرو سواری سمندLXمدل ۱۳۸۶به شماره شهربانی 
موتور۱۲۴۸۶۰۲۳۵۵۵بــه  ۷۳۲۰۳۷۳۹وشــماره  شاســی  ۲۵-۸۷۹د۲۳وشــماره 
اســنادمذکوررانموده  المثنــی  رونوشــت  اســنادفروش،تقاضای  فقــدان  علــت 
۱۰روزبــه  درموردخودرومذکورداردظــرف  ادعایــی  هرکــس  اســت،لذاچنانچه 
مخصــوص  درکیلومتر۱۴جــاده  خودرو،واقــع  ایــران  شــرکت  دفترحقوقــی 
تهران-کرج،شــهرک پیــکان شهر،ســاختمان ســمند،طبقه اول مراجعــه نمایــد.
بدیهی اســت پــس ازانقضای مهلــت مزبورطبق ظوابــط مقرراقدام خواهدشــد.

روزنامه سرخاب                    تاریخ انتشار: 1399/09/30                    میانه

ایســنا- نزدیک بــه یک ســال از روزی که ســر و 
کله ی کرونا در کشــور پیدا شــد می گــذرد. یک 
سال پر از چالش و ســختی برای کادر درمانی و 
امروز در حالی به استقبال از روز پرستار می رویم 
که همه شان خسته از جنگیدن و فرسوده از کار 
زیاد، همچنان در بیمارستان ها، با سخت ترین 
شــرایط ممکن مشغول کار هســتند. قریب به 
یک ســال اســت که پرســتاران و بقیــه اعضای 
کادر پزشــکی، روزهای پر التهابی را پشــت ســر 
می گذارنــد. بــرای احوال پرســی و تبریــک روز 
پرســتار با تعدادی از آن ها تماس گرفتیم و پای 

حرف هایشان نشستیم.

فقط با یک ماسک ساده جلوی کرونا 
ایستاده ایم

زینب یکی از پرســتارانی اســت که بــا او گفت و 
گــو کردیم، او کــه در آزمــون ورود بــه کار یکی از 
کشــورهای خارجی پذیرفته شده و ظرف چند 
ماه آینده کار پرستاری را در خارج از کشور ادامه 
خواهد داد می گوید: بارها شــده در یک شیف 
کاری شش ساعته به بیش از 20 بیمار رسیدگی 
کرده است. این در حالی است که در کشورهای 
اروپایــی یا آمریــکا این عدد نهایتــًا چهار بیمار 

است.
ایــن پرســتار بــا گالیــه از گفته هــای برخــی از 
مسئولین مبنی بر حمایت از پرستاران در طول 
این یک ســالی که از شــیوع کرونا گذشته است، 
خاطرنشان می کند: ما در طول این مدت فقط 
با یک ماسک ساده به بیماران مختلف از جمله 
بیماران مبتال به کرونا رسیدگی کرده ایم و خبری 
از لباس مخصوص، شــیلد و گان نبوده است و 
همین موضوع باعث شد در این مدت به کرونا 

مبتال شوم که خدا را شکر بهبود یافتم.
زینب در پاســخ به اینکه اگر به عقب برگردد باز 
هم حاضر است رشــته پرستاری را انتخاب کند، 
می گوید: با ســختی هایی که پــس از کار در این 
رشــته دیــدم و با توجه بــه تجربه ای کــه از این 
شغل پرمســئولیت و کم درآمد کسب کردم اگر 
به عقب برگردم شاید دیگر پرستاری را انتخاب 

نکنم.
وی ادامه می دهد: در این یک سالی که با کرونا 
مواجه شده ایم حتی یک ریال هم به خاطر این 
شرایط سخت به حقوق پرستاران اضافه نشده 
است و حتی در برخی مواقع دریافتی ما با تأخیر 

هم مواجه است.
ایــن پرســتار از برخی تصــورات نادرســتی هم 
کــه درباره پرســتاران وجــود دارد گالیــه دارد و 
می گوید: برخی ممکن اســت بــرای یک لحظه 
پرستاری را در حال استراحت ببینند و براساس 
همــان، تصور کنند پرســتاران مشــغله زیادی 
ندارند، بارهــا جمالتی مثل »پرســتاران که کار 
نمی کنند« یا »پرســتاری شــغل راحتی است« 
را شــنیده ایم کــه اصــًا درســت نیســت و اگــر 
فقط یک شــیفت در اورژانس یک بیمارســتان 
خواهنــد  متوجــه  باشــند  داشــته  حضــور 
شــد کــه پرســتاران چقــدر زحمت می کشــند.

اکثر پرستاران در طول شیوع کرونا با ضعف 
جسمانی مواجه شده اند

علی پرســتار دیگری اســت که می گوید در این 
مدت به خاطر ترســی که از انتقال کرونا داشته 
هر ســه ماه یا حتی بیشتر با خانواده اش دیدار 
داشته اســت و این را مهمترین چالش خود در 

این یک سال عنوان می کند.
ایــن پرســتار می گویــد: از ابتدای شــیوع کرونا 

تاکنــون، کادر درمان به خصوص پرســتاران به 
خاطر شــرایط خــاص نمی تواننــد آب و غذا به 
موقع و به اندازه کافــی مصرف کنند به همین 
دلیــل خیلی از آنها با ضعف جســمانی مواجه 
و به کرونا مبتال شــده اند. مــن خودم یک بار به 
کرونا مبتال شــدم اما به دلیل کمبود نیرو فقط 
یک هفته اســتراحت استعالجی داشتم و بعد از 
آن با شرایط سخت جسمانی ناچار به کار شدم. 
ســایر همکاران ما هم همین شــرایط را دارند و 

برخی حتی چند بار به کرونا مبتال شده اند.
او در مورد خاطره تلخ و شــیرین این مدت هم 
می گوید: تلخ ترین خاطره ام مربوط به خانمی 
57 ســاله بــود که خودش بــه خاطــر کرونا به 
بیمارســتان مراجعه کــرد امــا 10 دقیقه بعد به 
خاطر درگیری وسیع ریه فوت شد. این برای من 
خیلی تلخ بود. ولی در عوض بهبود بیماری که 
دو ماه در آی.ســی.یو بســتری بود و توانســت 
کرونا را شکست دهد برایم یک خاطره شیرین 

به جا گذاشت.

پرستارانی که با زحمت خود را به خط فقر 
نزدیک می کنند

علی در پاســخ به اینکه اگر به عقــب برگردد آیا 
باز هم پرستاری را انتخاب می کند یا خیر عنوان 
می کنــد: من به خاطــر عالقه ای کــه به محیط 
بیمارســتان داشــتم در انتخــاب رشــته کنکور 
فقط هفــت مورد انتخاب کردم که شــش مورد 
آن پرســتاری بود و اگر به عقــب برگردم حتی با 
تجربه شــیوع کرونا دوباره پرســتاری را انتخاب 
می کنــم چون فقط ما نیســتیم کــه در معرض 
خطر هســتیم. چه چیزی بهتــر از اینکه بتوانم 
اشک یک بیمار و خانواده اش را به لبخند تبدیل 

کنم؟ این برایم خیلی ارزشمند است.
این پرســتار از حقوق پایین پرستاران علی رغم 
او  دارد.  گالیــه  زیــاد  مشــغله  و  مســئولیت 
می گوید: خیلی از همکاران ما ناچار هستند در 
دو و یا حتی ســه بیمارستان کار کنند تا بتوانند 
ســطح زندگی خود را به خط فقر که 10 میلیون 

تومان است نزدیک کنند.

گالیه یک پرستار؛ امنیت شغلی نداریم
زهرا یکی دیگر از پرستارانی است که با او گفت و 
گو کردیم. او زحمت زیاد و خستگی، در معرض 
خطر بودن و از همه مهمتر نداشتن تجهیزات و 
امکانات کافی را بزرگترین دغدغه های پرستاران 

در دوران شیوع کرونا می داند.
او که در بخش اورژانس بیمارســتان مشــغول 
اســت می گوید: در طول ایــن مدت فقط با یک 
ماســک ســاده مشــغول بوده ایــم و تجهیزات 
و وســایل دیگــری بــرای حفاظــت از کرونــا در 
اختیــار ما نبوده اســت. شــرایط کاری بر خالف 
آن چیزی که تصور می شــود برای پرســتاران در 
دوران کرونا ســخت تر شده اســت و پرستاران 
قراردادی بدون کمترین امنیت شغلی مشغول 
فعالیــت هســتند. پرســتارانی هســتند که با 
قراردادهای سه ماهه مشغول به کار هستند و 
هر وقت به آنان نیازی نداشته باشند عذرشان 

را می خواهند.
زهرا ادامــه می دهد: از حقوق پرســتاری راضی 
نیستیم چون در این شــرایط بحرانی حتی یک 
ریال هم به حقوق پرستاران اضافه نشده است 
به همین دلیل بســیاری از پرســتاران ناچار به 
انجام کار اضافه هســتند. تا آنجا که من اطالع 
دارم در بســیاری از کشــورهای دنیــا بــا اضافه 
کاری هیچ پرســتاری موافقت نمی شــود چون 

معتقدند سر حال بودن پرستار اهمیت زیادی 
دارد اما در ایران تا جایی که می شــود از پرســتار 

کار می کشند.
او می گوید: با وجود همه این سختی ها اما روی 
شــغلم تعصب خاصی دارم و اگر صد بار هم به 
عقب برگردم باز هم شــغل پرستاری را انتخاب 

می کنم چون این کار را عاشقانه دوست دارم.
این پرســتار به یک خاطره تلخ در این یک سال 
هم اشاره و خاطرنشان می کند: کارهای پذیرش 
یــک بیمار مبتال به کرونا که اتفاقا ورزشــکار هم 
بــود را انجام دادم. این بیمار امید خیلی زیادی 
به بهبود داشــت اما متأســفانه یک هفته بعد 
فوت کرد. در طول ایــن یک هفته خانواده اش 
پیام های زیادی می فرســتادند تا بــه او روحیه 
بدهنــد که این پیام ها هنوز در ذهنم هســت و 
در آخریــن لحظات دختر این بیمار به من پیام 
می داد تا از حال پدرش با خبر شــود. این برایم 

خیلی تلخ بود.

اطالع رسانی دیرهنگام و ساده انگاری در 
رسانه ملی به پیک کرونا دامن زد

مصطفی پرســتار دیگری اســت کــه از روزهای 
ابتدایی شیوع و اطالع رسانی دیرهنگام و اشتباه 
در مــورد کرونا در ایران گالیــه دارد. او می گوید: 
متاســفانه در ایران هم دیر اطالع رســانی شــد 
و هم در رســانه ملــی کرونا را خیلی ســاده و با 
سرماخوردگی مقایسه کردند و همین به پیک 

ابتدایی دامن زد.
او ادامــه می دهــد: عالوه بــر این دنیــا تجربه 
چندانی در برابر این اپیدمی نداشــت و همین 
شــرایط را بــرای بیمارســتان ها و کادر درمــان 

سخت کرده بود.
این پرستار می گوید: دوگانه سالمت و اقتصاد 
هم شــرایط را ســخت کرده بود چون بسیاری از 
اقشار جامعه نمی توانستند کار نکنند و شرایط 
سختی به وجود آمده بود تا اینکه پس از مدتی 

شرایط اندکی بهتر شد.
وی ابتال و درگذشــت یکی از دوستان خود بر اثر 
کرونا آن هم در ســن جوانی را تلخ ترین خاطره 
خود از دوران کرونا عنوان می کند و می گوید: ما 
پرستاران معمواًل با سخت ترین روزهای زندگی 
یک انســان یعنی دوران بیماری سر و کار داریم 
و همین چندان خاطره شــیرینی برای ما باقی 
نمی گــذارد امــا احیای یــک نــوزاد و نجات یک 
بیمار تصادفی که از او قطع امید شده بود برایم 

شیرین بوده است.
مصطفی در پایان از ناتوانی کشور در نگهداری 
نیروهای انسانی در بخش سالمت گالیه می کند 
و می گوید: چرا باید شرایط به گونه ای باشد که 
یک پرستار یا پزشــک مجبور به مهاجرت شود. 
نیروی انســانی که با زحمت زیاد تربیت شــده 
اســت اهمیــت زیــادی دارد و اینکه یک کشــور 
نتواند نیرو و منابع انســانی خــود را حفظ کند 

خیلی دردناک است.
عوامل اورژانس در خط مقدم مقابله با کرونا

مجتبــی لطفیان فیــروز، بــه عنوان تکنســین 
فوریت های پزشــکی در تیم عملیاتی اورژانس 
البرز، مشــغول اســت. او متاهل و ســاکن کرج 
اســت. به شغلش عالقه مند است و به کاری که 
انجام می دهد خیلی افتخــار می کند. لطفیان 
درباره روزهای اول شیوع کرونا می گوید: اوایل 
چون هنوز مردم این ویروس را نشناخته بودند 
و یک عامل ناشناخته محسوب می شد، کارمان 
خیلی سخت بود. ما در خط مقدم مقابله با این 
بیماری هســتیم و تعــدادی از همکارانم همان 

روزها به کرونا مبتال شده بودند. به هرحال هم 
برای خودمان و هم برای خانواده ها  سخت بود 
که ببینند عزیزانشان در شرایط بد آن روزها باید 
کار کنند، آن هم درســت جایی کــه کرونا وجود 

دارد.

انتقال بیمار مبتال به کرونای پنهان
لطفیــان دربــاره نخســتین مواجــه اش با یک 
بیمار مبتال بــه کرونا می گوید: خــب از روزی که 
وجود بیماری در کشــور تایید شــد، ما با لباس 
حفاظتــی ســرصحنه ها حاضر می شــدیم و از 
تمام افراد مشــکوک تست می گرفتیم اما چون 
هنوز کرونا آن قدر فراگیر نشده بود و اطالعات 
کمی از این بیماری در دســترس بود، همیشــه 
لباس نمی پوشیدیم. یک روز برای یک عملیات 
اورژانسی سر یک صحنه تصادف رفتیم. فردی 
را کــه پــس از تصــادف مصدوم شــده بــود به 
بیمارستان انتقال دادیم و به پایگاه برگشتیم. 
بعد از چند ســاعت مجددا تماسی با ما گرفته 
شــد مبنی بر اینکه فردی مبتال به کرونا را از یک 
بیمارستان به بیمارستانی دیگر انتقال دهیم. 
وقتی به بیمارســتان رســیدیم، متوجه شــدیم 
بیمــار کرونایــی همان مصدوم تصــادف چند 
ســاعت قبل اســت که ما بــا او بدون ماســک و 
محافظ ارتباط داشتیم. همین اتفاق زمینه ساز 

ابتالی همکارم به کووید – 19 شد.

دوستان حاللم کنید؛ من کرونا گرفته ام
او با بیان این که اســم کرونا برای همه ترسناک 
اســت و اســترس زیادی را به فرد بیمار منتقل 
می کنــد، ادامه می دهــد: با یک ناامیــدی از ما 
می پرسند که آیا خوب می شوند یا نه؟ و ما سعی 
می کنیم با دادن روحیه و امید به آن ها، حالشان 
را بهتر کنیم. در یک مورد خاطرم هست که بیمار 
در مسیر انتقال به بیمارستان با تک تک اقوام و 
دوســتانش تماس می گرفت و از آن ها حاللیت 
می طلبید چون گمان می کــرد با ابتال به کرونا، 
فوت خواهد کرد. این روحیه برای بیمار مناسب 
نیســت و ما تالش می کردم شرایط را به صورت 
واقعی و حقیقی برایش روشــن کنیم اما گوش 

نمی داد.
بیمــاری  ایــن  می گویــد:  لطفیــان  مجتبــی   
لطمه هــای زیــادی بــه مــا زده. از گرفتن جان 
عزیزانمان تا آسیب های اقتصادی و اجتماعی 
که به جامعــه وارد کرده اســت. وقتی می بینم 
رعایــت  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  عــده ای 
می گیرنــد،  شــلوغ  مهمانی هــای  نمی کنــد، 
ترددهــای غیرضــروری دارنــد و بــه موضــوع 
پیشگیری از کرونا اهمیت نمی دهند، خستگی 
کار در تنــم می مانــد و دلــم می گیرد. مــا برای 

سالمتی آن ها کار می کنیم.

التهاب جامعه ناشی از شیوع بیماری کرونا
فرهــاد پورهمرنــگ متولــد 1372، یکــی دیگر 
اعضای تیم عملیاتــی اورژانس البرز اســت. او 
پــس از قبولــی در دانشــگاه از اردبیل بــه البرز 
آمــده و حاال در کرج ســاکن اســت. از کودکی به 
پزشــکی و شــغل های درمانی عالقه داشــته و 
حاال خوشحال است که لباس مقدس اورژانس 
را می پوشــد. می گوید شــغلش پر از استرس و 
اضطراب است که بعد از کرونا هم چندین برابر 
شــده اما چون با عشــق و عالقه ســرکار حاضر 

می شود، مانع مهمی به حساب نمی آید.
پورهمرنگ می گوید: روزهای اولی که اعالم شد 
کرونا در کشور وجود دارد، جامعه وحشت زده 

شده بود و به یکباره تماس های ما چندین برابر 
شد. فشار کاری از یک طرف و فشارهای عصبی 
و روانی از سوی دیگر بچه های اورژانس را اذیت 
می کــرد. االن حدود یک ســال اســت کــه ما در 
باالترین حالت آماده باش قرارداریم. یک سال 
اســت که ما خانواده هایمان را ندیده ایم و این 

موضوع خیلی سخت است.

ما انتخاب شدیم که بجنگیم
او کــه آثار دلتنگی از لرزش صدایش مشــخص 
اســت، عنوان می کنــد: اوایــل روزهای شــیوع 
بیمــاری، هربــار خبــر شــهادت کادر درمانی از 
رسانه ها پخش می شد، مادرم که در شهرستان 
ســاکن اســت تماس می گرفت و اظهار نگرانی 
می کرد. مجبور بودم اوضاع را عادی جلوه بدهم 
کــه کمتر غصه بخورد و از طرفی نمی خواســتم 
باعــث شــوم کرونا را دســت کم بگیرنــد. چون 
هرروز با بیماران کرونایی در ارتباطم، نمی توانم 
به دیدنشــان بــروم و دلم برایــش خیلی تنگ 
شــده. اما خب چاره ای نیست. من و همکارانم 

انتخاب شدیم که بجنگیم.
پورهمرنگ در پاسخ به این سوال که نخستین 
مواجه اش با کرونا چطور بوده است، می گوید: 
اول اســفندماه سال گذشــته، تماسی داشتیم 
مبنی بر اینکه آقایی به دلیل تنگی نفس شدید 
و ضعف عضالنی در خیابان از حال رفته  است. 
وقتی ســرصحنه حاضر شــدیم، متوجه شــدم 
مــردم ترســیده اند و از وجــود کرونا احســاس 
خطر می کنند. معمــوال وقتی بر بالین بیماران 
کرونایی می رســیم، از درد زیادی که می کشــند 
شاکی هستند و ناله می کنند. همیشه با خودم 
می گویــم چرا بســیاری از مــا هنوز کرونــا را یک 
بیمــاری خفیــف می دانیــم و پروتکل هایی که 
رعایت کردنشــان چندان هم ســخت نیست را 

جدی نمی گیریم.

خاطره ترس یک بیمار کرونایی از 
بیمارستان

این کارشناس فوریت های پزشــکی با اشاره به 
رفتــار جالب برخــی از بیماران عنــوان می کند: 
بــه ماموریتی اعزام شــدیم و مشــاهده کردیم 
آقای مســنی بــا وضع مناســب و عمومــی، در

 اتاق قرنطینه شده  است. حین معاینات اولیه 
متوجه شدیم که از بیمارستان خیلی می ترسد 
و وقتــی متوجه شــد کــه قــرار نیســت او را به 
بیمارســتان منتقل کنیم، از شدت خوشحالی 
از اتــاق بیرون پرید و می خواســت پســرش را 
بغل کند و ببوســد. به زور مانع شدیم و اجازه 
ندادیم. آن قدر خوشــحال و سرحال شده بود 
کــه فقــط می خندیــد و دردهایــش را به کلی 
فرامــوش کرده بــود. ایــن اتفاق بــرای ما هم 

شیرین و خوشایند بود.
فرهــاد پورهمرنــگ دربــاره ســختی مواجه با 
بیماران مبتال به کرونــا می گوید: عموما با این 
کــه عالئــم واضح دارنــد، قبول نمی کننــد و یا 
نمی خواهند باور کنند کــه کرونا دارند. برخی 
از عالئــم را انکار کرده و بیان می کنند که این ها 
ناشی از یک سرماخوردگی خفیف است. هرچه 
ما توضیح می دهیم و می خواهیم کمک کنیم، 
گوش نمی دهند و این موضوع کار ما را سخت 

می کند.

کادر درمان هم حق زندگی کردن دارند
اعضای اورژانــس هم مثل بقیــه کادر درمان، 
این روزها ســخت مشــغول کار هســتند. یک 
سال اســت که  شب و روزشــان به این بیماری 
گره خورده و زندگی شــان از فرم عادی خودش 
خارج شده اســت. مجبورند که همیشه آماده 
بــاش باشــند. عزیزان شــان را نمی بینند و در 
معرض مســتقیم بیماری کرونا قــرار دارند. در 
این شــرایط خیلی باید بی رحم باشــیم که بی 
تفــاوت به آن هــا، ســرگرم مهمانی شــب یلدا 
بشــویم و بــر ســنگینی وظایفی که بــه دوش 
می کشــند، بیفزاییــم. حاال وقــت تالفی کردن 
اســت و این بــار، مــا هســتیم کــه می خواهیم 
حسن نیت خودمان را به آن ها نشان بدهیم. 
پس امســال برای اینکه بــه کادر درمان کمک 
کرده باشــیم، یلــدا را در خانه و بــه دور از بقیه 
عزیزانمان جشن بگیریم. اعضای کادر درمان 
هم خانواده هایی دارند که چشــم انتظارشان 
هســتند و دوســت دارند کنارهم باشــند اما از 
سر وظیفه نمی توانند. لطفا این روزها که کادر 
درمان خســته و فرسوده شده، دست گیرشان 

باشیم و کمک شان کنیم.

آگهی مفقودی
ســند کارخانــه، برگ ســبز، کارت موتــور و کارت ســوخت موتورســیکلت 
بــه مالکیت حســین پایا بــه کد ملــی ۱۶۹۹۵۷۲۶۰۷بــه رنــگ قرمزعنابی، 
N۳S۱۲۵V۹۰۱۰۳۳۹ ۱۲۵به شــماره شاســیcc مــدل۱۳۹۰ و سیســتم ویال

 و شماره موتور NMHCG۰۳۵۳۵۰۸ و شماره پالک ۱۸۷۴۳- ۳۹۵ مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ورزش ســه- اینکه جوایز ســال حول محــور اروپا 
باشند، باعث شده طرفداران فوتبال در آمریکای 
التین و آفریقا بسیار ناراحت شوند. مسأله فقط 
پول نیســت. مســأله این اســت که فیفا برای کار 
مربیانی که در قاره های دیگر می درخشند، ارزشی 

قائل نیست
شاید اســم پیتسو موســیمانه را نشنیده باشید، 
به ویــژه اگر اهل آفریقا نیســتید. شــاید اســم ژرژ 
ژسوس به گوشــتان خورده باشــد اما احتماًل در 

فیفا کسی این دو نفر را نمی شناسد.
لیست بهترین مربیان ســال فیفا بدون این دو 
نفر ناقص است. لیســت نهایی از یورگن کلوپ، 
مارســلو بیلسا و هانســی فلیک تشکیل می شد 
و در نهایــت کلوپ بهترین مربی ســال شــد، در 
حالی که فلیک سه گانه را فتح کرد اما موسیمانه 
و ژسوس حتی به لیست اولیه هم راه نیافتند، در 
حالی که زین الدین زیدان و جولن لوپتگی در آن 

حضور داشتند.
اینکه جوایز ســال حول محور اروپا باشــند باعث 
شده طرفداران فوتبال در آمریکای التین و آفریقا 
بســیار ناراحت شــوند. تردیدی نیســت که اروپا 
جایی است که بیشترین درآمد را از فوتبال جذب 
می کنــد و اکثــر بازیکنــان و مربیان بــزرگ در آن 
حضور دارند اما مسأله فقط پول نیست. مسأله 
این است که فیفا برای کار مربیانی که در قاره های 

دیگر می درخشند ارزشی قائل نیست. 
 شــعار فیفا این بــود: »به خاطر بــازی. به خاطر 
دنیــا.« امــا آنها با انتخــاب نکردن موســیمانه و 
ژســوس، این شــعار را به کلی نادیــده گرفته اند. 
موسیمانه با تیم ماملودی ســان داونز توانست 
برای پنجمین بار قهرمان دسته برتر لیگ آفریقای 
جنوبی شــود. این دهمین قهرمانــی تاریخ این 

باشــگاه در این رقابت ها بــود. تیم کایزر چیفس 
۲۲ هفتــه پیاپی صدرنشــین بود اما ســان داونز 
که لقبش »برزیلی ها« اســت، در آخرین روز لیگ 
بــه دراماتیک ترین شــکل ممکــن قهرمانــی را از 
این تیم گرفــت. آنها قهرمان جــام حذفی و جام 
تلکام هم شــدند که از ۱6 تیم برتر کشــور تشکیل 
می شــود. یعنی چیزی شبیه ســه گانه داخلی که 

پپ گواردیوال در سال ۲0۱9 فتح کرد. 
باشــد، قبول. لیگ آفریقای جنوبــی را نمی توان 
معیاری برای دنیا دانســت اما در سپتامبر، زمانی 
که لیگ تمام شد، موسیمانه از تیم جدا شد. این 
ضربه ســختی به این تیم بود چــون او را بهترین 
مربــی ای می دانســتند کــه لیــگ پــرورش داده 
اســت. ماملودی ســان داونز در ســال ۲0۱6 فاتح 
لیــگ قهرمانــان آفریقا شــد و در فینــال زمالک 
مصر را برد. این یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای 
یــک  در  بــود.  جنوبــی  آفریقــای  و  موســیمانه 
دهه اخیــر، اکثــرًا باشــگاه های شــمال آفریقا، از 
کشورهایی مانند مصر، تونس، مراکش و الجزایر 
فاتح لیگ قهرمانان شده اند. در سال ۲0۱9 بود که 
سان داونز توانست االهلی قاهره، رقیب زمالک را 
بــا نتیجه پنج بر یک در مرحلــه یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان شکست دهد. این پیروزی تاریخی 
بود. این فصــل لیگ قهرمانــان آفریقا به دلیل 

شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.
 دیدارهــای نیمه نهایی قرار بــود در ماه مه  برگزار 
شــوند اما به اکتبــر منتقل شــدند. موســیمانه 

هــم از ســان داونز جــدا شــده و راهــی قاهــره 
شــده بود. باشــگاه های مصری معموًل دوست 
دارند مربیانشــان را از فرانســه، پرتغال، یا دیگر 
کشورهای اروپایی بیاورند اما آنها این بار به سراغ 
مربــی ای رفتــه بودند کــه از جنوب آفریقــا آمده 
بود. او مربی االهلی شــد و یکــی از تاریخی ترین 
فینال هــای لیگ قهرمانان آفریقــا را برابر زمالک 
رقــم زد. االهلــی توانســت زمالــک همشــهری را 
شکســت دهد و نهمین قهرمانی اش در آفریقا را 

تجربه کند. 
االهلی با مربیگری رنه وایلر سوئیســی توانســته 
بــود فاتح لیگ برتر مصر شــود. آنهــا با هدایت 
وایلر توانسته بودند در همین سال، سان داونز را 
در مرحله یک چهارم نهایی شکست دهند. رفتن 
موسیمانه به تیمی در شمال آفریقا پرریسک بود. 
انتظارات در االهلی بسیار باال است و او تنها چند 
بازی فرصت داشــت تا منتقدانــش را خاموش و 
خودش را تبدیل به اســطوره تیم کند. در فصل 
۲0-۲0۱9 لیــگ مصر، نزدیــک به 50 مربــی برکنار 
شــدند، آن هــم در حالی کــه تنها ۱۸ تیــم در این 
لیگ حضــور دارند امــا او موفق شــد در این تیم 
بماند و البته جام حذفی را هم فتح کند. او در یک 
سال با دو تیم، شش قهرمانی کسب کرد که پنج 

قهرمانی کاماًل زیر نظر او بود.
 آیا کسی از نظر دستاورد به او نزدیک است؟ بله، 
یک نفر. اگر یک لیگ وجود داشته باشد که در آن 
مربیان بیشتری نسبت به مصر اخراج می شوند، 

آن لیگ برزیل اســت. در چنین شــرایطی بود که 
ژرژ ژســوس مربی فامنگو شــد. فامنگــو یکی از 
تیم هایی بود که مدت ها بود پایین تر از انتظارات 
نتیجــه می گرفت. آنها از ســال ۲009 فاتح ســری آ 
برزیل نشده بودند و از سال ۱9۸۱ هم قهرمانی ای 
در کوپا لیبرتادورس به دســت نیــاورده بودند. 
وقتــی ژســوس آمــد، بســیاری گفتنــد کــه کار او 
به زودی تمام می شــود. این ریســک بزرگی برای 
باشگاه و مربی بود اما نتیجه آن بسیار درخشان 
بود. او تنها یک سال پس از آمدن به این باشگاه 
از آن جدا شــد. در همین مدت کوتاه، فامنگو در 
شــش رقابت حضور یافت و پنج قهرمانی کسب 
کرد و او دومیــن مربی پرافتخار تاریخ ۱۲5ســاله 
باشــگاه شــد. آنهــا لیــگ و لیبرتــادورس را فتح 
کردنــد و اولین تیمی پس از ســانتوس با پله در 
ســال ۱96۲ شــدند که عاوه بر این دو رقابت، در 
لیگ اســتانی هم قهرمان می شوند. تنها رقابتی 
که آنها در آن قهرمان نشــدند جام باشــگاه های 
جهــان بــود که بــه لیورپــول باختنــد، آن هم در 
شرایطی که بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند. 
ژســوس اولین مربی خارجی ای بود که با یک تیم 
برزیلی فاتح جــام قاره ای شــد. او دومین مربی 
اروپایــی بود که لیبرتــادورس را فتح کرد و اولین 
مربی خــارج از آمریکای جنوبی بــود که تیمش را 
بــه قهرمانی لیگ برزیــل رســاند. او در بحبوحه 
ویروس کرونا، به بنفیکا بازگشــت. جانشــین او، 
دومنک تورنت، دستیار پپ گواردیوال بود که تنها 

چهار ماه دوام آورد.آیا االهلی و سان داونز را نباید 
به حساب آورد؟ آیا فامنگو ارزش آن را نداشت که 

نماینده ای در میان بهترین ها داشته باشد؟
 اگــر برخــی بگویند کــه لیــگ قهرمانــان آفریقا 
خیلــی دیرتــر از آن تمام شــد که نام موســیمانه 
بــرای جایــزه بهترین هــای فیفا انتخاب شــود، 
به یاد بیاوریــم که فیفا یک بار مراســم توپ طا 
را تمدیــد کرد تــا هت تریک کریســتیانو رونالدو 
را در نظــر بگیــرد و ایــن جایزه را بــه او بدهد اما 
ژسوس چطور؟ انتخاب نشدن او هیچ توجیهی 
ندارد. اگر ســه گانه بایرن مهم است، چرا سه گانه 
فامنگــو مهــم نباشــد؟ همینطور االهلــی؟ اگر 
اولیــن قهرمانــی لیورپــول در 30 ســال اخیر در 
لیــگ خاص اســت، اولین قهرمانــی فامنگو در 
لیبرتادورس در 3۸ ســال اخیر چطور؟ قهرمانی 
لیورپول در لیگ چه اهمیت ویژه ای دارد؟ بیلسا 
و لیدز چطور؟ آیا صرف صعود به لیگ برتر کافی 
اســت که شــما را در لیســت بهترین مربیان کره 

زمین بیاورند؟
لیدز به جایی برگشته که به آن تعلق دارد، یعنی 
لیگ برتــر. لیورپول هم به همین شــکل به روند 
قهرمانی برگشــته اســت امــا چرا بهتریــن مربی 
دنیا باید حتمًا از لیگ های فوق ثروتمند باشد؟ 
این فرصتی اســتثنایی برای فیفا بــود که کارش 
را درســت انجام دهد و در ســال فوتبالی بسیار، 
بســیار دشــواری که گذراندیــم، ارزش کار مربیان 
خــارج از اروپا را نشــان دهد اما آنها به شــدت در 
ایــن زمینه ناکام ماندند و بعید به نظر می رســد 

فرصت دیگری نصیبشان شود.
هانســی فلیک، پیتسو موســیمانه و ژرژ ژسوس؛ 
این سه نفر بهترین مربیان ۱۲ ماه اخیر بوده اند. 

ترتیبشان با خود شما.

              روزبه علمداری

ســوژه های اجتماعی گاهی بدون آنکه حتی 
خودشــان هم قصدی داشــته باشــند وارد 
فضایــی می شــوند که هیــچ گاه فکــرش را 
هم نمی کردند. بارزترین و ســمبلیک ترین 
نمونه ی این سیاســت، کّل ماجرایی اســت 
که تا امروز بر ســر عادل فردوسی پور آمده. 
از روزی کــه اخراج شــد تــا اکه بــه دعوت ای 
اف سی، در اینســتاگرام فارسی آن فوتبال را 

گزارش کرد. 
 بارها راجــع به اخراج عادل فردوســی پور از 
90 نوشــته ام و هربــار کــه اتفاقــی جدید در 
این خصوص رخ مــی دهد منظری جدید از 
آن جلــب توجه می کند. چــون که نمونه ی 
کاملــی از نوع نگاه و شــیوه تصمیم گیری در 

حاکمیت در طول سالیان دراز است.
اگر از من بپرســند مشــکل اصلــی و بنیادی 

حاکمیــت را چه می دانی، پاســخ مــی دهم، 
»ناتوانی در حّل مسأله و سازش«. سازش و 
صلح یکی از دو وجه اصلی سیاست است اما 

گویا تصمیم گیران در کشــور ما فقط با وجه 
قهری و دفعی و سخت سیاست آشنا هستند 

و قصدی برای دیدن آن روی ماجرا ندارند.
آنــان نه تنهــا امکان حــل مســأله را ندارند، 
بلکــه تبّحــر عجیبــی در: ۱-خلق »مســأله« 
۲-تبدیل آن به »مشــکل« 3-ســاختن یک 
»تهدید« از آن مشــکل 4-و سپس »برخورد 
ســخت« با آن تهدیــد دارنــد. در تحت این 
ســیره نظری و عملی، هر فــرد یا موضوعی 
در هر لحظــه امکان دارد کــه تبدیل به یک 
موضوع سیاســی شــود: یک تشــکل مدنی 
صنفــی، یــک تظاهــرات غیرسیاســی، یــک 
مطالبه ساده، یک خبرنگار وظیفه شناس یا 

یک مجری متبّحر و محبوب. 

تمــام  توصیــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
اندیشــمندان، خارج کردن مسائل از حالت 
امنیتی و ســپس حــل آنهاســت؛ توصیه ای 
که در کشــور ما همواره در جهت مخالف آن 

عمل می شود.
در واقع ســوژه های اجتماعــی گاهی بدون 
آنکــه حتی خودشــان هــم قصدی داشــته 
باشــند وارد فضایــی مــی شــوند کــه هیچ 
گاه فکــرش را هــم نمــی کردنــد. بارزتریــن 
و ســمبلیک تریــن نمونه ی این سیاســت، 
کّل ماجرایی اســت که تا امروز بر ســر عادل 
فردوســی پور آمده. از روزی که اخراج شــد تا 
امروز که به دعوت ای اف سی، در اینستاگرام 

فارسی آن قرار است فوتبال را گزارش کند. 

اینکه عادل تاکنون از ایــران مهاجرت نکرده 
است، صد البته از بزرگواری و اصالت و روحیه 
ی امیدوار اوســت؛ اما قرار نیســت و یا توقع 
نمــی رود که همه چــون او عمل کننــد. و باز 
البته که یقینــا او االن هــم در دل آرزو می کند 
کــه ای کاش در همــان صندلــی برنامه نود 
نشســته بود و گزارشــگری می کــرد؛ ولی چه 
می شود که حاکمیت در ایران عاقه وافری به 
راندن آدم ها و دردسر ساختن برای خودش 
دارد کــه اگر بخواهیم با نگاه روانشــاختی به 
آن نگاه کنیم انگار یک »خودآزاری« بی پایان 
اســت که اگر مراقب نباشــد به »خودکشی« 

هم می تواند ختم شود! 
یــاد آن جملــه افتــادم کــه طرف مــی گفت، 
»مســئوالن می خواهند براندازی کند اما این 
مــردم همیشــه در صحنه هســتند کــه نمی 

گذارند«!
جماران
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به بهانه خروج تیم ملی فوتبال زنان 
از رنکینگ فیفا

فراموش شده!

 گفتگو

ایســنا- بی توجهی مســئوالن فدراســیون فوتبال به 
تیم ملی فوتبال زنــان باعث خروج این تیم از رنکینگ 

جهانی فیفا شده است.
 فدراســیون جهانی فوتبــال)FIFA( رنکینگ تیم های 
ملی زنــان را اعام کرد که بر اســاس آن تیم ایران هیچ 
جایگاهــی نــدارد و از رنکینگ خارج شــده اســت. این 
اتفــاق چند ســال پیش هم افتــاده بود که بــه دنبال 
آن تیم ملی تشــکیل و به یک تورنمنت اعزام شد تا به 
رنکینــگ برگردد. موضوعی که نشــان دهنده اهمیت 

کم بخش زنان برای مسئوالن فدراسیون است!

2۰ ماه تعطیلی تیم ملی زنان
 ۲0 فروردین ماه ۱39۸ بود که تیم ملی زنان بزرگســال 
ایران در آخرین مســابقه خــود از مرحله دوم انتخابی 
المپیــک شکســت خــورد و حــذف شــد. پــس از آن 
اردوهــا، برنامه هــا، فعالیت هــا و هر آن چیــزی که به 
تیم بزرگســاالن مربوط بود، تعطیل شد. اکنون بیش 
از ۲0 مــاه از آن تاریــخ می گــذرد و هیــچ اقــدام قابــل 
مشــاهده ای در راســتای پیشــرفت و بهبــود شــرایط 

صورت نگرفته است.
۲0 ماه زمان بســیار زیادی محســوب می شــود و هیچ 
توجیهــی بــرای توقــف فعالیــت تیــم ملــی در ایــن 
مدت قابــل قبول نیســت. باید گفت میــزان اهمیت 
فدراســیون فوتبال به بخش زنان بســیار کمتر از حد 
تصور اســت. اگر چیزی غیر از این بــود حداقل در این 
مــدت و با علم به اینکه قهرمانی آســیا پیش روســت، 
برنامه ای تدارک دیده می شــد، یــا وضعیت کادر فنی 
مشــخص می شــد تا با رصد بازیکنــان تیم های لیگ، 
بهترین هــا را شناســایی  کنــد امــا هیــچ کاری صورت 
نگرفــت و مســئوالن بیــش از پیــش زنــان را البــه الی 
دغدغه های فوتبال مردان نادیده گرفتند تا دوباره از 

رنکینگ فیفا خارج شوند.

حرکت به قهقهرا با صوفی زاده
هرچنــد بارهــا ثابت شــده کــه پســت نایب رئیســی 
بانــوان در برخــی فدراســیون ها، تشــریفاتی و بعضا 
بی فایده اســت اما نمی تــوان نقش لیــا صوفی زاده 
را در وضعیــت کنونی تیم ملی نادیــده گرفت. چنین 
فردی ایده آل فدراســیون هایی است که نیروهای بله 
قربانگــو می خواهنــد. او کــه مدیر بخش زنان اســت 
برای بهبــود جایگاه آنها چه کرده؟ چــرا امروز که باید 
جوابگوی مردم باشــد و در مورد شرایط تیم های ملی 
توضیح بدهد، سکوت کرده؟ چرا فوتبال زنان باید به 
جایی برسد که از رنکینگ فیفا خارج شود؟ صوفی زاده 
دقیقا برای چــه کاری میز و صندلــی مدیریت فوتبال 

زنان را اشغال کرده است؟
همین که امروز شاهد خروج تیم ملی از رنکینگ و نابه 
ســامانی و باتکلیفی تیم ملی فوتسال زنان هستیم، 
بــه لطف مدیری اســت که به جای محکم ایســتادن و 
دفاع جانانه از زنان، صرفا به عضو نمایشــی جلسات 
هیات رئیســه تبدیل شــده اســت. او حتی بعد از آنکه 
دو پیشکسوت استقال و پرسپولیس به فوتبال زنان 
توهیــن و بی احترامــی کردند، کوچک ترین واکنشــی 
نشــان نداد تا حداقل زنان فوتبالیســت نایب رئیس 

خود را همراه با خود ببینند.

وزارت ورزش به فوتبال زنان ورود کند
 فدراســیون فوتبــال، مدیران این فدراســیون و نایب 
رئیس زنان نشــان داده انــد که اهمیتی بــه وضعیت 
فوتبــال و فوتســال زنــان نمی دهنــد. وضعیــت تیم 
فوتســال در آســتانه جام ملت های آســیا، خروج تیم 
ملی فوتبــال از رنکینــگ فیفا، عــدم پرداخت پاداش 
قهرمانی تیم فوتســال در آسیا تنها گوشه ای از شاهکار 
مدیریتــی این مســئوالن بــر فوتبال و فوتســال زنان 
اســت. وزارت ورزش و بــه خصوص معاونت توســعه 
ورزش زنــان  به عنوان متولی و مدیــران اصلی ورزش 

باید به شرایط فوتبال زنان ورود کنند.
مهین فرهــادی زاد)معــاون وزیــر ورزش( باید تلفن 
خــود را زمین بگذارد و کاری عملی انجام بدهد. او چه 
نتیجه ای از تماس های مکرر با مســئوالن فدراســیون 
برای پرداخت پاداش تیم ملی فوتســال زنان گرفته؟ 

پس اکنون وقت اقدامی فراتر و جدی تر است.
زنــان بــه عنــوان نیمــی از نیــروی انســانی کشــور در 
عرصه هــای مختلف پابه پــای مردان تــاش می کنند 
و نادیــده گرفتن آنها روند رشــد و توســعه در تمامی 
ایــن  از  ورزش  می کنــد.  مشــکل  دچــار  را  هــا  زمینــه 
موضــوع مســتثنی نیســت؛ زنــان ورزشــکار بــا وجود 
محدودیت هــای فراوانــی که هــر روزه با آن دســت و 
پنجــه نــرم می کنند، دســت از تــاش برنداشــته اند و 
چشم انتظار حمایت کسانی هستند که عناوین مدیر 

و مسئول را یدک می کشند.

 ایرنــا- در تیم منتخب هفته هفتــم لیگ برتر 
فوتبال باشگاه های کشور شاهد حضور پررنگ 
پرشورهای تبریزی، شاگردان امیر قلعه نویی و 

... بودیم.
هفتــه هفتــم رقابت های لیــگ برتــر فوتبال 
ایران بــا انجام هفت دیدار پیگیری شــد اما به 
دلیل تعویــق بازی پرســپولیس و ســپاهان، 
پرونــده اش به صورت کامل بســته نشــد. در 
این هفته 6 تیم در ترکیب بهترین ها نماینده 
داشــتند که در این بیــن تراکتــور، آلومینیوم، 
نفت مسجدسلیمان و گل گهر نمایش بهتری 

داشتند.
گلر: حسین پورحمیدی )آلومینیوم 

اراک( :
حضــور او در جمــع برترین هــا به یــک عادت 
تبدیل می شود. در هفته ای که هیچ دروازه بانی 
که نمایش فوق العاده برجســته ای نداشــت 
حســین پورحمیــدی، محمد امیــن رضایی و 
محمدرشــید مظاهری نسبتا خوب کار کردند 
اما ســیوهای پورحمیدی باعــث ثبت دومین 

برد آلومینیوم در این فصل شد.
)نفــت  نوروزی فــر  بهــروز  مدافعــان: 
مسجدســلیمان(، محســن طرحانــی )مس 

رفســنجان(، عبدهللا حســینی )ذوب آهن( و 
میثم تیموری )تراکتور(

بهــروز نوروزی فــر در قلب خــط دفاعی نفت 
عملکــرد خوبــی مقابــل مهاجمــان فــوالد و 
حمــات دقایق آخر تیم جواد نکونام داشــت. 
محســن طرحانی نیز به عنوان مدافع راســت 
مس رفســنجان هــم عملکرد قابــل توجهی 
در دفاع داشــت و هم پاس منجــر به تنها گل 
تیمــش را برای محمد قاضی ارســال کــرد. در 
سمت چپ خط دفاعی ۲ گزینه عالی داشتیم. 
میثم تیموری از تراکتور و میاد زکی پور از گل گهر 
سیرجان. با این وجود مدافع تراکتور به خاطر 
زیبایی بیش از حد ارســالش بــرای تیکدری در 
جمع برترین ها قرار گرفت. عبدهللا حســینی 
هم با لطفی که داور در اخراج نکردنش به خرج 
داد توانســت در زمین بماند و یکی از بهترین 

بازی های خود را به نمایش بگذارد.
هافبک هــا: مصطفــی احمــدی )آلومینیوم(، 
نویــد عاشــوری )گل گهــر ســیرجان( و نیمــا 

انتظاری )نفت مسجدسلیمان(
مصطفی احمدی گل نزد اما در بازی آلومینیوم 
مقابــل صنعت نفت عالی کار کــرد و برابر تیم 
ســابقش خوش درخشــید. او مرد اول میانه 

میدان بود و توانســت با پاس های کم نقص و 
کلیدی اش موقعیت ســازی کند. در ســیرجان 
نیــز نویــد عاشــوری مثــل همیشــه مهندس 
حمــات گل گهر بود و حتی موفق شــد یکی از 
گل های منشــا را بســازد. او در دقایــق آخر به 
خاطر تکل شدید فرشاد فرجی از زمین بیرون 
رفت. نیما انتظاری هم با سوپرگلی که به فوالد 
زد هم سه امتیاز شیرین را به تیمش هدیه داد 

و باعث فتح شهرآورد خوزستان شد و هم بازی 
خوب خود را تکمیل کرد.

مهاجمان:گادوین منشــا )گل گهر سیرجان(، 
محمد قاضی )مس رفسنجان( و اشکان دژاگه 

)تراکتور(
ثبت هت تریک و رســیدن به آمــار 9 گل زده تا 
پایان هفته هفتم کاریســت که گادوین منشا 
انجام داده اســت. او توانست با گل های خود 

گل گهــر را بار دیگــر به صدر جــدول لیگ برتر 
برگرداند و شــهرخودرو را در بحــران فرو ببرد. 
ایــن مهاجم نیجریه ای به خوبــی با اعتماد به 
نفس باالیش تمام موقعیت ها را به گل تبدیل 
می کند. در شــمال کشور هم شاهد گلزنی یک 
مهاجم 36 ساله بودیم. محمد قاضی سرانجام 
با پیراهن تیم مس رفسنجان گل زد و این گل 
در برابر تیم سابق زده شد و سه امتیازی بود. در 
نهایت به اشکان دژاگه می رسیم. فوق ستاره ای 
که سرانجام در لیگ بیستم گل زد و بارها دفاع 
حریف را به هم ریخت. دژاگه با توانایی باالیی 
کــه دارد بدون تردیــد در هفته های آتی کمک 

حال تیمش خواهد بود.
سرمربی: مسعود شجاعی )تراکتور( :

ســرمربی هفتــه هفتم لیــگ برتر خــودش را 
ســرمربی نمی داند اما توانســت دومین برد 
تراکتــور در ۲ هفتــه اخیــر را به ثبت برســاند. 
مقابل تیمی که بعد از باخــت هفته اول دیگر 
شکســتی در کارنامه اش ثبت نشــده بود. تیم 
شــجاعی اصا شــبیه تیم منصوریان نیســت 
و تشــنه گل زدن اســت. آنها در این ۲هفته به 
اندازه پنج بــازی قبل امتیاز دشــت کرده اند و 

حاال در رده سوم هستند.

ترکیب منتخب هفته هفتم لیگ برتر؛ یورش یاران مسعود 

ایسنا- از اواخر سال گذشته تا کنون به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، ســکوی ورزشــگاه ها و ســالن های ورزشــی کشور در 
سکوت محض به ســر می برد و مشخص نیست چه زمانی 
باز هم شــاهد انتقال شــور و هیجان از سوی تماشاگران به 

رقابت های ورزشی خواهیم بود.
از مدتــی پیش علــی رغم شــیوع ویــروس کرونــا در نقاط 
مختلف دنیا اما پای تماشاگران در برخی لیگ های ورزشی 
به ورزشــگاه ها باز شــد؛ اتفاقی که با در نظر گرفتن شرایط 
خاص مدنظر قرار گرفته و به صورت محدود شاهد حضور 

تماشاگران رشته های مختلف در ورزشگاه ها هستیم.
روســیه و فرانسه از جمله کشــورهایی بودند که زودتر از 
ســایرین تماشاگران را به ورزشــگاه ها راه دادند، اقدامی 
که با رعایت فاصله اجتماعی روی ســکوها رخ داد و پس 
از آن نیــز چنیــن رویه ای از ســوی برخی دیگر از کشــورها 
در دســتور کار گرفــت که به طــور مثال می تــوان به لیگ 
برتر انگلیس اشــاره کرد. البته لیــگ قهرمانان اروپا برای 

تمامی تیم های حاضر به یک شــکل دنبال نشد و برخی 
کشــورها همچون روســیه بازهم تماشــاگران خــود را به 
ورزشــگاه راه دادند، درحالی که از سوی برخی از کشورها 

چنین اتفاقی صورت نگرفت.   
در مورد لیگ قهرمانان آســیا نیز کــه در قطر به صورت 
متمرکــز دنبال شــد و در نهایــت نیز قرار اســت میزبان 
فینــال ایــن رقابت ها باشــد، ماجــرای مرحلــه حذفی 
و فینــال جداســت و علی رغم شــرایط بســیار مناســب 
زیرســاختی در قطر و تجهیز بســیار مناســب و امکانات 
کــم نظیر قطری ها تا قبل از مرحله فینال، تماشــاگران 
به ورزشــگاه هــا راه داده نشــدند و در نهایت قرار شــد 
فینال لیگ قهرمانان آســیا با حضور ۱0 هزار تماشاگر در 

ورزشگاه الجنوب قطر برگزار شود.
نکته قابل اشاره اینکه حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها و 
سالن های ورزشــی اما صرفا منوط به رشته فوتبال نیست 
و بسیاری از کشورهای دنیا مجوز چنین اتفاقی را برای رشته 

های ورزشی مختلف صادر کرده اند.
قبل از شروع بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران بود که 
محمد اسد مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی 
در مورد حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها، اعام کرد که با 
توجه به اینکه در نامناسب از نظر شیوع ویروس قرارداریم 
چنین اتفاقی را متصور نیستیم، اما پیشنهاداتی ارائه شده 
است و ما در جلسات آینده روی این موضوع کار می  کنیم تا 
با فاصله گذاری و خیلی محدود در مورد حضور تماشاگران 

بررســی کنیم؛ مسئله ای که در نهایت عملی نشد و تا کنون 
تماشاگران به ورزشگاه های کشور نرسیده اند.

به طور حتم حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها یکی از مهم 
ترین ابزار جذابیت مسابقات ورزشی است و ویروس کرونا 
پدیده پیش بینی نشــده ای بود که باعــث جدایی این دو 
از یکدیگــر شــد. هرچند فوتبــال ایران نیــز در نهایت روزی 
مجددا شــاهد حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها و سالن 
های ورزشــی خواهد بود، اما مســئله مهم در این رابطه به 
تصمیم متولیان ورزش کشور باز می گردد، اینکه چه زمانی 
رفتار کووید۱9 و وضعیت مبتایان ویروس کرونا، این اجازه 
را به مسئوالن خواهد داد تا یکی از سخت ترین تصمیمات 

ورزش ایران را اتخاذ کنند؟

سکوها کی به تماشاگران ایرانی لبخند می زنند؟

اشتباه بزرگ فیفا در انتخاب بهترین مربی سال

کلوپ؟ بیلسا؟ شوخی می کنید؟

پدیده »عادل« و پندهای نیاموخته!
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روزانهم

مهر- معاون گردشگری می گوید: درحال حاضر آنچه 
گردشــگری ایران را تهدید می کند، ترورهای سیاسی 
نیست، بسته شدن مرزهای کشور به روی گردشگران 
خارجی و متوقف کردن صدور ویزای توریستی است.

مرزهــای ایران از زمان شــیوع ویــروس کرونا به روی 
گردشگران خارجی بسته شــده است. وزارت خارجه، 
صدور ویزاهای توریســتی ایــران را نیز متوقف کرده 
اســت. تورگردان ها می گویند کرونا و بســته شــدن 
مرزها، تیر خاصی به گردشــگری ایران بوده اســت؛ 
چــرا که رکــود ســفر گردشــگران خارجی از آبــان ماه 
سال گذشــته و بعد از ماجراهای بنزین، ترور سردار 
شــهید قاسم سلیمانی در عراق، ســانحه هواپیمای 

اوکراینــی و توقف پروازهــای بین المللی در آســمان ایران، 
آغاز شد. حال در چنین شرایطی که آینده گردشگری ورودی 
ایــران در وضعیــت نامعلومی به ســر می بــرد، تهدیدهای 
سیاسی دیگری با ترور شهید محسن فخری زاده، به مجموع 

تبلیغات ضدایرانی اضافه شده است.
ولی تیموری در این باره گفت: آنچه گردشــگری ایران را دچار 
چالش و تهدید کرده اســت، ترورهای سیاســی نیست. هر 
عقل سلیمی معنی ناامنی را می داند. سطح امنیت در ایران 
اینطور نیســت که روی هر شخِص شــناخته و ناشناخته ای 
اسلحه بکشند. ایران کشور امنی است. این را ما نمی گوییم، 
گردشــگران خارجی تاییــد کرده اند. درحال حاضر مشــکل 

گردشگری چنین مسائلی نیست.
وی افزود: بزرگترین چالش گردشگری فعا ناممکن بودن 
ســفر گردشــگران خارجی بــه ایــران و توقف صــدور ویزای 
توریستی اســت، وگرنه سایر مســائل در گذشته هم وجود 
داشته و همیشه هم برای آن راه حل پیدا شده است. برخی 
ممکن اســت سوال کنند مگر در چنین شرایطی گردشگر به 
ایران می آید، بله.  طبق اظهارات تورگردان ها، متقاضی برای 

سفر به ایران وجود دارد.
معاون گردشــگری دربــاره محدودیت های کرونــا که مانع 
از سفر گردشــگران خارجی به ایران شده اســت، اظهار کرد: 
طبیعی اســت که در وضع موجود وزارت بهداشــت و ستاد 

ملی مقابله با کرونا، سختگیری کند. البته،  درحال مذاکره با 
آن ها هستیم تا به راهکار مشخصی برسیم.  پیشنهادهایی 
هــم مطرح اســت، مثــل تعییــن مناطــق ایمن بــه عنوان 
مقصد ســفر یا صدور ویزا برای گردشــگرانی از کشــورهایی 
که در وضعیت سفید به سر می برند. پیشنهادهای ما برای 
ازســرگیری تعامات گردشگری زیاد است و خیلی جدی این 
خط مشــی را پیگیری می کنیم. حتی پروتکلــی را در رابطه با 
چگونگی ورود گردشــگران خارجی به ایــران، تهیه کرده و در 

اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داده ایم.
تیموری افزود: البته نگرانی ســتاد ملی کرونا بیشــتر از این 
بابت است که با باز شدن کامل مرزها، سفر اتباِع کشورهای 
همســایه به ایران از سر گرفته شود و ترس از سرعت گرفتن 
انتقال ویــروس وجــود دارد. این دغدغه وزارت بهداشــت 
قابل فهم و درک اســت اما به نظر می رسد اگر مشورت کنیم 
به راه کار برســیم، چون فکر می کنیم بستن همه درها راه کار 

درستی نباشد.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا در شــرایطی که ســفر 
محــدود شــده و گردشــگران خارجــی در انتخــاب مقصــد 
محتاط تــر شــده اند، ایــران مثــل ســایر کشــورها از جمله 
عربســتان و ترکیه شــروع بــه فضاســازی و تبلیغ در ســایر 
کشــورها نمی کند تا ذهن گردشــگران برای ســفر در آینده 
آماده تر شــود، گفت: روش بازاریابی ما مثل گذشــته است. 
تبلیغات گردشگری ایران بیشــتر متمرکز بر روش دهان به 

دهان یا فرد به فرد بوده است، چون از یک طرف با 
محدودیت بودجه مواجهیم و مثل کشورهای دیگر 
امــکان راه انــدازی کمپین های تبلیغاتی گســترده 
را نداریــم و از طــرف دیگر، این روش برای کشــوری 
با شــرایط ایــران تــا کنــون مؤثرترین بوده اســت. 
تبلیغــات سیاســی و رســانه ای باعث شــده تردید 
برای ســفر بــه ایران همواره وجود داشــته باشــد و 
تنها ابزاری که این تردیدها را برطرف و گردشــگران 
ســختگیر و محتــاط را راهــی ایران کــرده، خاطرات 
و تصویرســازی مثبت دوســتان و نزدیکان آنها، به 

عنوان مسافران ایران بوده است.
معاون وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی با اشــاره بــه تــاش کشــورها بــرای اعتمادســازی 
گردشــگران در دوران همه گیری کرونا و برنامه ایران در این 
خصوص، بیان کرد: موثرترین راهکار، نشــان دادن شرایط 
ایمنی و بهداشــتی هر کشور و جلب اعتماد از نزدیک است. 
البته تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا متقاعد نشده و 
مرزها به روی گردشــگران باز نشده باید با حداقل ها، یعنی 
ویزای تجاری و درمان که محدودیت ندارد، ســعی می کنیم 
اعتماد سایر گروه های گردشگری را برای سفر در آینده جلب 

کنیم.
تیموری درباره این که استراتژی و برنامه تشکیات گردشگری 
بــرای محافظــت از این صنعت چیســت و آیا بعــد از ۱0 ماه 
رکود، برنامه ای برای تغییر وضعیت گردشــگری تهیه شــده 
و چه توصیــه و راهکاری برای بخش خصوصی گردشــگری 
مطرح است؟ گفت: ما امیدواریم با ادامه روند مهار ویروس 
کرونا، گردشگری داخلی تا نوروز به جریان افتد. گردشگری 
داخلی ظرفیت باالیی دارد و همه کشورها در وضع موجود 
روی آن متمرکز شــده اند. بنابراین به تورگردان ها پیشنهاد 
می شــود اســتراتژی خود را تغییــر دهنــد. پیش بینی ها بر 
این اســت تا درمان قطعی برای ویروس کرونا پیدا نشــود، 
نمی توان به روال قبل برگشــت و ممکن اســت این شرایط 
تا یکی دو ســال دیگر ادامه داشته باشد. نباید از گردشگری 

داخلی چشم پوشی کرد و باید حرفه ای تر وارد شد.
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سخن روزسخن روز
در دعا با اخالص پروردگارت را بخوان، که بخشش و محروم کردن به دست اوست، و فراوان از خدا درخواست خیر و نیکى داشته باش

وصیت مرا به درستى دریاب، و به سادگى از آن نگذر، زیرا بهترین سخن آن است که سودمند باشد
بدان علمى که سودمند نباشد فایده اى نخواهد داشت

 و دانشى که سزاوار یادگیرى نیست سودى ندارد.
امام علی )ع(  – نهج البالغه

   پیدايش پرستاري
آنگاه كه رنج و درد بر كالبد انسان حمله ور گشت و سامت وي 
را پايان داد، پرستاري به وجود آمد؛  يعني از زمان پیدايش بشر،  
اين حرفه مقدس بر عرصه گيتي نمايان شــده اســت. در مسير 
تاریخ، پرستاري همپاي پزشكي در خدمت انسان ها بوده است 
و به تدریج، اين دو در قالب علم پیشرفت نموده اند و در زمان 
هاي بحراني، مانند حوادث طبيعي و جنگ ها، خدمات شايان 

توجهي انجام داده اند.
  پرستاري در اسالم

پرســتاري از مجروحان و كمك به ناتوانان، در فطرت و نهاد هر 
انســاني وجود دارد كه حاكي از اهميــت آن در زندگي اجتماعي 
اســت. ســيره رهبران الهي نيز همواره بر اين بوده كه در ميدان 
انجام كارهاي پسنديده، گوي سبقت را از همه انسان ها بربايند 
و انسان كامل عصر خويش و الگو براي آيندگان باشند تا بدين 
ترتيب، بزرگ ترین مشوق انسان ها در عمل به نيكي ها گردند. 
يكي از كارهاي نيك ،» پرســتاري« از بیماران است و رهبران الهي 

نيز بدان همت مي گماردند. 
پرستاري حضرت يوسف )ع(

زماني كه حضرت يوســف )ع( در زندان مصر بــود،  به زندانيان 
خدمــت مي كــرد. خدمات او بــه زندانيــان به گونــه اي بود كه 
توجه آنان را به ســوي خود جلب كرد، به طوري كه آن حضرت را 
از نيكوكاران مي دانســتند. در اين مورد در تفســير آيه 36 سوره 
يوســف »ما تو را از نيكوكاران قرار داديم« از امام صادق )ع( نقل 
مي كننــد كه حضرت يوســف )ع( در زنــدان از بیمــاران زنداني 

پرستاري و نيازهاي آنان را برآورده مي كرد.
 پرستاري در فرهنگ اسامي

در فرهنــگ اســامي و تعابیر قرآني، آن هنگام كه پرســتار براي 
يــاري انســان نيازمنــدي تــاش مي كنــد و براي جلــب رضاي 
پروردگار نيازهايش را برمي آورد،  مثل آن اســت كه او را از مرگ 
رهايــي بخشــيده و بديــن كار، موجبات خرســندي خداوند را 
فراهــم كرده اســت؛ زیرا پرســتاري كــه با تــاش خويش جان 
مجــروح يا بیمار ناتواني را نجات مــي دهد و براي بهبودي وي 
فعاليــت مي كند، به يقين او را زنده كرده اســت و هر كه فردي 
را زنــده كند و بــه جامعه پر تاش انســان ها بــاز گرداند، مثل 
آن اســت كه خدمتي شــايان به همه مردمان كرده است. قرآن 
كریــم در آيه 3۲ ســوره مائده در ايــن باره مي فرمايــد: » وهر 
كس انساني را از مرگ رهايي بخشد،  چنان است كه گويي همه 

مردم را زنده كرده است«.
 ُنَسيبه، پرستار با ارزش

تاكيد اســام بر بزرگداشت كار پرستاري و ســفارش به انجام آن، 
باعث شــده بود كه بســياري از اصحاب رســول خدا اعم از زن و 
مرد، به اين كار اهتمام ورزند. »نســيبه« يكي از زنان صدراسام 
اســت كه با پیامبر )ص( بیعت نمود. وي بیشــتر روزها روزه دار 
بــود و از عبــادت خداوند غفلت نمي ورزید. اين زن شــجاع و با 
شــهامت،  در جنگ هــاي احد،  حنيــن،  حديبه و يمامه شــركت 
داشــت و همواره مشكي بر دوش مي كشــيد و خورجيني نيز در 
برداشــت و هر جا تشــنه اي مي يافت و يا نالــه مجروحي را مي 
شــنيد،  بي درنگ بر بالينش حاضر مي شد. وظيفه او،  رساندن 

آب به سربازان و نيز مداواي زخميان بود.

 حضرت زینب )س( پرستار نهضت وانقالب حسينى
حضرت زینب )س( در سال پنجم هجري از مادري چون فاطمه 
زهــرا )س( متولد شــد و در دامان ايشــان، پیامبر اســام )ص( 
و حضــرت علــي )ع( پــرورش يافت. يكي از ســيره هــاي عملي 
زندگي اين بانوي الهي، پرســتاري و دست گيري از حال بیماران 
و درمانــدگان بود. اتفاقات ســختي كه در طول حيات سراســر 
مــرارت بار ايشــان رخ داد؛ همچــون بیماري مادر بزرگوارشــان، 
ضربت خــوردن پدر، مســموميت برادر و باالخــره حادثه بزرگ 
كربــا، زینب را به عنوان الگوي پرســتاران معرفي كرد و ســالروز 

والدتش، به عنوان روز پرستار برگزیده شد.
 پرســتار بزرگ صحراي كربا، در آن روز سخت، وظايف سنگيني 
به عهده داشــت: تقويت روحيه مجروحان و خانواده شهيدان، 
رســيدگي به بازماندگان و كمك به اطفال. هم چنين ايشان به 
مراقبت از حضرت سجاد )ع( نيز كه در بیماري شديد به سر مي 

برد، مشغول بود.
 حيف است زینب سام هللا عليها را تنها پرستار بیمار بخوانند 
زیــرا پرســتارى از بیمــار يكــى از كوچك ترین مســؤوليت  هاى 
حضرت زینب ســام هللا عليها بود، و هر چند پرستارى وظيفه 
ســنگين و ارزشــمندى اســت و پرســتار متعهد بايد بــا صبر و 
حوصلــه، تحمل هــر نــوع نامايمات بــراى انجــام خدمتش 
 بنمايــد و چنين كارى از عهــده هر كس برنمى آيــد ولى با اين 
حــال  مقام زینب كبرى ســام هللا عليهــا، آن قــدر واال و عظيم 
اســت كه او را پرستار نهضت وانقاب حسينى بايد بناميم، زیرا 
اين پرســتارى به مراتب مهم تر و سرنوشــت  ســازتر از پرستارى 
بیمــار بود. زینب نقش نگهدارى از قيام خون بار حســينى را بر 
عهده داشــت كــه  قطعا اگر او ايــن بار را بــر دوش نمى گرفت، 
خون ساالر شــهيدان حضرت اباعبدهللا الحسين صلوات هللا 
عليه پايمال مى شد و بسيار دشوار بود كه نهضت ابى عبد هللا 
عليه الســام به مردم  اعام و اباغ گردد و شــايد بدون اسارت 

خانــدان رســول هللا وپیش تــازى عقيلــه بنى هاشــمى عليها 
الســام در رســوا نمودن هيئت  حاكم، و تبليغ او از انگيزه قيام 
بــرادرش، يزیديان به هدف پليــد خود نائــل مى آمدند و نام 
رســول هللا صلى هللا عليه و آله و ســلم را نه تنها از مناره هاى 
مســاجد بلكه از تاریخ، پــاك و محو مى كردنــد و اين بود نيت 

 شوم آنان.
 حضــرت زینب عليهــا الســام با مجاهــدت و قيام شــجاعانه 
خويش در برابــر زورگويان وهم چنين فریب  خوردگان زمانش، 
آن چنان از قيام امام حســين عليه الســام دفاع كرد كه  تا قيام 
رستاخيز، همانند او نه در مردان و نه در زنان، وجود ندارد و اين 

نام جاودان و مقدس براى هميشه با عظمت  بايد برده شود.
 عقيله بنى هاشــم عليها الســام در پــس آن مصيبت  بزرگى كه 
»تصغر عندها المصائب « آن چنان  بار ســنگين پرچم واليت را 
بر دوش گرفت و در برابر كفر و زندقه  ايســتاد و ســخنرانى كرد 
و خطابــه خواند و مردم را بیدار كرد و حركــت را در مردگان آغاز 
نمود كه از آن جا حركت توابین و ديگر حركت هاى اســامى آغاز 
شــد و تا امروز و فــردا و فرداهــا، آثار اين  حركــت عظيم زینبى، 
هويدا اســت و بــه بركت ايــن بانوى بزرگــوار و قيــام مباركش، 
هم چنان بیرق هاى خونين عاشــورا به نشانه روز انتقام مظلوم 
از ظالم، در سراسر جهان افراشته مى شود زیرا زینب كبرى سام 
هللا عليها بود كه پیام  خونين حضرت اباعبدهللا الحسين عليه 

السام را به تمام نسل ها و عصرها رساند.
 در خاتمه شايســته اســت از پرســتاران فداكار و بي توقعي ياد 
كنيم كه همواره از مهرباني و دلسوزیشان بهره مند بوده ايم: به 
مادراني كه همواره در زندگي به شــير زناني همچون زینب )س( 
تاســي نموده اند تا دررويارويي با مصائب و دشواریهاي زندگي 
مرهمي بر دلهاي مجروحمان گذارند. لذا بخش آخر اين مقال 

به اين فرشتگان اختصاص يافته است .
ایسنا

 فرهنگ

به بهانه والدت حضرت زینب )س( – روز پرستار 

نماد وارستگی

عکــس:   فــارس-  محمدصــادق نیک 

منظر

مهــر  یلـــدا
هر ســال "مهر یلدا" با جشــنی برای لبخند کــودکان کار و خیابان گره خورده بود اما امســال به علت 
محدودیــت ها راه دیگری برای تداوم این لبخند وجود دارد. اعضای جمعیت خیریه طلوع بی نشــان 
پنجشــنبه ۲۷ آذر ۱399 با تهیه 3000 بسته  شــامل آجیل، تنقات، کاه و شال و اهدای آن به کودکان کار 
به اســتقبال شب یلدا رفتند. جمعیت خیریه طلوع بی نشــان هر پنجشنبه در قالب پویش "کودکان 

شهرم" بسته های حمایتی میان کودکار کار و زباله گرد سطح شهر تهران توزیع می کند

 فرهنگ

ترور، ویزا، کرونا؛ چالش گردشگری ایران کدام است؟

ایرنا- آخرین روزهای پاییز با جوالن ویروس کرونا در حال 
سپری شدن است و شمارش معکوس برای برگزاری یکی از 
کهن ترین رســوم ایرانیان، شب یلدا که دورهم بودن جزو 

الینفک آن بوده آغاز شده است.
آخرین شــب پاییز که درازترین و تاریک ترین شــب ســال 
محســوب می شــود، با نام »شــب یلدا« جایــگاه ویژه ای 
میــان ایرانیــان دارد و مردم ایران تا ســپیده دم بــا انواع و 
اقســام برنامــه های مفرح در کنــار هم این شــب دراز را به 
خوشــی سپری می کنند تا تاریکی و ســردی و اندوه غیبت 

خورشید روحشان را تضعیف نکند.
پارســی زبانــان از روزگاران گذشــته در شــب چلــه گردهم 

مــی آمدنــد تا ضمن شــب 
زنــده داری بــا گفــت و گوی 
صمیمانــه، کتــاب خوانی و 
از جملــه شــاهنامه خوانــی 
و تفــال بــه دیــوان حافــظ 
تــا  کننــد  فراهــم  فرصتــی 
تجــارب  از  کوچکترهــا 
بزرگترهــا بهرمند شــده و با 
رسم و رسوم ملی کشور خود 

نیز آشنا شوند.
مدیر انجمن نجــوم آماتوری ایران در این رابطه می گوید: 
طبق برخی از متون از حدود هشت هزار سال قبل تاکنون 
آیین یلدا در ایران رواج داشــته اســت و به نوعی می توان 
گفــت برخی از جشــن های مســیحی نیــز با ایــن آیین در 

ارتباط است.
»مســعود عتیقی« افــزود: مناســبت یلدا در ســال ۱3۸۷ 
شمسی در فهرســت آثار ملی کشــور به ثبت رسید و هنوز 
امیدواریم که به همت مســئوالن میراث فرهنگی کشور به 

ثبت جهانی نیز برسد.
وی ادامه داد: یلدا و مناسبت های این چنینی صرفا بهانه 
ای برای یادآوری آیین های کهن این کشــور اســت تا از این 
طریق ضمن یادآوری اهمیت هم نشــینی، هم دلی و شاد 
بودن به هر بهانه به ما یادآور شــود که تنهایی امروز حتی 

در جهان غرب دیگر الگوی رایجی نیست.
عتیقی گفت: اما یلدای امســال باید اندوه حضور کرونا را 
تحمل کند. در سایه سنگین شیوع این ویروس که بر عالم 
ســایه افکنده، امســال این دورهمی کهن باید به شــکلی 

متفاوت و متمایز و به عبارتی استثنایی برگزار شود.
کادر درمان از هموطنان می خواهند شب یلدای امسال با 
توجه به شیوع بیماری کرونا در خانه بمانند و در دورهمی 

های خانوادگی شرکت نکنند.
مســئوالن نیز از مــردم می خواهند که برای ســامتی خود 
و عزیزانشــان، شب یلدای امســال را متفاوت از سال های 

قبل برگزار کنند.
امســال این آیین کهن ایرانیان باید رنگ مدرنیته به خود 

گرفتــه و به صورت مجازی برگزار شــود. امــا از این فضای 
متفاوت باید به عنــوان فرصتی برای ترغیــب کودکان به 
کتابخوانی بهره برد. برگزاری هرچه باشــکوه تر این سنت 
کهن در شــرایط کرونــا زده امروز، با توجــه به محدودیت 
های بهداشــتی و توصیه های پیشــگیرانه برای بازگشــت 
ســامت همیشــگی به جامعــه، دغدغــه امــروز فرهنگ 

دوستان کشور شده است.
مدیــر انجمن نجــوم آماتوری ایــران گفت: امســال نیز با 
وجود شــیوع کوویــد-۱9 و بحــران کرونا، ما نیــز دورهمی 
هــای خانوادگــی را توصیه نمــی کنیم ولــی فرصت کتاب 
خوانی و مطالعه چه در فضای مجازی و چه برای آشــنایی 
با آثار فاخر ایرانی با وجود این 
بیمــاری بیش از پیــش فراهم 

شده است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عتیقــی 
دیدارهای مجازی خانوادگی با 
فناوری های جدید به سادگی 
امکان پذیر است، گفت: اگر در 
گذشــته جامعه را بــه برگزاری 
تشــویق  یلدایی  گردهمایــی 
می کردیم ولی چه خوب است 
مردم کشــور برای محدود کــردن این پاندمــی و کمک به 
پرســتاران عزیز و کادر پرتاش پزشکی کشور امسال برای 
برگــزاری این دورهمی ها به فضــای مجازی بیش از پیش 

روی آورند.
علت نام گذاری یلدا

وی مــی گوید: یلــدا یک واژه ُســریانی به معنــی »زایش« 
اســت و ایــن واژه بــه طلــوع مهر تابــان پس از یک شــب 
طوالنی اشاره دارد. گویا در باور ایرانیان باستان یلدا نقطه 

آغاز خلقت بوده است. 
عتیقی ادامه داد: پس از یک شب طوالنی و تاریک با طلوع 
خورشــید و زایش مهر همواره تاریکی شکست می خورد و 
روشنایی روز بر آن پیروز می شود؛ جالب آن است که ستاره 
شناسان کشور از گذشته های دور از تفاوت اندک این شب 
نســبت به شــب های قبل و بعــد آن آگاهی داشــتند. وی 
افزودامسال نیز با وجود شیوع ویروس کووید-۱9 و بحران 
کرونا هرچند ما نیز دورهمی های خانوادگی را توصیه نمی 
کنیــم ولی فرصت کتــاب خوانی و مطالعــه چه در فضای 
مجــازی و چــه برای آشــنایی با آثــار فاخر ایرانــی با وجود 
این بیماری بیش از پیش فراهم شــده اســت. دیدارهای 
مجــازی خانوادگی نیز با فنــاوری های جدید به ســادگی 
امکان پذیر است. پس اگر در گذشته به جامعه توصیه به 
برگزاری گردهمایی یلدایی می کردیم ولی چه خوب است 
مردم عزیزمان برای محدود کردن این پاندمی و کمک به 
پرستاران عزیز و کادر پزشکی پر تاش کشورمان امسال به 

فضای مجازی بیش از پیش روی آورند.

»یلدا« بهانه احیای سنت کتابخوانی

گردشگری


