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گفتگوی صمیمانه با دکتر اسحاق جهانگیری

1398
لحظه تحویل سال ساعت یک و  28دقیقه و  27ثانیه بامداد
روز پنجشنبه یکم فروردین 1398

نو روز و روز نو

نوروز در سخنان مقام معظم رهبری

امروز را كه مردم« ،نوروز» گذاش��تهاند ،يعنى رو ِز نو! رو ِز نو يعنى چه؟ هم ه
روزهاى خدا مثل هم است؛ كدام روز مىتواند «نو» باشد؟
شرط دارد .روزى كه در آن اتّفاق بزرگى افتاده باشد ،نوروز است .روزى كه
ش��ما در آن بتوانيد اتّفاق بزرگى را مح َقّق كنيد ،نوروز اس��ت .آن روزى كه جناب
آدم و ح ّوا ،پا بر روى زمين گذاشتند ،نوروز بود؛ براى بنى آدم و نوع بشر ،روز نويى
بود .روزى كه حضرت نوح بعد از توفان عالمگير كشتى خود را به ساحل نجات
رس��اند« ،نوروز» اس��ت؛ روز نويى است و داستان تازهاى در زندگى بشر آغاز شده
است .روزى كه قرآن بر پيغمبر نازل شد ،روز نويى براى بشريت است  -حقيقت
قضيه همين است؛ روزى كه قرآن براى بشر نازل مىشود ،مقطعى در تاريخ است
كه براى انس��انها روز نو است .روزى هم كه اميرالمؤمنين(ع) به واليت انتخاب
شد ،روز نو است.
«ح َمل»
اينها همه «نوروز» اس��ت؛ چه از لحاظ تاريخ شمس��ى ،با ا ّو ِل ماه َ
مطابق باش��د يا نباش��د .روزى كه انقالب پيروز شد «نوروز» است ،روز نويى بود.
روزى كه امام وارد اين كشور شد ،براى ما نوروز بود .روز فتوحات عظيم اين جوانان
مؤمن و اين ايثارگران ما در جبهه نبرد عليه نظاميانى كه از «ناتو» و «ورش��و» و
امريكا و شوروى و خيلى از مراكز ديگ ِر قدرت تغذيه مىشدند ،روز پيروزى جوانان
ما با ايمانشان بر آنها «نوروز» است؛ روز نو است.
حال اگر ش��ما مىخواهي��د روز ا ّو ِل فروردين را هم براى خودتان روز «نو»
و نوروز قرار دهيد ،ش��رط دارد .ش��رطش اين است كه كارى كنيد و حركتى انجام
دهيد؛ حادثهاى بيافرينيد .آن حادثه در كجاس��ت؟ در درون خود ش��ما! «يا مقلّب
القلوب و االبصار .يا مدبّر الليل و ال ّنهار .يا مح ّول الحول و االحوال .ح ّول حالنا الى
احس��ن الحال» .اگر حال خود را عوض كرديد ،اگر توانس��تيد گوهر انسانى خود را
درخشانتر كنيد ،حقيقت ًا براى شما «نوروز» است!
صاحب امتياز  :موسسه اطالعات شركت ايرانچاپ
مدير مسئول :سيد محمود دعايي
سردبير :عليرضا خاني
دبير ويژه نامه :ارمغان زمان فشمی
ويراستار :وجيهه تيموري
عكس جلد :محمد نجفی
گرافیست و صفحهآرا :محسن رزاقی
اسكن و ويرايش تصاوير :ابوطالب ژيان اقدم
چاپ :شركت ايرانچاپ (موسسه اطالعات)

معجزه بهار
ارمغان زمانفشمی

روزهای آخر سال کهنه برای من با اتفاق دردناکی همراه بود .مادر عزی ِز عزیزترین دوستم،
درست در روز درختکاری از دنیا رفت .در روزی که همه بذری یا نهالی میکارند به امید آن که
سبز شود و بار بدهد ،ما تن عزیزی را به خاک سرد سپردیم که از آن امید رستنی نبود.
اهالی محله آنها در پارک بزرگ سر کوچه و زیر درختان بیدمجنون بر پیکر مادر مهربان
نماز خواندند .نمی از باران در هوا بود که گاهبهگاه از میان تاللو خورشید جانمان را نوازش میداد.
بعد هم در یکی از قطعات قدیمی بهشتزهرا با عزیز از دسترفته خداحافظی کردیم و او را به
آغوش استخوانهای پدرش که سی و شش سال پیش از دنیا رفته بود برگرداندیم .هوا بوی بهار
میداد و همهچیز در تضاد با هم بود ،فراق و اشتیاق ،مرگ و زندگی ،رفتن و آمدن.
امروز هرچه کردم تا مطلبم را با گفتن از بهار و زندگی آغاز کنم نشد .اندوه نشسته بر جانم
هنوز خیلی سنگین است و هرروز با مالقات دوستم تازه میشود .اما ناگهان به یاد جملهای افتادم
که نو ه عمویم پس از خاکسپاری مادربزرگمان گفته بود؛ تعبیر قشنگی که درهمتنیدگی مرگ و
زندگی را به زیباترین شکل ممکن نشان میداد .پسربچه ششساله بعد از دیدن مراسم تدفین
گفته بود« :مامانجان به طبیعت برگشت!» فکر کردم مرگ چه درس عبرتآموزی است برای
زندگی و چقدر حال این روزهای دوستم شبیه حال این روزهای مملکت ماست!
وقتی در عزاخانه به همدردی خیل عظیمی از دوستان و آشنایان که هرکدام خاطرهای
از آن زن نیکوکار برای بازماندگان میگفتند نگاه میکردم ،فهمیدم که ش��اید آنچه از دس��ت
رفته هرگز برنگردد اما میتواند سرمنشاء خوبیهای دیگر شود؛ همانطور که ما در این سالها
بسیاری از فرصتها را با آزمون و خطا از دست دادهایم اما هنوز میتوانیم چون ققنوس از میان
خاکستر تجربههای نادرست برخیزیم و سرنوشت کشورمان را طور دیگری رقم بزنیم.
رنج بیماری دردناک مادر دوس��تم چنان س��نگین بود که مجالی ب��رای امیدواری باقی
نمیگذاش��ت .هش��تماه تمام هرروز دلهره س��فر بیبازگش��ت مادر را داشتن غمی نیست که
نگرانی آنکه بعد از او زندگی چطور ممکن است ،روزهای آخر را به کابوس
گفتنش آسان باشد.
ِ
تبدیل کرده بود .همچنان که بهار میآمد ،مادر میرفت و همچنان که آفتاب بهاری میتابید،
آفتاب وجود مادر خاموش میشد .در نهایت فقدان مادر ،نقطه پایانی بود بر همه بیم و امیدها.
زمستان و مادر باهم رفتند.
پس از یکدوره سوگواری ،دوستم روزبهروز آرامتر شد و یاد گرفت چطور خاطرات مادر را
در قلبش به آرامش و عشق تبدیل کند .خاک ،سرد است اما خاطرات مثل درخت ،ریشه میدوانند
تا اعماق وجود آدم و جانش را گرم میکنند .دوستم از مادرش که قوی بود و مهربان ،خوب درس
گرفته بود .برای شادی او هم که شده ،اشک و آه را کنار گذاشت و دوباره از جا بلند شد.
شاید حال و احوال این روزهای ما هم مثل شبهای طوالنی و سرد زمستان باشد اما بهار
همیشه در راه است .بوی بهار که هوا را پر میکند ،جان آدمی تازه میشود و به رقص درمیآید.
وقتی بهار را میبیند که چطور خون تازه به رگهای طبیعت تزریق میکند و درختها را میبیند
که چطور کمکم رخت سبز تازه به تن میکنند ،دلش قرص میشود که قرار است همین اتفاق
برای او هم بیفتد .هرچقدر هم که زرد و خس��ته و خزانزده باش��د ،بهار میتواند معجزه کند و
در دلش جوانه بزند ،جوری که احس��اس کند دوباره بهدنیا آمده اس��ت و باز هم میتواند زندگی
را از صفر شروع کند.
کاش هرکدام از ما بهار خودمان باشیم .باور کنیم میشود دوباره ایستاد و قد کشید ،باور کنیم
میشود خستگیهای خزان را کنار زد و امید داشت به نوازش دست معجزهگر آفتاب .آنوقت دیگر
مهم نیست زمستان چقدر طول کشیده و شادیها زیر چند خروار برف پنهان شدهاند.
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نگاهي به اهم رويدادهاي جهان در يك س��ال گذش��ته نش��ان
ميدهد كه جهان در دايره بحرانهاي گوناگون قرار داشته و چرخيده
است .اولين پيامد آن در اغلب كشورها و براي بسياري از جوامع آشفتگي
در زندگي عادي و نااميدي از آينده بوده است .در يك سال گذشته اگرچه
شاهد جنگها يا تقابل نظامي بزرگ در جهان نبوديم ،اما همواره جهان
در دايره بحرانهايي چرخيده است كه هر برنامهريزي درازمدت را دچار
آس��يبهاي گوناگون كرده است .اغلب دولتها با مشكالت گوناگون
مواجه شدهاند و شاخصهاي آن عالوه بر روابط سياسي بر ويژگيهاي
اقتصادي و روابط تجاري ـ مالي كش��ورها تأثير داش��ته اس��ت .دايره
بحرانهاي اقتصادي و مالي در سالي كه گذشت همواره خبرساز بود،
طوري كه ميتوان سال  1397شمسي را سال تالطمها و درگيريهاي
اقتصادي و مالي در قراردادهاي تجاري بينالمللي دانست.
ريشه اصلي اين تالطم به سياستهاي ترامپ با دو ويژگي بارز
آن برميگ��ردد .ويژگي اول ،تالش براي تحقق ش��عار انتخاباتي خود
براي رياس��تجمهوري با گزاره «آمريكا اول» است .خصوصيت دوم،
لغو همه سياستهاي اصلي دوران هشت ساله «اوباما» رئيسجمهور
قبلي از حزب دمكرات است.
ترامپ در بخش اول «آمريكا اول» در يك سال گذشته نشان داد
كه همه روابط آمريكا با ديگر كشورها و حضور آن در پيمانهاي دو و
چند جانبه بايد بر اصل پذيرش «آمريكا اول» استوار باشد و در غير اين
صورت آمريكا الزامي در ماندن در پيمانها و قراردادها ندارد.
بهخصوص كه ديگر حاضر نيست هزينهپرداز عمده در اينگونه
مش��اركتها در مديري��ت جامعه بينالمللي باقي بماند .در س��الي كه
گذش��ت همچنان اصل ايجاد توازن در تعرفههاي تجاري و تعادل در
صادرات و واردات كاالها براي آمريكا در روابط اقتصادي و مالي با اروپا،
كانادا ،چين ،ژاپن ،كرهجنوبي و اغلب كش��ورهاي آمريكاي التين در
صدر رويدادها قرار داشت كه همچنان ادامه دارد.
در اين بخش در يك سال گذشته اغلب كشورهاي جهان و حتي
اتحاديههاي منطقهاي از اعمال سياستهاي ترامپ و تحريمهاي آن
زي��ان ديدن��د و در دايره بحرانهاي گوناگون چرخيدند .قواعد س��نتي
تجارت جهاني دچار آس��يبهاي جدي ش��د و هنوز معلوم نيست ادامه
اين مسير در سال آينده به كجا خواهد رسيد.
در بخ��ش دوم ،ترام��پ ت��ا آنج��ا ك��ه ميتوانس��ت اغل��ب
تصميمگيريهاي «اوباما» را لغو كرد و اغلب امضاء و تأييدهاي او در
پيمانه��ا و قرارداده��ا را «وتو» كرد .از پيمان بينالمللي پاريس درباره
گازهاي گلخانهاي و حفظ محيطزيست تا معاهده برجام و هر سياستي
كه روال چند «جانبهگرايي» را طي ميكرد ،با آمدن ترامپ با بنبست
مواجه شد كه در سال گذشته همين سياست و بنبست آن موجب تجربه
ادامه چرخيدن در دايره بحرانها براي بسياري از دولتها و اتحاديههاي
منطقهاي و بينالمللي شد.
يكي از رويدادهاي مهم از نظر بسياري از سياستمداران برجسته
جهان ،لغو معاهده كنترل توليد تسليحات اتمي و منع توليد موشكهاي
نبُرد آمريكا و روسيه است كه در
نبُرد با كالهكهاي هستهاي ميا 
ميا 
دوران رياستجمهوري ريگان و گورباچف ميان آمريكا و روسيه بسته
و امضاء شد .ترامپ ،اين قرارداد را لغو كرد و پوتين نيز از آن خارج شد.
با اين اقدام در عمل از نيمه دوم س��ال گذش��ته ( )1397بار ديگر رقابت
تسليحاتي مسكو ـ واشنگتن كليد خورد و تجديد شد و چندين ماه است
كه گزارشهاي آن خبرساز شده است.
آژي��ر خط��ر جنگي ويرانگر در س��ال گذش��ته از س��وي اغلب
ش��خصيتهاي برجسته و تحليلگران سياس��ي به صدا در آمده است
كه آرام آرام س��ايه سياه آن گس��تردهتر ميشود .به خصوص چين نيز
نميخواهد از اين رقابت و تجديد رشد تسليحات فوق پيشرفته ،عقب
بماند و به صورت علني وارد ميدان رقابتهاي آن ش��ده اس��ت .ترامپ
در س��ال گذش��ته ،عالوه بر آنكه چند جانبهگرايي را منسوخ اعالم كرد
و هم��ه را به پذيرفتن فرماندهي بالمن��ازع آمريكا در مديريت جهاني

دعوت كرد ،در عمل جهان را بار ديگر به رقابتهاي تس��ليحاتي ،چه
در س��طوح منطق��هاي ب��ا خريدهاي نظامي از آمريكا و چه در س��طح
جهان به رقابت توليد مجدد سالحهاي اتمي پيشرفته و انواع و اقسام
موش��كهاي فوق مدرن با كالهكهاي هس��تهاي سوق داده است.
بس��ياري از استراتژيس��تهاي سياس��ي ـ اقتصادي ،دورنماي بسيار
خطرناكي براي جهان ناش��ي از مديريت ترامپ و همراهان او در كاخ
س��فيد پيشبيني ميكنند كه در صورت تشديد دايره بحرانها ،جهان
شاهد جنگي ويرانگر خواهد شد! اين خطر را در كنگره آمريكا نمايندگان
و سناتورهاي هر دو حزب حاكم (دمكرات و جمهوريخواهان) هشدار
ميدهند!
تا اينجاي كار و در سالي كه گذشت هيچ كدام از طرحها و مديريت
ترامپ و همراهان او در سياس��ت خارجي پاس��خ مثبت و سازنده نداده
است .روابط واشنگتن ـ مسكو همچنان تيره است تا آنجا كه در شوراي
امنيت س��ازمان ملل در تقابل ش��ديد در برابر هم قرار دارند و در روابط
ب��ا چي��ن و حل اختالفها به خصوص درباره تنظيم قراردادهاي جديد
تعرفهه��اي تجاري و اختالفها همچنين درب��اره «تايوان» و حضور
نظامي در درياي چين و جايگاه تجاري چين در سازمان تجارت جهاني
و  ...همچنان باقيمانده اس��ت و در طول س��ال گذش��ته نه تنها تحول
مثبتي در آن ديده نشده است كه موارد ابهام آن افزونتر نيز شده است.
همين روال با كرهش��مالي بعد از دو ديدار رئيسجمهور آمريكا و رهبر
كرهش��مالي ،اولي در س��نگاپور و دومي در ويتنام در سال گذشته ديده
ميشود،طوريكه اغلب ،دورنماي شكست آن را اعالم كردهاند.
در اتحاديه اروپا سياستهاي ترامپ حاصلي جز التهابآفريني در
اين اتحاديه نداشته است .رئيسجمهور آمريكا در چند سخنراني در سال
گذشته اتحاديه اروپا را نهادي «بيحاصل و بيربط» ناميد .حاصل اين
مديريت رئيسجمهور آمريكا ،ادامه روابط سرد با اتحاديه اروپا است كه
همچنان ادامه دارد .ناتو در س��ال گذشته با مشكالت بودجهاي مواجه
شد و جايگاه آن در ماتريس قدرت نظامي بينالمللي ضعيف شده است،
تا آنجا كه در سال گذشته ،برخي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه و
آلمان زمزمه تشكيل ارتش واحد اروپايي را پيش كشيدهاند.
***
با نگاه به اين سيما در روابط بينالمللي كه خود داللت بر چرخش
جهان در دايره بحرانها در سال گذشته دارد ،نگاهي به خاورميانه داشته
باشيم كه سال گذشته همچنان در چرخه تشنج چرخيد.
خاورميانه را مركز انرژي جهان ميخوانند كه بزرگترين شاخص
آن نفت و گاز اس��ت .در نگاه به تاريخ نزديك به يك قرن از اكتش��اف
و بهرهبرداري آن ،اغلب نويس��ندگان و تحليلگران تاريخ خاورميانه در
اين باور اش��تراك نظر دارند كه كشورهاي خاورميانه در اين سالهاي
طوالني به غرب نفت فروختهاند و بحران تحويل گرفتهاند .گذر تاريخي
خاورميانه شاهد بارز از اين نتيجهگيري است.
ام��ا در خاورميان��ه اتف��اق ديگ��ري افت��اد و آن تش��كيل رژيم
صهيونيس��تي اس��ت كه نزديك به نيم قرن چرخه بحران را با جنگ
و تجاوز به س��رزمينهاي اعراب و فلسطينيان امتداد داده است .تاريخ
بح��رانزده خاورميان��ه با دو محور نفت و رژيم صهيونيس��تي ش��كل
گرفته اس��ت .در سال گذشته ،تروريس��م با تشكلهاي گوناگون آن،
جنگ در يمن ،س��وريه و در افغانس��تان ،سياس��ت تحريم ترامپ عليه
اي��ران با ش��اخصهاي جن��گ رواني و جنگ اقتص��ادي ،تجاوزهاي
رژيم صهيونيس��تي به روستاها و شهركهاي فلسطيني براي ساختن
شهركس��ازيهاي يهودينشين و انضمام بخشهاي ديگر از خاك
فلسطين به اسرائيل و  ...ادامه داشت.
ترام��پ ب��ا انتقال س��فارت آمري��كا به بيتالمقدس ش��رقي به
ص��ورت علني بيتالمقدس را مركز اس��رائيل اعالم ك��رد و در عمل
تمامي بخشهاي اش��غالي فلس��طين را خاك اس��رائيل خواند! اگرچه
تاكنون بس��ياري از كش��ورهاي جهان در اين مسير با ترامپ همراهي
نكردهاند ،اما ترامپ با بستن دفتر كوچك دولت خودگردان فلسطين در
واشنگتن و قطع كمك  2ميليون دالري آمريكا به آوارگان فلسطيني
در اردوگاههاي آنها در سوريه و لبنان ،سياست خود براي تثبيت سلطه
اس��رائيل بر سراس��ر خاورميانه را اعالم كرد .از نيمه دوم س��ال گذشته
( )1397ترامپ يكباره اعالم كرد كه به زودي س��ربازان ارتش آمريكا،
از س��وريه و افغانس��تان خارج خواهند شد و به خانه بازميگردند! انتشار
اين سخنان رئيسجمهور آمريكا در داخل و خارج آمريكا امواج خبري
ـ تحليلي گوناگون را دامن زد.

ترامپ در س��خنان خ��ود گفت «ما بي��ش از  7تريليون دالر در
خاورميانه هزينه كردهايم و تقريب ًا هيچ چيزي به دس��ت نياوردهايم!»
م��ن ميخواه��م س��ربازان آمريكايي را ب��ه خانه برگردان��م و از ادامه
هزينهپردازيهاي ب��زرگ دالري در منطقه بحرانزده خاورميانه ،آن
ه��م بدون بهرهگيري قابل قب��ول ،ممانعت كنم! اعتراضها عليه اين
گفتهه��ا و تصميمگيري رئيسجمه��ور آمريكا ،در داخل از كنگره تا از
س��وي مشاوران نزديك او در كاخ س��فيد و در ارتش آمريكا چنان شد
كه ترامپ اعالم كرد ،انجام اين كار با عجله صورت نخواهد گرفت اما
همچنان براي اجراي طرح اقدام خواهد شد.
چند نفر از فرماندهان ارتش آمريكا كنارهگيري كردند و همزمان
خبر پايان جنگ در س��وريه و تالش ب��راي اجراي طرحهاي «صلح»
در اين كش��ور چنان باال گرفت كه همه از پايان جنگ و آغاز اس��تقرار
حاكميت در سوريه خبر دادند.
در يمن بعد از  5سال جنگ ويرانگر ،خبرهاي آتشبس و مذاكره
براي توافق و «صلح» در صدر اخبار قرار گرفت .در افغانس��تان كه 17
سال در اشغال نظامي آمريكا قرار دارد و آمريكا  14هزار نيروي نظامي در
آن مستقر كرده است ،مذاكره با طالبان توسط نماينده افغانيتبار آمريكا
«زلماي خليلزاد» در قطر علني شد و اكنون به مراحل تعيينكنندهاي
رسيده است.
روس��يه ،ايران و تركيه به صورت مشترك مسير پايان جنگ در
سوريه و ارائه طرحهايي براي ايجاد صلح پايدار در منطقه خاورميانه را
رقم زدند .همه نشانهها در ماههاي پاياني سال  1397شمسي حكايت
از فعاليتهاي وسيع سياسي براي عبور از جنگ در خاورميانه و مذاكره
براي صلح دارد.
در چنين فضايي كه از نيمه دوم س��ال گذش��ته ،مرحله به مرحله
گس��ترش پيدا كرده اس��ت و فضاي بينالمللي را بهجاي ادامه جنگ
و تش��ديد بحرانها به س��وي مذاكره و صلح س��وق ميدهد ،ترامپ
همچن��ان به دنبال اجراي طرح تحريم همه جانبه عليه ايران اس��ت.
ط��رح تحري��م آمريكا ،با دو ويژگي عمده يكي بس��ط «جنگ رواني»
و دوم« ،محاصره اقتصادي» همچنان ادامه دارد .نشس��ت «ورش��و»
اگرچه شكس��ت خورد اما براي دولت ترامپ ،عبرتآموز نش��د .بازوي
اجرايي اين طرح« ،محمدبن س��لمان» وليعهد س��عودي و «نتانياهو»
نخستوزير رژيم صهيونيستياند.
فاجعه قتل خاش��قجي روزنامهنگار مشهور سعودي در تركيه ،به
دستور وليعهد سعودي ،يكباره «محمد بن سلمان» را در ليست سياه
تروريست حرفهاي قرار داد .اكنون او در جامعه بينالمللي فردي منفور
و خطرناك ناميده ميش��ود« .نتانياهو» مدام ش��عار ميدهد ،اسرائيل
ديگر با اعراب مش��كلي ندارد و خطر اصلي در خاورميانه ايران اس��ت،
در حالي كه همچنان «غزه» در فلس��طين اش��غالي و سوريه را بمباران
ميكند و فلسطينيان را در محاصره اقتصادي چنان قرار داده است كه
فقرزدگي ناش��ي از نژادپرستي رژيم صهيونيستي در ميان فلسطينيان،
بيداد ميكند.
نتانياه��و در آس��تانه انتخابات جديد ق��رار گرفته و موقعيت او در
داخل اسرائيل عالوه بر اينكه موجب انفكاك شده ،بسيار متزلزل است.
در ترس��يم چنين س��يمايي از پايان س��ال  1397شمس��ي و آغاز سال
جديد بس��ياري از تحليلگران سياس��ي در سراس��ر خاورميانه و در اروپا
و آمري��كا ،همچني��ن در چين و روس��يه بر اين باورن��د كه اگرچه همه
ش��عار پايان دوران جنگهاي طوالني در منطقه خاورميانه را ميدهند
و ديگر ادامه جنگ براي س��رمايهداري جهاني س��ودي در بر ندارد ،اما
تا زماني كه ترامپ در كاخ س��فيد اس��ت و اكنون براي انتخاب مجدد
رياس��تجمهوري آمريكا آماده ميشود ،همچنان سايه شوم جنگ در
خاورميانه ميچرخد و در سال جديد ترامپ جنگ منطقهاي ديگري را
در خاورميانه رقم خواهد زد.
اي��ن تحليلگران در منطقه و در ش��رق و غرب جهان ،بحران
ونزوئ�لا و برنامهه��اي «كودتا» در اين كش��ور از س��وي آمريكا تا
تهدي��د به جنگ (دخالت نظامي) از س��وي آمري��كا ،همچنين ادامه
سياس��ت تحريم عليه جمهوري اس�لامي ايران را شاهد ميآورند تا
«ترامپ» قدرت رياس��تجمهوري آمري��كا را در اختيار دارد ،فاصله
براي تحقق صلح بينالمللي و بازگشت به چند جانبهگرايي و توافق
به جاي تشديد اختالفها ،همچنان باقي خواهد ماند؛ به بيان ديگر
همچون س��ال گذش��ته در س��ال آينده نيز جهان در دايره بحرانها
خواهد چرخيد.

5

جو ا نی و بهار زندگی

دکتر محمد علی اسالمی ندوشن (نویسنده ،مترجم و
روشنفکر) در کتاب «سخنها را بشنویم» مینویسد« :به جوانی
بهار زندگی لقب داده شده است و به جوانان امید آینده ،ولی
نمیدانیم که این بهار و امید چه نویدی برای آینده ایران در خود
دارند ».دغدغه او و آنچه که با تردید به آن مینگرد ،در پیوند با
مسائل امروز و فردای ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.
چنانچه در کتاب «هشدار روزگار» میگوید«:اکنون درباره
یک کشور اگر پرسیده شود که آینده آن چگونه خواهد بود ،در
یک کلمه باید جواب داد بسته به آن است که جوانانش چگونه
تربیت شوند ».حساسیت دکتر اسالمی ندوشن درباره جایگاه
تعلیم و تربیت را با اندیشیدن درباره وضعیت آموزش و پرورش
در ایران بهتر میتوانیم درک کنیم.
ما در بهترین دوره زندگی خود (جوانی) که سرشار از
قدرت ،نشاط و آمادگی برای آموختن هستیم ،با چه درسها
و آموزههایی مواجه هستیم؟ پس از گذراندن دورههای مختلف
آموزشی (از مهدکودک تا دانشگاه) از چه تواناییهایی برخوردار
میشویم؟ و مجال برای شکوفایی استعدادهای ما تا چه اندازه
فراهم میآید؟ کتابهای درسی ما از چه وزن و کیفیتی برخوردار
هستند؟ اینکه با بازار گرم کتابهای کمکدرسی مواجه هستیم،
نشانه چیست؟ اگر در کتابهای درسی ضعفها و نقصهایی
وجود دارد و مطالب آن روشن نیستند و ابهام دارند چرا برای
رفع نقصها ،ضعفها و ابهامهای آن اقدام نمیشود؟ چرا چنین
بازار بزرگی برای کتابهای کمکدرسی شکل میگیرد؟ از میان
آنچه در دوره مدرسه و دانشگاه میآموزیم چه اندازه از آنها در
زندگی و در مواجهه با مسائل و مشکالت به کار ما میآیند؟
اینها برخی از پرسشهایی است که پس از درنگ درباره سخنان
دکتر اسالمی ندوشن به ذهن ما میرسد.
شوربختانه ما توجه چندانی به مساله آموزش و پرورش
نداریم و دانشآموزان ما یا کمتحرک هستند یا در رقابت با
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یکدیگر خود را فرسوده میسازند .در حالی که مشخص نیست
چرا قدری هم به «بهار جوانی» نمیاندیشیم و اینکه زندگی
یک هنر است و ما اگر بخواهیم هنر زندگی را بیاموزیم به تعبیر
دکتر اسالمی ندوشن مقدمه آن هنر فکرکردن است که جای
آن در آموزش و پرورش ما خالی است!
***
درباره نقصهای نظام آموزش و پرورش در ایران ،همواره
از سوی آموزگاران ،کارشناسان و روشنفکران نقدهایی مطرح
شده و میشود .اگر دقت کنیم ،بیشترین نقد و نظری که در این
زمینه ارائه میشود درباره مشکالت اقتصادی است.
البته که وجود مشکالت اقتصادی و وضعیت ناخوشایند
آموزگاران و کارکنان آموزش و پرورش قابل کتمان نیست اما
آیا ریشه اصلی مشکالت موجود در آموزش و پرورش در این
زمینه قابل بررسی است؟ دیگر اینکه اگر در نهاد آموزش و
پرورش و وزارتخانهای که مسئولیت این نهاد را برعهده دارد
تغییرهایی هم پدید آید ،بیش از هر چیزی جنبه شکلی دارد؛
یعنی تغییر در تقسیمبندی دورههای تحصیلی که گهگاه با آن
مواجه میشویم.
در میان روشنفکران ایرانی ،استاد مصطفی ملکیان
بیشترین توجه را به مساله آموزش و پرورش داشته است .او
که با دقت و تیزبینی ،نقصهای دردناک در آموزش و پرورش
ایران را نقد و بررسی کرده ،غیبت استدالل را یکی از مهمترین
نقصهای موجود میداند و میگوید«:آموزش و پرورش ما مبتنی
بر استدالل نیست؛ مبتنی بر جایگزینهای استدالل است .وقتی
استدالل در فضای ارتباطی مفقود شد آن وقت جایگزینهای
آن همچون القاپذیری ،تلقینپذیری ،تقلید ،تعبد ،تبعیت از افکار
عمومی ،تبعیت از مدهای فکری ،تبعیت از روح زمانه ،همرنگی
با جماعت و غیره پیش میآید که بدیلهای ویرانگری هم
هستند .همیشه با ارجاع به قول کسی ،پذیرش مطلبی را از
ما میطلبند .استداللگرایی در نهاد آموزش و پرورش ما وجود
ندارد و تعبد ،یعنی بالمآل شخصی جای دلیل نشسته است.
پشتوانه سخن شخصی است و نه دلیلی .حاال این شخص
البته که متفاوت است ،از معلم مهدکودک شروع میشود تا
کسان دیگر ،اما به هر حال یک شخص است ».همچنین استاد
ملکیان غیبت درسهای زندگی را نیز از نقصهای موجود
در آموزش و پرورش ایران میداند .به تعبیر وی«:نوع سوم
کتابخوانی که در آموزش و پرورش ما مطلق ًا درباره آن صحبت
نمیشود ،کتابخواندن برای یادگرفتن هنر زندگی است.
زندگیکردن یک هنر است و بسیار هم پیچیده است.
ما برای سهتار نواختن سالها باید کار کنیم ،تمرین کنیم،

آموزش ببینیم و نزد استاد برویم تا یاد بگیریم که سهتار بنوازیم.
اما زندگی انگار چیزی است که به محض اینکه وارد آن شدیم،
به طور فطری ،هنر آن را بلد هستیم .در حالی که این خطاست
و هیچ کاری به این اندازه دشوار نیست و ما برای آن به آموزش
احتیاج داریم.
ما درباره هر چیزی اقرار میکنیم که آموزش ،پرورش و
پژوهش برای آن ضرورت دارد ولی در باب زندگی به ضرورت
آموزش ،پرورش و پژوهش اعتنا نداریم .از اول که وارد مهدکودک
شدید تا دورههای بعد ،ریاضیات ،حساب ،هندسه ،جبر و غیره
یاد گرفتهاید ،مکانیک سیاالت یاد گرفتهاید ،زیستشناسی یاد
گرفتهاید ،جغرافیا و تاریخ یاد گرفتهاید و ...به مخاطب خودم
میگویم چقدر از آن معلومات اص ً
ال در ذهنتان مانده؟ فقط
معلومات تخصصی در ذهنتان مانده ،مث ً
ال میخواستید مهندس
بشوید و معلومات مربوط به آن در ذهنتان مانده است.
اما حاال میپرسم آیا مشکلی در زندگی داشتهاید که بگویید
در سال چهارم دبیرستان یا سال دوم دانشگاه فالن مطلب را
به ما یاد داده بودند و اگر یاد نداده بودند ،مشکل من همچنان
سر جایش بود؟ مث ً
ال مشکلی با همسرم یا فرزندانم یا دوستم،
یا پدرم یا مادرم یا همکار داشتهام و چون در یکی از سالهای
تحصیلی فالن کتاب درسی را خوانده بودیم ،توانستم مشکلم
را رفع کنم؟ من فکر نکنم کسی چنین چیزی را در زندگی خود
پیدا کند که بر اساس یک واحد درسی یا کتاب درسی توانسته
باشد مشکلی از مشکالتش بکاهد.
ممکن است معلم ریاضی در دبیرستان و در حال تدریس
ریاضی ،نکتهای در باب زندگی گفته و درس شده باشد اما این
در کتاب درسی نبوده است .او از روی نیکخواهی این را گفته
است .حاال ببینیم آیا در میان درسها و کتابها ،برای رفع
مشکالت زندگی هم چیزی در نظر گرفته شده بود؟ چه سودی
دارد که ما بدانیم صادرات پنبه آرژانتین بیشتر است یا پرو ،وقتی
که در زندگی عملی خودمان و در برابر آسانترین مسائل و
مشکالت دچار درماندگی میشویم؟»
***
در کتاب «مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ و قدرت
مبارزه عاری از خشونت» نوشته مری کینگ (ترجمه شهرام
نقشتبریزی) با گفتههای دو شخصیت بزرگ و تاثیرگذار در
تاریخ بیشتر آشنا شده و با درسها و نکتههایی مواجه میشویم
که بسیار جای اندیشیدن دارند .گاندی میگوید«:اگر خواهان
رسیدن به صلحی واقعی در این جهانیم و اگر میخواهیم جنگی
واقعی علیه جنگ در پیش بگیریم ،باید کار خود را از کودکان
آغاز کنیم».

دریچه
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عكس هاي
برگزيده سال

 11مارس  – ۲۰۱۸نمایش حرکات نمایشی جوانان در عربستان سعودی

سال  1397با همه تلخیها و شیرینیهایش سپری شد .جهان ملتهب از
اعتراضات گوناگون ،همچنان چشم امید به روزهای بهتر دارد .این تصاویر مرور
مختصری است برآنچه در یکسال اخیر گذشت.
 13مارس  – ۲۰۱۸دونالد ترامپ در حال بازدید از نمونه اولیه دیوار مرزی آمریکا با مکزیک
يكشنبه 26اسفند97

پایان شناور_ عکسی از سعید محمدزاده ،برگزیده مسابقه عکاسی محیط زیست روزنامه دیلیمیل انگلستان

 19مارس  – ۲۰۱۸پیرترین کرگدن سفید شمالی در سن  ۴۵سالگی از دنیا رفت

14ژوئن تا  15جوالی -جام جهانی روسیه

 9آوریل  – ۲۰۱۸کالغی در حال جدا کردن بخشی از خز پانداست تا از آن در ساخت النه خود استفاده کند

 2اکتبر  -2018اعتراضات مردمي به قتل فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه

 8می -خروج ترامپ از برجام

 20ژانویه  – ۲۰۱۸اعتراض مردم لسآنجلس به مشاهيری که زنان را مورد تعرض جنسی قرار داده بودند

 15مارس  – ۲۰۱۸کودک سوری که در چمدان پدرش به خواب رفته است
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ششم فوریه  – ۲۰۱۸مانکنی که بههمراه ماشین اسپرت ایالن ماسک (بنیانگذار تسال) به فضا پرتاب شد

ششم فوریه  – ۲۰۱۸مردي در حال رساندن غذا و تجهیزات به دانشآموزان مدرسه مدیریت ملی طبیعت

 7فوریه  – ۲۰۱۸سقوط هلیکوپتر حامل وزیرکشور و مقامهای ایالت اوآخاکا مکزیک

نهم فوریه  – ۲۰۱۸مايك پنس و همسرش و خواهر رهبر کره شمالی در افتتاحیه بازیهای ا لمپیک زمستانی

 5مارس  – ۲۰۱۸دانشآموزان در حال یادگیری رانندگی در دانشگاه عفت عربستان سعودی

چشمانداز خیرهکننده مسیر راهآهن در ژاپن

يكشنبه 26اسفند97

اول فوریه  – ۲۰۱۸پرش به موقع ببر برای گرفتن شکار در پارک ببرهای سیبری در هاربین چین

دروی علوفه در پنجاب پاکستان

دولت
تنهاىتنهاست...
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دکتر اسحاق جهانگیری متولد  20دی  ۱۳۳۶در سیرجان است .وی دانشآموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه کرمان ،کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات) است  .جهانگیری فعالیت سیاسی
و اجرایی خود را از سال  ۱۳۵۸در جهاد سازندگی آغاز کرد.
جهانگیری در ادوار دوم و س�وم مجلس ش�ورای اسلامی ،به عنوان نماینده جیرفت در مجلس حضور داش�ت .در فاصله سالهای  ۱۳۷۱تا
 ۱۳۷۶استاندار اصفهان بود .وی از سال  ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۹در کابینه نخست سیدمحمد خاتمی ،وزیر معادن و فلزات بود و از سال  ۱۳۷۹در پی ادغام
این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارتخانه جدید ،تا سال  ۱۳۸۴در جایگاه وزیر صنایع و معادن فعالیت کرد .وی رئیس پیشین شورای
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بود.
این سیاستمدار اصالح طلب از آغاز دولت یازدهم تا کنون عهدهدار معاون اولی ریاستجمهوری اسالمی ایران است .او درکنار عکسی که
در صفحه اینستاگرام خود در کنار حسن روحانی منتشر کرد چنین نوشت «من و آقای روحانی در کنار هم هستیم… مکمل هم هستیم… در
هیچ مقطعی از تاریخ پس از پیروزی انقالب ،بین معاون اول و رئیسجمهور ،چنین رابطه صمیمانهای وجود نداشتهاست ».از میان همه دیدگاه ها
و خط مشی های اعالم شده او در دولت های یازدهم و دوازدهم  « ،مقابله با فساد نهادینه شده» برجسته ترین آنهاست.
در روزه�ای پایان�ی امس�ال فرصت�ی دس�ت داد تا با اس�حاق جهانگیری به گفتگ�وی صمیمانه بنش�ینیم و در فرصت مح�دودی که بود،
چند پرسش اقتصادی و سیاسی روز را با او در میان گذاریم.

همه ما ميدانيم كه كشور در شرايط خاصي است،
تحريم ظالمانه ،ناعادالنه و نامشروعي به كشور تحميل
ش�ده و همه دستگاهها تالش ميكنند ،آثار اين تحريم
را به حداقل برسانند .طبيعتاً بقيه برنامهها خود به خود
در اولويت دوم قرار ميگيرند .در برنامه شش�م توسعه
كه توس�ط دولت ارائه و در مجلس تصويب ش�د ،نرخ
رش�د اقتصادي 8درصد پيشبيني ش�ده اس�ت .اخيرا ً
وزارت اقتصاد اعالم كرد كه امسال نرخ رشد اقتصادي
ب�ه منه�اي 2/5درص�د ميرس�د .اي�ن ش�كاف خيلي
بزرگي بين برنام ه و آن چيزي اس�ت كه محقق ش�ده.
اين ش�كاف كه حداق�ل 10/5درصد اس�ت ،نمايانگر
آن اس�ت ك�ه ما نميتوانيم وفق برنام�ه و درون برنامه
حركت كنيم ،آيامجموعه دولت و به ويژه تيم اقتصادي
دولت يك برنامه دوم يا اضطراري به عنوان يك برنامه
جايگزي�ن دارد براي اين دوران كه بتوانيم آن برنامه را
پيش ببريم؟
آنچه به عنوان برنامه ششم تصويب شد با برنامهاي كه دولت
داد ،تف��اوت زي��ادي دارد ،در واقع مجلس برنامهاي نوش��ت ،يعني
برنامهاي براي كل كش��ور نوش��ت و طبيعي است كه قانون شده و
دولت هم تالش دارد اجرا شود ،رئيسجمهور از اصول قانون اساسي
يك برداش��ت ديگري دارد كه برنامه را حق رئيسجمهور ميداند و

نه حتي دولت .براس��اس اصل  44قانون اساس��ي ،رئيسجمهور با
مشورت وزراء برنامه و خط مشي دولت را تعيين ميكنند ،ولي به هر
حال چيزي كه به مجلس رفت و تصويب شد و شوراي نگهبان تاييد
كرد ،نهايت ًا قانون ميشود و همه مكلف ميشوند آن را اجرا كنند و تا
االن هم سنت بوده است .قبل از انقالب به اسم برنامه عمراني بود
و بعد از انقالب به عنوان برنامههاي توس��عه تدوين ميشود .سنت
بر اين است كه برنامه توسط دولت به مجلس ميرود و مجلس هم

* اكنون شرايط ما عين
صحنه مقابله و نبرد است
كه يكدفعه بايد برگردي
و ببيني چه برنامهاي در
پشت سر برايت چيدهاند،
به قول معروف چه آشي
برايت بارگذاشتهاند!

تصوي��ب ميكن��د و دولت آن را اجرا ميكند .آن برنامه در زماني كه
به مجلس ارائه شد در واقع ما به دنبال سياستهاي خاص متناسب
با آن زمان بوديم .ما در دولت يازدهم ،يكي از بهترين دستاوردهاي
اقتصادي را داشتيم ،هم از نظر مسائل محيط بر اقتصاد كشور و هم
از نظر مس��ائل دروني اقتصاد كشور .فضاي سياسي كشور نيز براي
توسعه ،فضاي مناسبي شده بود .فضاي همدلي و همكاري بين قواي
سهگانه ،تا حدي داشت پيش ميرفت البته جريانات سياسي همواره
بر ش��رايط اقتصادي كش��ور تأثيرگذار است ،همينطور كه مسائل
اقتصادي هم بر مس��ائل سياس��ي تأثير گذار است ،اما در جامعهاي
كه اختالفات زياد باش��د ،قوا همگرا نباش��ند ،جهتگيري به سمت
حل مسائل اقتصادي دشوار است و مسائل فرهنگي به سمتي رفته
بود كه پيش برنده بود ،يعني ما فكر نميكرديم كه در شرايطي قرار
گرفته بوديم كه كسي خيلي به دنبال اين نبود كه بخش خصوصي
بايد چه قدر قدرت داشته باشد و چه قدر نقش داشته باشد ،و از اينها
مهمت��ر فضاي بينالمللي بود ،يك فضاي تعاملي كه پيش نياز هر
حركت اقتصادي مهم و بزرگ بود ،تا حد زيادي فراهم شده بود و با
قدرتهاي بزرگ به يك تفاهم رسيده بوديم و يك ساز و كارهايي
به وجود آمده بود كه ما ميتوانس��تيم خواس��تههايي را كه از اقتصاد
بينالملل داش��تيم ،به دس��ت آوريم؛ هم در داد و ستدها و تجارت و
فناوريها و تكنولوژيهاي روز و هم در منابع مالي .چون به هر حال
بخش زيادي از منابع مورد نياز توس��عه ايران بايد از خارج از كش��ور

* شوكي كه دولت آمريكا به اقتصاد ايران
تحميل كرد با برخي از اختالفات داخلي
تشديد شد
* اينكه ما در دولت ضعفهايي داريم
قابل ترديد نيست .ضعف و سوءمديريت
در جاهايي هست كه بايد اصالح شوند
* از جمله ضعفهاي داخلي دولت اين
است كه در چيدمان مديران دقتكافي
نداشتهايم و مديران براي اين شرايط بايد
انتخاب ميشدند
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تامين ش��ود .بنابراين در چنين ش��رايطي ،شاخصهاي عملكردي
اقتصاد همه مثبت شده بود ،ثبات در كشور حاكم شده بود و نرخ ارز
ثبات يافته و نرخ تورم يك رقمي شده بود و رشد اقتصادي در سال95
دو رقمي شده بود .در چنين شرايطي ،وقتي در برنامه پيشبينيشد ما
رشد اقتصادي 8درصد داشته باشيم يا اين كه تورم تك رقمي بماند يا
رشد سرمايهگذاري مثبت بشود ،هيچكس آن را حرف غيرطبيعي يا
يك خيال و شعار تلقي نميكرد .در واقع اولين شوك را آقاي ترامپ
در دوران تبليغات انتخاباتياش وارد كرد كه نشان داد رئيسجمهور
آينده آمريكا به همه مقررات بينالمللي يكي پس از ديگري پشت پا
خواهد زد ،از توافق پاريس شروع كرد و بعد به خروج از برجام رسيد،
س��عي كرد از همان دوران تبليغاتي فضاي اقتصادي ايران را نا امن
كند ،اعالم كرد كه من نميگذارم اين توافق اجرا ش��ود و آن را پاره
ميكنم و انواع و اقسام پيامها را داد تا فضا را ناامن ميكند .طبيعي
اس��ت كه ش��وك بزرگي را به اقتصاد ايران وارد كرد و اين شوك با
برخي از اختالفات در داخل تشديد شد و با طراحي كه انجام گرفته
بود ،يك ش��وك رواني جدي نيز به كش��ور وارد كرد .همه اينها در
واقع دس��ت به دس��ت هم داد و يك اتفاق در اقتصاد كش��ور رخ داد.
از اواخر س��ال گذش��ته تا اوايل امسال ما ناچار شديم به سرعت همه
برنامههاي ديگر را كنار بگذاريم و برنامه جديدي را در دس��تو ر كار
قرار دهيم كه آن برنامه جديد بايستي متناسب با شرايط فشارهاي
وارده بر اقتصاد باشد .در اين شرايط اولويت ما حتي اقتصاد نبود بلكه
آن بود كه فضاي متالطم را به آرامش برس��انيم و آنگاه ثبات را به
اقتصاد بازگردانيم و جلوگيري كنيم از اين كه فضاي رواني موجب
حركتهاي احساس��ي ش��تابزده در اقتصاد شود و به سمتي برود كه
دشمن هدف گذاري كرده تا به اقتصاد كشور آسيب بزند .ميبايست
راهكارهاي��ي پيدا ميكرديم ،كه از آن جلوگيري كنيم .س��ه هدف
گذاري آمريكا در اعمال تحريمها روشن بود اول ،منابع درآمدي ما
كه مهمترينش نفت بود به صفر يا حداقل برسد .آمريكاييها اعالم
كردند كه قصد دارند ميزان فروش نفت ايران را به صفر برس��انند.
تعدادي از كش��ورها كه از دوس��تان ما هم بودند و از خريداران اصلي
نفت ما بودند ،خريد نفت از ما را متوقف كردند ،كشورهايي كه شايد
اص ً
ال توقع هم نداشتيم خريد نفت از ايران را كاهش دادند و بعضيها
هم كه از دوس��تان ما بودند براي اين كه احيان ًا قولي به آمريكاييها
داده بودند ،ميزان خريدش��ان را صفر كردند .هدف دوم ،نظام بانكي
ما بود تا حتي در برابر ميزان نفتي كه ميتوانس��تيم بفروشيم ،اجازه
و ام��كان درياف��ت پول آن داده نش��ود .آمريكاييها با يك رويكرد
عملياتي و واقعي دنبال اقدام و عمل بودند ،به خاطر همين همزمان
نظارت و پيگيري ميكردند يعني ،دنبال آن بودند كه در مرحله آخر
پيگيري كنند كه تصميمشان در هيچ جا مخدوش نشود و اجرا شود
و ه��رگاه ما با يك ش��ركت يا بنگاه ب��راي فعاليت اقتصادي تماس
ميگرفتي��م بالفاصله آمريكاييها به دنبال آن تماس ميگرفتند و
اجازه هيچ كاري نميدادند.
در همان موقع با يك كش��ور اروپايي كه رابطه اقتصادي با ما
داشت و آن را قطع كرده بود از وزارت خارجه آمريكا تماس گرفتند و
اول گفتند وزير خارجه ميخواهد صحبت كند بعد گفتند وزير نبوده،
يك مدير پيام وزير خارجه را رسانده و تشكر كرده از اينكه آن كشور
ارتباطات خود را با ايران قطع كرده اس��ت .يعني بصورت لحظهاي
همه مسائل را رصد ميكردند.
هدف س��وم آمريكاييها حوزه حم��ل و نقل دريايي بود چون
عمده مبادالت اقتصادي و تجاري از مسير دريا انجام ميشود .آنها
روي اين موضوع تمركز كردند كه با قطع بيم ه كشتيها و با تهديد
ي كه اگر به ايران برويد ،به بن��ادر ما نبايد بياييد،
خط��وط كش��تيران 
م��ا را مح��دود كنند .در پي آن تقريب ًا همه خطوط كش��تيراني كه به
اي��ران ميآمدند ،در واقع راهش��ان را عوض كردند .بنابراين ما بايد
براي جبران همه اين محدوديتها روي سياستهاي جايگزين فكر
ميكرديم .االن بيش از اين كه دنبال اين باش��يم كه بگوييم رش��د
چند درصدي اقتصاد هدفگذاري شده يا پيشبينيهاي ديگر برنامه،
به دنبال اين هستيم كه هدف آمريكاييها مبني بر فروپاشي اقتصاد
كشورمان محقق نشود .آنها ميخواستند كشور را فلج كنند و زندگي
مردم را به هم بريزند تا مردم را وادار به حركتهاي تند سياس��ي ـ
اجتماعي كنند و امنيت كشور را تهديد كنند ،ما به دنبال اين بوديم
كه اين مسايل را به حداقل برسانيم .االن هم فكر ميكنيم كه بايد
در دورهاي ،همين سياس��ت را دنبال و مراقبت كنيم از زندگي مردم
و اقتصاد كش��ور تا ش��رايط سختتر نشود و منابع درآمدي را هم به

اندازه نياز كشور تامين كنيم تا كشور مجبور نشود براي تامين منابع
و حل مسائل خود به روشهاي ديگر روي بياورد.
االن كه با ش��ما صحبت ميكني��م ،آمريكاييها مجوز براي
خريد نفت ايران را به تعدادي كشورها دادهاند ،ولي به هر حال ما در
هيچ مقطعي نگذاش��تيم كه فروش نفت ايران به صفر برسد .برخي
كش��ورها همراهي كردند و خودمان هم توانس��تيم روشهايي پيدا
كنيم كه بتوانيم نفت را صادر و پولش را جابهجا كنيم.
ما نه تنها كاالهاي اساسي و مورد نياز كشور را نسبت به سال
گذش��ته ،كمتر وارد نكرديم بلكه بيش��تر وارد كردهايم ،پس وقتي
واردات ما بيش��تر ش��ده و توليدات داخليمان هم در بعضي از ارقام
نسبت به گذشته كمتر نشده پس چرا در برخي از اقالم با كمبودهايي
در بازار روبرو ميش��ويم؟ بخش��ي از اين ناشي از همين فشار رواني
است كه جامعه با آن روبرو ميشود ،به هر حال وقتي جامعه نسبت
به آينده نگران ميش��ود ،بعضي از كاالهايي كه نياز نداشته بيش از
مصرف خريد و نگهداري ميكند تا زماني با مشكل روبرو نشود .تا
االن ما همين سياست تامين ارز و كاالهاي اساسي را دنبال كردهايم
و اين سياست را هم ادامه ميدهيم و انشاءاهلل در سال  98بتوانيم به
يك نقطه بهتري برسيم .درباره رشد منفي  2/5درصد هم بايد بگويم
كه وزارت اقتصاد هيچ وقت رشد منفي را اعالم نميكرد ،مركزي كه
رشد اقتصادي را اعالم ميكند مركز آمار يا بانك مركزي است.
آقاي دژپس�ند اين آمار را اعالم كرده و در روزنامه
اطالعات هم چاپ شده است.
خوب ش��د به اين نكته اش��اره كرديد ،با توجه به اين كه عم ً
ال
واردات كاال كمتر نشده ،هرچند توليد داخلي شايد به نحو معناداري
تغييراتي در آن رخ داده است...
اي��ن در برخ��ي اقالم اس��ت ،آمريكاييها روي يك س��ري
از رش��تههاي صنعتي ما هدفگذاري كردهان��د ،يعني روي خودرو
هدفگذاري كردهاند و گفتهاند كه صادرات قطعات خودرو به ايران
تحريم است يا گفتهاند صادرات الكترود گرافيتي يا صادرات فلزات
ايران و واردات فلزات به ايران مش��مول تحريم اس��ت ،يا اقالمي در
زمينه پتروشيمي مشخص كردهاند .در برخي از اين اقالم ،شما وقتي

آمار توليد فوالد ،مس و آلومينيوم را در نظر داش��ته باش��يد ،با اين كه
جزو كاالهاي اصلي تحريمي هستند ،نه توليدشان و نه صادراتشان
كمتر نش��ده است .حاال اين كه با چه روشي صادر كردهايم و پولش
تا چه ميزان به دس��تمان رس��يده و چه مقدار توانستهايم از اين پول
استفاده كنيم ،آن بحث ديگري است .آنچه كه مهم است اين است
كه سياست ما بر اين است كه اين كار انجام شود ،ولي برخي اقالم
مانن��د قطعات خودرو به آن مقداري كه نياز داش��تيم وارد نش��ده و
توليدات خودرو با كاهش روبرو شده است.
در جلس�هاي ب�ا حض�ور برخي مدي�ران صنعتي و
اقتص�ادي دول�ت بودم .نكتهاي ايش�ان مطرح كرد كه
مق�داري تعج�ب برانگيز ب�ود .يكي از مديران س�طح
باالي صنعتي گفت كه هيچكس از مسئوالن پيشبيني
نكرده بود كه ماه ارديبهشت ،ترامپ تعليق تحريمهاي
ايران را تمديد نكند ،يعني در واقع ما وارد تحريم شويم
و اين باعث شد كه ما نتوانيم پيشبيني كنيم براي امروز
در شرايطي كه آخرين باري كه ترامپ لغو تحريمها را
براي  3ماه امضا كرد گفت كه به احتمال زياد اين آخرين
باري است كه تحريمها را تعليق ميكنم .آيا شما تاييد
ميكنيد كه مس�ئوالن ما تحريمها را پيشبيني نكرده
بودند؟
واقع ًا هيچ ك��س پيشبيني نميكرد كه رئيسجمهور آمريكا
از يك قراردادي كه  6كش��ور بزرگ دنيا كه  5كش��ور آن عضو دائم
ش��وراي امنيت هستند و قطعنامه  2231شوراي امنيت پشتوانه آن
اس��ت ،خارج ش��ود و تحريمها را برگرداند ،آن هم در ش��رايطي كه
ط��رف مقابل��ش در اين مدت به همه تعهداتش عمل كرده اس��ت.
يعني اين خيلي كار غيرطبيعي بود؛ آنهم در حالي كه آمريكاييها
فش��ار ميآوردند كه بياييد مذاكره كنيد و به يك توافق جديد دست
پيدا كنيم ،اين تندترين تصميمي بود كه آمريكاييها ميتوانس��تند
نسبت به اين توافق بگيرند .دليلي هم نداشت كه ما به بدترين حالت
فك��ر كنيم و در بدترين حالت هم بگوييم ك��ه بايد واردات را انجام
بدهند تا كاالهاي مورد نياز در داخل زياد ش��ود ،البته از ارديبهش��ت
ماه كه آمريكا از برجام خارج ش��د تا مرداد كه اولين گروه تحريمها
عليه ما اعمال شد ،يك فاصلهاي وجود داشت همچنين تا دور دوم
تحريمها كه از آبانماه آغاز ش��د ،ما س��عي كرديم در اين فاصله به
بخشه��اي مختلف ،آزادي عمل بدهيم كه ش��ما به هر ميزان كه
ميتواني��د و بان��ك مركزي توانايي تامين ارز را دارد ،اقالم مورد نياز
خودتان را براي حداقل يك سال وارد كنيد تا آسيب نبينيد .بعضيها
توانستند حتي بيش از نيازهاي يك سال خود را وارد كنند و بعضيها
هم كمتر وارد كردند.
اگر بخواهيم بحراني كه به اصطالح در حوزه بازار
داخلي اتفاق افتاد ،تحليل كنيم بخش�ي از آن ناش�ي از
عامل رواني و نگراني مردم نسبت به آينده است .نگراني
مردم نسبت به آينده يك بعدش عنصر اعتماد به دولت
اس�ت .وقتي دولت اعالم ميكند ك�ه ما به اندازه كافي
ارز داريم و به همه كاالهاي اساس�ي ارز تعلق ميگيرد،
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و ما بيش از سال گذشته ارز اختصاص ميدهيم و هيچ
كمبودي در هيچ عرصهاي وجود نخواهد داش�ت و الي
آخ�ر و در س�خنرانيهاي جنابعال�ي و همه مس�ئوالن
تكرار ش�د ،در عين حال همزمان ميبينيم كه اتفاقاتي
ميافتد كه مث ً
ال بحران پوشك در مقطعي بوجود ميآيد
يا در حوزههاي ديگر؛ حتي آماري كه داروسازان اعالم
كردند مبني بر اين كه آمار فروش داروخانهها  25درصد
افزايش پيدا كرده اس�ت ،بدون اين كه بيماري خاصي
شيوع يافته باشد ،يعني مردم حتي نگران دارو هستند،
اين حاصل ضعف عنصر «اعتماد» به دولت اس�ت .اگر
بخواهي�م صادقانه و بدون س�وگيري قضاوت كنيم ،به
نظر شما چه بخشي از آن ميتواند حاصل عملكرد دولت
باش�د و چه بخش�ي ميتواند حاصل عملكرد نيروهاي
گريز از مركز باش�د كه در داخل وجود دارند؟ مش�خصاً
آن جناحهايي كه خيلي تند و تيز عليه دولت كار ميكنند
و سعي ميكنند دولت را به طيف وسيعي از اتهامات ،از
جمله اين كه دولت اطالعات درستي نميدهد و راست
نميگويد تا اينكه دولت اساس�اً ناكارآمد اس�ت متهم
كنند.
اين كه ما در درون دولت ضعفهايي داريم ،نبايد نسبت به آن
ت ميكند ،قطعًا ممكن
ترديد كنيم .باالخره هر مجموعهاي كه فعالي 
اس��ت در جايي تحليل اش��تباه داشته باش��د ،يا جايي سياستگذاري
اش��تباهي بكند يا جايي ممكن اس��ت تصميم اشتباهي اتخاذ كند و
اين در مديريتهاي كش��ور وجود دارد و درصدي از آن هم پذيرفته
ش��ده اس��ت؛ باالخره ضعف و سوء مديريت در جاهايي وجود داشته
است و بايد به آن توجه كرد و آن را اصالح كنيم.
ميشود مواردي از اين اشتباهات را بفرمائيد؟
شايد مصلحت نباشد من در اينجا به مسائل داخل دولت اشاره
كنم ،ولي به هر حال اصل اين موضوع كه حتم ًا ضعف مديريت در
جاهايي وجود داشته است را من قبول دارم .در صحنه انتخابات ،96
يك رقابت جدي و بحثهاي جدي مطرح شد و بعد از انتخابات هم
به نظر ميآمد كه جريانها با همان گاردي كه در برابر دولت داشتند
ايستادگي كردند ،اتفاقات دي ماه  ،96اتفاقات نگران كنندهاي بود؛
ه��م پي��ام بدي در داخل داش��ت ،و هم پيام بس��يار بدتري به خارج
از كش��ور منتقل كرد .در خارج از كش��ور اين پيام را منتقل كرد كه
م��ردم ايران به هر ح��ال ناراحت و ناراضياند و دس��ت به اقدامات
اينچنين��ي زدند .آقاي روحاني ميگفتند هم در مالقاتهايي كه در
شهريور امسال در سازمان ملل داشتم و قبل از آن هم برخي مقامات
كشورهايي كه به تهران ميآمدند و با من مالقات داشتند يك پيام
به اين ش��كل منتقل ميش��د كه اوضاع داخل ايران نابسامان است
و كار تمام اس��ت .با همين تعبير «كار تمام اس��ت!» تقريب ًا شاه بيت
گفتگوهاي ما ش��ده بود .حاال آمريكاييها بيش��تر از همه روي اين
مانور ميدادند ،آمريكاييها يك منبع اطالعرساني مغرض و معاند
در كنار خود قرارداده بودند كه آن هم سازمان منافقين بود كه در واقع
اطالعات��ي از ايران به آمريكاييها منتقل ميكردند و همين مبناي
تصميمگيريهاي آمريكاييها بود.
آقاي دكتر روحاني ميگفتند تقريب ًا تعداد زيادي از مقاماتي كه
در س��ازمان ملل مالقات كرده بودند اين مطلب را تكرار ميكردند
ك��ه آمريكاييها به ما گفتهاند ك��ه اگر چند ماه به ما فرصت بدهيد
كار تمام است .القاي اين تحليل آمريكا ،يك مقدار بر مبناي مسائل
داخلي ايران بود كه اتفاقات ديماه س��ال گذش��ته يك مقدار به آنها
امي��د داده ب��ود كه يك اتفاقي در ايران در حال انجام اس��ت و ديگر
اطالعات غلطي بود كه از طرف مخالفان آنچناني ايران و گروههاي
تروريستي دريافت ميكردند و همه دست به دست هم داده بود كه
يك فضاي جنگ رواني بر ايران حاكم شود.
حتي افراد صاحبنظر از تيپهاي دانشگاهي اين سئوال را جدي
مطرح ميكردند كه اوضاع چه ميشود؟ و يك نگراني نسبت به آينده
ابراز ميشد .غربيها گفته بودند كه در تابستان  97اتفاق عجيب و
غريبي در ايران در راه اس��ت و اس��مش را هم گذاشت ه بودند تابستان
داغ .به هر حال درپي آن حجم تبليغاتي كه انجام گرفته بود و جنگ
رواني كه درست شده بود ،باعث شد مردم روي خريد بعضي كاالها
تمركز كنند .توليد هر كااليي مس��تمر اس��ت و اين طور نيس��ت كه
مث ً
ال در يك هفته بتوان نياز يك س��ال را توليد كرد .وقتي تقاضايي
براي يك كاال افزايش پيدا ميكند معنايش اين است كه آن كاال در

* از اواخر سال گذشته تا اوايل امسال
اولويت ما آن بود كه فضاي متالطم را
به آرامش برسانيم و آنگاه ثبات را به
اقتصاد بازگردانيم
* االن براي ما اداره كشور و زندگي مردم
اولويت اول است؛ چون اين موضوع
اولويت يك است ممكن است متناسب با
آن برخي سياستهايي اتخاذ كنيم كه
حتي براي دوستان همفكر اقتصادي ما در
بيرون قابل هضم نباشد
* از ابتداي امسال تاكنون 3/5 ،ميليارد
دالر ارز  4200توماني به واردات كاالها و
تجهيزات پزشكي اختصاص دادهايم زيرا
نميخواهيم هيچ ايراني با كمبود دارو و
تجهيزات پزشكي مواجه شود
كشور ميتواند كم شود ،حاال اين كه براي ايجاد اين كمبود چه قدر
برنامهريزي شده بود ،من االن اطالعي از آن ندارم .ولي به هر حال
ما اين دغدغه را داشتيم كه اين فضاي رواني روي تعدادي از اقالم
كاالهاي مصرفي كه نياز مردم اس��ت تأثير بگذارد و با يك اخاللي
كه در بازار عالمت ناصحيحي بدهد روبرو ش��ويم ،ولي خوشبختانه
االن كه در پايان س��ال هس��تيم اگر در چند قلم كاال با كمبود روبرو
شويم ،با توجه به اين كه اين توانمندي در ايران وجود دارد اگر اراده
كنيم ميتوانيم از همين كشورهاي اطراف خودمان ،ظرف دو سه روز
به اندازه نياز داخل وارد كنيم؛ اين شدني است ،يعني ايران كشوري
نيست كه واقع ًا بتوان چنين شوكهايي در دوره طوالني به آن وارد
ك��رد .اي��ن اتفاقاتي كه درباره ارز افتاد ،بخش��ي از آن قبل از خروج
آمريكا از برجام است كه همان جنگ رواني است كه از ديماه شروع
ش��د ،يعني اين جنگ رواني را قبل از س��ال  97داشتيم ،حتي در ايام
تعطيالت عيد داشتيم ،معلوم بود كه يك اتفاقي دارد ميافتد و موارد
ديگري هم هس��ت كه نميتوان همه را باز كرد و بايد در يك زمان
مناسب درباره آنها صحبت كنيم .به هر حال در آن زمان پاسخ به آن
حركت رواني اين بود كه ما محدوديتي نداريم و واقع ًا هم نداشتيم ،ارز
به اندازه كافي داشتيم ،بيش از نياز هم داشتيم ،صادرات غيرنفتي ما
در سال  96حدود 50ميليارد دالر بود و صادرات نفتي هم  50ميليارد
دالر بود .مجموع ًا 100 ،ميليارد دالر صادرات داشتيم و جمع ًا حدود
 52ميليارد دالر كاال واردكرديم .لذا در مقابل آن جنگ رواني ،اين
نبود كه تسليم شويم و بگوييم كه شرايط ما شرايط حادي است و بايد
يك تصميم ويژه بگيريم .ما بايد تا جايي كه ميتوانستيم شرايط را
مديريت ميكرديم و ممكن است در آن مديريت كردنها ،در جايي
خطايي هم اتفاق افتاده باشد.
ميخواه�م برگ�ردم به موض�وع اول ،اين كه االن
دولت براي س�ال به سال با توجه به شرايط موجود چه
برنامهاي در پيش دارد؟ ش�ما گفتي�د چيزي حدود 50
ميليارد دالر صادرات نفتي داش�تيم ،قطع اً االن نداريم.
آن هش�ت كشوري كه آمريكا براي يك دوره  6ماهه از
ممنوعيت خريد نفت ايران مستثني كرده بود ،دورهشان

در ارديبهشت تمام ميشود و هنوز معلوم نيست كه در
مقط�ع بع�دي بتوانند از ايران نفت بخرن�د يا نه؟ گفته
ميش�ود آمريكاييه�ا ب�راي دوره بع�دي مجوز خريد
 4كش�ور از آن  8كش�ور را تمدي�د خواهند كرد .فرض
كنيم كه االن صادرات نفت ما روزانه  1/2ميليون بشكه
باشد ،اين در واقع نصف آمار سال گذشته در اين مقطع
اس�ت .اگ�ر درآمد نفتيمان كم ش�ود ،الجرم صادرات
نفتيمان هم كم خواهد ش�د .مش�خصاً با چش�مانداز
فعل�ي آي�ا دولت براي س�ال  98برنامه وي�ژهاي دارد؟
ميداني�م ك�ه رئيس كل بانك مركزي ه�م اخيرا ًاعالم
كردهاند كه ما در سال آينده بايد نرخ ارز را تغيير دهيم
و ب�ا نرخ فعلي  4200تومان�ي ،امكان ندارد كه بتوانيم
ادامه بدهيم .به هر حال االن نارضايتيهايي هم وجود
دارد و از نارضايتيهاي صنفي و كارگري گرفته تا حتي
برخ�ي اصناف غيركارگري مثل معلم�ان و غيره .دولت
مشخصاً براي سال  98با فرض ادامه شرايط موجود و
با فرض تشديد شرايط موجود چه برنامهاي دارد كه در
اين فش�اري كه حاصل از تحريمهاست بتواند شرايط
كش�ور و وضعيت معيشتي موجود مردم را دستكم در
شرايط فعلي حفظ كند؟
اين كه در وضع فروش نفت ،بعد از ارديبهشت  98چه وضعي
اتفاق ميافتد ،مسألهاي است كه حتم ًا روي آن فكر كردهايم و سعي
ميكنيم كه خيلي تغيير محسوس��ي نسبت به  6ماهه دوم سال 97
اتفاق نيفتد ،تا قبل از آبان ماه سال  ،97صادرات نفت ما باالي 2/5
ميليون بشكه بود ،البته از شهريور ماه رو به كاهش گذاشت تا آبان و
آذرماه كه اوج كاهش را داشتيم و دوباره يك مقدار افزايش پيدا كرد
ما حتم ًا براي آن برنام ه داريم.
آمريكاييها درباره آن  8كشوري كه گفتند ،برخي از آنها االن
هم از اين موقعيت استفاده نكردند و با توجه به مجوزي كه داشتند،
خري��دي از م��ا انجام ندادند و برخي هم خريد كردند و برخي هم در
مذاكرات االن به ارديبهشت ماه اشاره ميكنند و برخي هم ميگويند
كه براي ما اهميت ندارد و ما كارمان را با ايران ادامه ميدهيم.
خوشبختانه ما هم مشتريان جديد پيدا كردهايم و خواهيم كرد
و همروشه��اي جديدي را پيدا كردهايم .باالخره اين طور نيس��ت
كه همه راهها بس��ته باش��د .در آغاز اجراي تحريمها صادرات نفت
م��ا كاه��ش پيدا كرد و اگر قرار ب��ود صادرات غيرنفتي هم به همان
نس��بت صادرات نفت كاهش پيدا كند ،بايد اين اتفاق ميافتاد؛ ولي
نيفتاد .اما اين كه صادرات غير نفتي در سال  ،97آيا توانسته است در
اقتصاد كشور نقش واقعي ايفا كند ،مقداري درباره اين ترديد است،
اين كه كاالي ما صادر ش��ده ،بله صادر ش��ده است كارخان ه ما توليد
كرده و محصول توليدي ما صادر ش��ده است ،اما اين كه در كااليي
كه ما صادر كرديم ،ارز آن تبديل شده و الزام ًا وارد اقتصاد كشور شده
موضوع ديگري است؛ طبع ًا بخشهايي از آن شده و بخشهايي هم
نشده است .در بعضي جاها مقاومتهايي در مقابل سياستهايي كه
دولت اتخاذ كرده ،وجود دارد .باالخره دولت اعالم كرده اس��ت كه
حتم ًا بايد ارز نيمايي را وارد بازار آزاد كنيد .به هر حال تفاوت ارز نيما و
ارزي كه در بازار وجود دارد ،برخي را تحريك ميكند كه در مقابل اين
سياست مقاومت كنند .دولت باالخره يك مجموعه مسايل ديگري
را هم ميبيند كه روي اين سياست اصرار ميكند ،وگرنه اين دولت

* مسائل اقتصادي االن به «ابرچالش»
تبديل شدهاند و راهكار خاص اقتصادي
هم ندارند .االن كشور فقط «راهكار
سياسي» ميخواهد
* نوروز فقط يك جشن ايراني نيست
و جشن ملي خيلي از كشورهاي منطقه
شده است؛ حتي يك موضوع جهاني و يك
موضوع فرهنگي از ايران است
* تالش و تمركزمان در سال  98اين است
كه از همه مشاغل موجود صيانت كنيم
* تجربه  40ساله نشان داده كه نتوانستیم
جلوي قاچاق را به طور كامل بگيريم
زيرا هر سياستي ميتواند رانتهايي با
خود بياورد و يك عده هم مترصد چنين
فرصتهايي براي نفع شخصي خود
هستند
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به لحاظ گرايشي بيشتر به سمت اقتصاد آزاد تمايل دارد .مجموعه
تيم اقتصادياش تيمي نيست كه به سمت كنترلهاي غيرواقعي يا
كنترلهاي اداري خيلي سخت در اقتصاد ورود پيدا كند .االن براي
ما اداره كش��ور و زندگي مردم اولويت اول اس��ت؛ چون اين موضوع
اولويت يك اس��ت ممكن است متناس��ب آن برخي سياستهايي
اتخ��اذكنيم كه حتي براي دوس��تان همفكر اقتصادي ما در بيرون
قابل هضم نباشد.
ب��ه دلي��ل اينك��ه آنها فك��ر ميكنند ك��ه باالخ��ره اقتصاد
سازوكارهايي دارد كه بايد بر همان اساس طي شود ،لذا فكر ميكنم
متناس��ب با ارزي كه براي سال  1398نياز داريم ،صادرات غيرنفتي
ش��امل صادرات محصوالت پتروشيمي ،فلزات و ساير محصوالت
غيرنفت��ي هم خواهيم داش��ت .حت��ي فقط از طريق ص��ادرات به
كش��ورهاي همس��ايه ميتوانيم نياز ارزي كشور براي سال آينده را
تأمين كنيم؛ فقط به عراق س��االنه  8ميلي��ارد دالر صادرات داريم.
اگرچه افزايش نرخ ارز به برخي بخشها مانند بودجه دولت و برخي
صنايع توليدي آسيب زد اما به صادركنندگان انگيزه داده است و اين
به ارزآوري كش��ور كمك ميكند .اين در حالي اس��ت كه با اولويت
تأمين نياز داخل ،صادرات برخي محصوالت ممنوع ش��ده اس��ت و
مجبوري��م صادرات برخي كاالها را با وجود منع قانوني كه از برنامه
س��وم توسعه وجود داشت ،ممنوع كنيم ،زيرا در شرايط تحريم هيچ
مصلحتي باالتر از زندگي مردم نيس��ت .اين اقدام به بازار صادراتي
كش��ور لطمه ميزند ،اما هر كش��وري در هر مقطعي مصالحي دارد
ك��ه بايد آن مصالح را در نظر بگي��رد و اكنون هيچ اولويتي باالتر از
معيشت مردم نيست.
بنابراي��ن سياس��تهاي ما در س��ال  98حتم�� ًا تغيير مييابد.
جهتگيري اصلي ما اين اس��ت كه آس��يب جدي به اقتصاد كشور
وارد نشود ،در عين حال كاالهاي مورد نياز مردم از جمله دارو تأمين
شوند .در سال  96حدود  2/5تا  3ميليارد دالر ارز براي واردات كاالها
و تجهيزات پزشكي مورد نياز اختصاص داديم ،اما از ابتداي امسال
تاكنون 3/5 ،ميليارد دالر ارز  4200توماني به اين بخش اختصاص
يافته است زيرا نميخواستيم هيچ ايراني با كمبود دارو و تجهيزات
پزش��كي مواجه شود .در س��ال آينده هم حتم ًا اين سياست را ادامه
خواهيم داد .همچنين  25قلم كاالي مصرفي و اساسي مانند برنج،
گوشت ،مرغ و روغن در اولويت تأمين هستند و بايد به وفور تأمين
شوند تا به كمبودي برنخوريم.
درباره گوشت ما ساالنه  80تا  90هزار تن واردات عمدت ًا براي
مصارف بزرگ مانند نيروهاي مس��لح و بيمارس��تانها داشتيم .نياز
مردم را توليدات داخل تأمين ميكرد و حتي مقداري هم صادرات به
حوزه خليجفارس داشتيم ،اما به دليل شرايط موجود از ابتداي سال
 97تاكنون  170هزار تن واردات گوش��ت داشتهايم كه اين حجم از
واردات در ش��رايط سخت نشان ميدهد جهتگيري دولت ،اولويت
در تأمين كاالهاي اساسي و نياز مردم است.
اما گفته ميش�ود بخش زيادي از دامها از كش�ور
قاچاق ميشوند.
بله قاچاق در همه كاالها از جمله در همين گوشت وجود دارد،
مخصوص ًا زماني كه قيمت ارز متفاوت باشد با اين پديده مواجهيم.
ما در سال  13/5 ،97ميليارد دالر درآمد ارزي را به واردات كاالهاي
اساسي اختصاص داديم چون ممكن است االن در كشوري ارز داشته
باشيم اما امكان انتقال نداريم و آن كشور هم كاالي مورد نياز ما را
نداشته باشد .البته اين سياست امسال عوارضي داشته است و در ارز
ارزان قيمت  4200تومان كه به واردكنندگان براي واردات كاالهاي
اساسي اختصاص داده ميشود امكان قاچاق مجدد آن كاالي ارزان
به خارج وجود دارد كه منكر آن نيستيم و سختگيري هم ميكنيم
اما تجربه  40س��اله نش��ان داده تا چه حد ميتوانيم جلوي قاچاق را
بگيريم و در اين موضوع حتي اگر  10درصد تقلب و تخلف صورت
بگي��رد ،واردكننده ميتوان��د ارز را به چند برابر قيم��ت در بازار آزاد
بفروشد .باالخره هر سياستي ميتواند رانتهايي با خود بياورد و يك
عده هم مترصد چنين فرصتهايي براي نفع شخصي خود هستند.
از طرفي ،گرچه هدف ما اين بوده اس��ت كه كاالها به قيمت
پايين در اختيار مصرفكننده قرار گيرند و از جمله س��ه ميليارد دالر
بهتري��ن ارز را براي تأمين خوراك مرغداريها اختصاص داديم اما
اكنون مرغ با قيمت باال به دست مردم ميرسد .اين يك آسيبي است
كه در سياستهاي اداري دولتي هميشه وجود داشته است .يعني ما
ميخواهيم با اختصاص ارز دولتي به مردم خدمت كنيم اما ش��اهد

يك س��ري عوارض هس��تيم .با اين وجود دنبال اين هستيم كه در
سال  98بتوانيم نواقص را برطرف كنيم.
آيا دولت با كوپني ش�دن توزيع كاالهاي اساس�ي
موافق است؟
در زمينه كوپني ش��دن گرچه مباحثي در مجلس مطرح است
ام��ا دول��ت در اين زمينه به دليل اينكه بايد وارد كل فرايند از جمله
واردات ،انبارداري و توزيع در مغازهها بش��ود به هيچوجه تصميمي
نگرفته اس��ت و درباره روشهاي ديگر ه��م تاكنون به جمعبندي
نرس��يدهايم .كوپني ش��دن در زمان جنگ به دليل اين كه همه چيز
دولتي بود ،اعمال شد ولي اگر اكنون بخواهيم سازوكار كوپني شدن
را مجدداً احيا كنيم الزام ًا بايد كل واردات توسط دولت صورت بگيرد و
دولت به شدت بزرگ ميشود .بنابراين ميتوانيم روشهاي ديگري
را پيدا كنيم كه هم مردم در آرامش باش��ند و هم نقاط ضعف فعلي
تكرار نشود.
گفتي�د اولويت اول دولت معيش�ت و زندگي مردم
است اما با توجه به شرايط ايجاد شده در كشور فاصله
بين حداقل معيش�ت با درآمدها بسيار زياد شده است،
طوري كه كميته دس�تمزد هزينه معيشت را  3ميليون و
 760هزار تومان براي يك خانوار با بعد  3/3نفر اعالم
كرده اس�ت ولي حداقل دس�تمزد يك ميلي�ون و 100
هزار تومان است و پارسال هم حداقل معيشت حدود 2
ميليون و  700هزار تومان بود .از طرفي كارفرماها توان
افزايش دس�تمزدها را به اين ميزان ندارند و از س�وي
ديگر فشار معيشتي ادامه خواهد داشت كه آثار بدي در
پي دارد .آيا دولت از اين جهت براي سال آينده احساس

خطر نميكند؟ احساس خطري كه كارشناسان از االن
دارن�د .ميدانيم ك�ه االن در صنوف مختلف اعتراضاتي
وجود دارد و جاهايي هم كه اعتراض نيس�ت ،دستكم
نارضايتي هس�ت .همچنين مش�خصاً بفرمائيد دولت
براي پر كردن فاصله رو به تزايد بين هزينه معيش�ت و
درآمد اقشار كارمند و كارگر چه برنامه و راهكاري براي
سال  98دارد .چون گفتيد كه نظام سهميهبندي را قبول
نداريد و اين اقتصاد سوسياليستي است كه از آن عبور
كردهايم ،پس چه برنامه جايگزيني داريد؟
م��ا كه االن نميتوانيم همه برنامههايمان را بگوييم .اما براي
س��ال آينده  14ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساس��ي در نظر
گرفتهايم تا نياز مردم را تأمين كنيم و با توجه به عوارض پيش آمده
براي واردات كاالها در امسال ،نوع واردات و توزيع آن نياز به تجديد
نظر و بازنگري دارد كه هنوز به نتايج نهايي نرسيدهايم .البته ممكن
اس��ت همين روش امس��ال را اصالح كنيم يا اين كه روش ديگري
را جايگزين كنيم.
تا االن حداقل چهار س��ناريو از سوي مسئوالن و اقتصاددانان
پيش��نهاد و با حضور رئيسجمهوري بررسي شده است و اميدواريم
سال آينده با تجاربي كه امسال به دست آوردهايم در شرايط بهتري
در حوزه كاالهاي اساسي و رفع نيازهاي مردم قرار بگيريم.
ممكن اس�ت پررنگترين س�ناريو را بفرمائيد كه
چيست؟
نخواهيد كه بگويم ،زيرا به محض اينكه اين مس��ائل گفته
ميشود بالفاصله يك عده مترصد سوداگري هستند و ميبينيد كه
يك كااليي جابجا شد.
آق�اي دكتر نقش ش�ما در پيروزي آق�اي روحاني
در دور دوم انتخاب�ات ب�دون تردي�د بيبدي�ل بود ،در
اين زمينه ش�ما مس�ئوليت داريد و حتماً االن احساس
مس�ئوليتتان بيشتر اس�ت .چون حرفهايي كه زديد
و آنچه ترس�يم كرديد با آنچه دارد اتفاق ميافتد كام ً
ال
متفاوت ش�ده اس�ت؛ حاال چه به برجام مربوط باشد يا
نباشد ،به هرحال شما مسئول هستيد.
البته قصد داشتم در شرايط ديگري اين موضوع را بيان كنم اما
حاال چون مطرح شد ،توضيح ميدهم.
من او ًال نقش��ي كه در انتخابات برعهده گرفتم ،دفاع از كاري
بود كه دولت كرده بود .زيرا ميدانستم قرار است دولت مورد تهاجم
قرار گيرد .من تشخيص دادم بايد بيايم از دولت دفاع كنم .خدا رحمت
كند آيتاهلل رفسنجاني بيشتر از همه در اينكه من به اين صحنه بيايم
نقش داشت؛ وگرنه كه من شخص ًا خيلي از اين كارها باب دلم نيست.
در آنج��ا اگر دقت كنيد م��ن هرچه گفتم اين بود كه ما اين كارها را
كردهايم .يك بار نگفتم اين كارها را ميكنيم .همهاش گفتم در اين
چهار سال ثبات را به اقتصاد برگردانديم .تورم را يك رقمي كرديم.
نرخ ارز را تثبيت كرديم...
االن ب��ه دولت نقد ميكنند كه ش��ما چ��را همهاش ميگوئيد
اي��ن كارها بايد بش��ود و از كارهايي ك��ه كردهايد چيزي نميگوئيد.
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آن موق��ع اتفاق�� ًا وقتي بود كه من مرتب ميگفتم م��ا اين كارها را
كردهايم .ما ماش��ين اقتصاد را از ته دره بيرون آورديم .س��رعتش را
هم بايد زياد كنيم.
هيچك��س االن نميگويد اقتصادي ك��ه قبل از اين دولت در
ته دره بود ،رش��د سرمايهگذارياش مثبت شد و تورمش يك رقمي
شد.
ولي خوب اتفاقاتي افتاده و ما تالشمان اين اس��ت كه آن را
اص�لاح كني��م .در آن طرف ،ما آمريكا را داريم با آن ادعايي كه دارد
و واقع ًا آمريكاييها پاي حرفشان ايستادهاند .حتي ميبينيم كه در
خزانهداري آمريكا اتاق جنگ درس��ت كردهاند .اينسو هم در داخل
كش��ور فشارهاي سياسي بر دولت بوده است .با اين حال من خيلي
خوشبين هستم كه بتوانيم به نقطهاي برسيم كه انشاءاهلل شرمنده
مردم نباشيم.
در جامع�ه نوعي از س�رخوردگيها ،ن�ا اميديها،
اضطرابها و مس�ائل رواني ناش�ي از اينكه چه خواهد
شد وجود دارد .حتي برخي اين موضوع را دامن ميزنند
كه ما اشتباه كرديم به آقاي روحاني رأي داديم .آيا دولت
تنهاست؟ يعني فارغ از آمريكا و اينستكس آيا در داخل
شما تنها هستيد يا با دولت همراهي وجود دارد؟
دولت واقع ًا خيلي تنهاس��ت .ش��ايد كلمه «تنها» تعبير خيلي
كمي باش��د .واقع ًا دولت خيلي تنهاس��ت .من مكرر گفتهام مسائل
اقتصادي كشور كه االن پيچيده شده است يا چالشهايي كه پيش
روي كشور هست و به «ابر چالش» تبديل شدهاند ،اينطور نيست كه
راهكار خاص اقتصادي داشته باشند .اين تالطم اقتصادي راهكاري
ندارد كه اقتصاددانان براي آن پيدا كنند .االن كش��ور فقط «راهكار
سياس��ي» ميخواه��د .يعني هيچ راهي براي برون رفت كش��ور از
معضالت پيشروي مردم جز به روش سياس��ي وجود ندارد .ممكن
است برخي فكر كنند كه راهكار سياسي يعني برويم با آمريكا مذاكره
كنيم .نه من اص ً
ط مهياست و نه به
ال چنين هدفي ندارم ،زيرا نه شراي 
مصلحت كشور است .آمريكاييها با اين بدقولي كردن باعث شدهاند
اگر كساني قب ً
ال ميگفتند مذاكره كنيم االن ديگر نميگويند چون
نشان دادهاند نسبت به قول و قرارشان بيتعهد هستند .بنابراين اتفاقاً
راهكار سياس��ي در داخل كش��ور است و بايد به يك انسجام داخلي
برس��يم .همه بايد با هم باش��ند .قواي سهگانه و مسئوالن حكومت
بايد با هم باشند و با جامعه صميمي حرف بزنند .جريانات سياسي بايد
احساس چسبندگي و وابستگي به حكومت كنند .خيلي از مشكالت
سياس��ي داخل كش��ور بايد حل شود .دير هم ش��ده است .من فكر
ميكنم ما اگر بتوانيم در داخل كش��ور به انس��جام و وحدت سياسي
برسيم ،و همه به اين نتيجه برسيم كه مث ً
ال مسائل كشور در  10دسته
خالصه ش��ده و  10روش هم راهكار حل اين مس��ائل است و همه
بر آن اتفاق داشته باشند ،در اين صورت به سرعت ميتوان مسائل
موجود را حل كرد .االن فرض كنيد ميگوييم مشكل كشور اقتصاد
است ،ممكن است در اين حد همه قبول كنند و حتي گاهي در همين
حد هم اختالف وجود دارد و قبول نميكنند .بعد يك عده ميگويند
كه راهكارش اين اس��ت كه با تغيير در روابط خارجي مس��ائل را حل
كنيم .يك عده ميگويند نه به هيچ وجه بيرون نبايد برويم و بايد كار
ديگري بكنيم .اين مسائل كل جامعه و مردم را آزار ميدهد.
بايد به نقطهاي برسيم كه مث ً
ل اين
ال بگوئيم روش حل مسائ 
 10قدم است و اين  10قدم را همه با هم برداريم .من فكر ميكنم
كشور االن نيازمند يك اتحاد سياسي و انسجام سياسي جدي است؛
هم در داخل حكومت ،هم حكومت با جامعه و حكومت با نخبگان.
نخبگان االن نبايد احساس كنند در حاشيه هستند .حاال ممكن
است ما به عنوان دولت در ارتباطمان با نخبگان ضعف داشته باشيم
و اگر بخواهيم به دولت آقاي روحاني اش��كالي بگيريم ممكن است
يك مورد آن اين باشد كه دولت با عقبه خودش يعني آنها كه آمدند
و در صحنه انتخابات حاضر شدند ،نتوانست ارتباط قوي داشته باشد.
يا همينطور با نخبگان كه نتوانس��تند در صحنه باش��ند .به هرحال
اگر اين وفاق و همبس��تگي شكل گيرد ميتوان با اطمينان گفت از
اين چالشها عبور خواهيم كرد .كشورمان ظرفيتهايش بسيار زياد
است .ايران آنقدر ظرفيت دارد كه آمريكاييها با انواع تحريمها با
ي كردن اقتصاد باز هم اص ً
ال نتوانستهاند كاري بكنند.
هدف متالش 
وقتي آمريكاييها موفق ميشوند كه ما ظرفيتهاي داخلي خودمان
را نتوانيم مورد استفاده قرار دهيم.
ش�ما به تفاهم سياس�ي بزرگ وع�ده داده بوديد،

* نقش من در انتخابات دفاع از دولت بود
و مرحوم آيتاهلل رفسنجاني بيشتر از
همه در اين كار نقش داشت
* من در انتخابات هرچه گفتم اين بود كه
چه كارهايي كردهايم؛ يك بار هم نگفتم كه
اين كارها را ميكنيم
* اگر بتوانيم در داخل به انسجام و وحدت
سياسي برسيم به سرعت ميتوانيم
مسائل موجود را حل كنيم
موانعش چه بود كه محقق نشد؟
من هنوز هم خوشبين هستم .يعني بيش از خوشبين تحليلي،
خوش��بيني خبري هم هس��ت .با اين همه ،اين وضع خوب نيس��ت
كه راهي را هركداممان پيش ميرويم و وقتي كه قرار اس��ت از آن
نتيجه بگيريم ،مانعي ايجاد ميشود و نميتوان به مردم هم توضيح
داد كه به چه دليل اين مانع ايجاد ش��ده اس��ت .يا هر كاري يك عده
مخالف دارد .گاهي اوقات مسيري انتخاب ميشود و خيلي گامهاي
خوبي برداشته ميشود ولي از جايي محاسبه نشده ،مشكلي درست
ميشود .به هرحال من اميدوارم نوروز امسال براي ملت ايران از همه
نظرها عيد شيريني باشد.
اگ�ر بخواهي�د يك�ي دو تا از جريانه�ا و نيروهاي
مخال�ف دولت را مثال بزنيد چه كس�اني هس�تند و چه
موانعي ايجاد ميكنند ،مشخصاً بفرمائيد.
در جلسهاي كه من هم در آن حضور داشتم ،رهبري فرمودند
كه رئيس جمهوري فرمانده جنگ اقتصادي كش��ور است و بعد هم
دس��تور دادند كه سران سه قوه حضور داشته باشند .يكي از جلسات
كه به دس��تور ايشان تشكيل شده ش��وراي عالي اقتصادي سه قوه
است و ما در آنجا هر تصميمي بخواهيم حتي در حوزه قانونگذاري
ميتوانيم بگيريم ،البته نه هر نوع قانونگذاري ،اما مث ً
ال اگر بخواهيم
فالن قانون براي يك دورهاي اجرا نشود ،از اختيارات رهبري استفاده
ميكنيم براي اينكه بتوانيم اين دوره را خوب اداره كنيم.
اما در همين ايام يك نماينده مجلس ميآيد و ميگويد كه من
از فالن ش��نود فالن دس��تگاه اطالع دارم كه فالني جاسوس فالن
كشور اروپايي است!
كج��اي دنيا ميتوان درب��اره مقامي در اين رده اينطور حرف
زد؟! اين رئيس جمهور ميخواهد مورد اعتماد مردم باش��د و به آنها
بگويد مردم بياييد سختيها را تحمل كنيد تا ما بتوانيم از عزت شما
دفاع بكنيم و مشكالت را پشت سر بگذاريم .يا يك عده امضا جمع
ميكنند كه ميخواهيم عدم كفايت بزنيم! عين صحنه مقابله و نبرد
كه يكدفعه بايد برگردي و ببيني چه برنامهاي در پش��ت س��ر برايت
چيدهاند ،به قول معروف چه آشي برايت بار گذاشتهاند.
م��ن البته نميخواهم ضعفه��اي داخلي دولت را پنهان كنم

و ناديده بگيرم .يعني از نظر من اش��كاالت داخل دولت وجود دارد
و نميگوييم كه هيچ نقصي نداريم .ما هم يك جاهايي اش��كاالتي
داش��تهايم و بايد قبول بكنيم؛ از جمله در چيدمان مديران بايد دقت
بيشتري ميكرديم و مديران براي اين شرايط بايد انتخاب ميشدند.
از نظر من اين موضوع از نواقص دولت است.
به عنوان آخرين پرس�ش ،نوروز ،جش�ن نوروز و
ذات تغيي�ر فص�ل و آمدن بهار چه تأثي�ري ميتواند بر
تلطيف شرايط سياسي اقتصادي داشته باشد؟
باالخره نوروز براي ايرانيان يك تجربه و حاصل زندگي ايراني
است كه فقط هم يك نماد فرهنگي نيست .نوروز پيامش دوستي،
آشتي ،گفتگو ،شادي و دميدن روح جديد در جامعه است.
االن نوروز فقط يك موضوع ايراني نيست و جشن ملي خيلي از
كشورهاي منطقه شده است .حتي يك موضوع جهاني شده است كه
سازمان ملل و يونسكو هم آن را قبول كرده و يك موضوع فرهنگي
از اي��ران اس��ت .نوروز ميتواند او ًال ق��درت تابآوري ملت ما را باال
ببرد .هر ملتي كه در سختي و فشار قرار بگيرد تا از عزت و سرزمين
خودش دفاع بكند بايد تابآوري خود را باال ببرد .ما وظيفهمان است
كه از عزت ملت ايران دفاع كنيم .آمريكاييها ميدانند ملت ايران در
منطقه خيلي نمود و نماد دارد از جمله همين سفر آقاي دكتر روحاني
به عراق و سفري كه من دو سه هفته قبل به سوريه داشتم ،اين را به
خوبي نشان داد .ايران در منطقه جايگاه ويژهاي دارد و ما ميخواهيم
از ع��زت ايران و منطقه خودم��ان دفاع كنيم .نميخواهيم بگذاريم
منطقهمان جوالنگاه بيگانگان شود .خوب ملت بايد تحملش را باال
ببرد .نوروز يكي از س��نتهايي اس��ت كه ميتواند با ايجاد نش��اط و
تقوي��ت حس مل��ي تحمل مردم را باال بب��رد .اقتصاد مقاومتي هم
مهمترين پيامش اين اس��ت كه تحمل مردم و اقتصاد را باال ببرد.
البته ما هم اميدواريم كه وحدت خوبي ش��كل بگيرد .من آدم خيلي
خوشبيني هستم و اميدوارم ظرف روزهاي آينده اتفاق خوبي بيفتد
كه انسجامآفرين باشد.
يعني صرفاً آرزو داريد يا قرائني داريد؟
قرائن دارد .ضمن اينكه از لحاظ اقتصادي هم پيشبيني قطعي
كرديم كه هر شرايطي براي اقتصاد كشور پيش بيايد زندگي مردم
آسيب نبيند و خصوص ًا كاالهاي اساسي مردم تأمين باشد.
از همه صاحبنظران هم درخواس��ت ميكنيم اگر راهكاري به
نظرشان ميرسد كه مفيد است به ما بگويند كه بتوانيم آن راهكار را
دنب��ال بكنيم .حتم ًا هم تالش داريم با روشهايي كه پيدا ميكنيم
حقوق كارگران واحدهاي توليدي را به موقع پرداخت كنيم .ميدانم
در برخي واحدهاي توليدي االن چند وقتي است كه كارگران حقوق
نگرفتهاند .به همين دليل سرمايه در گردش بنگاهها را در دستور كار
گذاشتهايم .تالش و تمركزمان در سال  98اين است كه ان شاءاهلل
از همه شغلهايي كه االن هست و افرادي كه در آن شاغل هستند،
صيان��ت كنيم .ب��ه عالوه بتوانيم به منابع جدي��د حتم ًا زمينه ايجاد
شغلهاي بيشتر را فراهم كنيم.
سپاسگزاريم.
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گفتگو با جوانی که از همهچیز ساز میسازد!

پاکسازی
تیرگیهایزمستانی!

در یکی از روزهای ش��لوغ نزدیک نوروز خس��ته از کار ،خودم
را در حک��م یک لباس چروکیده ،آویزان میلههای مترو کرده بودم
ک��ه صدای��ی توجه من را به خودش جلب کرد «:آقا ته کفش��تون
واکسی نشده باشه!»
متوجه شدم جوانی به من طعنه میزند که گویا در تلوتلوخوران
ناشی از خستگی ،پایم را روی کفش براق او گذاشت ه بودم!
در ذهن��م ب��ه دنبال جوابی قانعکنن��ده و محترمانه بودم که
ناگهان صدایی از چند واگن دورتر شنیده شد؛ صدایی زیباتر از هر
همهمه ،صدای س��لطان قلبها ،موس��یقی معروفی از انوشیروان
روحانی که موس��یقی متن فیلم بس��یار معروفی ب��ود از تاریخچه
سینمای ایران.
ه��ر دو ،م��ن و جوان��ی که حاال متوجه ش��ده ب��ودم جوان
ش��یک پوشی اس��ت که ویولونی هم به دوش انداخته ،گفتمان نه
چندان گرم و صمیمی خود را رها کردیم و متوجه این صدا شدیم!
در ای��ن لحظ��ه ،موس��یقی پررنگت��ر و مهربانتر م��ا را در
برمیگرفت .از سمت مخالف ،روشندلی را دیدم که مانند مهمانی
ناخوان��ده وارد این تاللو موس��یقی و همهمه مردم ش��د و ملودی
ملودی��کای او که س��ازی بادی بود ،هم��ه را متعجب کرد .زیرا که
پنجههای��ش با مهارت ،همه کالویهه��ای ملودیکا را مییافت و
نغمه غمگینی را در فضا پخش میکرد .هماورد نوستالژی سلطان
قلبها شده بود.
با گوشه چشم ،ماهیهای کوچک ظروف شیشهای را که با
یک چوبپنبه فاصله مرگباری از آزادی گرفته بودند از نظر گذراندم
و خسته و پرامید از قطار پیاده شدم .از پلهها باال آمدم و متوجه شدم
که باز صدایی از ورودی مترو ش��نیده میشود؛ ویولون اما ویولونی
که صدایش نزدیک به صدای خفه و جانکاه کمانچه بود!
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به محض رس��یدن به روشنایی ورودی مترو قضیه برای من
روش��ن شد .جوانی تنومند ایس��تاده با یک آمپلی فایر در کنارش،
داشت با یک جارو نغمههای دلنشینی مینواخت!
این جوان بعد از آنکه ویولون یا بهتر بگویم جاروی بلند خود
را در کن��ار در ورودی پارک کرد ،گفتگوی کوتاهی با من داش��ت.
متوجه ش��دم س��یمهایی که روی جاروی او هست ،در واقع همان
س��یمهای ویولون اند اما تفاوت اصلیاش این بود که گوشیهای
مرسومی را که روی ویولون است تا با آن ساز را کوک کنند نداشت.
خواستم که با ویولونش هنرنمایی کند .هنرنمایی او باعث تعجب
ش��د؛ عابران توگویی که میترس��یدند ،آیا دارن��د به یک جاروی
جادویی گوش میدهند که جادوگری آن را به صدا در آورده است
یا به یک مس��خرهبازی یا یکچیز غیرمعمول نگاه میکنند؟! اما
صدای��ی که از آن جارو درمیآمد ،صدایی بس��یار مطمئن و متین
و «ژوست» بود!
بعد از اینکه جارو را در کنار در مترو قرار داد ،به سراغ نی رفت.
البته این یکی هم خاکاندازی بود که روی دسته آن سوراخهایی
تعبیه کرده بود!
در حین ش��نیدن موس��یقی آشنای س��ازهای او متوجه شدم
ک��ه بین این س��ازها یا بهتر بگوی��م جارو و خاکان��داز و جاروی
پارکبانه��ا یا همان رفتگران ش��هرداری ،ش��باهت جالبی وجود
دارد .یعنی همانگونه که سازهای او با نغمهها و مقامات دلنشین،
خس��تگیهای ش��ب عی��د را از ذهن و جان من پ��اک میکرد ،به
همین صورت جارو و خاکانداز رفتگران ضامن س�لامت جسم و
جان ش��هر است ،چراکه رفتگران هر شب ،با نغمه شبانگاهی خود
و صدای خشخشهای اعجابآور جارو و برگها روی آس��فالت

خیابانه��ا ،ش��هر پاکیزهای را به ما هدی��ه میدهند .وقتی حس و
حالم را به نوازند ه خالق که حاال میدانستم نامش عطا قانع است،
گفتم ،پاس��خ داد«:بله ،من وقتی در س��قز بودم این سازها را برای
رفتگران ساختم ،چون خیلی زحمت میکشند .شبکههای محلی
و تلویزی��ون ع��راق هم از من دع��وت کردند و من برای آنها با این
سازها موسیقی نواختم».
او سالهاس��ت که از اش��یای مختلف س��از میسازد ،از عصا
کمانچه و از خاکانداز نی و از جارو ویولون! س��الها پیش ،اصول
اولیه س��اختن ساز را طی چندجلسه محدود نزد یک استاد آموخته
اما کار را با خالقیت خودش ادامه داده است .با خودم گفتم اگر ساز
حرمت داشته باشد ،ساختههای دست عطا قانع ،حرمت دوچندان
دارند! از او پرسیدم که نوروز را چهکار خواهی کرد؟ گفت« :مثل همه
مردم در جمع خانواده خواهم بود ،اما آن چیزی که االن مهم است
رفتوروب تیرگیهای روحی مردم است در کنار رفتگران».
از نوع سخن گفتن این جوان ُکرد که از دورترین روستاهای
س��قز به پایتخت آمده و با جارو س��از میزند ،شگفتزده شدم .یاد
جادوگره��ای کارتونها افتادم که روی ج��ارو به پرواز در میآیند
اما این اعجاز مهربانانه با آن اعجاز ش��یرین نوستالژیک از آسمان
متوهم تا زمین واقعگرا فاصله داش��ت .با خود گفتم آهای! زندگی
شاید همین! موسیقی شاید همین!
خودتان را جای یک نوازنده خیابانی بگذارید .با سختترین
تمرینه��ا در خلوت خ��ود ،زیباترین باران آهنگه��ای خود را به
میهمانی گوشهای شما میآورد ،بی تبعیض! به پیشواز مسافران
و رهگذران میآید و آنها را با این نغمههای خوش بدرقه میکند.
هدیه ها معموال اینگونه تعریف شدهاند که ملموس باشند؛
چیزهایی که بتوان آنها را لمس کرد ،ابعادشان را دید و رنگشان را
پس��ندید ،اما زنگ صدای این جوان ُکرد و نگاه و موس��یقی و رنگ
صدای جارو و خاکاندازش ،بهترین هدیه برای رهگذران است.
نوازندههای خیابانی با کمبودهای بسیار از جمله مکان اجرا
مواجهند و ما مردم میتوانیم با اس��تقبال از کار آنها از گس��ترش
ش��ادی در سطح ش��هر حمایت کنیم ،بهویژه آنکه عطا میگوید
امسال اگرچه مردم مانند گذشته از ساززدن او استقبال میکنند اما
درآمدش خیلی کمتر از پارسال شده است.
بهعنوان آخرین پرس��ش از او پرس��یدم وقتی س��از نمیزنی
به چهکاری مش��غولی؟ با کمال تعجب ش��نیدم که گفت« :من در
ساعتهای فراغت ،ساز ویولون را بهصورت کالسیک نزد یکی از
استادان تهران یاد میگیرم».
از رفتارش باز هم شگفتزده شدم که چطور بهفکر اندوختن
علم و هنر برای روزهای آینده است .چه بسا هنرمندانی که صحنه
خیابان را درک کردهاند در زمان تسلط بر موسیقی در کنار نوازندگان
دیگ��ر با اطمینان و اعتماد به نفس ف��راوان روی صحنه زندگی و
موسیقی ،قدرتمندترین نغمهها را اجرا کنند!

محمد داودبيگي

مادر کودکان مرز
ِ

14

روزگار غدار اس��ت اما هنوز هس��تند انسانهای
فرش��تهخویی ک��ه بودنش��ان در میان دیگ��ران نعمت
اس��ت .به هرکجا میروند ،نیک��وکاری میکارند و نور
درو میکنن��د .این آدمها فارغ از اینکه مس��ئوالن چه
میگوین��د و چه میکنن��د ،بهعنوان عضوی از جامعه از
راحتی و رفاه خودشان چشم میپوشند تا شاید راحتی و
رفاه را برای دیگران به ارمغان بیاورند .دیدن رنج دیگران
برایشان دردآور است و خود را در برابر غصه همنوعانشان
مس��ئول میدانند .یکی از این انسانهای نیکوکار ،زنی
است که او را به نام «مادر کودکان مرز» میشناسند.
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*لطف�ا خودت�ان را ب�رای خوانن�دگان روزنام�ه
اطالعات معرفی کنید.
یکتا پناهپور هس��تم ،اهل ش��یراز .نیاکانم از طرف مادری از
خان��دان افش��ار و از طرف پدری از زمان قاج��ار و دورههای بعد از
کالنتران جنوبغرب کشور بوده اند .مراوده و مجاورت با ساکنان
این مناطق که اغلب از ایل قش��قایی و اقوام لر تش��کیل میشوند
موجب ازدواج و در پی آن چندفرهنگی ش��دن و چندزبانه ش��دن
نس��لهای بعدی خاندان ما ش��ده که در نتیجه من هم خود را از
فرهنگ ایل قش��قایی و لر جدا ندانس��ته و عالوه بر فارسی ،هم به
دو زبان مزبور صحبت میکنم و هم قابلیتهای ایلیاتی ارزشمند
را در نظر دارم.

در س��ال  1392در مقط��ع دکترای زبانشناس��ی دانش��گاه
سیستان و بلوچستان پذیرفته و برای اولین بار وارد این استان شدم.
در حالی که پیش از آن در مقاطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی
و کارشناس��ی ارش��د آموزش زبان فارس��ی به غيرفارسيزبانان،
فارغالتحصیل شده و به دلیل عالقه به هنر و سینما دوره بازیگری
را نیز در مدرس��ه آزاد بازیگری اس��تاد مس��عود کیمیایی تحتنظر
استادان برجسته گذرانده بودم.
برنام��هام این ب��ود که برای ادامه تحصی��ل در مقطع دکترا
به میش��یگان بروم که متاس��فانه مادرم بسیار ناگهانی بیمار شد و
پزش��کان ش��انس زنده بودنش را بسیار کم اعالم کردند .به همین
دلیل ایش��ان که پیش از آن با ادامه تحصیل من در خارج از ایران
موافق بود ،خواست تا در آزمون داخلی شرکت کنم .به نظر می رسید
مادرم نسبت به دوری و تنها شدنم باتوجه به شرایط من که قبال پدر
و برادرم را جوان از دست داده بودم بیتاب بود و می خواست که با
ماندنم در ایران خیالش از بابت دلتنگیهایم راحت باشد.
من اطاعت کردم و از بین چند دانشگاه محدودی که در سال
 1392در رشته زبانشناسی پذیرش داشتند ،در دانشگاه سیستان
و بلوچس��تان قبول ش��دم و حتی پس از قبولی هم که برای ادامه
تحصیل در این مکان دور و غریب تردید داشتم ،به خواست مادرم با
اینکه روزهای باارزش زندگی را سپری می کرد از ایشان جدا شده
و به زاهدان آمدم .مادرم به من گفت برو ،آنجا هم آدم های بزرگی
در مرزها زندگی می کنند .به آنها خوبی کن .حساب کن پدر و مادر
و خواهر و برادرت هستند .بزرگترین ،دشوارترین و دردناکترین
جدایی و س��فر زندگی ام بود و چون پیش از آن در ش��یراز تدریس
می کردم مجبور شدم محل کارم را به زاهدان انتقال دهم که هم
درس بخوانم و هم تدریس کنم.
ب��ه مح��ض ورودم ب��ه اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان
محرومیت های بسیاری را دیدم که تا آن زمان با آن بیگانه بودم.
برایم حیرتانگیز بود ،بهویژه وضعیت کودکان در مناطق روستایی
و مرزی که باعث شد چنان با دردهای بدتر از بیماری سرطان مادرم
روبهرو شوم که بارها درطول روز فراموش می کردم حتی با مادرم
که بس��تری بود تماس بگیرم و احوالپرس��ی کنم .گاهی خودش
زنگ می زد و نگران من می شد کجا هستم که خبری از من نیست!
تا این که چندماه پس از حضورم در سیس��تان و بلوچس��تان مادرم
درحالی که هنوز برای مردن جوان بود ،از دنیا رفت .فقط توانس��تم
برای مراسم خاکسپاری مادرم به شیراز بروم و پس از آن رسیدگی
به مسئولیتهایی که به عهده گرفته بودم چنان تمامي وقتم را پر
کرد که زندگی ش��خصی و تحصیلیام تح��ت تاثیر قرار گرفت و
به طور کلی یکتا به کناری رفت.
-

*کمکهای ش�ما چطور شکل سازماندهی شده
به خود گرفت؟
در ابت��دا کمکها اتفاقی و پراکن��ده بود ،تا این که آموزش و
پرورش به من اعالم کرد که به دلیل عدم نیاز به دبیر زبان انگلیسی
در دبیرستانهای استان سیستان و بلوچستان ،یا به محل زندگی
و کار خودم ش��یراز برگردم ی��ا در مقطع ابتدایی ،معلم کالس اول
ابتدایی ش��وم .به خاطر س��ابقه تدریسم در رشته زبان انگلیسی در
دانشگاه و پیشدانشگاهی و دبیرستان در سالهای قبل و نداشتن
تخصص آموزش ابتدایی به خصوص در تدریس به کودکان کالس
اول که دارای حساسیت و اهمیت خاصی است ،با اکراه و اجبار قبول
کردم معلم کالس اول دبستان باشم.
از همان روز اول که در یک کالس در مدرسه بسیار محروم
در محله ش��یرآباد زاهدان کارم را ش��روع کردم ،با انواع مشکالت
آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی مواجه شدم که خارج از توان تحملم
بود .گرسنگی و نداری در اوج بود.
در پایان همان روز اول با خودم درگیر شده بودم و شب تا صبح
خوابم نبرد .باید انتخاب می کردم .ش��رایط بسیار دشواری داشتم،
اما همان روز اول وقتی برای سرگرم کردن کودکان از آنها خواسته
بودم از هرچه دوس��ت دارند نقاش��ی بکشند ،کودک ششساله ای
که بعدا معلوم شد بی سرپرست است نقاشی کشیده بود که هرچه
تالش کردم راضی شوم فراموشش کنم و فردا به اداره بروم و بگویم
به شیراز برمیگردم و برای محل کارم اعتراض کنم ،نتوانستم.
آن ک��ودک دو گربه کش��یده بود که زنی باالی سرش��ان با
چوبدس��تی داشت کتکش��ان میزد .بقیه صفحه کال سفید بود و
فقط یک خط مس��تقیم از باالی صفحه کش��یده بود که به آن یک
المپ وصل بود .نقاشیاش بدون رنگ بود ،چون مدادرنگی نداشت
و گربهها را فقط با با چند حرکت کشیده بود.
بع��دا وقتی خرابهای را که درآن زندگی میکردند پیدا کردم،
متوجه شدم با برادری که فقط یکسال از او بزرگتر است نزد زنی
زندگی میکنند .آن خرابه برقکش��ی نداشت و از خانههای دورتر
یک خط سیم برق برای خودشان کشیده بودند.
فردای آنروز به س��راغ مدرس��ه رفت��م و تصمیم گرفتم آن
کودک را حمایت کنم و تا آخر س��ال در آن محله بمانم .در همان
آغ��از متوجه برادران آن کودک ش��دم که ت��رک تحصیل کرده و
مشغول گداییاند و از بین زبالههای شهری ،پالستیک و مواد زائد
یا مایحتاج خود را جمع آوری میکنند و بس��یار وضعیت اسفناکی
دارند .روزهای بعد به سرعت به تعداد کودکان افزوده شد و عالوه بر
کودکان به دلیل پیچیدگی و وابستگی مسائل و مشکالت کودکان
ب��ا خانواده ها پای بزرگترها از جمله زنان ،بیماران و معلوالن هم
به این جریان باز شد.
-

-

-

*در این میان چه افراد یا س�ازمانهایی از ش�ما
حمایت کردهاند؟
از سال  1392تا خردادماه سال  1394فقط از راه درآمد معلمی
و دارایی ش��خصی خودم که به فروختن طالهایم نیز منجر ش��د
هزینه کمک ها را که اغلب پنهانی بودند تأمین کردم ،تا این که از
دفتر روزنامه ای با من تماس گرفته شد و دریافتم مردمان مناطق
محروم از کمکهای مربوط به تغذیه و امور بهداش��تی و آموزشی
که انجام میش��د شواهدی را بازگو کرده اند که به گوش کسی در
تهران رسیده و ایشان مرا به دفتر آن روزنامه معرفی کرده است تا
گزارشی تهیه شود.
با انتش��ار آن گزارش ،برخی از مخاطبان ش��ماره تماسم را از
دفتر روزنامه گرفته بودند که با من همکاری کنند و به این ترتیب
با کمک های مردمی که عمدتا از تهران و ش��یراز و اصفهان بود،
به گس��تره حمایت از نیازمندان افزوده ش��د و حت��ی نیازمندانی از
س��ایر استانها مانند خوزستان و کرمان و کهکیلویه و بویراحمد و
هرمزگان معرفی شدند و تحت حمایت درآمدند.
تاکنون افزون بر  20هزار نفر از کمک های مردمی نقدی و
غیرنقدی بهره مند شده اند .این کمک ها با توجه به نیاز افراد بوده
و میزان آن بس��تگی به توان همدلی داشته اس��ت .گاهی کمکها
باعث برطرف ش��دن نیاز یک خانواده ش��ده ،گاهی آنها را در مسیر
-

-

-

*آیا بهتنهایی ه�م میتوان کارهای بزرگ انجام
داد؟ میگوین�د یک دس�ت صدا ن�دارد .در این روزگار
که کس�ی به کس�ی اعتماد ندارد و همه منتظر پیشقدم
ش�دن دیگران برای انجام امور هس�تند ،انگیزه ش�ما
برای حرکت در مسیر خیرخواهی و نیکوکاری چه بود؟
پرس��ش بسیار خوبی است که واکاوی های ذهنی طراح آن
به عنوان یک فرد در جستجوی تعیین جایگاه انسان یا همان فرد
در برابر جامعه را نش��ان میدهد .در اندیش��ه من تک تک افراد ،با
مش��خصه ها و هویت های فردی خاص خود ،جامعه را تش��کیل
می دهن��د و جامعه به ص��ورت یک موجودیت مس��تقل انتزاعی
به وجود می آی��د که دارای ویژگی های ویژه ای بوده و مانند یک
موج��ود زنده با قوانی��ن ،بایدها و نبایدها ،روش ه��ا و راهکارها و
کن��شه��ا و واکنشهای خود در تعامل یا تقابل با تکتک افراد به
حیات خود ادامه می دهد.
تمامي افراد به گونه ای با جامعه در ارتباط هستند و مجموعه
عوامل گوناگونی تعیین کننده نوع ارتباط افراد با جامعه اس��ت که
یگانگی
این مساله تنوع بسیاری را به وجود می آورد .در واقع نوعی
ِ
همزمان با گوناگونی در این تعریف پا به پای هم پیش می رود.
بنابراین پاس��خم به بخش اول س��وال شما منفی است و در
پاس��خ به قس��مت بعدی که متش��کل از دو مساله مهم است ،باید
بگویم اینکه در این روزگار کس��ی به کس��ی اعتماد ندارد یا برای
عمل ،پیش��قدم نمی ش��ود ،باتوجه به تعریفی که در ابتدا از فرد و
جامعه داشتم ،در نظر من دو آفت اجتماعی است که دامنگیر افراد
در جوامع بشری شده ،وگرنه سالمت جامعه در گرو سالمت افراد
و برعکس اس��ت؛ یعنی یک ارتباط دوس��ویه و حرکت در مسیری
هموار و بدون دست اندازی.
* در ای�ن روزه�ای دش�وار از لح�اظ اجتماعی و
اقتصادی ،چگونه میتوان امید خود را به بهبود جامعه
در آینده حفظ کرد؟
به نظر من در این ش��رایط از جهان و همچنین جامعه ما
که عضوی از جامعه انسانی است ،مردم باید توجه بیشتری به
توانمندسازیهای فردی داشته و به مطالعه و بررسی مفاهیم

*در طول این سالها چه خاطره شیرینی در ذهن
شما حک شده است؟
اگرچ��ه باتوج��ه به اخ�لاق و منش پدر و م��ادرم ،مهربانی،
هیچوقت برای من حرف تازه ای نبوده اس��ت ،اما از س��ال 1392
با ش��روع کار کمک به انسانهایی که به نوعی دردهایی داشتند و
همدردی با آنها ،تمامي لحظاتی که با آنها سپری شده خاطرهاند،
خاطرات تلخی که به قول شاملو با «کودکان اعماق» گذشت ،همه
در عمق و انتهای مسیر شیرین بودهاند.
بهترین و شیرینترین خاطرهای که آن را
هدیه خداوند به خودم میدانم پیشامدی
است که برای «رویا» دخترک بلوچ
 9ساله من اتفاق افتاد.
روی��ا یتیم ب��ود ،فقیر
ب��ود ،نابین��ا ب��ود و اه��ل
روس��تای «ریگ ملک»
در منطق��ه صفر مرزی
ای��ران و پاکس��تان
ک��ه در مدرس��ه ای
اس��تثنایی هم��راه با
ک��ودکان و نوجوانان
پس��ر و دخت��ری که
مشکالت و اختالالت
هوش��ی ،روحی-روانی
و جسمی داش��تند ،بدون
معلم مخصوص نابینایان در
ش��رایط نامناسب در تالش برای
تحصیل بود.
روی��ا به طور مادرزاد با چش��م
راس��ت که تهی بود و چش��م چپ
که فقط ده درصد س��اختمان یک
چش��م معمولی را داشت و آن
ه��م مطلق��ا نمی دید
به دنی��ا آمده ب��ود.
چن��دروز مان��ده به
عیدنوروز در سال
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خوداتکایی و خوداشتغالی قرار داده و گاهی به دلیل شرایط جسمی
افراد مانند معلوالن مستمر بوده و ادامه پیدا کرده است.
تع��دادی از نیکوکاران��ی ک��ه ه��م اکن��ون ه��م درح��ال
کمک رس��انیاند ،همان افرادی هس��تند که از سال  1394به طور
پیوس��ته با من در ارتباط بوده و درحد توان ش��خصی خود کمک
می کنند.
در این مدت نسبت به شرایط جامعه ،نیازمندیها نیز متغیر
بوده است ،به طور مثال در این روزهای اخیر و هفتههای منتهی
به اس��فند  1397بیش��ترین تقاضاهایی که از طرف مردم با من
درمیان گذاش��ته می ش��ود ،بحث دارو و تمهیدات پزشکی است
ک��ه تاکنون همکاری مردم در فراهم ک��ردن این موارد و تأمین
هزینههای آن بس��یار موجب دلگرمی م��ن بوده ،اگرچه خالی از
زحمت و دردس��ر نیس��ت اما نتیجه تا به حال امیدوارکننده بوده و
مثل همیش��ه از همه کس��انی که صدای من و محرومان بودهاند
سپاسگزاری میکنم .اگر کمک مردم نبود یقین دارم مدت زمان
کمک و کیفیت و محدوده کار تحت تأثیر قرار می گرفت و شاید
ادامه نمی یافت.
اف��راد نیازمن��د عمدت ًا هموطنان سیس��تانی و بلوچس��تانی
هستند اما به دلیل هممرز بودن با دو کشور همسایه  -افغانستان
و پاکس��تان -تع��دادی از همنوعان مهاجر نی��ز در میان آنها وجود
دارند .با س��ایر اس��تان ها هم نس��بت به نیاز ،با همکاری دوستان
نیکاندیش و نیکوکار درحد توان در ارتباط هستیم و برنامهریزیها
باتوجه به اولویتهای اجتماعی انجام میشود .به عنوان مثال وقتی
زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد ،تصمیم گرفتیم تمامي کمکها را برای
هموطنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده بفرستیم.

موج��ود در محیط خود بپردازند ،تابآوری خود را با نگریس��تن به
سرانجام افراد و گروه های اجتماعی در تاریخ بشر به سطح باالتری
برس��انند ،از هیجانات و واکنش ه��ای غیرمنطقی و دور از تفکر و
اندیش��ه دوری کنند ،نس��بت به تحلیل اطالعات اجتماعی ،سواد
رسانه ای ،نگرشهای رایج در جامعه هشیار باشند ،از ارزشهایی
مانند امید و تالش و نجابت و تمامي کهنالگوهای فرهنگی و دینی
ایران که ما در سطح جهان به آنها میبالیم ،نگهداری کنند .ما به
تجربه و نه در کلیشه و شعار ،در عمل بارها با چشم خود ،نوعدوستی
و ش��رافت و اتحاد اقوام ایرانی را در یاری رس��اندن به انس��انهای
دردمن��د دیده ای��م و ایمان داریم که یک��ی از بهترین مردمان دنیا
در این قس��مت از زمین زندگی میکنند ،پس همچنان قدرشناس
هم باشیم.

 1394درحالی که هیچ امیدی به بینایی اش نبود و فقط از پزشک
خواسته بودم از او معاینه تحت بیهوشی بهعمل بیاورد ،مورد عمل
جراحی قرار گرفت و ناباورانه توانس��ت تاحدودی بینایی خود را به
دس��ت بیاورد و اولین نگاه رویا به من ،دیدن جهان و بیرون آمدن
آن دخترک باهوش و خوش زبان از آن جهان تاریک برایم بهترین
دستمریزاد خداوند بود.
روی��ا پس از آن ب��ه مادرش گفته بود« :م��ادر من این خانم
اس��ت .من  9سال نمیدیدم اما کس��ی مرا نزد یک چشم پزشک
نبرده بود!» این گفته رویا دس��ت به دس��ت ش��د و مردمی که مرا
م��یش��ناختند عنوان «مادر کودکان مرز» را ب��ه من دادند .زن ها
میدانند احس��اس مادرانگی چه لذت بیپایانی است ،حاال فکرش
را بکنید که من با داشتن این همه کودک چه شادمانی بیانتهایی
نصیبم شده است!
من به رس��الت رسانهها در بازنمایی دردهای اعماق ،ایمان دارم
و بازهم از مردمی که دراین س��الهای دش��وار در کنار من و بچههایم
بودهاندتشکروقدردانیمیکنموخواهشمندمازطریقراههایارتباطی
واقعی و مجازی و نیز «س��ایت پناه» ()www.panah-1ta.ir
ک��ه از طرف یکی از نیکوکاران به منظور بازتاب و اطالعرس��انی
از فعالی��تهای «مادر کودکان مرز» به تازگی طراحی ش��ده با ما
در ارتباط باش��ند ت��ا در گذرگاههای مهم اجتماعی و دش��واریها
دستهای همدیگر را رها نکنیم.
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سيدمسعود رضوي

فصل گفتگو
بهار مهربانی
هرکه نامخت از گذشت روزگار

هیـچ نامــوزد ز هیـچ آموزگار

بارها و بارها دربارۀ ارتباطات ،شبکههای اجتماعی و
امکانات نوین در رسانه ها سخن گفته شده و مسئوالن و
کارشناسان ،استادان و متخصصان ،مردم و کاربران به ثبت و
نشر نظراتشان پرداختهاند .به هزار زبان و هزار بیان گفتهاند و
گفته ایم که دروازۀ زمان را نبندید.
اکنون که سال  1397در حال اتمام است ،بازهم وقتی
خاطرات و اخبار سال رو به پایان را مرور می کنیم ،بارها و
بارها می بینیم که وزیر ارتباطات چقدر تحت فشار و در معرض
تهدید و توهین بود تا کاربران و مردم را دچار بالی فیلترینگ
و محدودسازی اینترنت و انهدام بسیاری از شبکه های جمعی
نماید .این ماجراها تا چندسال دیگر باید ادامه پیدا کند؟ آیا
مردم ایران قدرت تمیز و حق انتخاب و برخورداری ندارند؟
با این ماجراها ذهن من به سال های دور برمی گردد.
هرسال در آستانۀ نوروز این بحث ها و مسایل مشابه مطرح
می شد .صدا و سیما هم کلی برنامه شاد و طنز و سریال و
فیلم سینمایی آماده می کرد تا مردم سرگرم شوند و تعطیالت
خوب و خوشی داشته باشند .ولی کسی نبود گریبان مسئوالن

را بگیرد و بگوید یک جامعۀ جوان و پویا باید در تمامي فصول
و ایام سال شاد باشد.
شادی حق مردم است و اگر مردم به ماهواره و
کانال های آنسوی اقیانوس رو می کنند بهخاطر خوبی آنها
نیست ،بلکه شما کیفیت ندارید و ضعیف عمل می کنید .اما
درس نگرفته اید و معضل و تجربۀ شکستخورده را مثل چرخۀ
کارما و دارما تکرار می کنید .البته به مردم هم جفا می کنید
و قوانین سختگیرانه ناصواب به مردم کوی و برزن لطمه زده
است .از همان ابتدا دربارۀ ویدئو به راه ناصواب و برخوردهای
عبث دل خوش کردید .آن همه بگیر و ببند و هزینه چه شد؟
آن دلها که شکست و آبروها که رفت و پرونده ها که بایگانی
نشد و مثل غم یا نفرت یا کینه در دل مردم جا ماند ،آن بغض
و ناله ها و آن جرم و کیفرهای نابجا ...تا باالخره عده ای به
خود آمدند و آن را جمع کردند.
تاریخ اجتماعی ما در چهار دهۀ اخیر با این نقدها و
مشکالت گره خورده و کیفیت نازل صدا و سیما و محدودیت
ناصواب در حوزۀ هنر و رسانه و ارتباطات ،انسجام ملی و
اعتماد عمومی را لطمه زده است .ماجراهای مربوط به ویدئو
و ویدئوکلوپها و برخی ابزارهای مدرن و داستان تلخ امتناع
و ممنوعیتهای سلیقهای و فاقد منطق بارها مورد بحث قرار
گرفته است .اما البته آنچه بیان کردیم تنها شمهای بود ،وگرنه
«شرح این قصۀ غمبار نه این بود که رفت!»
به تعداد کسانی که در یک دورۀ کوتاه یا بلند آسیب
دیدند و دچار مشکل و مسأله شدند و سرمایه و فرصتهایی
که از کف رفت ،تراژدی هم رخ داد و باور کنید یا نکنید هزارها
قصه و داستان در دل این ماجرا نهفته است.
روزی باید برخی جزئیات را استخراج و بیان کرد تا دانسته
شود صدور بخشنامه و امریه و حتی قانون ،در غیاب منطق و
مصلحت و عقل و آینده نگری ،چقدر به قلب و زندگی ملت
جراحت وارد ساخته و تا چه ح ّد زیانبار و بیهوده بوده است.
اما ویدئو فقط یک تجربۀ فرهنگی و اجتماعی کوچک
بود در مقابل توفان عظیم تغییرات و تحوالتی که از راه رسیده
و دیگر هیچگاه منقطع نخواهد شد .آن ماجرا باید درسی باشد
برای کسانی که مقابل باد دیوار میکشند و با کاله کوچک

خود میخواهند جلوی تندر گارد بگیرند و برف زمستانی را
مغلوب کنند .اما برف خواهد آمد و جهان را سپید و زیبا خواهد
کرد ،چه اینها بر سر خود کاله بگذارند یا نگذارند! کسانی که
یکبار و دوبار خطا کنند بخشوده میشوند اما آنکه همیشه
خطا کند باید به پرسش و حتی کیفر و جریمه جبران کند ،زیرا
دیگر کار و فکر و مقصدش اعتبار و ارزشی ندارد.
راز آشکاری در جهان هست ،هر جامعه و قوم و حکومت
و ملتی اگر به ایستگاه ترقی برسند و سوار قطار پیشرفت و
توسعۀ بشری شوند ،پیش میروند ،والاّ جا میمانند و کسی
هم آنها را به یاد نخواهد آورد.
ماجرای ویدئو تجربهای دو وجهی برای ایرانیان برجا
نهاد .در واقع این ماجرا در اواخر دهۀ شصت و سراسر دهۀ
هفتاد خورشیدی ،در ابتدای مواجهۀ ما با رسانه ها و تحوالت
نوین قرار گرفت و مقدمۀ انقالب عظیم ارتباطات و انفجار
اطالعات در قرن بیست و یکم برای ما بود.
مردم در سوی درست در این ماجرا قرار داشتند و برخی
مدیران و سیاستگذاران کهنه اندیش و سختکیش در سوی
دیگر .مردم ویدئو را انتخاب کردند و بدان به مثابه ابزار
گسترش هنر و آموزش و امکان تازهای برای ارتقای زیست و
فراغت نگریستند .اما در سوی دیگر از دین و قانون استفادهای
غیرعقالنی شد تا بگویند حرام است و مایۀ فساد خانوادهها و
جرم و ابزار اشاعۀ منکر و تهاجم غرب به سنت و فرهنگ
اسالمی .این تعصبات به وضوح خطا بود و به سرعت ظرف
چندسال ناچار به اصالح و تصحیح شدند.
اگر حافظهها یاری نمیکند ،سری بزنید به روزنامههای
نیمه اول دهۀ هفتاد خورشیدی تا هیاهوی غریب و نابخردانه
و هزینه و نیروی عظیمی را که در این راه مصروف شده به
خاطر بیاورید.
این یک واقعیت تلخ و بسیار غمبار است که اکثریت
مردم باید چوب کجسلیقگی و نابخردی اندکی معدود را
بخورند و سکوت کنند.
امروز میتوان پرسید :حضرات! این همه بگیر و ببند و
کوچک کردن ظرفیت دین و خرج کردن از قوانین و مقدسات
برای چه بوده است؟ آیا اگر چیزی خالف دین است ظرف
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نوروز انتظار
اى
هــر چنــد از مصـائـب ايّــام رستـه
اى
كنيـم كه پيمــان شكستـه
بـاور نمــي
كنيـم كـه بـا نشتــر فـــراق
بـاور نمـي
اى
هم قلب ما و هم جگرخويـش خستـه
كنيم
اي مرغ عشق ،خاك؟ ...نه ،باور نمي
وار از سـر افــالك جستـه اي
سيمــــرغ
پيمانه را پـس ازتـو شكستيـم و نشكنيـم
اي
پيمان عشـق را كه تو با دوسـت بستـه
اي ز دل
اي ز ديده و نـي رفتــه
ني رفتـه
اي
هــر روز در بـرابـر رويــم نشـستــه
رنــج روايتگــر خـزان
راحـت شـدي ز
ِ
اي
خـرم وخـوب و خجستـه
عين بهـار،
ّ
اي شاخـۀ به هستـۀ هستـي رسيـده ،بـاز
اي
مثـل شكـوفـه سـرزده از قلـب هستـه
از ُمشك زارِ ُم ِ
لك بهشت است و باغ عدْ ن
اي
خــاك مـزار «بست نشيـن» تو بستــه
هاي ماسـت اگر بر مزار توسـت
گلبـوسه
اي
هـر بامـداد از گـل و گلبــرگ دستـه
شعرِ نگاهت ،اي گل نرگس به طنز گفت:
اي؟»
«خوابيده اي؟ خمار غمي؟ يا كه خسته
گفتيم« :بي تو قافيـه را باغ شعـر باخـت
اي»
اما تـو چـون غـزل ز د ِل باغ ُرستــه
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دوسه سال موافق شریعت میشود و پوست میاندازد؟ یا
شما از ابتدا برای توجیه مقاصد و مطلوبهای خود ،دین را
وسیله و ابزار خواستهای کوچک و بازیهای سیاسی قلمداد
میکنید؟
دین و شریعت ،سرمایه بزرگ و محمل ایمان و اخالق
تغیرات و
و ارزشهای اعتقادی ماست .نباید دائما دستخوش ّ
کنشهای محدود و زودگذر سیاسی و جناحی قرار گیرد.
این سرمایه ،ارزشی بنیادین و جمعی و تاریخی دارد و
انذار باید داد که بیش از این از خداوند و پیامبر و معصومین
(صلوات اهلل علیهم اجمعین) نباید برای چنین اموری استفاده
کرد.
خاطرمان هست که دولت هاله و هزاره و معجزۀ قرن
بیست و یکم! را همین افراد با برساختن قصص و اساطیر،
به حضرت صاحب(عج) مرتبط میکردند و کارشان به جایی
رسید که از رأی حضرت به آن دولت ضعیف و بیاعتنا به
قانون سخن میگفتند.
این مخارج سنگیناند و اکنون هم کسانی که نگران
دین و ناموس و اعتقاد جوانان و خانواده ها هستند بدانند که
سختگیری به نام شرع و روایت ضعیف از منابع دینی به سود
هیچ یک از طرفین نیست.
اما از آن رهگذر عبور کردهایم و موج سنگین گذر زمان با
سرعتی هزار برابر تواریخ گذشته ،در حال عبور است .تحوالت
شتاب گرفته و آنچه در گذشته در قرنی رخ میداد ،اینک در
یک یا چند سال رخ میدهد.
از آغاز انقالب ارتباطات و اختراع تلفن همراه در یکی
از خیابانهای نیویورک ،تا امروز من و شما و تقریب ًا تمامي
مردم جهان با یک گوشی کوچک به قدر کفدست دهها و
صدها کار مالی و اطالعاتی و ارتباطی و هنری و فیلم و
عکاسی و موسیقی و پست و تلگراف و بازیهای جورواجور
انجام میدهیم و تعداد کارهایی که میشود با یک گوشی
متوسطاحوال انجام داد آنقدر زیاد است که به شمار در
نمیآید .این نه برای طبقه و قشری خاص ،بلکه عمومی
و همگانی است و همۀ مردم جهان از امکانات و مواهبش
میتوانند بهرهمند شوند.
به زودی در اندازهگیری فشارخون و محاسبه ضربان
قلب و سالمت بشر هم نقش بیبدیلی خواهد داشت،
همانطور که در باب حراست و حفاظت و هشدارهای مکانی
و مالی و جسمی و نیز راهیابی و ایاب و ذهاب شهری و بین
شهری و بینالمللی دارای اعتبار و بیجایگزین است.
پس میبینید که بیراه نمیگویم ،توفانی آغاز شده و
سر بازایستادن هم ندارد و به بخشنامههای شما بیاعتناست.
میآید و مثل توفانی صعب میگذرد .اینجاست که به همان
بحث اولم یعنی ویدئو بازمیگردم و به مسئوالن عزیز و
مدیران مربوطه هشدار میدهم که یک اشتباه را دو یا چند
بار تکرار نفرمایید.
به خاطر بیاورید که اگر از ابتدا به جای بگیر و ببند و
مصادرۀ ویدئوها و شکستن دل و غرور بسیاری از مردم ،این
پدیده را مطالعه و توسط کارشناسان اجتماعی و متخصصان
فناوری و صاحبنظران فرهنگی مدیریت میکردید ،چقدر به
کشور فایده میرسید و چقدر نظام جمهوری اسالمی سود
میکرد؟
اکنون موجهای تازهای از راه رسیدهاند؛ تجربهها و
امکاناتی که بیش از سختافزار و ماهیت فیزیکی ،هویت و
ماهیت نرمافزاری دارند و هر روز هم در حال ارتقا و گسترش
کیفیت و بهبود عملکردند.
تعداد این پدیدهها بسیار و امروزه جزء جدانشدنی و الزم
زندگی من و شما و همۀ مردم است.
شبکههای اجتماعی مثل واتساپ هم ،در اساس یک
مکان و امکان ارتباط فردی و جمعی و محلی برای مبادالت
فرهنگی و گفتگوی فردی و جمعیاند؛ مثل یک پاساژ که
قهوهخانه و کافه و نمازخانه و کافی نت و مغازههای تجاری
و کتابخانه و تماشاخانه و خیلی چیزهای دیگر دارد و همۀ
اینها یکجا و با صرف انرژی اندکی در دسترساند .خوب ،در

گوشه و کنار ممکن است مغازهداری خالفی مرتکب شود،
گرانفروشی کند یا جنس قاچاق بفروشد یا حتی باالتر از
آن ممکن است یک قاچاقچی یا فروشندۀ صور ناهنجار و
ضداخالقی در گوشه و کنار پاساژ بکوشد تجارت غیرقانونی و
نامشروع خود را پیش ببرد.
مگر غیر از این است که در گوشه و کنار شهر این مسائل
ممکن است رخ دهند و رخ میدهند؟ آیا نهادهای قانونی
پاساژ را خراب میکنند یا راههایی برای دستگیری مجرمان
و پیشگیری از وقوع جرم پیدا میکنند؟ آیا نباید با وجود دهها
نهاد بزرگ دینی و فرهنگی ،به فکر ساختن اندیشهها برای
تقویت بنیادی جامعه باشیم؟
در جامعهای که هر امکانی برای تبادل نظر و گفتگو
میتواند تشریک مساعی به مهربانی و تسامح جمعی باشد،
باید از ابزارهای ارتباطی ،به ویژه فضاهای ارتباط و مفاهمۀ
جمعی استقبال کرد .امکاناتی مثل شبکه های جمعی ،ظرفیت
تعامل و تحمل را در مردم افزون میسازند .قطع ًا هر تجربهای
با آزمون و خطاهایی روبهروست .این مسائل اجتنابناپذیراند.
هیچ شاگردی در مدرسه تا دهها مسأله را غلط ننویسد
نمیتواند درست حل کند .تا دهها صفحه پاره نکند نمیتواند
انشای خوب بنویسد .امان بدهید .این طبیعت زندگی است.
تا بچهای زمین نخورد و مدتی چهاردست و پا راه نرود ،قادر
به ایستادن نیست .تا کودک شما آیات و کلمات نماز را بارها
اشتباه نخواند نمیتواند تلفظ درست و قرائت و اعمال صحیح و
مقبول را انجام دهد .نباید در مرحله تجربه و خطا بگویید کافر
است و گنهکار .نباید تنبیه شود وگرنه ممکن است صدوهشتاد
درجه خالف آنچه تصور میکنید عمل کند و شما مقصرید.
مردم ایران ،در شرایطی که از تنوع فرهنگی در تراکم
کالنشهرها برخوردارند ،جامعهای جوان و تحصیلکرده را پدید
آوردهاند.
تجربه ما در خاورمیانه و کشورهای اسالمی،
منحصربهفرد و یگانه است .این جامعه از هر فضای ارتباطی
و هر تجربهای که امکان مفاهمه و مصاحبت را تسهیل نماید،
استقبال میکند.
قبال برخی تنگنظریهای سیاسی و جناحی موجب
محدودیت اطالعات و ارتباطات برای مردم میشد ،اما امروزه
که ما الگوی آرامش و مردمساالری در جهان اسالم هستیم
و تجربه موفق گفتگوهای جهانی داریم ،مبادا کسانی دوباره
تجربههای شکستخورده را بیازمایند که به قول حافظ:
جرب المجرب حلّت به الندامه»
«من ّ
هر که یک تجربه را دو بار بیازماید شایستۀ پشیمانی و
سرزنش است.
هرچند که ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش و
دیدهایم کسانی را که صدبار بر یک کار بیهوده اصرار میورزند
و آن را تکرار میکنند و زیانهای بسیار به بار میآورند ،اما هم
مدیران و هم مردم و کاربران شبکههای اجتماعی جدید باید
از فرصت و امکاناتی که این فضاهای ارتباطی ایجاد کردهاند
کمال استفاده را ببرند و قلمرو تجربههای اجتماعی را عمق
و وسعت ببخشند.
برخی تصمیمگیران و مسئوالن هنوز متوجه غیرقابل
حذف بودن ارتباطات نوین نشدهاند .آنان بهتر است چشمان
خود را بشویند و اینهمه تنگچشمی نکنند .چرا باید فقط
دیده به بد دیدن بیاالیند؟ هزار نکتۀ زیبا و باریکتر ز مو
اینجاست .برخی شبکه های اجتماعی که معروف و مورد
عالقه ایرانیاناند ،اگر ده عیب داشته باشند ،هزار حسن دارند.
یکی از هزار ،گفتگوی جمعی و نزدیک شدن دلها و اشتراک
اطالعات و افزایش دوستی و محبت است.
آخرین کالم را خوشتر کنم به قول شاعر:
کاش میشد از محبت جان گرفت
ساغـری از ابـر و از بـاران گرفت
باری ،گفتگو در این وسعت که شبکه های اجتماعی
فراهم کرده اند ،یک مجال تازه و خوب است .مجالی برای
مهربانی و اندیشه و بدانید که حکیمی فرموده است« :مهربانی
بر اندیشه مقدم است».
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باد بهاری

نوبهار خندان

اگر مطالعـه خواهـد کسـی بهشــت بریـن را
بیا مطالعــه کـن گــو بـه نوبهــار ،زمیـن را
شگفت نیست گر از طین به درکند گل و نسرین
همــان که صـورت آدم کند ساللــه طیــن را
حکیــم بارخـدایــی که صـورت گل خنــدان
درون غنچه ببندد چو در مشیمــه ،جنیـــن را
ســزد که روی عبـادت نهنـد بر در حکمــش
مص ّوری که توانـد نگاشـت نقــش چنیــن را
نعیــم خطـــه شیــراز و لعبتـان بهشـــتی
ز هر دریچه نگـه کن که حور بینـی و عیـن را
گرفتــه راه تماشــا ،بدیــعچهــره بتانــی
که در مشاهده عاجـز کننــد بتگــر چیــن را
به هــم برآمــده آب از نهیــب باد بهــاری
مثــال شاهــد غضبـان گره فکنده جبیـن را
مگر شکوفـه بخندیـد و بـوی عطــر برآمــد
کـه نالـه در چمــن افتـاد بلبـالن حزیــن را
سعدی

ای نوبهـار خنــدان ،از المکــان رسیـدی
چیـزی به یار مانی ،از یـار ما چه دیــدی؟
خندان و تازهرویـی ،سرسبـز و مشـکبویی
همرنگ یار مایـی ،یا رنـگ از او خریــدی
ای فضل خوش چو جانی ،وز دیدهها نهانی
انـدر اثــر پــدیــدی در ذات ناپــدیــدی
بازرستـی؟
ای گل ،چرا نخنـدی کز هجــر َ
ای ابر ،چون نگریی کز یار خـود بریــدی؟
ای گـل ،چمــن بیـارا ،میخنــد آشــکارا
زیرا سـه مـاه پنهـان در خـار میدویــدی
ای باغ ،خوش بپــرور این نورسیــدگان را
کاحــوال آمـدنْشـان از رعـد مـیشنیـدی
ای بـاد ،شاخــههـا را در رقـص انــدرآور
بر یـاد آن که روزی بر وصـل میوزیـدی
بنگر بدین درخـتان ،چون جمـع نیکبختان
شادنـد ای بنفـشه ،از غـم چـرا خمیــدی؟
سوسن به غنچه گوید :هرچند بسته چشمی
چشمت گشاده گردد کز بخـت در مزیـدی
مولوی
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نسیم نوروز
بر چهــره گـل نسیـم نـوروز خـوش اسـت
بر طرف چمـن روی دل افـروز خـوش اسـت
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیـست
خوش باش و مگو ز دی ،که امروز خوش است
خيام

شور شيرين

هوشنگ ابتهاج (سايه)
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به��ارا تل��خ منش��ین ،خی��ز و پی��ش آی
گ��ره وا ك��ن ز اب��رو ،چه��ره بگش��ای
بهاراخی��ز و زان اب��ر س��بكرو
ب��زن آب��ی ب��روی س��بزه ن��و
س��ر و روی��ی ب��ه س��رو و یاس��من بخش
نوای��ی ن��و ب��ه مرغ��ان چم��ن بخ��ش
ِ
افش��ان
دس��ت گل
ب��رآر از آس��تین
گل��ی ب��ر دام��ن ای��ن س��بزه بنش��ان
گریب��ان چ��اك ش��د از ناش��كیبان
ب��رون آور گل از چ��اك گریب��ان
نس��یم صبح��دم گ��و ن��رم برخی��ز
گل از خ��واب زمس��تانی برانگی��ز
به��ارا ،بنگ��ر ای��ن دش��ت مش��وش
ب��ارد ب��ر آن ب��اران آت��ش
ك��ه می
به��ارا ،بنگ��ر ای��ن خ��اك بالخی��ز
كه ش��د ه��ر خاربُن چ��ون دش��نه خونریز
به��ارا ،بنگ��ر ای��ن ك��وه و در و دش��ت
گ��ون گش��ت
ك��ه از خ��ون جوان��ان ،الله
به��ارا ،دام��ن افش��ان ك��ن ز گلب��ن
م��زار كش��تگان را غ��رق ُگل ك��ن
به��ارا ،از گل و م��ی ،آتش��ی س��از
پ�لاس درد و غ��م در آت��ش ان��داز
به��ارا ،ش��ور ش��یرینم برانگی��ز
ش��رار عش��ق دیرین��م برانگی��ز
به��ارا ،ش��ور عش��قم بیش��تر ك��ن
م��را ب��ا عش��ق او ش��یر و ش��كر ك��ن

گه��ی چ��ون جویب��ارم نغم��ه آم��وز
گه��ی چ��ون آذرخش��م رخ براف��روز
م��را چ��ون رع��د و توفان ،خش��مگین كن
جه��ان از بان��گ خش��مم پ��ر طنی��ن كن
به��ارا ،زن��ده مان��ی ،زندگ��ی بخ��ش
ب��ه فروردی��ن م��ا فرخندگ��ی بخ��ش
هن��وز اینج��ا جوان��ی دلنش��ین اس��ت
هن��وز اینج��ا نفس��ها آتش��ین اس��ت
مبین كاین ش��اخه بشكس��ته ،خش��ك است
چ��و ف��ردا بنگ��ری ،پر بیدمش��ك اس��ت
زار اس��ت
مگ��و كای��ن س��رزمینی ش��وره
چ��و ف��ردا دررس��د ،رش��ك بهار اس��ت
آل��ود
به��ارا ،ب��اش كای��ن خ��ون گل
ب��رآرد س��رخ ُ
گل چ��ون آت��ش از دود
گل ،خواه��ی نخواه��ی
برآی��د س��رخ
وگ��ر خ��ود ص��د خ��زان آرد تباه��ی
به��ارا ،ش��اد بنش��ین ،ش��اد بخ��رام
ب��ده كام گل و بس��تان ز گل كام
اگ��ر خ��ود عم��ر باش��د ،س��ر برآری��م
دل و ج��ان در ه��وای ه��م گماری��م
می��ان خ��ون و آت��ش ،ره گش��اییم
ازی��ن م��وج و ازی��ن طوف��ان برآیی��م
دگرب��ارت چ��و بین��م ،ش��اد بین��م
س��رت س��بز و دل��ت آب��اد بین��م
ب��ه ن��وروز دگ��ر ،هن��گام دی��دار
ب��ه آیی��ن دگ��ر آی��ی پدی��دار

فشمی
ارمغان زمان

بگومرادمنبراینرازچهمیشود؟!
«س��خن را معش��وقه و معنا را معش��وق بناميد .مريدان حافظ
ميهمانان بزم زناشويي اين دو هستند!»
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یوهان ولفگانگ فون گوته
ایرانیان با شاعر بزرگشان حافظ ،الفتی دیرینه دارند و از دیرباز
ب��ه ه��ر بهانه به دیوان او تفأل میزنند .نمونههای تاریخی و معاصر
فراوان��ی از تفأل به دیوان حافظ وجود دارد که خواندنش��ان خالی از
لطفنیست.
* ای خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد
کریمخان زند ،غالمی به نام «س��رو» داشت که او را به خاطر
امانتداری و درس��تکاریاش بس��یار دوست میداشت .سرو به همه
عالیق دنیوی پش��تپا زده بود و هرچه به دستش میرسید ،به فقرا
انفاق میکرد .از این رو دوستانش او را سرزنش میکردند و میگفتند
چرا برای روز مبادا و ایام پیریات چیزی ذخیره نمیکنی؟ ولی گوش
سرو به این حرفها بدهکار نبود.
روزی کریمخان در جمع ،سرو را مالمت کرد و به او دستور داد
پس از این اموالش را برای خودش نگه دارد .س��رو با آن که غالمی
مودببود،بیاختیارخندهاشگرفتوگفت:رویهمنتغییرینخواهد
کرد .من به چیزی از دنیا دلبستگی ندارم ،به جز دیوان حافظی که هر
شب انیس من است و آن را میخوانم.
کریمخان که خود به خواجه و دیوانش معتقد بود ،گفت :پس برو
همان دیوان خودت را بیاور تا در اینجا برای تو فالی بگیریم .خواهی
دی��د که حافظ هم تو را نصیحت میکن��د و خیر تو را میخواهد؛ به
شرطی که به گفتهاش عمل کنی.
س��رو رفت و دیوان حافظ را آورد .در آن باب فالی گرفتند .این
غزل آمد:
در نمازم خم ابـروی تـو در یاد آمـد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد
زیر بارند درختــان که تعلـق دارنـد
ای خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد!
* خلف وعده
معتمدالدوله فرهادمیرزا نشاط ،از دانشمندان سلسله قاجاریه،
ارادتی کامل به خواجه حافظ ش��یرازی داش��ت و هرش��ب به زیارت
قب��ر وی میرفت .در آن زمان که حکومت ف��ارس را اداره میکرد،
خشکس��الی س��ختی بود و تمامی اهالی از این جهت پریشانخاطر
بودند .روزی فرهادمیرزا بر سر مزار حافظ رفت و فالی گرفت و نیتش
ای��ن ب��ود که آیا در آن ماه که ذیحجه بود ،باران رحمت الهی خواهد
بارید یا خیر .این بیت آمد:
سکنـدر را نمــی بخشنـد آبـی
به زور و زر میسر نیست این کار!
دوباره نیت کرد که در عاشورای محرم باران میآید یا نه .این
بیت آمد:
دارم امید بدان اشک چو باران که مگر
برق دولت که برفت از نظـرم بازآیـد!
بنابراین نذر کرد که اگر در روز عاشورا باران بارید و گفته حافظ
مصداق پیدا کرد ،ضریحی از آهن برای مزار او بسازد .باران به موقع
بارید ولی معتمدالدوله نذر خود را فراموش کرد.
چن��دی بعد ،صبح عید هفدهم ربی��ع االول-روز میالد پیامبر
(ص) -به زیارت خواجه ش��یراز رفت و تفالی زد .بیتی آمد که یادآور
نذرش بود:
ساقیـا آمـدن عیــد مبـارک بـادت
وان مواعید که کردی نرود از یادت!
* در پی گمشدهها
طرفدارانتفأل،معموالبرایاطالعازبهبودیحالبیمار،رفتن

به س��فر و بازگشت مسافر ،آگاهی از پیروزی یا شکست در کار ،رفع
دودلی در انتخاب همسر ،خرید مِلک و کاال و مانند آنها نیت میکنند
و دیوان حافظ را میگشایند .از آنجا که یکی از امیدواریهای کسانی
که فال میگیرند ،آگاه شدن از اسرار و مجهوالت است ،حکایتهایی
درباره پرسش از حافظ درباره گمشدهها نیز وجود دارد.
روزی ش��اه تهماس��ب اول با انگشتری بسیار گرانبهایی بازی
میکرد.ناگهانازدستویافتادوهرچهگشتند،آنرانیافتند.عاقبت
شاه فالی از دیوان حافظ زد .این بیت آمد:
دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد؟
میگویند شاه تهماسب در این زمان به حالت تعجب دستش را
به زانو میزند و در همین حین احساس میکند چیز برجستهای زیر
دس��تش آمد .پیگیر آن میشود و میبیند که انگشترش لغزیده و در
سجاف لباسش گیر کرده است.
داس��تان دیگری میگوید زمانی کریمخ��ان زند در ارگ خود
میهمانی مفصلی با حضور عدهای از بزرگان کش��ور برپا کرده بود.
در آن ش��ب یکی از جواهرات گرانبها گم ش��د و هرچه گش��تند ،آن
را پیدا نکردند.
درپایانمجلس،هنگامیکهمیهماناندرحالمراجعهبهمنازل
خودش��ان بودند و غالمی به نام «دالور» ،چراغ بر س��ر راه آنان نگه
داش��ته بود ،کریمخان خواست تا فالی از دیوان حافظ بگیرند .وقتی
فال گرفتند ،این بیت آمد:
به فروغ چهره زلفت ،همه شـب زنـد ره دل
چه دالور است دزدی که به شب چراغ دارد!
در نتیجه ،همان ش��ب دالور را تحت فش��ار قرار دادند و او به
دزدیدن جواهر اعتراف کرد.
* پیشگویی درباره جنگ با عثمانیان
در «عالمآرای عباس��ی» آمده اس��ت :در سال  1012هجری،
هنگامی که آذربایجان در تصرف عثمانیان بود ،شاه عباس به ظاهر

برای سفر به مازندران ،ولی در نهان برای آزادی آذربایجان ،اصفهان
را ترک میکند.
در همان اوقات ،روزی «موالنا صبوری» ،منجم تبریزی ،برای
دیدن وکیل پاشا ،فرمانده عثمانیان ،به قلعه تبریز میرود و در آن میان
از شایعه آمدن شاه گفتگویی به میان میآید .تفألی به دیوان خواجه
حافظ شیرازی میزنند .این بیت میآید:
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ!
بیا که نوبـت بغــداد و وقـت تبریـز است!
* عرصه سیمرغ
روزی ش��اه اسماعیل اول ،موسس سلسله صفویه که مذهب
ش��یعه را مذهب رس��می ایران قرار داد ،به اتفاق ش��خص جاهل و
متعصبی معروف به «مگس» به زیارت قبر حافظ رفت .این شخص،
شاه اسماعیل را به اتهام این که حافظ شیعه نیست ،به تخریب قبر
وی ترغیب کرد .شاه اسماعیل این کار را موکول به تفال از حافظ کرد
و چون دیوان خواجه را گشود ،این مطلع برآمد:
جـوزاسحـرنهـادحمایــلبـرابـرم
یعنی غالم شاهم و سوگند میخورم!
شاه اسماعیل این بیت را به منزله وفاداری و بیعت حافظ با خود
دانست و بسیار خشنود شد« .مگس» باز اصرار کرد و شاه دوباره دیوان
را گشود .این بیت آمد:
ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست
عرض خود میبری و زحمـت ما مـیداری!
این حکایت را به ش��یوه دیگری هم نقل کردهاند و آن این که
در زم��ان حمله مغول به ایران ،در میان س��رداران مغول« ،مگس»
نامی بود که وقتی به شیراز رسید ،به دليل عقاید الحادی که به حافظ
منس��وب میدانس��ت ،قصد تخریب مقبره او را داشت .وزیر ایرانی و
دانش��مند س��ردار مغول ،او را از این کار بر حذر کرد .سرانجام تفألی
زدند و آن بیت آمد.
* نجات جان سیاووش!
شاه عباس دوم غالمی به نام سیاووش داشت .دیگر غالمان
همواره نزد شاه از او بدگویی میکردند و او را واجبالقتل می دانستند.
شاه در این باب فالی از دیوان لسانالغیب زد .این بیت آمد:
شاه ترکان ،سخن مدعیان میشنود
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد!
* یار سفر کرده
اردش��یر بهمنی ،محقق و ادیب معاصر ،میگفت :شبی خواب
دیده بودم که یکی از یاران نزدیک که در سفر بود و انتظار نمیرفت تا
مدتها برگردد ،برگشته است .برای تبرک فالی زدم .در آغاز صفحه
 339چش��مم به این دو بیت از غزل ش��ماره  439تصحیح عالمه
قزوینیافتاد:
دیدم به خـواب دوش که ماهی برآمـدی
کز عکس روی او شب هجران سرآمدی!
قرائت غزل تمام نشده بود که در به صدا درآمد و یار سفرکرده
وارد شد.
* مشورت با حافظ برای انتخاب نام فرزند
دکتر اس��ماعیل حاکمی واال ،پژوهشگر و مترجم فقید ایرانی،
نام فرزندش را از دیوان خواجه حافظ شیرازی وام گرفته بود .ایشان
میگفت :سالها پیش چون درصدد انتخاب نام مناسبیبرای فرزندم
بودم ،به پیشنهاد دوستان ،از دیوان خواجه مدد جستم و دوبار تفال زدم
که هر دوبار کلمه «مژده» جلب نظر میکرد و چون برای بار سوم در
خانه نیز ضمن غزلی آمد که:
مژده رحمت برساند سروش
لطف الهی بکند کار خویش
از تردید به در آمدیم و قول خواجه را به کار بستیم.
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* ماجرای تشییع پیکر استاد مینوی
سید جعفر شهیدی ،استاد و پژوهشگر برجسته زبان و ادبیات
فارسی ،فقه و تاریخ اسالم که در سال  1386درگذشت ،میگفت :در
سخن موال امیرالمومنان ،فال حق خوانده شده است اما مسلم است
که مقصود از آن فال ،کتاب شعر نیست .آنچه خود با آن روبهرو شدم
این اس��ت که چون اس��تاد مجتبی مینوی دارفانی را وداع گفت و به
رحمت ایزدی پیوست ،روزی سرد و پر برف بود .مردد بودم که آیا برای
تشییع بروم یا نه .حافظ را گشودم و این بیت را دیدم:
قـــدم دریــغ مــدار از جنــتازه حافـــظ
که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت!
* من اگر نیکم اگر بد ،تو برو خود را باش
دکتر مهدی محقق ،ادیب و فقیه ایرانی ،در بیان داس��تانی از
اس��تادش مرحوم ش��یخ محمدعلی مدرس خیابانی ،صاحب کتاب
نفیس ریحانه االدب ،میگوید :آن مرحوم فرمود روزی در اندیش��ه
این بودم که آیا حافظ مردی باایمان و متشرع بوده یا نه؟ فکر کردم
که از خود او فال بگیرم ،ش��اید پاس��خم را بدهد .وقتی دیوان را باز
کردم ،این غزل آمد:
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گنـاه دگـران بـر تو نخواهنـد نـوشت
من اگر نیکم اگر بـد ،تو برو خـود را بـاش
هرکـسی آن درود عاقبـت کار که کشـت
همه کس طالـب یارند چه هشـیار و چـه مسـت
همه جا خانه عشق است ،چه مسجد چه کنشت!
* بار غمی که خاطر او خسته کرده بود
بهاءالدین خرمشاهی ،نویسنده و حافظپژوه برجسته – که نام
یکی از پسرانش را هم حافظ گذاشته -در بیان نمونههایی از تفأل در
گفتگو با یکی از نشریات اواخر دهه  60گفته است :یکی از دوستان
حافظ پژوهم نقل میکرد که در س��الهای پیش از انقالب ،یکی از
حافظنشناسان ،مطلبی نوشته و در آن حافظ را همانند خود منکر مبدا
و معاد شمرده بود.
دل این دوستدار حافظ از آن ضایعه ادبی و معنوی به درد آمده و
ماهها در نقد و رد آن اثر زحمت کشیده بود .پس از تکمیل نقد خود ،به
خاطرش رسید که خوب است ببینم نظر حافظ درباره آن همه تهمت
و تحریف و نیز درباره نقدی که من نوشتهام ،چیست .با خودم شرط
کردم که در این تفال ،فقط با نخستین بیتی که در آغاز صفحه دست
راست میآید کار داشتهباشم ،نه با هیچ چیز دیگر .چند سوره کوچک
قرآن خواندم و دیوان قزوینی را گشودم .نخستین بیت در آغاز صفحه
دست راست چنین بود:
بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت!
قرآنپژوه معاصر ،در بیان یک ماجرای دیگر میافزاید :در یکی
از شهرستانها با یکی از فضال به نام آقای اویسی ،بحث و گفتگویی
پیرامون حافظ و س��عدی و غزلس��رایان دیگر داشتیم .جناب اویسی
میگفت من به اندازه شما به شعر و هنر حافظ اعتقاد ندارم و سعدی را
غزلسرای بهتری میدانم و چنین و چنان .بحث باال گرفته و سرانجام
به آقای اویسی گفتیم آیا حاضر است در این مورد تفالی بزند و ببیند
حافظ چه پاسخی میدهد؟ آقای اویسی از این تهدید ،هراسی به دل
راه نداده و گفته بود بله ،حاضرم .سپس طبق آداب فال گرفته و چنین
پاسخ شگفتی دریافت کرده بود:
من از جان بنده سلطان اویســم
اگـرچـه یـادش از چـاکر نباشـد
کسی گیرد خطا بر نظـم حافــظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد!

* پاسخ حافظ به خواستگار مصری!
اس��تاد فقید ،رمضان صالح الص��اوی ،ادیب و محقق پرتوان
مصری که س��الیان درازی از عمر خود را در ایران س��پری کرده بود،
وقتی به خواستگاری رفت ،از حافظ مشورت خواست .وی میگوید:
وقتی به خواستگاری خانمی رفتم ،در آنجا برای فال به دیوان حافظ
مراجعه کردیم .این بیت آمد:
رطل گرانم ده ای مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه نـدارد
و همین بیان حال بود و همین سرانجام کار شد.
* در جستجوی آرامش
علی اکبر کاوه حقیقی ،خوشنویس برجسته معاصر ،این خاطره
را از س��الهای آخ��ر جنگ تحمیلی علیه ای��ران تعریف میکرد :در
روزهایی که صدام مردم ایران را به بمباران هفت ش��هر مهم تهدید
کرده بود ،درجمع خانوادگی برای رهایی از اضطرابیکه بر دلها چیره
شده بود ،از حافظ مدد خواستیم و در پاسخ ما غزلی آمد با این مطلع:
بیا که رایت من منصور پادشاه رسـید
نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید!
که واقعا لسان غیب بود و آرام بخش.
* از مرغ سلیمان تا هواپیما
دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی ،دیپلمات و پژوهشگر عصر
پهلوی ،گفته است :در سال  1331هجری شمسی که در پاکستان
به خدمات فرهنگی اش��تغال داشتم ،مساله ملی شدن صنعت نفت
و درگیری ایران با انگلس��تان ،اختالالتی در کار پس��ت و تلگراف و
س��فرهای هوایی و دریایی پیش آورده و موجب زحمت شده بود .در
کراچی آشنایی داشتم که مترجم سفارت و گوینده رادیو بود .او مدتی
بود انتظار ورود خانواده اش را میکشید اما از ایشان خبری نمیرسید
و کوششهایش برای گرفتن بلیت هواپیما بینتیجه مانده بود .روزی
در کمال نگرانی نزد اینجانب آمد و بعد از شرح تاخیر نامه و تلگراف
و بیخبری از وضع زن و فرزندان ،تقاضا نمود فالی از حافظ برای او
بگيرم ،ش��اید بشارتی برسد .بنده فالی زدم و این بیت در سر صفحه
سمت راست بود:
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
طی این مرحله با مرغ سلیـمان کـردم
چون س��رمنزل عنقا را کنایه از هند و مرغ س��لیمان را اشاره به
هواپیما تصور کردم ،به او اطمینان دادم که مس��افرانش به سالمت
با هواپیما خواهند رسید؛ و روز دیگر مسافرانش با هواپیما به کراچی
آمدند.
* چتری برای نیتهای مختلف
دکتر س��یدعلی موسوی گرمارودی ،شاعر ،معتقد است :وقتی
شعری تا اوج آفتاب باال رفته باشد ،هرجا باشید ،همین که پا به فضای
او بگذارید به شما خواهد تابید .شعر حافظ کلیتی دارد که امور جزئی
را نیز زیر چتر شمول و عمومیت خود میگنجاند.
چنین اس��ت که وقتی یک ایرانی از هر طبقه و قش��ری با یک
نیت شخصی و خصوصی از دیوان او فال میزند ،میپندارد که حافظ
به خال زده است.
وی در مصاحب��های با نش��ریه کیهانفرهنگی بهمناس��بت
بزرگداش��ت حافظ (آبان ماه  )1367برای اثبات حرفهایش ،درجا
چند تفال انجام میدهد :اجازه بفرمایید همین حاال برای مجله شما
نیت کنیم که آیا در مطبوعات کشور بهجایی خواهد رسید که همه
خواس��تههای ادبی فرهنگی اقشار مختلف کش��ور را برآورده سازد؟
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را میخوانم:
از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور
در ســر کــوی تـو از پـای طلب ننشـستم!

مالحظه میفرمایید که به قول خود حافظ «نقش هر نغمه که
زد ،راه به جایی دارد»!
* حافظ و دیپلماسی ایران -آمریکا!
ش��هرت اشعار حافظ تا بدانجا رس��یده است که در نوروز سال
 ،1392باراک اوباما ،ریيسجمهور آمريکا که به س��نت س��الهاي
گذشته ،مقابل دوربين نشسته بود تا متن آمادهشده از سوي مشاوران
ديپلماسي عمومي خود را براي ايرانيان بخواند ،تفألی هم به دیوان
حافظ زد .اوباما که «والري جارت» ،مشاور شيرازيتبار ارشد او در امور
ايران نیز پيش از آن از عالقهاش به شيراز سخن گفته بود ،بیتی خواند
که میتواند به درستی بیانگر بهترین خط مشی سیاسی میان تمامی
سیاستمداران تمامی کشورهای دنیا در تمامی دوران باشد:
درخت دوستي بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمني برکن که رنج بيشمار آرد!
* تجربههای شخصی
در پای��ان ،چند ماجرای کوچک از تفالهای ش��خصی خود را
نقل میکنم که برای من نش��انهای از روح جاویدان و ش��وخ طبع
حضرت لس��ان الغیب است .گاهی برای فال حافظ گرفتن ،زوایدی
به کار میافزایند ،مثل استفاده از قیچی یا بلبل برای انتخاب صفحه
مورد نظر .روزی در مجلسی بودم که با قیچی فال حافظ میگرفتند.
کارشان به نظرم خندهدار آمد .فکر کردم تفألی بزنم تا نظر خود خواجه
را درباره درستی پاسخ چنین تفألی بدانم .فرمود:
ز چشم من بپرس اوضاع گردون
که شـب تا روز اخـتر میشمـارم
بدین شکرانه میبوسـم لـب جام
که کرد آگــه ز کــار روزگــارم!
***
زمانیکههنوزدوربینهایدیجیتالبهبازارنیامدهبود،باجمعی
از دوس��تان در جایی عکسی گرفته بودیم که برایم مهم بود عکس
خوبی شود .قبل از ظهور فیلم ،نیت کردم که آیا عکس خوبی خواهد
ش��د ی��ا نه .خیال کردم از آنجا ک��ه در زمان حافظ خبری از عکس و
دوربین نبوده ،او قادر نیست پاسخی به این پرسش بدهد ،اما در کمال
شگفتی این بیت آمد:
نازنین تر ز قدت در چمن حسن نرست
خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود!
***
دوستی داشتم که خانوادهاش میخواستند او را به اجبار به عقد
محمود ،پسر یکی از اقوامشان دربیاورند .او که قصد ادامه تحصیل
داش��ت ،از این بابت متأثر ب��ود و اجازه نمیداد مهر محمود بر دلش
بنشیند .به من گفت تفألی بزن تا نظر خواجه شیراز را در اینباره بدانم.
نیت کردم ،فاتحهای خواندم و دیوان را گشودم .این بیت آمد:
محمود بود عاقبت کار در این راه
گر سر برود در سر سودای ایازم!
او هم بیش از آن با تقدیر نجنگید و با همان پس��ر ازدواج کرد.
اکنون که نزدیک به بیستسال از ازدواجشان میگذرد ،دو پسر دارد
و بسیار از زندگی مشترک خود راضی است.
***
روزی به همراه سه خواهرم دور هم نشسته بودیم و فال حافظ
میگرفتیم .نیت کردیم که کدام یک از ما چهار نفر در زندگی آینده
خود پس از ازدواج خوشبختتر خواهیم شد .این بیت آمد:
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است
نبــود خـیر در آن خانه که عصمـت نبـود!
در این لحظه مادرم که نامش «عصمت» است ،لبخندی زد و
گفت :دیدید که حافظ هم میگوید خانه بابا از همه جا بهتر است!

نشمیل کرباسیان

و سو سه
خانه مادربزرگم با خانه ما یک خیابان بیشتر فاصله
نداشت .داییام مجرد بود .مرتب سیگار میکشید.
گاهی هم دمی به قلیان داشت.
تنها ماهی که ترک سیگار میکرد رمضان بود.
بهجایش اما قلیان بود از افطار تا سحر .اگر حرفی
هم میزدیم ،ابروانش را به همگره میزد و میگفت:
«این یه ماه کاری به کار من نداشته باشید ،بذارید به
این درد بیسیگاری جون بدم».
تمام مدت ماه رمضان ریشش را نمیزد ،عید فطر
که میشد سهتیغ میکرد و سیگار پشت سیگار تا ماه
رمضان بعدی که قلیان جایش را بگیرد.
من آن موقع سبیل پشت لبم تازه داشت سبز میشد.
سرخوش و شاد ،تفریحم سربهسر مادربزرگ گذاشتن
بود که صدایم را عوض کنم و خودم را مأمور برق یا
پلیس امنیت جا بزنم و وقتی مادربزرگ چادربهسر
به دم در آمد قاهقاه بخندم و بگویم «عهههه ...منو
نشناختی» و او هم اخمی به پیشانیاش بيندازد و با
عصبانیت بگوید« :ذلیل مرده خدا بگم چیکارت کنه!
آخه چی میخوای از جون من؟» و آنوقت بیشتر
قهقهه بزنم و سرخوش بدوم توی حیاط و آواز کنان
بروم توی خانه.
بیشتر وقتها که دایی خانه بود مینشستیم و با هم
آتاری بازی میکردیم .من قارچ میکشتم او هم پشت
من ،مرحله به مرحله جلو میرفتیم.
بعد از هر مرحله دایی جلوی پنجره میرفت ،سیگارش
را درمیآورد ،انگار نفسی تازه کرده باشد و جانی گرفته

باشد ،پکی محکم به سیگار میزد و دودی به هوا میداد.
سیگارش که تمام میشد ،سرحال دوباره مینشست پای
آتاری و بازی را از سر میگرفتیم .نمیدانم آن روزها
چهم شده بود .دقت بیشتری میکردم به چهرهاش وقتی
که چشمهایش را میبست و پکهای سیگار را یکی
پس از دیگری در حلقش فرو میبرد .پک که میزد به
سیگار ،انگار من ه م با او پک میزدم ،مثل بچهای که
جلویش بستنی میخورند و او هم دلش میخواهد و چپول
نگاهشان میکند.
تلفن دایی زنگخورد .آخرین دست آتاری را بازی کرد و
گفت« :دایی من میرم ،تو هم این دست رو بازی کردی
برو خونه .رفیقاممیآن خوش ندارماینجا باشی».
دسته توی دستم را محکمتر فشار دادم و با سر گفتم
«باشه دایی» که رفت .من هم آتاری را خاموش کردم.
صدای مادربزرگ از توی اتاق بلند شد« :کیوان مادر!
داری میری ،توی اون کیسه مشکی ،پارچه واسه مادرت
گذاشتم تو اتاق داییت .بردار بعد برو».
با عجله به اتاق رفتم .کیسه مشکی روی کمد دایی بود.
همین که دستم را به سمت کیسه بردم یک بسته سیگار
سفیدرنگ توجهم را جلب کرد .صحنه پکهای دایی
کمال به سیگار وقتی چشمانش را میبست و با لذت فرو
میبرد جلوی چشمانم رژه میرفت .چهم شده بود آخر؟
خودم هم نمیدانستم .بسته سیگار باز شده هنوز داشت
چشمک میزد .با دقت اطرافم را نگاه کردم .میترسیدم،
دستهایم میلرزید .با ترس و لرز دستم را سمت پاکت
بردم ویک دانه سیگار را دقیقا مثل دایی وقتی میخواست
سیگار را برای کشیدن از پاکت بیرون بیاورد درآوردم و
آن را در جیب کاپشن نیمهکهنه آبی رنگم مخفی کردم.
صدای مادر بزرگ که فریاد میزد «چی شد؟ برش
داشتی؟» افکارم را بههم ریخت .وقتی با عجله خودم
را به اتاقش رساندم و کیسه مشکیرنگ را نشانش دادم،
چهرهاش درهم رفت .با دقت نگاهی به سرتاپایم کرد و
گفت« :بمیرم برات ،رنگت چرا پریده؟ مثل گچ شدی .بیا
یه لیوان آب بخور .نکنه مریضی؟»
من و منی کردم و گفتم «نه چیزیم نیست ،میخوام برم
خونه ،مامان منتظره» و بدون این که منتظر جوابش بمانم
فرار را بر قرار ترجیح دادم .استرس داشتم .از خانهشان
که بیرون آمدم دستم را به سمت جیبم بردم .سیگار سر

جایش بود .دستم که به سیگار رسید قلبم فروریخت .یاد
حرفهای مادرم در مورد سیگارکشیدن افتادم یا بهتر است
بگویم یاد سریال آقاتقی افتادم .سرم سوتی کشید که وای
من آقا تقی نشوم! مامان چقدر موقع فیل م به او فحش
میداد! حاال چهکار کنم؟ صدبار در ذهنم خودم را آقا تقی
تصور کردم و با همان لحن صدا چند کلمهای هم نجوا
کردم .کمی هم شل و ول راه رفتم .حس بدی پیدا کردم.
دستهایم میلرزید .حس خفگی تمام وجودم را پر کرده
بود .دست بردم به سمت جیبم ،دستم که به سیگار خورد،
باز پکهای دایی با آن چشمان نیمهبسته و خمارش ترس
را از سرمپراند .محکم با خودم گفتم «مگه دایی آقا تقی
شده که من بشم؟» بعد محکمتر از قبل قدمهایم را تند
کردم .باید جایی پیدا میکردم برای کشیدن ،اما سیگار را
چطور و کجا روشن کنم؟ من که کبریت ندارم!
قدمهایم تندتر شد .با خودم گفتم نگهش میدارم و سر
یک فرصت مناسب میکشمش ،اما اگر مادر جیبم را
بگردد و سیگار را پیدا کند چه؟
ناگهان قیافه مهربان مادر وقتی سیگار را در جیبم پیدا
میکرد توی ذهنم به چهرهای عصبانی تبدیل شد .او
همیشه به من افتخار میکرد اما اگر سیگار را پیدا میکرد
تمام اعتمادش را نسبت به من از دست میداد .چهکار
باید میکردم؟
سیگار را در دستم فشار دادم .له شد و کمی توتون طالیی
از آن فرو ریخت .توتونها را برداشتم و بو کشیدم .حیف
این توتونها نیست که مزهاش را نچشم؟
نزدیکتر شده بودم به خانه .کریمتُرکه ،بقال سر کوچه
بود .گفتممیروماز او کبریت میخرم ،بعد هم یک جای
دنج پیدا میکنم و مثل دایی محکمبه سیگار پک میزنم.
هنور به کریمترکه نرسیده بودم که خانم زرگر ،همسایه
طبقه باال همراه با چرخ دستی کج و کولهاش از دور پیدا
شد .سیگار را فرو بردم در جیبم .من که هیچ وقت حوصله
سالمکردن نداشتم با عجله خودم را به خانم زرگر رساندم
و سالم دادم .تعجبش معلوم بود .قلبم تندتند میزد .حس
میکردم هر رهگذری میداند توی جیبم سیگار دارم .یک
لحظه به فکرم رسید اگر دایی سیگارهایش را میشمرد و
میفهمید یکی کم است آنوقت همه حدس میزدند که
من آن را برداشتم .آنوقت باید چه بگویم .به خودم گفتم
هیچ کس ندیده ،پس نمیتوانند چیزی را ثابت کنند.
خانم زرگر چپچپ نگاهمکرد و یواش یواش دور شد .من
هم از خیر خریدن کبریتگذشتم و برگشتم سمت خانه.
در چندقدمی خانه بودم .ماندهبودم سیگار را ببرم داخل یا
نه که فکری مثل برق از سرم گذشت.
پشت کردم ،بدون آنکه کسی ببیند سیگار را از جیبم
بیرون آوردم و جلوی دهانم بردم .بدون دود و بدون
روشنکردن ،چشمهایم را بستم .پک محکمی به سیگار
زدم ،دوباره پک زدم ،بوی توتون خام را با همه وجودم
حس میکردم .نگاهم به پنجره افتاد .پرده تکانی خورد،
وای مادرم!
نفهمیدم چطور سیگار را در دم توی دستم خرد کردم.
سراسیمه دستم را توی جو تکاندم .سیگار پودر شده روی
آب کثیف جو شناکنان از من دور میشد .با حسرت دور
شدنش را نگاه کردم.
سرم را ذرهذره باال گرفتم .میترسید م توی پنجره نگاه
مادر به من مانده باشد .هیچکس جلوی پنجره نبود .پرده
هم تکان نمیخورد.

گردشگری
کتابخانهای

باف» شهرت دارد ،چون تنها كسي است كه در اين شهر
دستمالهاي ابريشمي دو زرعي ميبافد .در زيرزمين خانهاش،
چند دار قالي بهپا كرده و دختران بافنده پشت آن نشسته و رج
به رج ،زندگي را ميبافند.
***
محمدرضا حیدرزاده

چندپیشنهادجذاب
ذرت سرخ

امیررضا اصنافی

نوشته نويسنده چيني مو.يان /نشر چشمه

استادیار گروه علم اطالعات و
شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دانش

رمان «ابرامخان» داستانی رئال ،اجتماعی و عاشقانه دارد
که اوایل سالهای  ۱۳۰۰اتفاق میافتد .این دهمین اثر لیال
عبدی است« .بعضی وقتا از یه کسی خنجر میخوری ،نه
میتونی داد بزنی و بگی آخ  ...نه میتونی خنجر رو دربیاری...
نه هیچ کار دیگهای کنی .باید لبخند بزنی .دور و برتو نگاه
کنی و سرتو پایین بندازی و بری»...
***

نوشته ميترا شيرانلي /نشر آئيسا

تبر

نوشته دانلد اي وست ليك /نشر نيلوفر

نخستين بار است كه اثري از اين نويسنده امريكايي به
فارسي ترجمه و به بازار كتاب آمده است .وست ليك كه در
سال  2008چشم از جهان فرو بست ،در طول فعاليت شصت
ساله اش بيش از يكصد رمان و داستان نوشت و تعدادي از
آنها از جمله رمان «تبر» به فيلم سينمايي هم تبديل شده
است .رمان «تبر» روايت زندگي كارمندي سادهاند كه با آمدن
كامپيوتر به شركتي كه در آن كار ميكند ،به همراه چند نفر
ديگر اخراج مي شود .او براي تامين هزينههاي زندگي ،ناچار
به يافتن كار جديد است،پس به سراغ آگهيهاي استخدام
چاپ شده در روزنامهها ميرود اما با مراجعه به هر آگهي
دهنده و دادن سوابق كارياش ،نفرات ديگري كه بهتر از او
هستند انتخاب ميشوند.
پس از مدتي با دادن سوابق كاري به يك شركت جديد و
دانستن اينكه پنج متقاضي ديگر هم سوابق كاري خود را
داده اند و رقيب بالقوهاي برايش محسوب ميشوند،با تهيه
اسلحه به سراغ رقبايش ميرود و آنها را يكي يكي از پاي
در ميآورد تا بدون هيچ رقيبي در مصاحبه استخدام شركت
كند و برنده شود.
***
عطر قالي ،نسيم عشق
نوشته بهاره نوربخش /نشر شادان

داستان اين رمان در قلب شهر كاشان مي گذرد .زني به نام
اخترالملوك در چهارمين زايمانش باز هم فرزند دختري به
دنيا ميآورد تا به دختران ديگرش مهلقا و اشرف اضافه شود و
جاي خالي دختر سومش را كه پس از تولد مرده بود بگيرد.
حاج مرتضي ،شوهر اين زن ،در كاشان به «دو زرع

داستاني زيبا و عاشقانه درباره دختري به نام شهرزاد كه پس
از فوت پدر و مادرش به رودبار ميرود تا در كنار پدربزرگش
زندگي كند .در اين حین عشقي عميق ميان او و پسرعمويش،
پژواك ،شكل ميگيرد اما پژواك رقيبي در اين دلبستگي
دارد ،برادر كوچكترش به نام پیام.
***
َرهِش
نوشته رضا امیرخانی /نشر افق

این رمان امسال اثر برگزیده بخش رمان و داستان بلند
یازدهمین دوره جایزه ادبی جالل آلاحمد شد و همچنين
جایزه بخش ادبیات سیوششمین کتاب سال جمهوری
اسالمی ایران را از آن خود کرد.
نويسنده در اين رمان ،موضوع توسعه شهری را دستمایه قرار
داده و تاثیرات آن را بر عرصههای زندگی انسان معاصر در
قالب داستان زوجی معمار در تهران امروز به تصویر میکشد
و آن را از زبان زني به نام لعيا و شوهرش بيان ميکند.
***

اعترافات هولناک الکپشت مرده
نوشته مرتضي برزگر /نشر چشمه

رمانی درباره انسان است و البته فاجعهای که او را وا میدارد
تا تمامي نقابهایش را کنار بزند و اجازه دهد هیوالهای
مخفیاش بیرون بجهند و خود واقعیاش را نمایش دهد.
داستان با مرگ غریب زنی جوان شروع میشود؛ مرگی که
مانند پرتاب سنگی در برکه به ظاهر آرام خانوادههاست و
شری که آزاد میکند ،آنها را وامیدارد تا رازها و ناگفتهها و
حقیقتهای زیادی را برمال کنند.
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تعطیالت نوروزی فرصت مناسبی است برای
خلوتکردن با یار مهربان دانا ،کتاب .چه نیکوست
که در روزهای آغازین بهار با خود عهد ببندیم که
هرگز از این یار دانا دور نشویم و این خود یک حول
حالنای بزرگ است که میتواند جامعه را به باالترین
حد آگاهی و دانایی برساند .بسیار خوب خواهد بود
اگر در روزهای عید نوروز و هنگام دیدار خویشان و
دوستان ،به یکدیگر به خصوص کودکان ،نوجوانان
و جوانان کتاب عیدی بدهیم و آنان را توصیه کنیم
به خواندن.
میتوانیم در کنار جویا شدن احوال یکدیگر و مرور
خاطرات گذشته ،به جای بحث و گفتگو درباره
موضوعاتی که در تخصص ما نیست ،از آخرین
کتابهایی که خواندهایم باهم صحبت کنیم یا برای
بازدید از کتابخانههای قدیمی و معروف کشور برنامه
بریزیم ،یعنی یک برنامه گردشگری کتابخانهای
داشته باشیم .آنقدر کتابخانههای معروف و فاخر
در کشورمان وجود دارند که تعطیالت نوروزی برای
بازدید از آنها اندک است .از تبریز گرفته تا مشهد،
شیراز ،تهران ،اصفهان ،اهواز ،کرمان ،گیالن و
مازندران و خالصه جایجای این سرزمین متمدن،
کتابخانههایی هستند که میتوانیم آنها را ببینیم و به
تاریخ دانایی در کشورمان ببالیم و تالش کنیم این
دانایی را به نسلهای بعدی نیز انتقال دهیم.
خود کتابخانههـا ،بهویژه کتابخانــههای عمومـی
میتواننــد برنامـهریـزیهایـی بـرای گردشگـری
کتابخانهای داشته باشند و مسافران نوروزی را به
بازدید و حتی عضویت در این کتابخانهها دعوت کنند
تا مکانی باشند برای معرفی جاذبههای گردشگری
هر شهر .زیرا کتابخانه فقط مکان انبار کردن و امانت
دادن کتابها نیست ،فضایی است برای یادگیری،
بهتر دیدن ،خودآموزی و خودآگاهی.
در تعطیالت نوروز ،دیدار دوستان و اقوام و گشت
و گذار در دشت و دمن نیکوست و طراوت بهار
را به روح آدمی منتقل میکند لیکن گردشگری
کتابخانهای و کتاب نیز از جمله فعالیتهایی است
که میتوان در این روزهای سرشار از لطافت و تحول
انجام داد .قطعأ بسیاری از کتابخانههای عمومی
در تعطیالت نوروزی باز خواهند بود و در آرامش
بیشتری میتوان از هوای بهاری در محیط دلچسب
کتابخانهها با مطالعه کتاب لذت برد .تحول در حال
خود و رفتن به سوی حال بهتر را با خواندن بیشتر
به قصد آگاهی باالتر و در نهایت تعالی خود و جامعه
آغاز کنیم .فراموش نکنیم کتاب ،یادگاری است
ماندگار و کتابخانه ،تمدنساز در هر جامعه.

ابرام خان

نوشته لیال عبدی /نشر آداش

اين رمان درباره زندگي دهقاني است در یک شهر كوچك در
دهه  1930و دوره جنگ چينيها با متجاوزان ژاپني؛ داستاني
مركب از رئاليسم و افسانه که به شاهكار اين نويسنده چيني
تبديل شده و او را برنده نوبل ادبيات  2012کرده است.
«در ماه هشتم سال ،در فصل پاييز ،زير آسمان صاف بلند
و پر شكوه ،دشت پوشيده از ذرت سرخ ميشود و دريايي
درخشان به وجود ميآورد .چنانچه بارانهاي پاييزي سنگين
باشند ،مزارع به دريايي باتالقي تبديل ميشوند و نوكهاي
سرخ خوشههاي ذرت از درون آب زرد گلآلود سر بر ميآورند
و سرسختانه در آسمان آبي باالي سرشان چنگ ميافكنند،
وقتي خورشيد ميدمد ،سطح دريا سوسو ميزند و زمين و
آسمان با رنگهاي فوقالعاده تند با شكوهتر مي شوند»...
***
شهرزادم باش
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اﺷﺘﻐﺎل 135 :ﻧﻔﺮ
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اﺷﺘﻐﺎل 215 :ﻧﻔﺮ
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اﺷﺘﻐﺎل 135 :ﻧﻔﺮ
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ﻫﺪﻓﮕﺬاري%100 :97 :

ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري:
 160ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻳﻮ�� �
 1/458ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�
اﺷﺘﻐﺎل 1340 :ﻧﻔﺮ
ﻫﺪﻓﮕﺬاري %10 :97

ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري:
 163ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻳﻮ��
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اﺷﺘﻐﺎل 1340 :ﻧﻔﺮ
ﻫﺪﻓﮕﺬاري %8 :97

ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري:
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�  1379ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�
اﺷﺘﻐﺎل 200 :ﻧﻔﺮ

ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري:
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�  369ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�
اﺷﺘﻐﺎل 200 :ﻧﻔﺮ
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�ﻳﺮ�� �� ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ� ﮔﺎ� � �ﻧﺮ��

ﻓﺎ�  14ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪ�� ﮔﺎ�� ﭘﺎ�� ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮ����� 5249 :ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻻ�

�ﺟﺮ�� ﭘﺮ��� ﻓﺎ�  14ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻰﻣﺘﺸﻜﻞ �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﮔﺴﺘﺮ� � ﻧﻮﺳﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﻳﺮ�� )�ﻳﺪ��(� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ �ﻳﺮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ � ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ� ��ﻳﺎﻳﻰ �ﻳﺮ���
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﺣﻔﺎ�� �ﻳﺮ��� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺘﻰﺳﺎ�� � ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮ�ﺳﺎﺣﻞ �ﻳﺮ�� )�ﻳﺰ��ﻳﻜﻮ(� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﻧﻴﺮ�ﮔﺎﻫﻰ �ﻳﺮ�� )ﻣﭙﻨﺎ(� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎ�� ���� � ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﻨﺪ�� ��ﮔﺬ��
ﺷﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ �ﻫﺒﺮ� ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮ� �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﮔﺴﺘﺮ� � ﻧﻮﺳﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﻳﺮ�� )�ﻳﺪ��( ﻋﻬﺪ���� ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻ� � ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ  56.6ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪ��
ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ  75ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎ� ﮔﺎ���
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1,05ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ ) LPGﭘﺮ�ﭘﺎ� � ﺑﻮﺗﺎ�(�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ �ﺗﺎ� ﺑﻪﻣﻨﻈﻮ� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮ��� ��ﺣﺪﻫﺎ� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ  400ﺗﻦ ﮔﻮﮔﺮ�.

ﻓﺎ�  18 � 17ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪ�� ﮔﺎ�� ﭘﺎ�� ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮ����� 3565 :ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻻ�

�ﺟﺮ�� ﭘﺮ��� �ﺣﺪ�� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﻓﺎ�  18 � 17ﺑﻪ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﻰﻣﺘﺸﻜﻞ �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﮔﺴﺘﺮ� � ﻧﻮﺳﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﻳﺮ�� )�ﻳﺪ��(� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ � ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ� ��ﻳﺎﻳﻰ �ﻳﺮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ
� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ � ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻰ ��ﻳﺎﻳﻰ �ﻳﺮ�� )ﺻﺪ��( ��ﮔﺬ�� ﺷﺪ� .ﻳﻦ ﻃﺮ� �� ﻓﺮ���ﻳﻦ  1396ﺗﻮﺳﻂ �ﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮ� ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� �ﺳﻴﺪ� � �� ﺳﺎ� � 1397ﻗﺪ�ﻣﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺮ��
�ﻓﻊ ﻧﻮ�ﻗﺺ �ﻧﺠﺎ� ﮔﺮﻓﺘﻪ�ﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻ� � ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ  56.6ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪ��
ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ  75ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎ� ﮔﺎ���
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1,05ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ ) LPGﭘﺮ�ﭘﺎ� � ﺑﻮﺗﺎ�(�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ �ﺗﺎ� ﺑﻪﻣﻨﻈﻮ� ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮ��� ��ﺣﺪﻫﺎ� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ����ﻧﻪ  400ﺗﻦ ﮔﻮﮔﺮ�.

ﻧﻮﺳﺎ�� ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﺗﺠﺎ��

ﻧﻮﺳﺎ�� � 202500ﺳﺘﮕﺎ� ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﺗﺠﺎ�� ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮ��� 10.66 :ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻻ�
�ﺷﺘﻐﺎ�27000:

�� ��ﺳﺘﺎ� ﻧﻮﺳﺎ�� � ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﻓﺮﺳﻮ�� ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﮔﺴﺘﺮ� � ﻧﻮﺳﺎ�� ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﺠﺮ� ﻃﺮ� ﻧﻮﺳﺎ�� ﻧﺎ�ﮔﺎ� ﺣﻤﻞ�ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ � ﻫﻤﻜﺎ�� �ﺳﺘﮕﺎ�ﻫﺎ� �ﻳﺮﺑﻂ )����� ﺻﻨﻌﺖ� ﻣﻌﺪ� � ﺗﺠﺎ��� ﺻﻨﺪ�� ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ � ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻛﺸﻮ�� ����� ﻧﻔﺖ� ����� ��� � ﺷﻬﺮﺳﺎ��� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� � �����
ﻛﺸﻮ�( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ �ﺟﺮ�� ﻃﺮ� �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺻﻨﺎﻳﻊ ��ﻳﺎﻳﻰ

�ﺣﺪ�� ﺣﻮ�ﻫﺎ� ﺧﺸﻚ � ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻨﺎ��ﻫﺎ� ��ﻳﺎﺋﻰ

ﻃﺮ� �ﺣﺪ�� ﺣﻮ�ﻫﺎ� ﺧﺸﻚ ﺑﻨﺪ�ﻋﺒﺎ� ﺷﺎﻣﻞ �� ﺣﻮ� ﺗﻌﻤﻴﺮ�� � ﻧﻮﺳﺎ�� ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ �ﺑﻌﺎ�  5/14*80*475 � 5/14*80* 375ﻣﺘﺮ � ﻛﺎ�ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻤﻴﺮ��
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پیرزن ،سالم نماز عشا را داد و مهر را کنار دیوار گذاشت
و از الی بقچه ،نان شبش را درآورد و آرام آرام در دهان
گذاشت.
هنوز ذکر بعد از نمازش را زیر لب میگفت چون دلش
نمیآمد مناجاتش را تمام کند.
چند دقیقه بعد رختخواب سادهاش را هم پهن کرد و
ذکرگویان،رفت که سر بر بالین بگذارد و بخوابد.
باد در کوهستان خَ شُ مه میوزید و دور کلبه چوبی پیرزن
تنها چرخ میزد و چهارستون خانهاش را مثل گهواره به آرامی
تکان میداد.
این بار اما همهچیز مثل شبهای قبل پیش نمیرفت.
در کلبه بیشتر میلرزید .چیزی محکم به آن میخورد و آرام
میگرفت .ضربه های محکمی تنه چوبی و نازک در کلبه را
به دفعات میلرزاند ولی قصد شکستن در را نداشت .پیرزن در
تاریکی اتاق ،جلو آمد.
در کلبه ،مثل در آغل ،چند سانت از زمین فاصله داشت و
اگر نوری میتابید میشد فهمید پشت در کیست.
تاریکی اتاق نمیگذاشت راز پشت در آشکار شود.
پیرزن چارهای نداشت جز این که چراغ موشی را روشن
کند.
آن که پشت در میکوفت ،با غریزهای قوی فهمید پیرزن
بیدار شده و متوجه تکانهای او شده ،برای همین دیگر تنه
نزد.
نور چراغ موشی بر در افتاد .انگار کسی پشت در بود.
چراغ را جلوتر برد .تنه پلنگ که پشت در نشسته بود ،زیر در

را پر کرده بود .نور شعله چراغ موشی که بر آن افتاد ،به آرامی
پنجهاش را از زیر در به سمت پیرزن دراز کرد.
کف دست حیوان ،ته مانده چوب کلفتی فرو رفته بود که
هرچه کرده بود نتوانسته بود آن را بیرون بیاورد .پنجه ورم
کرده و زخم عفونی آن ،پلنگ را واداشته بود به تنها انسان
ساکن در آن کوه ،پناه آورد و کمک بطلبد.
پیرزن بالفاصله دست به کار شد .چوب را بیرون آورد و
چرک را خالی کرد و کمی پشم و پارچه آتش زد و خاکستر
آن را روی زخم گذاشت و دور تا دور آن را با پارچهای بست.
حیوان آرام گرفت .دستش را از زیر در کشید و رفت.
پیرزن هم چراغ را خاموش کرد و خوابید.
مناجات امشبش با خدا خیلی زیباتر بود .کلبهاش دوباره
غرق آرامش شد؛ اما فقط تا چند روز بعد.
باز هم در تاریکی و تنهایی شب ،در کلبه لرزید .چیزی
بر در میکوفت و آرام میگرفت.
پیرزن آماده بود باز هم با پلنگ مواجه شود .چراغ را
روشن کرد و نور بر در انداخت .اما پنجهای از زیر در پیدا نبود.
در همچنان میلرزید و کسی بر آن تنه میکوفت.
الی در را باز کرد .ديد آهویی به در چسبانده شده تا
فرار نکند.
به محض این که الی در باز شد ،آهو به داخل کلبه
جست زد و پلنگ از پشت در رفت.
پیرزن ،سپاس پلنگ را دریافت .صدای ذکر زیر لبش را
بلندتر کرد و از خدایی که این همه قدرتمند است ،عاشقانهتر
تشکر کرد.

پي نوشت:
 -1مرحوم خاله خشمه (خاله خشومه) پیرزنی مؤمنه بوده است که به تنهایی در کوه خشمه در نزدیکی روستای خرانق در یزد زندگی
میکرده است و این اتفاق را که حدود  60سال پیش روی داده است ،خودش شخصا برای مرحوم حاج سیدجواد حیدری و مرحوم آشیخ
علی اکبر سعیدی از روحانیان بزرگ و باتقوا و بنام یزد در دیداری که از منزل وی داشتند تعریف کرده است و حجت االسالم سید صالح
طباطبایی از نزدیکان سببی حاج آقای حیدری ،این خاطره را از قول ایشان برای روزنامه اطالعات روایت کردهاند.

باران

2

نخلستان «مزرعه نو» در انتهای یک جاده خاکی مثل
نگین سبز وسط کویر بود .هر بار که آس مم باقر از یزد
به خرانق میآمد ،چند کارگر با خودش به مزرعه میبرد تا
کارهای آنجا را انجام دهند.
این بار که سید و کارگرها به مزرعه رسیدند ،کاری نبود
که انجام دهند .قنات خشک شده ،مثل پستان مادری تشنه
و الغر ،رگهای زمین را خالی و ترک خورده گذاشته بود.
مدتها بود آسمان هم نباریده بود و درختان پژمرده و بیحال،
سر از آسمان گرفته و رو به زمین خم کرده بودند.
دیدن این مزرعه سوخته و تشنه سید را منقلب کرد.
چشمه چشمانش جوشید و رو به آسمان کرد و گفت :خدایا ما
انسانها گناهکاریم و الیق قهر و غضب تو ،ولی این درختان
که گناهی ندارند .به حرمت اینان ببار و تشنگیشان را بگیر.
دعای سید به آسمان رسید .خدا قسم بندهاش در حق
درختان را رد نکرد .حق با سید بود .درختان نباید پاسوز
انسانها میشدند .برای همین خیلی نگذشت که ابرها جمع
شدند و باریدند .آن قدر که آب بندان شد .یکی از کارگرهای
جوان ،سید را کول کرد و داخل اتاق برد.
بعد از این که بارش بند آمد ،همه آمدند لب جاده .عادت
بارندگیهای شدید این بود که جاده خاکی مزرعه به خرانق
و یزد را ببندد .اما انگار جاده بسته نشده بود .یک ماشین از
سمت جاده مشهد و یک تانکر از سمت یزد میآمدند .کارگرها
جلو دویدند تا بپرسند اوضاع چطور است؟ رانندهها خیالشان
را راحت کردند که هیچ خبری نیست .جاده مثل قبل است.
بارندگی فقط همین حوالی بوده است .بعد هم گازشان را
گرفتند و رفتند.
حال نخلستان بعد از این باران اجابت و حال آس مم باقر
و بقیه کارگرها ،مثل آسمان آبی باالی سرشان بود.
پي نوشت:
 -2این خاطره نیز روایتی از حجت االسالم طباطبایی از قول
احمد جلیلی از ساکنان خرانق درباره اجابت دعای باران آقای سید
محمد باقر مدرسی لب خندقی معروف به «آس مم باقر» نخلستانی
است؛ وقتی خداوند را به حق درختان و طبیعت قسم داد.

منطقه خرانق -یزد

سیداحمد سام

ساختههای سایه

کارنامه درخشان سایه در رادیو و برنامه گلهای تازه و
گلچین هفته و راهاندازی گروههایی مانند چاووش نیز نشانه
خدمت او به فرهنگ و هنر ایرانزمین است.
سرودههای سایه ،غزلاند و مثنوی و شعر نو و ترانه .شاید
تعجب کنید اگر بدانید سایه صدها غزل چاپنشده دارد ،شاید
حتی بیش از غزلهای موالنا .اما استغنای روحی و بیتکلفی
و به اصطالح درویشیاش باعث شده تا این غزلهای غالبا
عالی چاپ نشوند.
مثنوی بلند «بانگ نی»اش که نزدیک به  ۵۰۰بیت
است ،این گونه آغاز میشود:
باز بانگی از نیستان میرسد  /غم به داد غمپرستان میرسد
نی نالنده همدستان شوید
بشنوید این شرح هجرا 
ن بشنوید /با ِ
و در میان ه راه ،درک خود را از زندگی اینگونه بیان میکند:
زندگی زیباست ای زیباپسند /زندهاندیشان به زیبایی رسند
آنچنان زیباست این بیبازگشت/کز برایش میتوان از جان گذشت!
و پایان «نینامه»اش ما را به سرچشمههای زالل عرفان و
ادب پارسی میبرد:
نی خبر دارد ز درد اشتیاق  /سینههای شرحه شرحه از فراق
بشنو از نی چون حکایت میکند /از جداییها شکایت میکند
شعر و نام «سایه» در زمان حیاتش تا خانهای در حومه لندن و
تا ذهن کودک ششسالهای که هنوز خواندن و نوشتن فارسی
را هم نمیداند ،نفوذ کرده است ،مانند رود زالل آرامی که
از سرچشمههای دوردست آغاز شده و بدون هیاهو از منازل
و سنگالخهای فراوان گذشته و راه خود را گرفته است و
همچنان پیش میرود .عمر باع ّزتش بلند باد که آبروی شعر
پارسی و ادب معاصر ایران است.
شنبه  ۱۱اسفند  -۱۳۹۷لندن

یک عاشقانه ناآرام

ّ
المعط ٌر الحبیب
بسم
تصدقت گردم ،دردت به جانم ،من که ُمردم ُو زنده
فراق الکردار هم مصیبتی
شدم تا کاغذتان برسد ،این ِ
شده .زن جماعت را کا ِر خانه و طبخ و رفت و روب و وردار
و بگذار ُنکشد ،همین بیهمدمی و فراق م ُ
یکشد .مرقوم
فرموده بودید به حبس گرفتار بودید ،در دلمان انار پاره شد.
پری ُدخت تو را بمیرد که َمردش اسیر امنیهچیها بوده و او
بیخبر ،در اتاق شانه نقره به زلف میکشیده.
حی الیموت سرشاهد است که حال و احوال دل ما
هم کم از غرفه حبس شما نبوده .اوضاع مملکت خوب
نیست؛ کوچه به کوچه مشروطهچی چنان نارنجهایی
چروک و از شاخه جدا بر اشجار و الوار در شهر آویزانند
و جواب آزادیخواهی ،داغ و درفش است و تبعید و چوب
و فلک .دلمان این روزها به همین شیشه عطری خوش
است که از فرنگ مرسول داشتهاید و شب به شب بر
گیس میمالیم.
سید محمود جان ،مادیان یاغی و طغیانگری شدهام
ّ
که نه شالق و توپ و تشر آقاجانمان راممان میکند و
نه قند و نوازش بیگم باجی .عرق همه را درآوردهام و
رکاب نمیدهم ،بماند که عرق خودم هم درآمده .میدانید
سیدجان ،زن جماعت بلوغاتی که شد ،دلش باید به یکجا
ّ
دل بیصاحاب ،زود
قرص باشد ،صاحاب داشته باشدِ ،
نخکش میشود ،چروک میشود ،بوی نا میگیرد ،بید
میزندْ .
دل ابریشم است.
نه دست و دلم به دارچیننویسی روی حلوا و شُ لهزرد
میرود ،نه شوق وسمه و سرخاب و سفیداب داریم .دیرو ِز
روز بیگم باجی ،ابروهایمان را گفت پاچه بُز .حق هم دارد،
وقتی که آنکه باید باشد و نیست ،چه فرق دارد پاچه بُز
قیطان زر.
باالی چشممان باشد یا ُدم موش و
ِ
به قول آقاجانمان دیده را فایده آن است که دلبر بیند.
شما که نیستید و خمره سکنجبین قزوینی که باب میلتان
بود بماند در زیرزمین مطبخ و زهرماری نشود کارخداست.
چلّهها بر او گذشته ،بر دل ما نیز .عمرم روی عمرتان آقا
سید ،به ج ّدتان که قصد جسارت و غر زدن ندارم ولی به
ّ
واللهّ بس است ،به گمانم آنقدری که در فالکوته طب
پاریس طبابت آموختهاید که به عالج بیماری فراق حاذق
شده باشید ،بس کنید ،به تهران مراجعت فرمایید و به
داد دل ما برسید ،تیمارش کنید و بعد دوباره برگردید.
دلخوشکنک ما همین مراسالت بود که م ّدتی تأخیر
افتاد و شیشه عطری که رو به اتمام است .زن را که
که میگویند ناقصالعقل است ،درست هم هست؛ عقل
داشتیم که پیرهنتان را روی بالش نمیکشیدیم و گره
از زلف وا کنیم و بر آن بخُ سبیم .شما که َمردید ،شما
که عقلتان اَتّم و اَکمل است ،شما که فرنگ دیدهاید و
درس طبابت خواندهاید ،مرسوله مرقوم دارید و بفرمایید
این ضعیفه ناقصالعقل چه کند.
تصدقت پری ُدخت
بوسه به پیوست است.
پریدخت -مراسالت پاریس طهران /تألیف حامد عسکری
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در اتاقم نشستهام ،دارم چیزی میخوانم .آقا مسیحا
با توپش وارد اتاق میشود و پر سر و صدا توپ را به در
و دیوار شوت میکند .دست از خواندن میکشم و نگاهش
میکنم .میگوید« :بیا با من بازی کن ».میگویم« :کمرم درد
میکند ».میگوید« :پس بیا بنشینیم روی زمین یک بازی
دیگر بکنیم ».میگویم« :باشد ،ولی تا چند دقیق ه دیگر .بگذار
این مطلب را تمام کنم بعد میآیم ».نوه  ۶سالهام در عوالم
خودش زیر لب چیزی زمزمه میکند و باز به توپبازی ادامه
میدهد .میگویم« :آقا مسیحا ،لطفا برو بیرون بازی کن .من
این مطلب را که خواندم ،میآیم با هم بازی کنیم .اگر اینجا
بازی کنی ،حواسم پرت میشود ».میگوید« :آقاجون! چه
میخوانی؟» میگویم« :دارم یک شعر میخوانم ».تا بیایم
حرفم را ادامه بدهم و از او بپرسم که میدانی «شعر» چیست
فوراً میگوید« :آقای سایه ساخته؟»
حیرت میکنم .غافلگیر شدهام! در سکوت محض
نگاهش میکنم .شاید فکر میکند ناراحت شدهام .توپ را زیر
بغلش میزند و از اتاق بیرون میرود .کمی دستپاچه میشوم!
بهآرامی بهدنبالش میروم و با لبخند از او میپرسم:
«آقای سایه کیست؟ شما اسمش را کجا شنیدهای آقا
مسیحا؟» میگوید« :باباگفته!» میپرسم« :دیگر چه شنیدی
از بابا؟» آقا مسیحا همانطور که توپ را به زمین میزند،
بدون اینکه به من نگاه کند ،زیر لب چیزهایی میگوید که به
گوشم آشناست« :نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان ،سوی
تو میدوند ،هان»  ...چنان بر سر شوق میآیم که انتهای بیت
را با او دم میگیرم و تکرار میکنم« :ای تو همیشه در میان!
ای تو همیشه در میان!»
میدانید که این بیت معروف از آقای «سایه» است و
شنیدهام دکتر شفیعی کدکنی گفتهاند عارفانهترین بیتی که در
تاریخ ادبیات فارسی سروده شده ،همین بیت «سایه» است.
به خودم میگویم تا یادم نرفته باید این واقعه را ثبت
کنم .حافظ روزگاری گفته بود:
عراق و فارس گرفتی به شعر خوش ،حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است
حال ظاهرا نوبت به شعر «سایه» رسیده است تا از مرز
پرگهر فراتر رود و جهان پارسیزبان را بگیرد و بر لبهای
کودکان ایرانی مقیم اروپا نیز نام بلندش زمزمه شود.
بررسی کارنامه سایه به زمان و توان کافی نیاز دارد که
هیچیک در اختیار نگارنده نیست .در این فرصت اندک و جای
محدود میتوان از سه زاویه مختلف به او و آثارش نگاهی
گذرا انداخت :شخصیت فردی و زندگی شخصی او ،کارنامه
اجتماعی او و شعر او.
بدون تردید این سه درهم گره خوردهاند و بر هم
تاثیر گذاشتهاند .اگر چه حریم خصوصی افراد ،محترم است
و هیچکس اجازه ندارد به پستوی زندگی خصوصی دیگران
سرک بکشد ،اما این را میتوانم بگویم که آقای سایه چنان
که از نزدیک دیدهام زندگی شخصی پاکیزهای دارد؛ هم
از نظرمالی که بعد از  ۹۱سال عمر ،زیست بسیار ساده و
درویشانهای دارد و آبروی فقر و قناعت نبرده است و هم از
نظر ابتال به گرفتاریهای برخی اهل هنر ،مانند موادمخدر و
مبراست .پاک است .چند سال
علیامخدرات ،سایه پاکیزه و ّ
است که دیگر سیگار هم نمیکشد .شخصیتی مستقل و
آسانگیر دارد با ذهنی و ّقاد و حافظهای کمنظیر و شناختی
عمیق از شعر و موسیقی.

کتاب مثنوی طوالنی «بانگ نی» با آنکه مجوز چاپ
گرفته بود ،چند سال پیش قبل از توزیع ،ناگهان توقیف شد
و سالها در انباری خاک خورد اما او گلهای نکرد و حتی
حاضر نشد آن را در خارج از کشور چاپ کند یا شکایتی نزد
رسانههای برونمرزی ببرد که برای چنین خبری سر و دست
میشکستند.
از نظر اجتماعی سایه در تمامي عمرش به دنبال آزادی
و عدالت بود و به رسم بسیاری از اهل قلم آن روزگار به حزب
توده گرایید و البته تاوانش را هم داد.
نسل همسن و سال من با شعر سایه و زمزمههای زیر
لبی «ای عشق همه بهانه از توست» هم عاشقی کرده است
و هم با هشدار اندوهناک «گالیا»ی او دست از عاشقی کشیده
و دل خود را به مبارزه گرم کرده است:
دیر است ،گالیا!
هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست
هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
هنگام ه رهایی لبها و دستهاست
عصیان زندگی است...
شعر سایه عالوه بر آن که واژه واژهاش حسابشده و
فاخر و عاشقانه است ،گام به گام تحوالت تلخ اجتماعی ایران
معاصر پیش رفته است و امید را هم از کف ننهاده است.
ترانههای او نیز چنیناند ،هم عاشقانهاند و هم
اجتماعی ،مانند «سرگشته» با صدای قوامی که از لطیفترین
تصنیفهای موسیقی ایران است و «ایران ،ای سرای امید» با
صدای استاد شجریان که نویدبخش آیندهای بهتر در آستانه
انقالب بود و موارد کمنظیر دیگر.

بخش اوّل

حسن فرازمند

سفرنامههاي نوروزي
سياحان خارجي در عهد قاجار
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سياحان خارجي به هردليلي كه به ايران ميآمدند ،برخودشان واجب
ميديدند كه هر آنچه به چشم خود ميبينند يادداشت كنند و به كشور متبوع
خود ببرند .حتي در آيينها و جشنهاي ملي ما نيز حضور مييافتند و به
نتبرداري از اين وقايع ميپرداختند و شايد از اين روست كه وقتي شاهان
قاجاري در نوروز مراسم ويژه و باشکوهي برگزار ميکردند ،سياحان اروپايي
در سفرنامههاي خود به توصيف آنها پرداختهاند .از سياحاني چون دروويل،
فووريه ،موريه ،مادام کارالسرنا ،گوبينو و کرزن كه از جمله سفرنامهنويسان
معروف هستند ،مطالبي درباره آيينهاي نوروزي در عهد قاجار در البهالي
نوشتههايشان باقي مانده است كه مرور آنها خالي از لطف نيست.
سفر در ایران
«گاسپار دروویل» ،افسر فرانسوی ،ازجمله سياحانی است كه در
سالهای  ۱۸۱2–۱۸۱3میالدی در پانزدهمین سال سلطنت فتحعلیشاه
قاجار و والیتعهدی عباسمیرزا در ایران اقامت داشته است .او بر اساس
عهدنامه فینکنشتاین همراه با گروه ژنرال گاردان به ایران سفر کرد اما
پس از ناکام ماندن تالشهای گاردان ،به طور خصوصی به استخدام دولت
ایران درآمد.

گاسپار دروویل خاطراتش را در دو جلد کتاب به نام «سفر در ایران»
( )Voyage en Perseدر سال  ۱۸۲۸ميالدي منتشر کرد .سفرنامه او به
جز چند فصل که به اوضاع نظامی و سیاسی ایران و دربار فتحعلیشاه و
اقدامات عباسمیرزا اختصاص یافته ،درباره فرهنگ و زندگی و باورها و
آیینهای مردم ایران است و اهمیت این سفرنامه نیز در همان شرح جزییات
ساختمانها ،بازارها ،غذاها و زندگی روزمره ایرانیان در اوایل دوران قاجار
است .در صفحههاي  136و  135كتاب وی با ترجمه منوچهر اعتمادی مقدم
(انتشارات شباویز تهران )1367 -آمده است« :حلول سال نو را منجم دربار
مشخص میکرد .در این جشن که سهروز طول میکشید ،مراسم خاصی از
جمله مراسم سالم ،عیدیدادن به شاه قاجار و عیدی گرفتن از او برگزار
میشد .در ادامه این مراسم شاه سکههایی را که به مناسبت سالنو ضرب
شده بود به اطرافیان و بزرگان کشور هدیه میداد».
سهسال در آسیا
«کنت آرتور دوگوبینو» ،نویسنده ،خاورشناس ،شاعر ،مورخ ،محقق و
دیپلمات فرانسوی در سال  ۱۸۵۵میالدی به همراه همسر و دخترش از
طریق بندر بوشهر به ایران سفر کرد و از طرف دربار استقبال باشکوهی از
او به عمل آمد.
وی در طول اقامت خود در ایران به زبان فارسی تسلط پیدا کرد و به
کارهایی از قبیل سکهشناسی و مطالعه تاریخ و فلسفه و ترجمه متون فارسی
به فرانسه مشغول شد.

خود گوبینو در نامهای به خواهرش مینویسد« :در ایران همه چیز
هست ،زندگی ،خدا ،هستی و نیکی .من به ایران آمدهام تا ببینم مردم این
سرزمین پهناور و باستانی چطور زندگی میکنند و چطور میاندیشند».
گوبینو در صفحه  273كتاب «سهسال در آسیا» ،ترجمه عبدالرضا
هوشنگ مهدوی (نشر قطره تهران) درباره آيينهاي نوروزي نوشته است:
«در دربار قاجار آغاز سال نو را حتی در نیمه شب با سالم خاص -سالم
بزرگ -جشن میگرفتند که فقط شاهزادگان بالفصل ،علما ،سادات ،مامورین
عالیمقام و چند نفر از افسران به آن مراسم دعوت میشدند».
ارتقای درجه کارکنان دولت در نوروز
«یاکوب ادوارد پوالک» ،سياح معروف اتريشي ،به دعوت امیرکبیر
برای تدریس در دارالفنون همراه با شش استاد اتریشی دیگر در سال ۱۲۳۰
هجریقمری به ایران آمدند .او با تربیت دانشآموزان دارالفنون و تألیف
اولین کتب پزشکی مدرن ،نقشی کلیدی در معرفی پزشکی نوین به ایران
ایفا کرد .دکتر پوالک در سال  ۱۲۳۴هجری قمری ،پس از دکتر کلوله و
قبل از استخدام دکتر تولوزان ،طبیب مخصوص ناصرالدینشاه بود و پس از
دهسال اقامت در ایران به وطن خود بازگشت.
پوالک در آغاز به زبان فرانسه تدریس میکرد ،ولی ضعف ترجمه او را
واداشت تا به آموختن زبان فارسی بپردازد .او پس از شش ماه ،درس پزشکی
خود را به فارسی ارائه کرد.
کتاب «سفرنامه پوالک» را کیکاووس جهانداری به فارسی ترجمه
کرده و در انتشارات خوارزمی چاپ شدهاست.
پوالک نیز در سفرنامهاش مینویسد« :ناصرالدینشاه قاجار اهمیت
زیادی به عید نوروز میداد ،به طوری که مراسم آغاز سال نو را حتی در
نیمهشب جشن می گرفت .در یکی از روزهای نوروز ،ملکه مادر نیز مراسم
سالم زنانهای در محدوده خود برپا میکرد که شاهزاده خانمها و اطرافیانش
در آن شرکت داشتند و ضمنا از خانمهای سفرای اروپایی دعوت بهعمل
میآمد ...عالوه بر آن نوروز موقع ارتقا دادن درجه کارکنان دولت نیز بود.
تمامی دارندگان مشاغل عمده کشور یا تغییر مییافتند یا تثبیت میشدند .در
بقیه روزها شاه به دیدار مهمترین روحانیان میرفت و آنها از وی با سادگی
تمام پذیرایی میکردند».
هدایای نوروزی
«لرد کرزن» ،سیاستمدار بریتانیایی که در دوره قاجار سفری به ایران
داشته ،درباره پیشکشهای نوروزی که به شاه تقدیم میشد ،در صفحه
 570كتاب «ایران و قضیه ایران» ،ترجمه وحید مازندرانی (انتشارات علمی و
فرهنگی) نوشته است« :مبالغی که حضرت شهریاری در عید نوروز برای رفع
رنجش و کدورت خاطر شاهانه یا ابراز عنایت ملوکانه دریافت مینمود ،سابقا
از اقالم عمده درآمد شاهی به شمار میرفت».
گاسپار دروویل فرانسوی هدایایی که در عید نوروز به شاه قاجار اهدا
میشد را دهمیلیون فرانک برآورد کرده است .جیمز موریه میگوید« :اما شاه
در عوض به تمام اهل حرم و خدمه بیحد وحصر خود و همچنین به کلیه
حکام و دولتمردان خلعت میبخشید».

عیدیدادن به
طبیب مخصوص ناصرالدینشاه

دکتر ژوانس فووریه ،طبیب مخصوص ناصرالدین شاه ،در صفحههاي -232
 236كتاب خود موسوم به «سهسال در دربار ایران » ،ترجمه عباس اقبال آشتیانی
(انتشارات دنیای کتاب )1362 -درباره مالقات شاه با مردم در عید نوروز نوشته
است« :تعیین دقیق نوروز بر عهده منجمباشی شاه بود .پس از اینکه فرارسیدن نوروز توسط منجمباشی
اعالم گردید ،مردم اقدام به دید و بازدید از یکدیگر میکردند .از جمله این مالقاتها دیدار با شاه بود که به
آن رسم سالم یا بارعام شاهانه گفته میشود .بنابراین رسم ،همه مردم از طبقات مردم و درباریان و سفرای
خارجی در محوطه حیاط یکی از کاخهای شاه واقع در ارگ سلطنتی جمع میشدند تا با ناصرالدینشاه دیدار
کنند .شاه نیز برای حاضرین صحبت میکرد و ضمن تبریک سال نو ،آرزوی سالی خوب و پر برکت برای
مملکت و همگان مینمود».
او خاطره روز عید را اینگونه بیان میکند« :امروز روز عید نوروز است و من به عادت هر روز از خیلی
زود به انتظار بیرون آمدن شاه از در نارنجستان در باغ گلستان قدم میزنم .اعلیحضرت بیرون آمد و مرا به
اشارهای به خدمت خود خواست و من پیش رفتم .دامن خود را که پر از فیروزه بود گشود و از آن میان با
دقت تمام سه قطعه درشتتر را جدا کرد .سپس جمیع آنها را تحت آزمایش آورد و از آنها آن را که منظمتر
و خوشگلتر بود برداشت و به من داد و گفت این عیدی شماست».
«نوروز در حقیقت اول سال رسمی ایرانیان است ،چه سالهای اسالمی قمری است و اعیاد و ایام
سوگواری ایشان در عرض سال همچنان که پیش ما ثابت است ،ثابت نمیماند؛ فقط نوروز الیتغیر است و
همیشه درست با روز اول اعتدال ربیعی یعنی موقعی که آفتاب به برج حمل میرسد و بهار شروع میشود،
تطبیق میکند و نتیجه این کیفیت چنین شده است که امروز زمان تحویل با ساعت شش و نیم بعداز ظهر
مصادف گردیده و آن را اخترشناسباشی شاه استخراج نموده است».
او مینویسد« :تاالر بزرگ موزه که مراسم سالم در آنجا بهعمل خواهد آمد ،خیلی زودتر از ساعت
شش از جمعیت پر شده بود .تمام اعیان مملکتی در آنجا جمع بودند و وزرا و صاحبمنصبان نظامی خارجی
را هم دیدم .این صاحبمنصبان خارجی که کم و بیش لباس صاحبمنصبی ایران را بدون تعارف خریدهاند
در حقیقت خوشنشینانی هستند که خواستهاند با استخدام این لباس یا ترکیبکردن آن با اجزاي دیگری از
لباسهای نظامی گوناگون ،لباسی داشته باشند که برای مجلس نقلیه مناسبتر مینماید تا برای مجالس
جدی .اعلیحضرت ساعت شش به تاالر وارد شد و بر روی قالی زربفت کهنهای که در پای تخت فتحعلیشاه
انداخته بودند به رسم معمولی ایرانیها نشست و بر بالش مرواریددوز تکیه داد .شاه مثل روزهای سالم یا
مهمانیهای بزرگ در جواهر غرقه بود و نور فراوان چهلچراغهای بزرگ و شمعدانها و چراغهای دیواری
تاللو عجیبی به آنها میداد .به عالوه منظره این تاالر که سراپا آینهکاری است بسیار خیرهکننده است».
فووریه ادامه مراسم نوروزی را اینگونه روایت میکند« :در هریک از دو طرف تخت عدهای از
روحانیون ایستادهاند و روبهروی شاه در چهارقدمی ،صدراعظم برپا ایستاده و چند قدم عقبتر در طرف چپ
ظهیرالدوله رئیس تشریفات و داماد شاه قرار گرفته ،من در دوقدمی عقب سر امینالسلطان ایستادهام اما
قدری متمایل به طرف راست تا در جلوی جمعیتهای مختلف اعیان دولت را بهتر ببینم .در دقیقه معین
اخترشناسباشی باوقار تمام و قدمهای آهسته به جلوی شاه میآمد و پس از تنظیم ساعت شروع سال نو را
اعالم میکند .سپس عقبعقب خارج میشود و دو تن از سادات به شاه تبریک و سالمت باد میگویند».
شمسالعماره ،تاالر پذیرایی سفرای خارجی
کارالسرنا در صفحههاي  339-323سفرنامهاش موسوم به «آدمها و آیینها در ایران» با ترجمه
علیاصغر سعیدی (زوار )1362 -به توصیف مراسم سالم نوروزی که در دربار سلطان صاحبقران شاهد
آن بوده ،میپردازد« :آن روز من برای شرکت در مراسم سالم و حضور در جایگاه که وزیر امور خارجه
برای هیاتهای نمایندگان خارجی و اروپاییان مقیم تهران در نظر گرفته ،دعوت شده بودم .این جایگاه در
حیاط درونی قصر در سمت چپ تاالر واقع شده بود و برای تماشای همه حاضران و تمام جزییات مراسم
و تشریفات سالم ،جای بسیار مناسبی بود .در خیابانی که به قصر منتهی می شد ،آنچنان انبوه جمعیت
همهجا را پر کرده بود که خیلی با زحمت توانستم جایی برای عبور باز کنم .همه زیباترین لباسهای خود
و درواقع رخت نو خود را پوشیده بودند ،چون مردم باور دارند که در نوروز پوشیدن لباس نو خوشبختی
میآورد .تعداد زیادی از جمعیت کالههایی بر سر گذاشته بودند که برای این مراسم خریداری شده بود .من
عبور نمایندگان خارجی را که همگی با لباسهای بهتمام رسمی و شکوه و شوکت خاصی برای شرکت در
سالم نوروز میرفتند ،به چشم دیدم .وزیران مختار کشورهای خارج در دربار ایران معموال پیش از آنکه
شاه به تاالر بیاید ،در عمارت خورشید حضور مییابند».
وی با اشاره به تبریک عید نوروز سفرای خارجی به پادشاه قاجار مینویسد« :این نمایندگان از جانب
دولتهای متبوعشان توسط مترجمان خویش به شاه سال نو را تبریک میگویند و شاه هم به همانترتیب
و از طریق همان مترجمان جواب الزم را میدهد .نظامیان در صفهای مرتب و با آهنگ دسته موزیک در
ردیفهای اول ،از خیابانها میگذشتند .در میدان توپخانه ،توپچیها میان گلولههای طالیی و نقرهای رنگ
توپ که آنها را به صورت هرم درآورده بودند و زیر آفتاب میدرخشیدند و دستگاههای توپ که آنها را هم
خوب جال داده بودند ،ایستاده و آماده شلیک بودند».
این جهانگرد میگوید که مقامات بلندپایه کشوری و افسران ارتش ،روسای ادارات مختلف ،طبقات
روحانی ،وقایعنگار ،ملکالشعرای دربار و جمعیتی از قشرهای گوناگون برای عرض شادباش به شاه راهی
قصر میشدند و اینگونه ادامه میدهد« :فراشان که سینیهای پر از شیرینی روی سر داشتند و روی آنها
روپوش زربفتی نیز انداخته بودند ،به هر سو در رفت و آمد بودند .عده زیادی زن با چادرهای نو زردوزی
شده از کنار من میگذشتند .جالی کفشهای ساغری سرخ ،زرد ،آبی و سبزرنگ آنان از دور داد میزد که
برای اولینبار است آنها را میپوشند».
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سالم نوروزی به روایت یک جهانگرد زن
«مادام کارالسرن» ،جهانگرد معروف ایتالیایی،
در دورانی که در دربار ناصرالدین شاه حضور داشت،
نوروز و آیینهای آن را از نزدیک دید و در سفرنامه
خود به توصیف آن پرداخت« :وقتی که من در تهران
بودم ،به مناسبت فرارسیدن نوروز ،طبق آداب و
رسوم کشور در قصر شاه مقدمات برگزاری سالم
فراهم میشد .مراسم جشن و عید در مشرق زمین
بعد از غروب آفتاب آغاز میشود .در آن سال که من
در تهران بودم ،شب نوروز تعداد زیادی از درباریان
صاحبنام ،برای عرض شادباش به قصر شاه رفته
بودند ولی به آنان خبر داده شده بود که فردای آن
روز مراسم سالم برگزار نخواهد شد».
این سیاح ایتالیایی ادامه میدهد« :کاشف به
عمل آمد چون در دربار ایران به انجامدادن هیچکاری
بدون مشورت با منجمان اقدام نمیکنند ،شاه در این
مورد نیز خواسته یا ناخواسته نظر منجمباشی را
خواسته بود و او به علت نزدیکی ستارهها (قران
کواکب) روز دوم نوروز را برای برگزاری مراسم سالم
مناسب تشخیص داده بود .مردم تهران از اینکه
سالم نوروزی به یکروز بعد افتاده بود ،شگفتزده
شدند ،ولی به زودی شگفتی آنها به خوشحالی
گرایید ،زیرا آنها باران سیلآسایی را که در اولین
روز سال در تهران باریدن گرفته بود ،به چشم دیدند.
این رویداد موجب شد مردم اقبال بیشتری به مساله
غیبگویی ،پیشگویی و رمالی پیدا کنند ،اما برخی
از مردم که از سایر مردم هوش و ذکاوت بیشتری
داشتند و به خرافات و سادهاندیشی باور نداشتند و
زودباور نبودند ،این معجزه را از صدقه سر هواسنج
قصر پادشاه تهران میدانستند».

بخش دوّم
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موزه موسسه اطالعات در سال آینده افتتاح میشود

تا پیش از این برخی از دستگاهها و آالت و ادوات قدیمی چاپ
و نشر متعلق به موسسه اطالعات در یک سالن کوچک نگهداری
میشدند که بازدیدکنندگان از موسسه میتوانستند از آنها هم دیدن
کنند .اما امسال باالخره بعد از سالها ،ایده توسعه این قسمت که
بهعنوان موزه موسس��ه اطالعات ش��ناخته میشد تا حد یک موزه
تماشایی به همت برخی از کارکنان موسسه اجرایی شد.

سیدعلیمحمد هاشمی ،مسئول احداث و توسعه موزه روزنامه
اطالعات میگوید :ما پیش حاجآقا دعایی رفتیم و گفتیم خوب است
برای نمایش دس��تگاهها و ادوات قدیمی که در انبار تلنبار ش��دهاند
فضایی را در نظر بگیریم و باتوجه به س��بقه تاریخی آنها چیدمانی
انجام بدهیم تا بتوانیم این وسایل را برای عالقهمندان در معرض
نمایش بگذاریم.
منچندینسالاستکهبهاینفکرهستموازآنجاکهبهعنوان
نمایندهموسسهاطالعاتدرمحافلنمایشگاهیمطبوعاتیشرکت
میکنم همیش��ه با این درخواس��ت از سوی مخاطبان مواجه بودم
که از پرس��ابقهترین روزنامه کشور میخواستند چنین ابتکارعملی
به خرج بدهد .بخش��ی از این درخواس��تها در دفاتر نظرس��نجی
روزنامه در نمایش��گاه مطبوعات ثبت ش��ده است و بخشی توسط
مردم و میهمانان موسسه بهشکل مستقیم بیان میشد که ما هم
آن را منتقل میکردیم .برخی افراد که آشنایی بیشتری با روزنامه
اطالعات دارند توقع داش��تند به موزه روزنامه بهای بیش��تری داده
شود تا حالت واقعی موزه به خودش بگیرد.
بنابرای��ن با موافق��ت مدیریت روزنامه ،فض��ای بزرگتری

(در ح��دود  300مت��ر) به ای��ن کار اختصاص داده ش��د و با صرف
کمترین هزینه تصمیم به احداث موزه گرفتیم .نصب سقف کاذب،
نورپردازی ،اصالحات و تعمیرات و ساخت ویترینها از صفر تا صد
توس��ط کارکنان موسسه اطالعات تحت مدیریت مهندس جاوید
یزدانی انجام شد.
این اتفاق برای اولین بار اس��ت که میافتد و تنها نش��ریهای
که موزه دارد ،موسس��ه اطالعات است؛ بااین حال چندسال پیش
رییس وقت شورای شهر کمکی به راهاندازی این موزه نکرد و همه
کارها با هزینه خود موسسه انجام شده است.
برخی دستگاهها همچنان قابلیت استفاده دارند و میتوانیم
دمو (نسخه نمایشی) آنها را بهصورت زنده نمایش بدهیم .همچنین
امکان اس��تفاده از سیستم واقعیت افزوده را فراهم کردیم ،طوری
که با اسکن بارکد توسط گوشی تلفن همراه هوشمند ،توضیح الزم
درباره اغلب اقالم و دستگاههای موزه توسط فیلم در اختیار مخاطب
قرار خواهد گرفت.
ما سعی کردهایم تمامی قطعاتی را که از سال  1305در چاپ،
انتشار و توزیع روزنامه مورد استفاده بودهاند حفظ کنیم تا در این موزه
به نمایش دربیایند .اولین ماشین چاپ دستی روزنامه ،اولین گارسه
حروفچینی دستی ،ماشینهای الینوتایپ یا سربی ،تکنولوژی پانچ
و کامپیوترهای ابتدایی از جمله این وسایل هستند.
روزنامه اطالعات اولین موسسه رسانهای بود که اسکنرهای
اولیه را در اوایل دهه شصت بهکار گرفت .این اسکنرها میتوانستند
تصاویری را که رویشان چسبانده میشد با کیفیت باال اسکن کنند.
نمونهای از آنها در موزه وجود دارد .درحال حاضر اسکنرها تا اندازه
دوربین تلفن همراه کوچک شدهاند.
از آنجا که دستگاههای چاپی که در دوران مختلف در موسسه
بهکار گرفته ش��ده بس��یار بزرگ بودهاند ،فقط اولین دستگاه چاپ
دس��تی در موزه وجود دارد؛ بهج��ز آن بازدیدکنندگان میتوانند از
دستگاههای چاپ فعلی که در حال کار هستند دیدن کنند.
آقای هاش��می با اش��اره به دوچرخهای که وسط سالن موزه
بهچشم میخورد میگوید :توزیع روزنامه ابتدا توسط دستفروشان
و سپس توسط همکاران بخش توزیع با دوچرخه و موتور سهچرخه
انجام میگرفت .درحال حاضر اینکار توس��ط خودروهای روزنامه

انجام میش��ود .موسس��ه اطالعات در هر جا که توسط جمهوری
اسالمی ایران نام شهر به آن اطالق شود ،حضور دارد و دارای 580
نمایندگی در سراسر ایران است.
در موزه تعدادی اقالم اداری هم وجود دارد ،از جمله چرتکه،
ماشینحسابهای دستی ،المپی و برقی و کامپیوترهای حسابگر
که فیشهای حقوقی و اداری توسط آنها بهچاپ میرسید.
زمانی که برای درج نش��انی و مشخصات مشترکان روزنامه
برای ارس��ال نشریات به آنها سیس��تم کامپیوتری وجود نداشت،
نشانی مشترکان روی مهرهای فلزی چاپ میشد تا هر روز توسط
دس��تگاه و این مهرها روی پاکتها اس��تامپ شود .تعدادی از این
پلیتها (صفحات فلزی) نیز در موزه وجود دارد.
یک دستگاه صحافی دستی در موزه هست که مجالت توسط
آن مفتول میشدند.
کارگران بخش سیلندرسازی باید محیط را در دمای خاصی
نگه میداش��تند تا زمانی که محتویات فیلم به سیلندر داده میشد
مش��کلی پیش نیاید .به این منظور از یک دماسنج قدیمی استفاده
میکردند که امروز در موزه روزنامه اس��ت؛ دس��تگاهی که در نگاه

اول نمیش��ود حدس زد چیس��ت و برای چه مقصودی بهکار برده
میشود.
ب��رای آنکه موزه صرفا به محل نمایش دس��تگاههای فنی
و خش��ن تبدیل نش��ود ،دیوارها با تعدادی تابلو ،تصاویر اهدایی و
تقدیرنامههایی که هر یک به نوعی با تاریخچه موسسه اطالعات
مرتبط هستند آراسته شدهاند.

از راست :ماشين الينو تايپ  -كارسه حروفچيني  -اولين ماشين چاپ روزنامه

عكسها :احسان كاظملو
ش��د .همچنین از اداره پشتیبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اطالع دادهاند که یک ماشین چاپ مازاد ،از همان نوع که زمانی
در موسسه اطالعات استفاده میشد را در اختیار دارند و میخواهند
آن را به این موزه اهدا کنند.
موزه موسس��ه اطالعات به یاری خدا در سال  1398افتتاح
خواهد شد و گروههای مختلف و مرتبط مانند دانشجویان رسانه،
ارتباطات ،چاپ و گرافیک میتوانند از آن دیدن کنند .فعال برای
چاپ بلیت و بازدید آزاد برنامهریزی نش��ده اس��ت و این پیشنهاد
باید در هیأت مدیره موسسه مطرح شود.
مهندس جاوید یزدانی ،سرپرست تعمیرات و ساخت و تولید
موسسه اطالعات ،درباره اقداماتی که برای راهاندازی موزه انجام
شده است میگوید :تعدادی از قطعات بعضی دستگاهها باز شده
بود یا کسری داشت .بعضی دستگاهها هم برای جابهجایی باید باز
و به چند قطعه تقسیم میشدند .بازسازی دستگاهها ،دکورسازی
و ساخت ویترینها کار یک تیم  36نفره از همکاران ما و پرسنل
قس��مت برق موسسه اس��ت که زیرنظر علی آذرنیا ،کار چیدمان
موزه را هم برعهده گرفتند.
وی میافزای��د :دس��تگاههای فن��ی قدیمی که بهش��کل
مکانیکی کار میکنند و رنگ و بوی گذش��ته را دارند ،برای من
جالب ترند.

علی آذرنیا ،دبیر س��رویس عکس روزنامه اطالعات ،درباره
تاریخچه عکس در مطبوعات ایران میگوید :دهم تیر  1306برای
اولین بار عکس وارد مطبوعات ایران شد و تصویری از رضاشاه در
روزنامه اطالعات بهچاپ رس��ید .اولین سرویس عکس مطبوعات
اوايل دهه سي توسط ایوب کالنتری در روزنامه اطالعات راهاندازی
شد .روزنامه اطالعات در بسیاری از زمینههای مطبوعاتی پیشتاز
است و وجود چنین موزهای میتواند موید این موضوع باشد.
همزمان با تاجگذاری محمدرضاشاه ،موسسه اطالعات برای
نش��اندادن س��طح تکنولوژی موجود در کشور ،اقدام به چاپ یک
ویژهنام��ه رنگ��ی در  24صفحه کرد؛ اگرچ��ه در آن زمان روزنامه
بهصورت س��یاه و س��فید چاپ میشد تا تولید آن مقرون به صرفه
باش��د .بع��د از انقالب هم از آنجا ک��ه هزینه چاپ رنگی باال بود ،تا
مدتها فقط در ایام خاص مانند  22بهمن روزنامه بهشکل رنگی
چاپ میش��د .از س��ال  1377روزنامه اطالعات با صفحات رنگی
بهچاپ رسید.
ن قدیمی که
در م��وزه موسس��ه اطالع��ات تعدادی دوربی�� 
عکسهای آنها توس��ط نگاتیو در آتلیه چاپ میش��د وجود دارد.
پیش از انقالب در موسسه اطالعات آتلیه و پرده آبی وجود داشت
تا تصویربرداری حرفهای از هنرمندان و ورزشکاران در همان محل
موسسه انجام شود.
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علی آذرنیا -ارمغان زمانفشمی -علیمحمد هاشمی و جاوید یزدانی در كنار دستگاه دوربين ليتوگرافي

البته بخش��ی از تابلوها و تقدیرنامههای ارزش��مند موسسه
در دفاتر مدیران یا س��الن تش��ریفات قرار دارند که ممکن اس��ت
بعدها به موزه منتقل شوند ،از جمله تصویر کمیابی از داخل مرقد
امام رضا(ع) که درحال حاضر در س��الن تشریفات برای میهمانان
موسسه نصب شده است.
میز س��ناتور عباس مسعودی یکی دیگر از وسایل بهنمایش
درآمده در موزه است .بنیانگذار موسسه اطالعات در دفتر کار خود
از دنیا رفت و این میز تداعیکننده مرگ نوستالژیک اوست.
در گذش��ته ،موسسه اطالعات با خبرگزاریهای معتبر دنیا
مانند فرانسپرس ،یونایتدپرس ،رویترز و آسوش��یتدپرس طرف
قرارداد بود و آنها حتی امکان ارس��ال تصاویر رادیویی را توس��ط
دستگاههایی که درحال حاضر در موزه نگهداری میشوند داشتند.
توس��ط این دس��تگاهها که به رادیو فوتو معروفند ،روزی یکی دو
عکس دریافت میش��د که پس از ظهور در روزنامه مورد استفاده
قرار میگرفت .برخی از تصاویر تاریخی از جنگ ویتنام و کودتاها
به این شکل در اختیار روزنامه اطالعات قرار گرفتهاند.
بعده��ا اخب��ار خبرگزاریه��ای بینالملل��ی ب��ه تلفنهای
اختصاصی فرستاده میشد .در نهایت وقتی کامپیوتر رواج پیدا کرد
همه توانستند از طریق اینترنت به خبرها دسترسی پیدا کنند.
همچنی��ن تع��دادی از رادیوه��ای ق��وی که در گذش��ته
دائما برنامههای رادیوهای بیگانه توس��ط آنها ضبط میش��د تا
محتوایش��ان در اختیار سرویسهای مختلف روزنامه قرار بگیرد
در موزه به نمایش گذاشته شدهاند.
نوار حاوی گزارش نخستین سفر فرح پهلوی بهعنوان ملکه
آینده ایران به فرانسه که در یکی از دستگاههای ضبط قرار داشته
هنوز از آن خارج نشده است.
آقای هاشمی با بیان این موضوع میافزاید :وقتی این نوار را
برای بهرام مسعودی (فرزند عباس مسعودی) پخش کردم تعجب
کرد ،زیرا از وجود آن خبر نداشت.
داستان پیداشدن این دستگاه و نوار داخل آن شنیدنی است.
آقای هاشمی دستگاه را در میان آتوآشغالهایی که در ساختمان
قدیمی امور مشترکان روزنامه ریخته شده بود پیدا کرده و نسبت
به آن کنجکاو شده ،کاتالوگ آن را جستجو کرده ،خوانده و متوجه
ش��ده با برق  110ولت کار میکند .س��رانجام توانسته دستگاه را
بهکار بیندازد و راز آن را کشف کند .سپس تا زمان گشایش موزه
آن را در دفتر کار خود نگهداری کرده است.
در آین��ده برخ��ی آیتمه��ای دیگ��ر از قبی��ل تصاویر همه
سردبیران دوران مختلف روزنامه به موزه اطالعات افزوده خواهند
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تأليف فرزین رضاییان

نوروز در بیش از ده کش��ور جهان جش��ن
گرفته میشود .در این میان دوازده کشور ایران،
افغانس��تان ،پاکستان ،قزاقس��تان ،ازبکستان،
قرقیزس��تان ،ترکمنس��تان ،تاجیکس��تان،
آذربایج��ان ،عراق ،ترکی��ه و هند ،عضو پرونده
ثبت جهانی نوروز هس��تند و کشورهای چین و
مغولس��تان نیز قصد ارائه تقاضای رسمی برای
پیوستن به این پرونده را دارند.

عکسها :کتاب «جهان نوروز»

هفت شهر عید
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ریختن سمنو در کاسه -اولگی /غرب مغولستان

رقص سنتی آذربایجانی -باکو /جمهوری آذربایجان

گردهمایی گروه اقوام پارس در تختجمشید برای گرامیداشت نوروز -ایران
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سفره نوروز -کاشغر  /غرب چین

نوروزگاه شهر دوشنبه  -جمهوري تاجيكستان

خوان نوروزی که با تعدادی از اقالم هفتشین و برخی از
اقالم هفتسین تزئین شده است -جمهوری تاجیکستان

نوید بهار -سمرقند /جمهوری ازبکستان
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آیینهای نوروزی در میان کودکان و نوجوانان -ترکیه

گردشگری

درایرانبهاینمناطق
سفرنکنید!

ایران ،جاذبههای طبیعی و تاریخی بسیار دارد .چندسالی میشود که
گردشگران ایرانی بهجز شمـال کشور ،نقاط دیدنی دیگر را هم شناسایی
کردهاند اما این دلیل نمیشود هرکس به هرجا دلش خواست برود .مرور این
مطلب نشان میدهد که چرا در ایران نباید به برخی مناطق سفر کرد!
زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی
استان سمنان ،استانی است که همزمان چهارفصل را میتوان در آن دید .مناظر بدیع جنگل ابر هر بینندهای را میخکوب میکند اما اگر
قرار باشد سفر به این استان نسل موجود زندهای را منقرض کند ،بهتر است فعال دور آن خط قرمز بکشیم.
ن
طی  16سال گذشته  42قالده یوز در ایران تلف شدهاند که  70درصد آنها مربوط به تصادفات جادهای بوده است .مناطق توران در استا 
سمنان ،راور در کرمان ،نایبندان در خراسان جنوبی ،میاندشت در خراسان شمالی ،بردسکن در خراسان رضوی و پارک ملی کویر عباس آباد
اصفهان زیستگاههای اصلی یوزپلنگ ایرانی هستند .اگرچه در سالهای اخیر به همت فعاالن محیط زیست ،اقدامات خوبی در راستای خرید
آغلهای دامداران و خروج آنها از زیستگاه یوزپلنگها انجام شده اما تا اطالع ثانوی بهتر است از انجام سفرهای غیرضروری و تفریحی به
این مناطق خودداری کنیم یا با احتیاط کامل در جادهها برانیم.
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جاذبههای طبیعی
باداب س��ورت ،چش��مهای کمنظیر در روستای ارس��ت بخش چهاردانگه استان مازندران است .این
چش��مه بهلطف بیتوجهی ش��گفتآور مسئوالن متولی گردشگری در شرف نابودی کامل قرار دارد .حاال
که هیچ مسئولی به فکر وضعیت این سایت گردشگری فوقالعاده نیست ،از مردم غیرمسئول همینقدر
برمیآید که به این منطقه سفر نکنند!
راهرفتن با کفشهای عاجدار و میخدار روی حوضچههای پلکانی رنگارنگی که نظیرش��ان فقط در
چند کشور دنیا مانند آمریکا ،نیوزلند و ترکیه وجود دارد ،بافت آنها را از بین میبرد.
کمپینگ در کنار چشم ه باداب سورت که معموال با کباب درست کردن و ریختن زباله در اطراف آن
همراه است ،این گنجینه ارزشمند را در معرض خطر جدی قرار داده و بیم آن میرود که نسلهای آینده
جز افسانهای از آن نشنوند.

ارتفاعات كوه گوگجه داغ در استان گلستان

دریا و جنگل
هنوزیادنگرفتهایمچطورازطبیعتکشورماننگهداری
کنیم .میگویند طوری از طبیعت خارج شوید که انگار هرگز
به آن وارد نشده بودید؛ یعنی هیچ اثری از حضور خود در آن
بهجا نگذارید .اما نگاهی به وضعیت امروز جنگلها ،دریاها،
دریاچهها ،تاالبها ،رودخانهها و چش��مهها نش��ان میدهد
که چه به روزش��ان آوردهایم،طوری که اگر جنگل یا ساحل
پاکیزهای به تورمان خورد ،اولین کاری که میکنیم این است
که عکس��ی از آن میگیریم و در اینترنت میگذاریم و مثال
مینویسیم اینجا سوییس نیست ،گیالن خودمان است!
اگر قرار نیس��ت یاد بگیریم که جنگل و رودخانه و دریا
و حتی جوی داخل ش��هر ،س��طل زباله ما نیست ،همان بهتر
ک��ه قید رفتن به س��واحل را بزنی��م و آنها را بیش از این نابود
نکنیم.
تصویری که مالحظه میکنید ،مربوط به پش��ت س��د
لتی��ان در نزدیک��ی تهران اس��ت ،جایی که آب آش��امیدنی
پایتخت را تأمین میکند!
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سفر از روی ُمد!
تا چندس��ال پیش مقصد اغلب تورهای گردش��گری ،مناطق خوش آب و هوا و ییالقی مانند کنار دریا یا قلعه رودخان گیالن بود .فرهنگیترها هم مقصدی مثل کاش��ان را انتخاب میکردند تا خانههای
تاریخی را ببینند و با گالبگیری آشنا شوند.
بعد کویرنوردی مد شد؛ یعنی شترسواری و آفرود و عکس گرفتن با کویر بیانتهای طالیی .هرکس با لباس خاکی رنگ یا سبز لجنی در کویر عکس نداشت ،از کاروان مد ایرانگردی عقب افتاده بود.
در سال گذشته ظاهرا سفر به جزایر خلیجفارس مد شده بود .گردشگران ،خاک رنگارنگ جزیره هرمز و خاک نقرهای جزیره هنگام را به توبره میکشیدند و برای یادگاری با خودشان میبردند.
از االن به شما میگویم که در سال آینده سفر به مناطق کمتر شناخته شده ایران مد خواهد شد؛ جاهایی که درحال حاضر بیشتر برای باستانشناسان ،گیاهشناسان و عالقهمندان به تاریخ و جغرافی جذابیت
دارد .یعنی بهزودی نوعی از ایرانگردی مد خواهد شد که براساس آن هرکس به جای عجیب و غریبتری برود و عکسهای شگفتانگیزتری در اینستاگرامش به اشتراک بگذارد برنده است!
گردشگران
اگرچه ممکن است یکی دوشب خوابیدن در یک خانه بومگردی و خوردن یکی دو وعده غذای محلی اندکی به اقتصاد یک منطقه کمک کند اما باید حساب و کتاب کرد که تردد بیش از اندازه
ِ
بیتوجه به فرهنگ و طبیعت یک منطقه چه آثار سوئی میتواند در آن منطقه داشته باشد.
اینطور که پیداس��ت هر مقصدی را که در نظر بگیریم ،س��فر به آن با خس��ران و حس��رت همراه خواهد بود .ش��اید بهتر باشد امسال نوروز بهجای سفر ،کمی درباره مهربانی با محیط زیست و توجه به آثار
باستانی مطالعه کنیم ،پیش از آنکه الزم باشد به اتاقمان برویم و به کارهای زشتمان بیندیشیم!
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جاذبههای تاریخی
در جنوب شهر دامغان منطقهای وجود دارد که در آن سه طبقه متمایز مربوط به
دوران پیش از تاریخ تشخیص داده شده است.
ازآنجا که همهچیزمان باید به همهچیزمان بیاید ،این منطقه که با نام تپهحصار
شناخته میشود نیز مانند بسیاری دیگر از مناطق تاریخی کشور به حال خود رها شده
است .در آنجا میتوان سفالها و اسکلتهای انسانی مربوط به هفتهزارسال پیش
از می�لاد را ک��ه از خاک بیرون زدهاند مش��اهده کرد .همچنین آثار حفاری غارتگران
میراث فرهنگی که به دنبال گنجینههای ارزش��مند ،تپهها را س��وراخ سوراخ کردهاند
به چشم میخورد.
این منطقه به یک نگهبان سپرده شده است که از بیم جانش شبها جرأت بیرون
آمدن از اتاقک خود را ندارد .برای تکمیل نابودی تپهحصار ،هرچند ساعت یکبار هم
قطارهای تهران -مش��هد از وس��ط این محوطه هفتهزارساله عبور میکنند و لرزه
براندام دیوارهای خشتی تاریخی میاندازند!
ازاین دست مناطق در سراسر ایران کم نداریم ،از قصر شیرین و مهاباد و شوش
تا زابل و چابهار و بوش��هر و بندرعباس پر اس��ت از جاذبههای تاریخی که در معرض
خطر نابودی قرار دارند.
سفر به چنین مناطقی نهتنها برای همه جذاب نیست بلکه برای عالقهمندان نیز
جز تأسف حاصلی در بر ندارد و بهطور ناخواسته منجر به نابودی کامل آثار باقیمانده
در خاک زیر پای آنها میشود.
س��تون مهرههای اسکلت بختبرگشته متعلق به هزاران سال پیش در تصویر
مشخص شده است!

گر دشگري

یک تجربه متفاوت
تعطیالت نوروز در تهران
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اگر نوروز امس��ال به هر دلیلی از تهران بیرون
نمیروی��د يا قصد س��فر به ته��ران را داريد ،نگران
نباش��ید! نوروز امسال میتوانید تجربهای متفاوت از
تعطیالت عید نوروز در تهران داش��ته باشید .با یک
سوم هزینهای که همیشه برای خرید بلیت هواپیما
یا قطار برای س��فرهای داخلی ص��رف میکردید،
میتوانید از تمام زیباییهای تهران دیدن کنید.
اگر تصورتان از تهران ش��هری ش��لوغ و پر از
آلودگی و ترافیک است ،باید در عید نوروز به تهران
سفر کنید تا نظرتان در مورد پایتخت کشور به کلی
تغییر کند .پایتخت در نوروز واقعا دیدنی میش��ود و
بهتری��ن زمان برای لذتبردن از آب و هوای تهران
هم همین زمان است.

کاخ سعد آباد
کاخ سعدآباد تهران در دامنه رشتهکوه البرز و در
شمالیترین و خوش آبوهواترین منطقه تهران واقع شده
است .با اینحال میتوان گفت زیباییهای کاخ مرمر ،موزه
ماشینها ،موزه میرعماد ،کاخ اسود و شمس در هیچ فصل
دیگری مانند بهار به چشم نمیآید!
مجموعه سعدآباد شامل جنگل طبیعی ،چشمهسار ،قنات،
باغستان ،گلخانه و خیابان ،حدود  ۱۸۰هکتار مساحت دارد .در
زمان قاجار از این کاخ بهعنوان محل استقرار تابستانی شاهان
قاجار استفاده میشد و در زمان پهلوی اول نیز استراحتگاه او
بهشمار میرفت .کاخ سعدآباد بعدها به پهلوی دوم رسید و او
در ساختمانهای کاخ ،تغییرات و اصالحات متعددی ایجاد
کرد.
مجموعه کاخ سعدآباد شامل  ۱۸موزه مختلف
است که در گذشته ساختمان هر کدام از آنها ،کاخ
اختصاصی یکی از اعضای خانواده شاهنشاهی
بوده است .از جمله مهمترین موزههای
دایر در مجموعــه کــاخ سعــدآباد
میتوان به کاخ موزه سبز،
مــوزه برادران امیــدوار،
موزه استاد فرشچیان
و موزه هنرهای
زیبا اشاره
کرد.

برج آزادی
برج آزادی که در گذشته به نام برج شهیاد شناخته
میشد ،از اصلیترین نمادهای شهر تهران است و البته در
تمامي دنیا ،ایران را با این نماد میشناسند .بنای میدان آزادی
تهران در سال  ۱۳۴۹توسط معمار توانمند ایرانی ،حسین
امانت ،با سبکی تاریخی -هخامنشی ساخته شد.
این برج زیبا بهعنوان یک المان شهری ،فضاهای
معماری بسیار زیبا و کاربردی همچون موزه ،کتابخانه و
سالنهای چند منظوره هم دارد.
هر گردشگری که به تهران سفر میکند و عالقهمندان
به فرهنگ و هنر که ساکن تهران هستند ،از برج آزادی
بازدید میکنند .تورهای ایرانگردی نیز عموما در برنامههای
تهرانگردی خود بازدید از این موزه را در اولویت قرار
میدهند.
موزه ایران باستان
اگر میخواهید تعطیالت نوروزیتان متفاوتتر از سالهای
پیش باشد ،باید دیدار از موزه ایران باستان را به شما توصیه
کنیم .اصال هم فرقی نمیکند به تاریخ عالقه داشته باشید
یا نه ،دیدار از موزه ملی حتما شما را غافلگیر میکند .بنای
موزه الهام گرفته از کاخ بیشاپور در کازرون است و طرحی
چلیپایی دارد.
بهترین نمونه از یافتههای تاریخی کشور را میتوانید در
این موزه ببینید و با گذشته پر عظمت ایران باستانی آشنا
شوید.

خیابان ولیعصر
طوالنیترین و زیباترین خیابان تهران ،خیابان ولیعصر
است که با طولی  ۱۷.۹کیلومتری لقب بلندترین خیابان
خاورمیانه را هم دارد .این خیابان جنوبیترین نقطه تهران
را به بخشهای شمالی شهر متصل میکند .در مسیر خیابان
ولیعصر به غیر از فروشگاههای جذاب ،پارکهای بسیاری
زیبایی مانند پارک ساعی و پارک ملت نیز وجود دارند.
برج میالد
اگر میخواهید تجربه حضور در بلندترین نقطه تهران
را داشته باشید ،حتما سری به برج میالد بزنید .میالد ،برجی
چندمنظوره و مخابراتی در تهران است که بهعنوان بلندترین
برج کشور نیز شناخته میشود .میالد میتواند بهراحتی یک
روز از تعطیالت نوروزی شما را برای دیدار و گردش به خود
اختصاص بدهد .همچنین با انواع رستوران ،کافیشاپ و مراکز
خرید در بدو ورود تا انتهای سفر به خوبی شما را میزبانی
میکند.
البته در عیدنوروز فرصت استفاده از تخفیفهای بازدید
از برج میالد را هم خواهید داشت ،اما توصیه میکنیم با جیبی
پرپول به دیدار از برج میالد بروید ،چون مطمئنا دست خالی
بازنخواهید گشت.
دربند
شاید هرچیزی در تهران کهنه و تکراری شود ،اما دربند
همیشه جذابیتی برای غافلگیری شما دارد ،حتی اگر هرروز
به دیدار از دربند بروید .هر زمان در تهران حوصلهتان
سررفت ،میتوانید به دربند بروید تا حس و حال خستگی
و افسردگی از وجودتان بیرون برود.
دربند منطقهای خوش آب و
هوا در دامنه کوه البرز است و عالوه
بر طبیعت زیبایش ،مسیرهای بسیار
زیبایی برای پیادهروی و کوهنوردی
دارد .شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید
که براساس نظرسنجیهای انجام شده،
دربند همیشه اولین گزینه شهروندان
تهران برای گردشگری و پذیرایی از
مسافران خارجی و داخلی است.

پل طبیعت
پل طبیعت یکی دیگر از نمادهای پایتخت است که
عنوان بزرگترین پل پیادهروی تهران را هم به خود
اختصاص میدهد .پل طبیعت در سهطبقه همهروزه
میزبان عالقهمندان بسیاری است و اگر میخواهید
در بهترین زمان ممکن به دیدار از زیباییهای پل
طبیعت بروید ،نوروز را از دست ندهید.
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کاخ گلستان
کاخ گلستان یکی از بهترین مکانهای تاریخی شهر
تهران است که یادگارهایی از دوران حکومتهای
زندیه ،صفوی و قاجار را در خود جا داده است .این
بنا از نظر تاریخی شاهد وقایع بسیار مهمی همچون
انقالب مشروطه و تاجگذاری پهلوی اول و دوم بوده
است .همچنین آثار هنری زیبایی مثل تخت مرمر،
سنگ قبر ناصرالدین شاه قاجار که از شهرری به
اینجا منتقل شده و آثاری از کمالالملک و سایر
هنرمندان ایرانی و خارجی در این کاخ قرار دارند.
بناهای زیبایی همچون شمسالعماره و تاالر آینه و
عمارت بادگیر هم بسیار مورد توجه گردشگراناند.

موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهای معاصر در ضلع شمالی بلوار کشاورز و
بخش غربی پارک الله ،یکی از بهترین مکانهایی
است که میتوانید در تعطیالت نوروز از آن دیدن
کنید .این بنا در سال  ۱۳۵۶به همت کامران دیبا
و با حمایتهای فرح پهلوی ساخته شده است .موزه
هنرهای معاصر ،مرکز مهمترین رویدادهای فرهنگی
کشور ،بهویژه هنرهای تجسمی است و مهمترین
مجموعه از هنرهای غربی را در خود دارد.
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پارک ملت
پارک ملت از قدیمیترین پارکهای تهران است و
اگر به دنبال آرامش در تهران همیشه شلوغ میگردید،
انتخاب مناسبی خواهد بود .از جمله جاذبههای دیدنی
پارک ملت ،مجموعه پردیس ،مجسمههای مشاهیر،
مجسمه مادر و آبنمای موزیکال هستند.
همچنین در فصل بهار شهرداری تهران برای استقبال
از مسافران و میهمانان نوروزی ،پارک را با گلهای
بسیار زیبا رنگارنگ میکند تا بهترین منظره از پارک
ملت را برای شما به وجود بیاورد.

*

ای
مرتضی قمشه

قصه سمنو
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تا همین چند ده سال پیش که مراسم هنوز ریشهشان در
خاک بود ،نوروز رنگ دیگری داشت .از زمان به تخت نشستن
جمشید تا امروز ،ایرانیان نوروز را به دو دلیل جشن میگیرند،
اول برای پشت سر گذاشتن سردی و بیمهری و دوم برای
رویآوردن به گرمی و مهر .اما تا بیمهری را پشت سر
نگذاریم و فراموشش نکنیم نمیتوانیم رو به مهر و دوستی
بیاوریم و روزهایمان نو نمیشود.
اشکالی که ما در درک سال نو داریم این است که به
غلط تصور میکنیم که میشود شاد شد بدون اینکه غم
را فراموش کرد .همه به دنبال شادی میگردیم ولی توجه
نداریم که سایه غم بلند و کشیده پشت سرمان میآید.
شادی مثل یک پرنده خوشآواز است که روی شاخه درختی
در گوشه حیاط مینشیند و آوازی میخواند و بعد پر میزند
و میرود اما غم مثل کالغ سهمگین «ادگار آلن پو» وقتی
به خانه شما آمد به خودی خود بیرون نمیرود ،باید با زور
بیرونش کرد.
آلنپو ،شاعر معروف آمریکایی شعری دارد به نام کالغ
سهمگین .در این شعر کالغ سهمگینی که نماد غم است
شبهنگامی در خانه شاعر را میکوبد .وقتی که در باز میشود
پرنده شوم به درون میآید و برفراز مجسمهای که نماد خرد
است مینشیند و سایه وحشتناکش تمامي اتاق را پر میکند.
شاعر به هرزبانی از پرنده میخواهد که اتاق را ترک کند ولی
پرنده فقط یک پاسخ دارد :هرگز!
این سایه منحوس همچنان در خانه دل آلنپو میماند تا
اینکه بدن بیجان شاعر را بر روی یکی از نیمکتهای کنار
خیابان در شهر بالتیمور پیدا می کنند.
فرهنگ نوروز درواقع یک دستورالعمل کاربردی است برای
رهایی از دست سایه غم .غم را از خانه بیرون کردن فرهنگ
میخواهد و ایرانیان طی قرنها ستیز با مصیبتهای بزرگ
برای خودشان فرهنگی ساختهاند که با کمک همدیگر خاطره
سیاه مصیبتها را از ذهن و دل دور کنند و جایی باز کنند
برای امید به روزهای سپید نو.
تاریخ ما پر است از مصیبتهایی مثل حمالت اسکندر و
مغول و اشرف افغان .عالوه بر اینها طبیعت نیز هرازگاهی
با زلزلهها و سیلها و قحطیها غمی بر غمهای ما اضافه
کرده است.

با این همه ما ایرانیان یاد گرفتهایم که از داالن غمها بگذریم
و شاد بیرون بیاییم .ما ایرانیها فرهنگ مقابله سازنده با غم
را در طول تاریخ یاد گرفتهایم .نوروز قسمتی از این فرهنگ
است.
اگر ادگار آلنپو با این فرهنگ آشنا بود و درست بهکارش
می برد میتوانست پرنده منحوس غم را از خانه دلش بیرون
کند.
در دنیای پرآشوب امروز بشریت بیش از هر چیز احتیاج به
فرهنگ غمستیزی دارد ،فرهنگی که به بشر یاد بدهد چگونه
زشتیها را فراموش و قلبش را آماده کند برای زیباییهای
نو .اما اینکار به تنهایی انجام نمیشود و احتیاج به همکاری
دارد.
در نوروز ما سه جور خانهتکانی داریم .اول اینکه محل اقامت
خود را تمیز کنیم .دوم تمیز کردن محیط زیست و همسایگی
و سوم تمیز کردن سینه از غم و کینه .این سه با هم در رابطه
تنگاتنگ هستند .ما نمیتوانیم خانههامان را تمیز کنیم و
زبالهها را به کوچه یا محیط زیست منتقل کنیم .بههمین
ترتیب نمیشود خانه را تمیز کرد و به زبالههای درون دل
بیاعتنا بود .ما از خانه شروع میکنیم ولی خانهتکانی به
خانه ختم نمیشود.
از رسوم قدیم نوروز یکی این بود که تمامي کسانی که با هم
به دلیلی قهر بودند در این روز آشتی میکردند .من یکبار
برای چند ماه با برادر بزرگترم قهر بودم و هیچکدام دل
به آشتی نمیدادیم تا اینکه نوروز در کنار سفره هفتسین
از پدرجان و مادرجان عیدی گرفتیم و شرط عیدی گرفتن
این بود که روی یکدیگر را ببوسیم و گذشتهها را فراموش
کنیم.
وقتی چهره برادر را بوسیدم احساس کردم که به حمام
عید رفتهام .ما یکروز در میان حمام میکردیم ولی حمام
عید متفاوت بود ،حمام عید ما را آماده میکرد تا در کنار
سفره هفتسین به حمام دیگری برویم برای شستشوی
دلهایمان.
هفتسین هم برای خودش داستانی دارد .هر کدام از این
هفت سین هفتاد خاصیت دارد که هفتاد درد دل را دوا
میکند .من در اینجا فقط قصه سمنو را میگویم.
قدیمها سمنو را از سبزیفروش سر کوچه نمیخریدند؛
سمنو را میپختند .پختن سمنو کار یک نفر و دو نفر نبود.
سمنو احتیاج به همت تمامي زنان و مردان و بچههای محله
داشت.
یادم هست که در محله ما از یکی دو هفته قبل از نوروز
مقدمات سمنو پزی فراهم میشد .جوانههای گندم را که
عدهای از همسایه ها رویانده بودند جمع میکردند و در یک
پاتیل بزرگ ،شیره آن را میگرفتند.
پاتیل آنقدر بزرگ بود که اگر یک بچه درآن میافتاد غرق
میشد .تمامي مردان و زنانی که در همسایگی ما بودند در
مراسم «سمنوپزون» شرکت میکردند .هر کسی باید پارو را
به دست میگرفت و دیگ را به نوبت هم میزد .آنقدر بر
روی گندم بیمزه کار میشد تا شیرینیاش در میآمد.
در سفره هفتسین هر شیرینی را نمیشود گذاشت .تنها
شیرینی سفره هفتسین از آن سمنو بود ،برای اینکه
شیرینیاش را کار و کوشش دستهجمعی مردم محله بهوجود
آورده بود ،نه یک من شکر.
شیرینی سمنو ،شیرینی دور هم جمع شدن اهالی محله بود.
شیرینی سمنو را نمیتوان خرید ،باید آن را ساخت.
در سمنوپزون اهالی کوچه و برزن به خاطر سمنو دور هم
جمع میشدند و اگر کسی با کسی قهر بود بر سر دیگ آشتی
میکرد .دیگ سمنو را با نفرت و کینه نمیتوان هم زد .آن
دیگ بزرگ با نیروی همکاری و عشق و دوستی آنقدر هم
میخورد تا شیرین میشد.
یکی از دخترهای محله ما اقدس بود که بیچاره کمی پر شور
و هیجان بود و آتش دلش گاهی به دامنش میگرفت .اگر
امروز بود میگفتند نابهنجاری کمبود توجه دارد .ولی اقدس
نه کمبود توجه داشت نه کسری محبت .اقدس به همه کس

و همه چیز توجه داشت .کمبود توجه از کسری عشق است.
در محله ما سر سفرهها مرغ و فسنجان کمتر دیده میشد ولی
نان سنگکش را شاطرآقا با رقص عشق میپخت.
اقدس سنش داشت باال میرفت ولی هنوز شوهر نداشت .نه
اینکه خواستگار نداشت .حسین الستیکی خاطرخواهش بود
ولی محبوبه خانم دلش نمیخواست دخترش را به شاگرد
مکانیکی بدهد .نه اینکه شاگرد مکانیکی کار بدی بود ،بر
عکس ،کار خیلی خوب و مفیدی بود .تنها اشکالش این بود
که درآمد زیادی نداشت .محبوبه خانم هم دلش میخواست
دخترش که به خانه شوهر میرود نگرانی مالی نداشته باشد.
حسین الستیکی خیلی اقدس را دوست داشت .به همین خاطر
روزها پنچری میگرفت و شبها میرفت کالس شبانه .هر
سال دو تا کالس را امتحان میداد و قبول میشد تا اینکه
دیپلمش را گرفت و رفت دانشکده پزشکی.
مردم محله نمیدانستند که حسین به دانشگاه میرود ،هنوز به
او میگفتند حسین الستیکی .حسین هم همین اسم را خیلی
دوست داشت .آخر حسین با هر پنچری که میگرفت دل یک
خانواده را شاد میکرد و ماشینشان را راه میانداخت.
یکسال در مراسم سمنو پزون حسین سر دیگ بود که
یکدفعه صدای شیون و فریاد از خانه یکی از همسایهها بلند
شد .توران خانم با سر و لچک پریشان در کوچه فریاد میزد
که« :به دادم برسین! مملی رفت!»
همه دیگ را ول کردند و ریختند توی خانه و دیدند که
پسر ششساله توران خانم کنار حوض بیهوش افتاده .مملی
افتاده بود توی حوض و توران خانم از حوض کشیده بودش
بیرون ولی بچه از هوش رفته بود .حسین که دانشجوی سال
سوم پزشکی بود سر بچه را پایین آورد تا آب از دهانش
خارج شود ،بعد با تنفس دهان به دهان مملی را به هوش
آورد .اینجا مردم محله تازه فهمیدند که حسین الستیکی به
دانشکده پزشکی میرود .همه برگشتند سر دیگ سمنو ولی
همهجا صحبت از حسینآقا بود.
«دیدی حسینآقا چیکار کرد؟ آره بابا! آخه ناسالمتی دانشکده
پزشکی میره! واسه خودش یه پا دکتره!»
اقدس با بقیه دخترهای دم بخت کنار دیگ بود و ظرفها
را آماده میکرد که در آنها سمنو بریزند و پسرها ببرند در
خانهها توزیع کنند .نمیدانم دخترها درگوش همدیگر چه
پچپچ میکردند که اقدس بیچاره هی لب میگزید و صورتش
از خجالت گل افتاده بود.
چند تا دست با مالقه توی دیگ میآمد و میرفت بیرون
و کاسه چینیها را پر میکرد ولی چشمها همه به اقدس
و حسین بود .تا اینکه توران خانم آمد در گوش محبوبه
خانم یک چیزی گفت .همه نگاهها به محبوبه خانم بود.
عرق خجالت روی صورت حسین ،خنده نیمه مشکوکی
توی صورت محبوبه خانم و سرخی گونههای اقدس به همه
کسانی که سر دیگ بودند میگفت منتظر یک خبر باشند.
دهم عید بود که دیدیم سر کوچه چراغانی میکنند .مملی که
با لنگ دم چراغ ایستاده بود (چون تازه ختنهاش کرده بودند)
به بچههای دیگر میگفت «:مگه نشنیدین؟ عروسی اقدس
خانومه!» بچهها با تعجب پرسیدند با کی؟ مملی گفت« :کی
دیگه؟ حسینآقا!»
چند ماه بعد بتول خانم که به خانمهای در و همسایه در
رخت شوری کمک میکرد به خانمجان میگفت« :از خدا
که پنهون نیست ،از شما هم پنهون نباشه ،مخارج عروسی رو
توران خانوم داده بود اما شما به کسی نگین!»
نوروز آنسال خیلی به همه خوش گذشت ،به ویژه به بچهها،
یک ختنه سوران و یک عروسی و کلی عیدی و شیرینی.
چند سال پیش «مملی» را که برای تعطیالت به ونکوور آمده
بود در یک کنسرت ایرانی دیدم .گفت برای ناسا کار میکند.
پرسیدم از بچههای دیگر محله خبر داری؟ گفت حسین هنوز
توی تهران پنچری میگیرد ،یعنی یکی از بهترین جراحان
قلب در تهران است ،اقدس هم با دو تا بچه درسش را تمام
کرده و االن دکتر روانپزشک است.
*فوق دكتراي ژئوفيزيك  -ونکوور
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سيزد ه ب ه در
آنسالها،اينسا لها
آن سالها براي بهدرکردن سیزده نوروز ،الزم نبود مسافت
زيادي را طي کني و زمان درازی را از کف بدهی .ميشد بيخ
گوش محل زندگيات ،چند درخت پيدا کني که جوي آبي از
پايشان ميگذرد.
شهر ما آن سالها پر از باغ بود ،باغ انگور .شهر من به داشتن
باغهاي انگور شُ هره بود و نامور و چه انگورهايي هم داشت!
در هر نقطه از شهرم ا ّول چيزي که نگاهت به آن ميافتاد،
باغ انگور بود و هر باغ نه به اندازه باغچه ،که بزرگ بود و
وسيع؛ و باغهاي هر محله همه زنجيروار ،پيوسته و چسبيده
به هم؛ هيچ ديواري آنها را از هم سوا نميکرد.
باغ پدربزرگ من هم مانند ساير باغها بزرگ بود و يکدست.
درختان کج و معوج سنجد ،ديوار شمالي و درختان پرپشت و
بههم تنيده آلو ،ديوار غربي آن بودند.
وقت سال
از زير درختان سنجد ،نهر آبي جاري بود که هيچ ِ
از رفتن نميايستاد .آن نهر هميشه زنده بود و جوشان و روان.
گاه سنجدهاي رسيده که پوستشان نارنجي ميشد ،درون
نهر آب ميافتادند و آب آنها را با خود ميبرد .شايد کسي آن
پايين – خيلي پايينتر -دستش را دراز ميکرد و سنجدهاي
رسيده درون نهر را ميگرفت و ميخورد.
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گودرز گودرزي

ا ّما بقيه سنجدها که روي زمين ميافتادند يا دستمان ميرسيد
که از شاخهها بچينيمشان مال من بود و بچههاي محله؛ چه
رسيده و چه کال و نارس!
پوست سبز سنجدهاي کال را ميکنديم و سنجدهاي
پوستکنده را در دهان ميگذاشتيم .انگار که خاکاره
چوب خشک ميشد و اخم
خورده باشيم ،دهانهامان مثل ْ
به پيشانيهامان مينشست! با اینوجود از رو نمیرفتیم و
سنجدخوری را با اشتهایی سیریناپذیر ادامه میدادیم!
اگرچه به هنگام سيزده بهدرها ،هنوز شاخههاي درختان سنجد
بيبار بودند ،ا ّما زير سايه درختان و کنار نهر آب ،زيراندازها
پهن و بساط ناهار و سپس عصرانه چيده ميشد.
ناهار و عصرانه هر چه که بود ،نان محلي آن را خوشمزه
خوشمزه ميکرد .نانهايي که بيبي با دست و پنجه خودش
ميپخت .پختن نان اگرچه زحمت زيادي داشت ،ولی بيبي
جدا از آن لذت ميبرد! گویا او را برای چنین کارهایی آفریده
بودند.
همه عاشق نانهاي بيبي بودند .دست بیبی سبک بود و پر
برکت .بيبي هرموقع تنور را روشن ميکرد و خمير را درست
ميکرد و نان ميپخت ،آخرسر به هر همسايه چند قرص
خوش جانبخش نانهاي بيبي ،محله را
نان ميداد ...بوي
ِ
برميداشت و رایحه جانافزای زندگی را منتشر میکرد!
آن سالها خبري از اين همه هياهو و شلوغي نبود :جمعيت
آدمها و تعداد موتورها و ماشينها.
آن سالها شهر من آرامش داشت .آن سالها سيزده بهدر،
لذت ديگري داشت و صفاي ديگري .بچهها بازيهاي بومي
ميکردند و گاه بزرگترها هم بهسرشان ميزدند بچه شوند
و داخل بازي بچهها.
حاال براي اينکه آيين سيزده بهدر را بهجاي بياوري ،بايد
حتم ًا از شهر خارج شوي و مسافت زيادي را پشت سربگذاري
زمين سبز پيدا کني و سايه درختي را و برای
تا يک کف دست ِ
اين نياز به داشتن خودروست! چون ديگر باغي نيست؛ درختي
در شهر و نزديکي شهر نيست .همه باغها ،خانه و آپارتمان
شدهاند يا پاساژ و مغازه و بانک!
حاال براي اينکه سبزه سفر ه هفتسين را به آب بيندازي
بايد چقدر بگردي تا شايد جوي آبي را بيابي ،جويي کمآب

اما پر از آشغال و زباله! اگر سبزهات را درونش بيندازي ،همان
ته جوي بيحرکت ميماند و در ميان آنهمه آشغال و زباله،
دفن ميشود!
زو ِر آب جوي ،کم است؛ چون جوي ،خموش است و کمآب؛
و آب هم چه سياه و بدبو!
آن سالها جويها زنده بودند و آبهاشان شادمانه ميدويدند
و آبادانی میبخشیدند.
ما بچهها گاه با آب جويها مسابقه ميداديم ،شُ رشُ ر آب با
هلهله ما قاطي ميشد و در اين ميان بزرگترها هم کيف
ميکردند.
آن سالها! آن سالها!
***
ا ّما چه آن سالها و چه اين سالها بايد گفت سيزده نوروز که
جشن بزرگ نوروز با آن پايان مييابد ،از آيينهاي باشکوه
و زيباي ايراني است که همگان به سوي طبيعت روانه
ميشوند و اين رويکرد به نشانه سپاس از هستيآفرين است و
گراميداشت طبيعت و نعمتها و احسانهاي فراوان آن.
چه آن سالها و چه اين سالها ،مردم در سيزده نوروز از
خانه و کاشانه خود بيرون ميزنند و رو به طبيعت مهربان
و گشادهدست ميآورند .سرازير شدن مردم به دامن زنده
طبيعت در سيزدهمين روز از فروردينماه ،براي درسگرفتن
از بهار است و فصل و موسم آغاز رويش زندگي.
چه آن سالها و چه اين سالها ،سيزده بهدر خود جشن است:
جشني که پايان دوره دوازدهروز ه جشن بزرگ و باستاني نوروز
را اعالم ميکند.
چه آن سالها و چه اين سالها ،سيزده نوروز هرگز «نحس»
نبوده که «سعد» بوده است .کافي است به معناي سيزدهبهدر
معني وسيع آن يعني دشت و صحرا.
توجه شود« :در» در يک ِ
همچنانکه ميگوييم «در و دشت»« .به» يک معني لغوي
آن طرف ،سمت ،سوي و جانب است.
پس «سيزده بهدر» يعني سيزدهم نوروز به سوي در و دشت
و صحرا شدن .يعني رفتن به سمت طبيعت و شادمانيکردن
و اين چنين جشن نوروز را به خوشی به پايان رساندن و
چشمداشت نوروز و نوروزهای به و بهت ِر دیگر و دیدن دوباره
ِ
درخشش نورهای شاد و شاداب زندگی.

پروانه عنادی

جریانآب،نبضزندگی

کنار خانهام رودخانهای هست که از آن سر تهران راه میافتد
و نمیدانم تا کجاهای قم پیش میرود ،بسیار هم پر جوش
و خروش و پرآب است و مثال پارسالها که بنده خدایی در
اثر شدت بارش باران و لغزندگی خیابان پایش لغزید و در آن
افتاد ،از جایی نزدیکیهای شمال شرق تهران همراه با جریان
آب آنقدر رفته بود تا باالخره نزدیکیهای قم پیدایش کردند
و مسافت طی شده برای همه حیرتآور بود و هیچ کس گمان
نمیکرد رودخانه اینقدر توانمند باشد! در واقع همه اکیپهای
امداد وآتش نشانی که در حال جستجو بودند دو چهارراه جلوتر
و حداکثر سه خیابان آن طرفتر را جستوجو میکردند و
همین هم باعث شد خیلی دیر موفق بشوند این بنده خدا را
پیدا کنند و از آب بگیرند.
هر روز برای رفتن به حومه شهر باید از روی پل باریک و
فلزی که روی همین رودخانه است عبور کنم .آنجا روی پل
وسط رودخانه میایستم و عمیقا دلم میخواهد این شور و
حرارت در من هم بجوشد و جاری شود.
حجم بسیار زیادی از آب در هر لحظه با شور و التهاب جریان
رودخانه را میسازد و با سروصدا پیش میرود و همچون
جریان خون در بدن آدم ،زندگی و پویایی بهبار میآورد.
جریان آب با موجهای کوچک و جوشانش هرگونه ناخالصی
و ناهمواری که در آن بیفتد را با خودش میبرد و به سوی
مقصدی پیش میرود که انگار برای رسیدن به آن بسیار
بیتاب و بیقرار است.

به گمانم زنده بودن با زندگی کردن خیلی فرق دارد! مثال
اگر همین رودخانه فقط زنده بود باید پر از جلبک و مانداب
و آشغالهایی میبود که جا و بیجا جلوی راهش را مسدود
کرده بودند .سیاه و مکدر و تاریک پیش میرفت اما چه راهی
و چه پیشرفتنی و چه زنده بودنی؟ نفسکشیدن و راه رفتن
و انجام امورات یومیه به معنی زنده بودن است اما به معنی
زندگی کردن نیست!
ساعتهای زیادی را به کار کردن میگذرانیم تا مخارج یک
زندگی معمولی را دربیاوریم و اگر بیشتر هم در بیاید که چه
بهتر ،چون لقمههایمان چربتر و کفش پایمان نرمتر میشود،
آن هم در این شرایط که هر روز صبح که بیدار میشوی
و روز جدیدی را شروع میکنی ،همه دادههای مساله پاک
شده و دادههای جدیدی جای قبلیها را گرفتهاند .قیمت نان
و شیر و گوشت و پیاز روی قایق کاغذی در یک تنگ آب
شناور است و هر روز انگار که آب بیشتری در تنگ ریخته
باشند ،قیمتها و شرایط زندگی به سطحهای باالتری از
نمودار ارتقا مییابند و ما همچون اطفال خردی که در یک
مسابقه شرکت کرده باشند میخواهیم تا قدمان به آن ارتفاع
برسد و از انجام هرچیزی که بلدیم و هر کاری که از دستمان
برمیآید برای رسیدن به این رکورد ،کوتاهی نمیکنیم اما
چیزی که از خاطرمان رفته این است که فراموش کردهایم
زندگی کجاست.
یادمان میرود همین روزهایی که آرزو میکنیم زودتر سپری
شود تا سر ماه برسد و عیدی و سنوات و حقوق آخر اسفندماه
را واریز کنند تا چندروزی را در تعطیالت نوروز به تنآسایی
بپردازیم ،همان فرصت طالیی و تکرارنشدنی زندگی است که
یکبار است و تکرار هم نمیشود.
اما چه میشود که همهمان با هم ،همه آرمانها و آرزوهای
کودکیمان را به باد سپردهایم و یادمان رفته است میخواستیم
چهکاره شویم و چگونه سقف آسمان را بشکافیم و طرحی نو
دراندازیم و آسمان و زمین را به هم ببافیم؟ چه شد که یادمان
رفت که دلمان میخواست چقدر پول دربیاوریم؟ و وقتی ندانی
چقدر برایت کافی است میخواهی بیشتر و بیشتر و بیشتر کار
کنی و اینجور میشود که همه وقت و انرژی و روز و شبت را

میدهی و مثل فاوست «گوته» روحت را در ازای چیز دیگری
به «مفیستوفلس» که همان شیطان خودمان است میفروشی.
مثل استیکر زرد و سرخابی که روی مانیتور و آیینه و یخچال
خانه میچسبانی ،باید یکسره تلنگر بزنی و بانگ در دهی که
هی فالنی یادت نرود تا کجا و برای چه قرار است پیش بروی!
تا کجا قرار است کار کنی و تا کی درس بخوانی و تا کی و
کجا در این مسابقه ماراتن بدوی!
چیزی از جنس شور و هیجان و عشق باید در نهالستان جانمان
جوانه بزند و برگ بدهد و قد بکشد تا بارور شویم ،تا همه
کدورتها را اگرچه تاریک ،بروبیم ،تا همه کاستیها را اگر چه
تلخ بدل به پلهای برای موفقیت و باروری کنیم ،تا پیش رفتن
و رشد کردن و بالنده شدن را در پیش بگیریم.
چیزی از جنس نور و آگاهی ،که یکروز از پشت پرده توری
که کنارش میزنی تا نور خورشید همهجا را روشن کند در
دلت جرقه بزند و روح و جانت را روشن کند و آن وقت دلت
میخواهد زندگی را به تمام قد در آغوش بگیری و همه
کاستیهایش را زندگی کنی و باالهایش را بیازمایی و چم و
خم و انحنایش را بچشی و پیش بروی و همچون موج کوچک
اما زنده رودخانه دم در خانهات ،در مسیری پیش بروی که تو
را به جایی میرساند که از قبل بهتر و شیرینتر باشد.
سنگهایی که در مسیر رودخانه است به ناهمواریهای
زندگی میمانند ،گاهی مسیر آب را تغییر میدهند ،گاهی سد
راه میشوند و دشواری ایجاد میکنند ،گاهی تنگنا میسازند و
راه نفسهایمان را تنگ و روزگار را تیره و تاریک میکنند و در
تمامي زمانی که در حال حرکت و پیش رفتن هستیم ناخودآگاه
ساییده و صاف و صیقلی میشویم و ناهمواریهایمان کمتر
و کمتر میشود.
تمام مدتی که سنگریزهطور در دل رودخانه ویالن و سیالن
پیچ و تاب میخوریم و ساییده میشویم خیال میکنیم قرار
است به سرزمین دیگری سفر کنیم که آب و رودخانه ما را به
آنجا خواهد رساند اما حقیقت چیز دیگری است.
حقیقت این است که مقصد خود تو هستی که قرار است به آن
برسی و فقط از رهگذر گذر ،از تمامي این مشقات است که راه
رسیدن به آن را خواهی یافت!

فاطمه یارمحمدی

سوتنوروزی
گشتهایپلیس
گفتگو با رئيس پليس پيشگيرى شهر
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«به امنيت نبايد آب ببنديم .بهعنوان پليس ،اگر مامور قالبي
در ش��هرم باش��د هضم آن برایم سنگين اس��ت .اگر شهروندان به
هش��دارهاي پليس توجه جدي داشته باش��ند ،بيشتر سرقتها رخ
نميدهد .هر سرقتي دغدغهاي براي من و همكارانم است».
اينه��ا جمالت��ي از مصاحب��ه خبرنگار روزنام��ه اطالعات با
رئيسپليس پيشگيري تهران بزرگ است .سردار كيوان ظهيري که
از يك س��ال پيش سكاندار اين مسئوليت سنگين شده ،با همراهی
همكارانش در س��ال جاری در  84كالنتري سطح شهر ،دهها طرح
رعد را بهاجرا گذاشتهاند كه پيامد آن دستگيري صدها سارق و كشف
ميلياردها تومان اموال س��رقتي است .سردار ظهيري اعتقاد دارد که
شهروندان خواهر و برادر او هستند و خود را جدا از درد و ناراحتي آنها
نميداند .موضوع جالبي كه رئيس پليس پيشگيري در اين مصاحبه
مطرح كرد اين بود كه قرار است در تعطيالت عيد  ،گشتهاي پليس
پياده براي اينكه اعالم كنند در كوچه و پسكوچهها هستند و پاي
كار ماندهاند سوت بزنند!
سردار ظهيري ضمن تبريك سال نو و آرزوي روزهاي خوب
براي هموطنان ،با بيان داس��تاني كوتاه درباره صاحب گلهاي كه به
ش��ير گوسفندانش آب اضافه ميكرد و چوپانش او را از اينكار نهي
ميك��رد ،ميگويد :به همكارانم توصيه كردم كه به امنيت نبايد آب
ي ديگر
ببنديم .اگر امروز اقدام ما درست انجام نشود ،نتيجه آن از جا 
بي��رون خواهد زد .اگر به خرده فروش موادمخدر رحم كنيم درجاي
ديگري افرادي را آلوده خواهد كرد و اگر دنبال دستگيري دزد نباشيم،
او صدمات ديگري به ش��هروندان خواهد زد .بنابراين بايد س��فت و
محكم پاي كار بمانيم.
رئيس پليس پيشگيري تهران درباره اقدامات نوروزی نیروهای
پلیس ميافزايد :باتوجه به سفرهاي نوروزي و خارج شدن شهروندان
از ش��هر و همچنين ورود برخي مسافران ،گشتهاي پياده و سواره
س��هبرابر ميشوند .وی با اش��اره به آمادگي صددرصدي نيروهاي
كالنتريها در تعطيالت عيد میافزاید :كانكسهايي نيز پيش بيني
ش��ده تا با استقرار يك افس��ر كادر و سرباز فعال باشند .گشتيهاي
پلي��س با چهرهاي جديد در كوچه و پسكوچه حاضر خواهند ش��د.
هرمحله دو گشت پياده خواهد داشت که براي اعالم حضور خود در
معابر وكوچهها سوت خواهند كشيد.
رئيسپليس پيش��گيري تهران با بيان اينكه لحظهبهلحظه
از تمامي اتفاقات س��طح شهر مطلع ميشود ،میگوید :برخي مواقع
ش��نيده ميش��ود كه مثال پليس به پروندهاي توجه ندارد و رسيدگي
نميكن��د ام��ا باور كنيد كه پيگيريها و اقدامات ما از صبح تا ش��ب
تمام��ي ن��دارد و فكر ميكنم م��ا ده برابر يك انس��ان معمولي كار
ميكنيم ،چرا كه اینکار يك مسئوليت جدي براي ماست و وظيفه
داريم مشكل مردم را حل کنیم.
ظهي��ري با بيان اينكه پليس درخصوص جمعآوري معتادان
مس��ئوليت چنداني ندارد ،میافزاید :همکارانم يكماه شبانهروزي

در محله هرندي مس��تقر بودند و من خودم  30بار به آنجا س��رزدم تا
معتادان متجاهر جمعآوري ش��وند و فرزندان س��اكنان آن محل نيز
مث��ل فرزن��د خودم بتوانند راحت در محلهش��ان تردد كنند .تاكنون
هفته��زار معت��اد را جم��عآوري كردهايم .اين كار براي آن اس��ت
كه فضاي نامناس��ب ش��هري تلطيف شود و ش��هروندان احساس
رضايتمندي كنند.
رئيسپلي��س پيش��گيري با اش��اره به پخش بروش��ورهاي
آگاهيسازي مقابله با سرقت در سطح شهر توسط معاونت اجتماعي
پلي��س پيش��گيري در كالنتريها ميگويد :اين بروش��ورها حاوي
مطال��ب و توصيههايي براي مقابله با س��رقت ،مام��وران قالبي و
ايمنس��ازي خانهها و خودروهاس��ت و اگر شهروندان به نكات درج
شده دراين بروشورها توجه الزم را داشته باشند و هشدارهاي پليس
را جدي بگيرند ،كمك بهس��زايي به تامين امنيت خود و شهرش��ان
ميكنند.
وي درباره س��فرهاي نوروزي اظهار ميدارد :شهرونداني كه
به مس��افرت ميروند حتما بايد تهميدات الزم را براي خانه و مغازه
خود بينديش��ند و آنها را تحت حفاظت فيزيكي الزم قرار دهند .اگر
خان��ه آنه��ا در طبقات اول اس��ت ،حتما بالكن و پنج��ره آنها حفاظ
مناس��ب داشتهباش��د ،همچنین باید درهاي ضدسرقت تعبيه كرده
و دوربينهاي مداربسته نصب كنند.
رئيس پليس پيش��گيري ميگويد :درس��رقت منازل ،سارقان
اغلب زنگ منزل را ميزنند و درصورتيكه پاسخي نشنيدند ،سرقت
دزدان خانهها زناني را نيز
خود را عملي ميكنند .در پروندههاي اخيرِ ،
همراه خود دارند كه مورد شك همسايهها قرار نگيرند .در یکمورد
دو س��ارق مرد به همراه زني بازداشت ش��دند .اين خانم وظيفهاش
در س��رقت اين بود كه زنگ در خانه موردنظر را ميزد و اگر كس��ي
پاسخگو نبود ،دو سارق مرد با شكستن قفل در وارد خانه شده و اموال
صاحبخانه را ميدزديدند.
ظهيري ادامه ميدهد :كالنتريهاي س��طح شهر به سيستم
«مها» مجهز هس��تند .صاحبان مغازهها ،پاس��اژها و مجتمعهاي
مس��كوني ميتوانند به اين سيس��تم متصل ش��وند تا تحت كنترل
كالنتريه��ا ق��رار بگيرن��د .اين سيس��تم هزينه چندان��ي ندارد و
ش��ركتهاي مربوطه نيز تحتنظارت پليس هس��تند .اين سيستم
درصورت وقوع س��رقت به كالنتري آالرم ميدهد و با اعالم آن در
بس��ياري از موارد ماموران پليس  110قبل از ورود س��ارقان يا حين
سرقت وارد عمل شده و آنها را دستگير کرد هاند.
وي تاكيد دارد :درعيد نوروز دزدان بيكار نمينش��ينند و اين
ش��هروندان هستند كه بايد تهميدات الزم را پيشبيني كنند .موقع
خريد ،مراقب كيف خود باشند ،موقع رفتن به مراكز خريد سعي كنند
خودرو را در پاركينگ بگذارند .بههيچعنوان پول نقد ،مدارك و طال را
درحالي كه خود درحال ترك طوالنيمدت خانهشان هستند در آنجا
نگذارند .صندوق امانت بانكها يا خانه افراد امين فاميل كه به سفر
نمیروند ،ميتواند محل خوبي براي نگهداري اين اموال باشد.
رئيسپليس پيش��گيري ته��ران درباره خودروه��ا میگوید:
درتحقيق��ات ميداني كه درخصوص س��رقت خ��ودرو انجام دادهام

متوجه ش��دم هر خودرويي كه دزدگير و قفل پدالي داش��ته و مجهز
به س��وئيچ مخفي بوده ،كمتر س��ارقان به سراغ آن رفتهاند .بنابراين
براي اينكه خيالمان راحت باش��د باید اين تجهيزات ايمني را براي
خودروي خود فراهم كنيم.
ظهي��ري اضافه ميكند :بهعنوان يك مس��ئول پليس ،همه
ش��هروندان را مانند خواهر و برادرخود ميدانم و از آنان ميخواهم
هشدارهاي پليس را جدي گرفته و به آن عمل كنند .اینکار باعث
كاهش س��رقتها ميش��ود .هر س��رقت ،آثار رواني سنگيني برجا
ميگذارد ،فكر افراد را درگير ميكند و س��بب ایجاد احساس ناامني
ميشود.
وی تأکید میکند :برخي دزدان تحتپوشش مامور پليس ،آب،
برق ،گاز يا متولی كار خير دست به سرقت ميزنند .وقوع برخي از اين
سرقتها به عدم توجه افراد برميگردد .مثال فردي خود را مامور اداره
گاز معرفي میکند و با اين پوشش وارد ساختمان ميشود و سرقت
و تعدي خود را انجام ميدهد ،درحاليكه بايد درخصوص ورود افراد
تحتعنوان مامور هر اداره ،دقت الزم صورت گيرد .شهروندان بايد
خود در را روي آنها باز کرده و با آنها روبهرو ش��وند .اگر کس��ی خود
را مامور پليس معرفي كرده ،از او كارت شناس��ايي و حكم ماموريت
بخواهند و اگر شك داشتند با پليس  110تماس بگيرند.
س��ردار ظهیری به نكات جالبي درخصوص افرادي كه تحت
عنوان پيك غذا کار میکنند اشاره کرده و ميگويد :گاهی فرزندان
نوجوان ما در خانه تنها هستند و سفارش غذا ميدهند و همين امر
ميتواند س��بب بروز حادثه ش��ود .پيك غذا ميتواند كارت بانكي را
تعويض كند يا رقم بيش��تري را انتق��ال بدهد يا با توجه به اطالع از
تنهايي كودكان دست به اقدام سويي بزند.
رئيسپليس پيشگيري تهران با بيان اينكه در طول يكسال
مسئوليتش در تهران به همراه همكارانش توانستهاند جرايم خشن
را به حد صفر برس��انند ،درباره يكي از س��رقتها میگوید :پيگيري
سرقت مسلحانه جزو اولويتها قرار دارد و به هميندليل مدتي قبل
پس از اطالع از وقوع یک س��رقت مس��لحانه ،من و همكارانم در
كالنتري  134شهرك قدس تا صبح بيدار بوديم و تمامي منطقه را
وجببهوجب گش��تيم تا خودروي س��ارق را شناسايي و صبح او را با
تمامي اموال و سهسالح همراهش دستگير كرديم.
ظهيري تاكيد ميكند :تمامي س��رقتها ج��زو دغدغههای
ماس��ت .درباره هر س��رقتي بسته به ابعاد آن س��ركالنتري ،رئيس
كالنتري و عوامل تجسس و اطالعات ورود ميكنند .در سرقتهاي
ب��زرگ به واس��طه آثار رواني زياد آن هم��ه عوامل اقدام ميكنند تا
سرنخها را جستجو كرده و زودتر به نتيجه برسيم.
س��ردار ظهیری در پاس��خ به این پرسشكه آيا تاكنون دزدي
بوده كه نس��بت به او احساس دلسوزی كرده باشد ،میگوید :دربين
دستگيرشدگان خياطي بود كه ناچار به سرقت شده بود .او در جيبش
یک چك 150ميليون توماني از مردم داش��ت كه برگش��ت خورده
بود و بهناچار رو به س��رقت آورده بود .براي رفع اين مش��كالت بايد
ساير سازمانها نيز مسئوليت خود را به خوبي انجام بدهند تا با رفع
بيكاري ،شاهد دزداني نباشيم كه از سر ناچاري دزدي مي كنند.
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روزي که در سال دوم راهنمايي در زنگ انشا ،فهيمه نوجوان
در مدرسهاي واقع در محله پيروزي تهران جلوي تخته سیاه
ايستاد و خواند که ميخواهد فضانورد شود ،همشاگرديهايش
ابرو باال انداختند و آنهايي که ته کالس مينشستند ،از اين
حرف خنديدند .شاگرد اول کالس برخالف همه نميخواست
دکتر يا پرستار یا مهندس کامپيوتر شود .آرزوهاي بزرگ
چيزي نيست که در ميان نوجوانان کمياب باشد ،اما اينکه
فهيمه جوان به دنبال آرزوهايش رفت و با پشتکار به آن
چيزي که فکر ميکرد رسيد ،او را با ديگر دختران همسن و
سالش تفاوتبخشيد.
«فهيمه احمدي دستجردی» که به عنوان اولين زن مهندس
پرواز ايراني در سال  1387اولین پروازش را تجربه کرد در آن
سال درخصوص راهي که گذرانده بود اینگونه گفته بود« :من
قبل از اينکه وارد دانشگاه بشوم و در اين رشته تحصيل کنم
در خارج از کشور آموزش سقوط آزاد از ارتفاع باال را ديدم و
تجربه پرواز با چتر (پاراگاليدر) و گاليدر را هم داشتم .در
دانشگاه هم با اينکه هزينهها زياد بود اما به عشق پرواز همه
مشکالت را پشت سر گذاشتم».
این بانوی ایرانی پس از اینکه حدود یکدهه از اولین تجربه
پروازش گذشت ،درسال  1396در کسوت تنها بانوی ایرباس
 320پَر ایران در گفتوگو با رسانهها گفت« :به خاطر کار
پدرم به اصفهان رفته بودیم .آنقدر در محیط اصفهان رقابت
بر سر درس خواندن زیاد و جدی بود که همه تشویق میشدیم
تحصیل کنیم .میخواهم این را بگویم که ریشه تحصیلیام از
یک شهرستان جوانه زد».
او در تهران بعد از آشنایی با مرکز آموزش فنون خدمات هوایی
که بعد از اخذ آزمون دانشجو میپذیرفت ،مسیر زندگی خود را
عوض میکند .در دورههای تعمیر و نگهدارى قطعات هواپیما و
خلبانی شرکت کرده و با نمرههای باال این دورههای
آموزشی را به پایان میرساند ،در

آزمـــون
ورودی ایـــن مـرکــز
پذیرفته شده و در چند رشته نمره باال کسب
کرده و در کالسهای خلبانی شرکت میکند.
وقتی فهیمه احمدی دستجردی عزم خود را برای خلبان شدن
جزم کرده ،در کالسهای مهندسی پرواز شرکت کرد ،حاال این
نگاههای جنسیتی بود که او را آزار میداد .اینکه در کالسها
حضور او را جدی نمیگرفتند ،باعث میشد در دوراهی ادامه
دادن این مسیر یا منصرف شدن از آن قرار گیرد.
گاهی تصمیم میگرفت عطای خلبانی را به لقایش ببخشد و
گاهی نیز این بیتوجهیها و جواب ندادن به پرسشهایش
به او انگیزه میداد تا خودش را به عنوان یک زن به دیگران
نشان دهد و بگوید« :خلبانی یک تخصص است و دانش ،زن
و مرد نمیشناسد .وقتی یک زن نیز میتواند این تخصص
و مهارت را یاد بگیرد ،دیگر نیازی به این همه بیمحلی و
کم توجهی نیست .اگر فردی شایسته است پس کار مردانه
و زنانه ندارد».
با وجود همه سختیهای راه ،او با اعتماد به نفسی که در خود
سراغ داشت ،تصمیم گرفت با اتکا به توان خود مدارج ترقی را
تا رسیدن به رتبه خلبانی طی کند.
فهیمه احمدی دستجردی در سایه زحمت و پشتکار خود
یکی از اولین زنان خلبان ایرانی و تنها بانوی ایرباس 320
پَر ایران بوده و بیش از  15سال پیش وارد دنیای هوانوردی
شده است.
برای اولین بار پرواز را با هواپیمای توپولوف آغاز کرده ،حدود
سههزار ساعت پرواز با هواپیمای توپولوف  154به عنوان
مهندس پرواز داشته و بعد از این که در سال  1389پرواز
با توپولوف ممنوع شد ،به عنوان خلبان دوم هواپیمای ام دی
مشغول به فعالیت شده و در حال حاضر نیز هواپیمای ایرباس
را به پرواز درمیآورد .این خلبان جوان یک برنامه منظم دارد
که براساس آن پرواز میکند ،البته قانون این است که نباید
بیشتر از هشت ساعت در روز پرواز کند و
باید به اندازه کافی استراحت داشته
باشد .براساس برنــامـــه پروازی
گاهـی روزی چهار ساعت و
گاهی پنــج

ساعــت
و هــر هفتـه شایـد دو یا سـه
پرواز داشته باشد .بعد از اتمام یک پرواز معموال 45
دقیقه تا یک ساعت زمان استراحت در زمین دارند که صرف
سوخترسانی و مسافرگیری برای مقصد بعدی میشود.
احمدی دستجردی امروز در کسوت یک بانوی خلبان ،تمامي
تالش خود را به کار گرفته است تا نگاه جنسیتی که بر روی
این رشته سایه افکنده از بین ببرد.
عکسالعمل مسافرانی که میشنیدند هدایت هواپیما را یک
زن بر عهده دارد نیز در جای خود شنیدنی است و این کاپیتان
جوان طی سالهایی که به فعالیت مشغول است ،رفتارهای
متفاوتی را از سوی مسافران شاهد بوده است .از تعجب
مسافران و چشمانتظاری آنها برای دیدن یک خانم خلبان
گرفته تا تشویق و جیغ و هورا کشیدن و ایستاده کفزدنهایی
که همگی باعث دلگرمی این خلبان جوان شدهاند.
«مهمترین عکسالعمل و واکنشی که از سوی مسافران دیده
میشود ،تعجب بیش از اندازه آنهاست که برایم جالب است.
قب ً
ال که مهندس پرواز بودم ،مسافران زیاد متوجه حضورم
نبودند اما از وقتی کمک خلبان شدهام ،چون باید برای اعالن
پروازی خودم را معرفیکنم ،مسافران هم مرا ميشناسند.
همه از این که میبینند یک زن در کابین خلبان نشسته،
تعجب میکنند و این موضوع برایشان جالب است .بارها پیش
آمده از مهماندارها پرسیدهاند که واقعا یک خانم هواپیما را
هدایت میکند؟»
فهیمه احمدی دستجردی تنها بانوی خلبان ایرانی نیست بلکه
طبق آمارهای اعالم شده افزون بر وي ،هفت بانوی ایرانی
دیگر نیز در دل آسمان قهرمانانه پرواز می کنند و این شاید
با این گفته مدیرعامل ایران ایر که اتفاقا او نیز یک بانوی
متخصص ایرانی است ،قابل جمع باشد .فرزانه شرفبافی سال
گذشته در گفت و گو با رسانهها گفته بود« :زنان در توسعه
اجتماعی ایران و همچنین در واقعی کردن عدالت اجتماعی
نقش کلیدی میتوانند ایفا کنند».

هرسال وقتی آفتاب اواخر اسفند آنقدر قوت میگرفت که مادر
گلدانهای سنبل و شمعدانی را از پشت پنجره ببرد توی حیاط بچیند،
مادربزرگ میگفت ما هم باید مهربانی را از توی قلبمان ببریم بیرون تا
هوایی تازه کند ،بلکه عطر خوشش همهجا بپیچد.

میگفت اگر از دست کسی ناراحتیم برویم با او حرف بزنیم تا ناراحتیها
از بین بروند و فقط مهربانی و دوستی باقی بماند .میگفت بهار فصل

آشتیکنان است .هنوز هم هرسال عید بهیاد حرف مادربزرگ میافتم و
یادم میآید که باید دلم را هم خانهتکانی کنم.
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ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎ� ﻫﺎ� �ﺑﻬﺮ

ﺳﺎﻟﻦ � �� 9ﺑﻬﺮ ﻣﺤﻴﻄﻰ ��ﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮ�� ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ�� ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ � ﺗﺌﺎﺗﺮ

ﺑﻮ� ﻛﺎﻫﮕﻞ �ﺧﺎ� ﺑﺎ ﺳﺒﺰ� ��ﺧﺘﺎ� ﻛﻪ �� �ﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮ��ﻃﻠﺴﻢ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎ�� ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ �� ﺷﻬﺮ
ﺑﺮ�� ﻃﺮﻓﺪ���� ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ � ﺗﺌﺎﺗﺮ �ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﺟﺮ�� ﻣﻮ�ﻳﺴﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻮ�� ﻋﻼﻗﻪ �ﻓﻀﺎ� ﻛﻨﺴﺮ� ﻫﻢ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﺪ
�ﺑﻬﺮ�ﮔﻮﺷﻪ �� �� ﺧﺎﻃﺮ�� �ﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﻗﺪﻳﻢ �� ﺑﺮ�ﻳﺖ ﺗﺪ�ﻋﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ �ﻳﺎ�� �� ﻟﺬ� ﺑﺮ�� �� �� ﻟﺤﻈﺎ� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ �� �� ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ� ﻳﻚ �ﺟﺮ�� �ﻧﺪ� ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﻴﺪ �
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎ��� ﻫﻢ ﻛﻪ �� ���ﻫﺎ� ﺑﻬﺎ�� ﺑﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﺑﺎ���ﺑﻮ� ﺧﺎ� �ﻛﺎﻫﮕﻞ �� ﺗﺎﻋﻤﻖ ﺟﺎﻧﺖ ﻧﻔﻮ� ﻣﻰ �ﻫﺪ �ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻰ ��
ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ� �ﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎ�ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ�ﻓﺮ�ﻣﻮ� ﻧﺸﺪﻧﻰ ﺷﻮ�.
ﻟﺬ� �� ﺳﺮﺷﺎ�ﺷﻮ� .
ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻴﺮ� ﻛﻨﻨﺪ�  �� 9ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻨﺪﻟﻰ  1050ﻋﺪ� ��ﻳﻦ ﻓﻀﺎ �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻛﺮ�� ﺗﺎ ��ﺳﺘﺪ���� � ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ�� ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎﻳﻰ
�ﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ � ﻗﺪﻳﻤﻰ �� ﻛﻪ �ﻳﻨﻚ ﭘﻴﺪ� ﻛﺮ�ﻧﺶ ﺣﻜﻢ ﻃﻼ ���� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻴﺪ �� ﺑﺎﻏﺎ� ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮﻳﺰ�ﺷﺎﺑﺎﻏﻮ
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺌﺎﺗﺮ� ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ��� �ﺟﺮ�� �ﻧﺪ� � ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ �� �� ﻟﺬ� ﺑﺒﺮﻧﺪ� .ﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ � ﺗﻼ� ﺷﻬﺮ���� �
)ﺑﺎ� ﺷﺎ�(�ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻨﺎ��� �ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻮﻫﺠﻴﻦ �ﺑﻬﺮ ﭘﻴﺪ� ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﻣﺎﻧﻰ ﻣﻬﺮﺑﺎ� �� ﺷﻤﺎ ﭘﺬﻳﺮ�ﻳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻮ��� �ﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ �ﺑﻬﺮ �� �ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2056ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ � ﺑﺎ ﺑﻬﺮ� ﮔﻴﺮ� �� ﺑﺮ�� ﺗﺮﻳﻦ �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ��� ﻛﺸﻮ�
ﺷﺎﻳﺪ �ﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺎ��ﻳﺪ ﺑﺘﻮ�ﻧﻴﺪ ﮔﻠﻪ �� ﻛﻮﭼﻚ �� ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ�� ﻫﻢ �� �ﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﭼﻮﭘﺎﻧﺸﺎ� ��
ﻃﺮ�ﺣﻰ � ﺳﺎﺧﺖ � ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪ� �ﺳﺖ � .ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ����� ﻳﻚ ﻻﺑﻰ ﺑﺴﻴﺎ� ﺷﻴﻚ � ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ��  322ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ
ﺣﺎ� ﮔﺬ�ﻧﺪ �ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎ �� �� ﻳﻚ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎ� ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﺎ �ﻳﻮ��� ﻛﺎﻫﮕﻠﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻟﻦ ﺟﺎﻧﺒﻰ �� �ﺑﻌﺎ�  384 � 1350ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ �� �� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮ�� �ﺳﺖ  .ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ﺑﺮ��
ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ �ﺗﺎ� ﻓﺮﻣﺎ�� �ﺗﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ��ﻧﺒﺎ� ﺗﺠﻬﻴﺰ��� ﻣﻮﺗﻮ� ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪ�� ﺑﺎ ���� ﺑﻮ�� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﻫﻮ� ﺳﺎ� � ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ
� ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻰ �ﺳﻦ �ﺟﺮ�� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  188ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ � ﭘﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ � ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ ﺑﺰ�� � � 2ﺗﺎ� ﮔﺮﻳﻢ �  56ﺻﻨﺪﻟﻰ
)�� �� ﭘﻰ( ﺑﻪ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �ﺳﻴﺪ� � �ﻣﺎ�� ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ � .ﻳﺒﺎﻳﻰ � ﺑﺮ�� ﺑﻮ�� �ﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ �ﻣﻜﺎ� ﺑﺮﮔﺰ���
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ� ﻣﻠﻰ � ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻠﻰ �� �� �� ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻧﻤﻮ�� ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﺪ �� ﺟﺎ� ﺧﻮ� ﺑﻌﻨﻮ�� ﻳﻚ �ﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ �� ﻣﻘﻮﻟﻪ �
ﺗﻮﺳﻌﻪ � ﭘﺎﻳﺪ�� ﺑﺮ�� ﺷﻬﺮ �ﺑﻬﺮ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮ�.

ﺑﺎ��� ﺳﻨﺘﻰ � ﻧﻤﺎ�� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻣﺪ�ﻧﻴﺘﻪ �� �ﺑﻬﺮ

�ﺑﻬﺮ ﻳﻜﻰ �� �ﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ��ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ � �ﺳﺘﺎ� �ﻧﺠﺎ� �� ﺷﻤﺎ� ﻏﺮ� ﻛﺸﻮ� �ﺳﺖ �ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ �ﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ� ﻗﺪﻳﻤﻰ
�ﻳﺮ�� �ﺟﺎ�ﺑﻪ ﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ��ﻳﺪﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎ�� �� �� ﺧﻮ� ﺟﺎ� ���� �ﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﻠﻰ �ﮔﺮ ﺑﺨﻮ�ﻫﻴﻢ �ﺑﻬﺮ �� ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻴﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ �ﻳﻦ ﺷﻬﺮ �� ����� ﮔﺬﺷﺘﻪ � ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺳﺮ�ﻣﻴﻦ ���ﻛﻬﺎ ﺑﻮ�� ﺑﺮ�� �ﻗﻮ�� ﻣﺎ��ﺟﺎ� ﭘﻨﺎﻫﻰ ﺑﻮ�� ﺑﺮ�� �ﻗﻮ�� ﭘﺎ��
�ﮔﺬ� ﮔﺎﻫﻰ �ﻣﻦ ﺑﺮ�� ﻗﻮ� ﭘﺎ��  .ﻫﻤﺪ�� ﺑﺎ ﺗﺨﺘﮕﺎ� ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﻐﻮﻻ� )ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ(� ﻫﻤﺎ�� � ﺗﺎ�ﻳﺦ � ﻣﻬﺪ ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﺗﻤﺪ�
�ﻗﻮ�� �ﻳﺮ�ﻧﻰ ﺑﻮ�� �ﺳﺖ .
�ﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺟﺎ�ﺑﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺎ�� ��ﺑﺮ�ﻳﺘﺎ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ��ﻳﺪ �� �ﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﺪ ﺟﺬ�ﺑﻴﺖ ﻫﺎ� �ﻳﮋ� ��
ﺑﺮ�� ﺧﺎﻧﻮ��� ﻫﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻰ �� ﺑﺮ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ��� ﺳﻨﺘﻰ �ﺑﻬﺮ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ �� �� ﺟﺎ�ﺑﻪ ﻫﺎ� �ﻳﺪﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ��
ﺑﺎ��ﻳﺪ �� �� ﺿﻤﻦ �ﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎ�� �ﻳﺮ�ﻧﻰ� -ﺳﻼﻣﻰ ��� ﺣﺠﺮ� ﻫﺎ �ﻣﻐﺎ�� ﻫﺎ� ﻣﻤﻠﻮ �� ﺳﻮﻏﺎﺗﻰ �� � ��ﺋﻘﻪ � ﺧﺮﻳﺪ
ﺧﻮﻳﺶ �� ﻣﺤﻚ ��� �ﺑﺎ �ﺳﺘﻰ ﭘﺮ � ﺧﺮﻳﺪ� ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ �ﺿﺎﻳﺖ �� ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ� ﻛﻪ �ﺷﺎ�� ﺷﺪ ﺑﺎ��� ﺳﻨﺘﻰ �ﺑﻬﺮ ﻳﻜﻰ �� ﺟﺎ�ﺑﻪ ﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ �ﻳﻦ ﺷﻬﺮ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ �ﻳﮕﺮ ﺑﺎ���ﻫﺎ� ﻗﺪﻳﻤﻰ
ﺷﻬﺮﻫﺎ� �ﻳﺮ�� ����� ﺳﻘﻒ �ﺳﺖ ��� ﺑﻌﻀﻰ �� ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ� �� ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎ�� �ﻳﮋ� �� �ﺟﻮ� ���� ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
�ﻳﺮ ﭘﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎ�� �� ﻣﻨﻄﻘﻪ � �ﺑﻬﺮ ��� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ��� ﺳﻨﺘﻰ ﺷﻬﺮ���� �ﺑﻬﺮ �� ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﺑﻠﻮ��ﻫﺎ� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﺟﻨﻮﺑﻰ �ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻨﺐ ﻛﻼﻧﺘﺮ�  11ﻗﺮ�� ���� �� .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﻨﻰ �ﻳﻦ �ﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎ�� ���ﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ��ﻋﺎ�
��ﺷﺖ ﻛﻪ� :ﻳﻦ ﺑﺎ��� ﺑﻪ ﻃﻮ�  310ﻣﺘﺮ ��  18ﻣﺘﺮ ��  2ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ � �ﻳﺮ �ﻣﻴﻦ �ﺣﺪ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ �.ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﺑﺎ��� ﻫﺎ� ﺳﻨﺘﻰ ﻛﺸﻮ� �� �ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  56000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ � ﺑﺎ �ﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﻴﺶ ��  11ﻫﺰ�� ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ � ��  2ﻃﺒﻘﻪ �ﺣﺪ��
ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ��� �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ �ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ��ﺳﺘﻪ ﺑﺎ��� ﺑﺎ  135ﺣﺠﺮ� ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎ� ﺳﻮ� ﻣﺮﻛﺰ�
� 2ﭼﻬﺎ� ﺳﻮ� �� ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻰ �ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﻫﺎ�
��ﺳﺘﻪ ﺑﺎ��� �ﺣﺪ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮ�ﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﻰ �� ﺗﻮﺳﻌﻪ � �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺷﻬﺮ �ﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

�ﻣﺎ� ﺣﺴﻴﻦ)�( :ﻫﻤﺎﻧﺎ� ﺣﻮ�ﻳﺞ ﻣﺮ��� �� ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ� ﺧﺪ��ﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺎﺳﺖ� ﺑﻨﺎﺑﺮ�ﻳﻦ �� ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ� �ﻟﻬﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪ��ﻧﺪ �ﻧﺮ� �� ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﻛﺮ�� � ﺑﻪ ﺳﻮ� �ﻳﮕﺮ�� ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮ��ﻧﺪ

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﻳﻘﻪ زﻫﺮا)س( �� ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ � ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮ��)ﺷﻬﺮ��(ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖﺑﺎ�ﺳﺘﻌﺎﻧﺖ��ﻟﻄﻒ�ﻟﻬﻰ�ﻛﻤﻚ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ��ﺳﺖ� ﺑﺎ  64ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﺮ� � ﺑﺨﺶﻫﺎ�
��ﺧﻠﻰ� ﺟﺮ�ﺣﻰ� �ﻃﻔﺎ� � ﻧﻮ������ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� �ﻳﮋ� ����� � ccu �Icuﻧﺲ� �ﺗﺎ� ﻋﻤﻞ ﺟﺮ�ﺣﻰ� �ﻳﺎﻟﻴﺰ � �ﻧﺪ��
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻄﻮ� ﺷﺒﺎﻧﻪ ���� � ﺑﺎ ﺗﻤﺎ� �ﺟﻮ� �� ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮ�� ���ﻣﻨﺪ ﺟﻨﻮ� ﺗﻬﺮ�� �ﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮ� ﻓﺮ� ﻣﻰ ��ﻧﻴﻢ �� ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺧﻴﺮ�� ﺑﺮ�� ��ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﺸﺎ�� ﺑﻪ ﺷﻜﺮ�ﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮ� �
ﻓﺮ�ﻧﺪ�ﻧﺸﺎ� � ﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮ�� ﻧﺬ�� ﻣﺎ �� ﻣﻮ�� ﻟﻄﻒ ﻗﺮ�� ���ﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺮ� ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ� ﺳﻼﻣﺖ � ��ﻣﺎ� �� �ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ� ��
ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻳﺴﺘﺪ� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰ��� ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻧﻴﻚ ﻣﻰ ��ﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻧﺎﻟﻪ �� ﻛﻪ ���� ﻣﻰ ﮔﻴﺮ�� ﻫﺮ ���� ﻛﻪ ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ �ﻫﺮ �ﻧﺠﻰ ﻛﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ﺷﻤﺎ �� ﺑﻴﻦ ﺑﺮ��� ﭘﻠﻰ ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ���ﻣﺶ � ﺻﺪﻗﻪ ﺟﺎ�ﻳﻪ �� ﺑﺮ��
ﺷﻤﺎ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.

ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس 0937 3582947:
ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن5859837000167474 :
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎﺑﺒﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت0248382481:

ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ� ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺣﻀﺮ� ﺻﺪﻳﻘﻪ �ﻫﺮ�)�( ﺗﻮ�ﻧﺴﺘﻪ �ﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ� ﺷﻤﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎ���� ﺑﻪ  3400ﺑﻴﻤﺎ� ﻧﻴﺎ�ﻣﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎ� ��ﻣﺎﻧﻰ ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ���� ��ﺟﻤﻨﺪ  1200ﺧﺎﻧﻮ�� ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ �ﻓﺘﺮﭼﻪ ��ﻣﺎﻧﻰ
ﻣﺨﺼﻮ� ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮ�� ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ� �ﻳﻦ ﻣﻬﻢ �ﻧﺠﺎ� ﻧﻤﻰ ﺷﺪ� ﻣﮕﺮ �� ﺳﺎﻳﻪ ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ��ﻳﺎ �ﻻ� ﺳﺨﺎ�ﺗﻤﻨﺪ.
�� ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎ� �ﻳﮋ� ﺣﻀﺮ� ﺣﻖ ﺳﺎﻟﻢ � ﺗﻨﺪ�ﺳﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮ رى ،دوﻟﺖ آﺑﺎد ،ﺑﻠﻮار ﻗﺪس ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﻳﻘﻪ زﻫﺮا)س( ﺗﻠﻔﻦ33396214 :

ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻰﺑﻪﺑﺮﺧﻰﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮﻯﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭﺳﺎﻝ97
��ﻳﻜﺮ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ���� ﺟﺪﻳﺪ� �� ﻣﺴﻴﺮ �ﻣﻴﺪ � �ﻣﻴﺪ �ﻓﺮﻳﻨﻰ
ﺑﻮ�� � ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮ� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ� ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻌﺎ� �ﺳﺘﻮ�� �ﺳﺖ� �ﻳﺮ�
ﻣﺪﻳﺮ�� ﺷﻬﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �ﻋﺘﻘﺎ� ���ﻧﺪ ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� ﺑﻴﺶ �� ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ �ﻣﻴﺪ
ﻧﻴﺎ� ���ﻧﺪ � ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ �ﻣﻴﺪ �ﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ �ﺳﺖ � ﺑﺎﻳﺪ �ﻳﻦ ��ﺣﻴﻪ �� �� ﻣﺮ��
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮ� .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ) (1397ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ �� �ﻳﻦ ﺷﻬﺮ �ﺟﺮ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼ�� ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼ� ﺷﻬﺮ �
ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ��� �ﺣﺴﺎ� �ﻣﻴﺪ �� �� ﻣﺮ�� ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ �� ���ﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ
�� ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ �ﻧﻬﺎ �ﺷﺎ�� ﺷﺪ� �ﺳﺖ .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻳﻜﻰ ��
�ﻳﻦ ﻃﺮ� ﻫﺎ ﺑﻮ� �ﻳﻦ ﻃﺮ� ﭘﺲ��  17ﺳﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻞ � ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� �ﺳﻴﺪ �
ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� ﭘﺲ �� ﺑﻴﺶ �� ﻳﻚ �ﻫﻪ �ﻧﺘﻈﺎ� ﺗﻮ�ﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮ�� ﻣﺘﺮ� ﺷﻮﻧﺪ.
روﻧﻤﺎﻳﻰ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ � ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ ﻣﺪ��� ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮ� ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ��
ﺑﺨﺶﻫﺎ�ﻗﻮ�ﻧﻴﻦ�ﻣﺼﻮﺑﺎ���ﻣﺎ��ﺑﻮ�ﺟﻪ�ﻓﻬﺮﺳﺖﭘﺮ���ﻫﺎ�ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ�ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﻫﺎ
� �� ...ﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ� .ﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻰ
� ﻗﺎﻧﻮ� �ﻧﺘﺸﺎ� � �ﺳﺘﺮﺳﻰ ���� ﺑﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮ�� �ﻧﺪ� ﺑﻨﺎ ﺷﺪ�
�ﺳﺖ .ﻳﻜﻰ �� ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎ� ﻃﺮ�ﺣﻰ ﺷﺪ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ� ﻧﻤﺎﻳﻪ ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﺷﻬﺮ����
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ � ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� �ﻧﻬﺎ �ﺳﺖ .ﻓﻬﺮﺳﺖ �ﻃﻼﻋﺎ� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���
ﺷﻬﺮ����� ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ� ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﻤﺎ� �  ...ﻧﻴﺰ �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ�� ﻣﺮ��
ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �ﻳﻦ �ﻃﻼﻋﺎ� �� ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮ�ﻧﺪ�� �� ﻃﺮﻳﻖ �ﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰ�� ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻳﺶ �� ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
آﻏﺎز ﺣﻔﺎرى ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮو اﺻﻔﻬﺎن
ﺣﻔﺎ�� ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻂ 2ﻣﺘﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﻪ ﻃﻮ� �ﺳﻤﻰ �ﻏﺎ� ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ 25
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﻣﺘﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻛﻪ ﺷﻤﺎ� ﺷﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺑﻪ ﻏﺮ� ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮ�ﻫﺪ
���� ﻳﻚ ﻗﺪ� �ﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﻮ� �� .ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ�� �ﺑﺘﺪ�
�ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ � ﭘﺲ �� �� �ﺳﺘﮕﺎ� ﺣﻔﺎ� ﺗﻮﻧﻞ ���� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮ�
ﻛﻪ �ﻳﻦ ﻛﺎ� ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻂ �� ﺑﻪ �ﻧﺒﺎ� ���� .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ �� �ﺟﺮ��
�ﻳﻦ ﺧﻂ �ﻳﻦ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻂ  2ﻣﺘﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� �ﻳﺮ ﻣﻴﺪ�� ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎ� ﻋﺒﻮ� ﻧﻤﻰ
ﻛﻨﺪ .ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� �� �ﻳﻦ ���� ﺑﺎ �ﻏﺪﻏﻪ ﭘﺎﺳﺪ�ﺷﺖ ﻣﻴﺮ�� ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ
�ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ�� ﻳﻚ � ﻧﻴﻢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﺧﻂ � �ﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮ�� ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎ��
ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ� ﺳﺎﺧﺖ� ﻛﺎ�� ﻛﺮ� ﻛﻪ ﻣﺘﺮ� �� �ﻳﺮ ﻣﻴﺪ�� ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎ� ﻋﺒﻮ�
ﻧﻜﻨﺪ � ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻣﻴﺪ�� ﺗﺎ�ﻳﺨﻰ ﮔﺰﻧﺪ� ���� ﻧﺸﻮ�.
اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﺴﻴﺮ اﻣﻴﺪ
�ﻳﮋ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﻣﺴﻴﺮ �ﻣﻴﺪ� ﻋﻨﻮ�� �ﻳﮋ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
�ﻓﺘﺘﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮ��� ﻫﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻰ ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺳﺎ�  97ﺑﻮ� ﻛﻪ ��
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﺶ ��  20ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﺟﺮ� ﺷﺪ � ﻗﻄﺎ� ﭘﺮ��� ﻫﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻰ �� ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﻴﺪ� .ﻳﻦ ﭘﺮ��� ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻣﺘﻮ��� �� ﻣﻨﺎﻃﻖ  15ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ����

ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﻨﺮ

�ﺻﻔﻬﺎ� �ﺟﺮ� ﺷﺪ � ﻋﻤﺮ�� ﺷﻬﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺗﻮﺳﻌﻪ ���� .ﻏﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ�
�ﺟﺮ�ﻳﻰ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻬﺎ�� ﺗﺮ�ﻓﻴﻜﻰ ﺷﻬﺮ� �ﻓﺘﺘﺎ� ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎ� ﺷﺮ�
�ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻬﻤﻦ( �� ﻣﻨﻄﻘﻪ � �15ﻏﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺣﻔﺎ�� ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻂ
 2ﻗﻄﺎ� ﺷﻬﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� � �ﻓﺘﺘﺎ� ﭘﺮ�ﻳﺲ ﻫﻨﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﭘﺮ��� ﻫﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻰ ﺳﺎ�  97ﺑﻮ� ﻛﻪ �� ﻗﺎﻟﺐ �ﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ �ﻓﺘﺘﺎ� � ﺑﻪ
ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� �ﺳﻴﺪ.
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ آﻣﻔﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮ روﺑﺎز ﻛﺸﻮر
ﭘﺮ��� ﭘﺮ�ﻳﺲ ﻫﻨﺮ �� ﺣﺎﺷﻴﻪ ��ﻳﻨﺪ� ��� ﺑﺎ ﺻﺮ� ﻫﺰﻳﻨﻪ�� �ﻓﺰ�� ﺑﺮ 30
ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� �� �ﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ �ﺳﻌﺖ  80ﻫﺰ�� ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ� �ﺳﺖ�� .
ﭘﺮ��� ﭘﺮ�ﻳﺲ ﻫﻨﺮ �ﻳﮋﮔﻰﻫﺎ� ﺧﺎﺻﻰ �ﺟﻮ� ���� ﻛﻪ ﻳﻜﻰ �� ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ�
��� ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ �ﻣﻔﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮ ��ﺑﺎ� ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ ��  3500ﻧﻔﺮ ﺑﻮ�� ﻛﻪ �ﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰ �� ﺑﻪ ﺑﺰ�� ﺗﺮﻳﻦ �ﻣﻔﻰ ﺗﺌﺎﺗﺮ ��ﺑﺎ� ﻛﺸﻮ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮ�� �ﺳﺖ .ﻓﻀﺎﺳﺎ��
ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮ� ﻓﺮ� ﮔﻞ� ﺑﺮ� ��� ��ﻻ� ﺑﻬﺸﺖ� ﮔﺬ�ﻫﺎ � � ...ﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ �� �� ﻧﻈﺮ
ﮔﺮ�ﺷﮕﺮ� ﻧﻴﺰ ﺟﺬ�� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ.
رﺷﺪ  37درﺻﺪى ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  98ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻮ�ﺟﻪ  4100ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺮ�� ﺳﺎ�  98ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﺪ� .ﻳﻦ ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ� ﻗﺒﻞ �� ��� �� 37ﺻﺪ �ﺷﺪ ���� ﻛﻪ �� ﺑﻴﻦ
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ �ﺳﺖ�� 71 .ﺻﺪ �ﻳﻦ ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺮ�ﻧﻰ �ﺳﺖ .ﺷﻜﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ �ﻳﻦ ﺑﻮ�ﺟﻪ �� ﻫﻢ �� ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﺷﻮ�� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﻛﺎ� ﺳﺨﺘﻰ
�ﺳﺖ � ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ �ﻟﻴﻞ ﺳﺎ� �ﻳﻨﺪ� � ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ� ﻫﺎ� ﺻﻮ�� ﮔﺮﻓﺘﻪ� ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ � ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮ� � ﻣﺮ�� ﻧﻘﺶ ﺧﻮ�
�� ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ �ﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �� ﺳﺎ�  98ﺗﻌﺎﻣﻼ� ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ
�ﻓﺰ��� ﺷﻮ� � ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ ﻣﺮ�� ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮ �� ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮاى )ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ( و )ﻋﺒﺎﺳﻰ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرﻫﺎى
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﺸﻮر
ﺳﺮ�� )ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ( � )ﻋﺒﺎﺳﻰ( �� ﺳﻮ� ����� ﻓﺮﻫﻨﮓ � ��ﺷﺎ� �ﺳﻼﻣﻰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� �� ﮔﺬ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ �� �ﺻﻔﻬﺎ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ�� ��ﻧﻖ ﺑﺎ��� ﻫﻨﺮ
� ﻛﻤﻚ ﺑﻪ �ﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ�� �ﺻﻔﻬﺎﻧﻰ� ﺷﻮ��� �ﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ �
ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� �ﻣﺎ�ﮔﻰ ���� ﺑﺮ�� ﻛﻤﻚ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﻗﺸﺮ� ﺑﺎ ����� ﻓﺮﻫﻨﮓ
� ��ﺷﺎ� �ﺳﻼﻣﻰ ﻫﻤﻜﺎ�� ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ� �� .ﻳﻦ ﺑﺎ���� ﻛﺎﻻﻫﺎ� ﻓﺎﺧﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ
�ﺳﺘﻰ � ﻫﻨﺮ� ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ � ﮔﺬ�ﻫﺎ� ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ �ﺻﻔﻬﺎ� �� �ﻳﻦ ﭘﺲ
ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻫﻨﺮ� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﻰ� ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﺳﺘﻰ� ﻏﺬ�ﻫﺎ� ﺳﻨﺘﻰ�
ﻟﺒﺎ� ﻫﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﻰ � -ﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ داﺋﻤﻰ اﺻﻔﻬﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮدك
ﭘﺲ �� ﺳ���ﺎ� ﻫﺎ ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ � ﺗﺮ�ﻳﺪ �� ﺧﺼﻮ� ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎ� �ﺧﺪ�� ﺟﻬﺎﻧﻰ

ﺟﺸﻨﻮ��� ﺑﻴﻦ �ﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ� ﻛﻮ�ﻛﺎ� � ﻧﻮﺟﻮ�ﻧﺎ�� �� ﻃﺮﻳﻖ ��ﻳﺰﻧﻰ �ﻛﺘﺮ
ﻗﺪ�� �ﷲ ﻧﻮ���� ﺷ���ﻬﺮ��� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺎ ����� ﻓﺮﻫﻨﮓ � ��ﺷﺎ� �ﺳﻼﻣﻰ �
ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ �ﻣﻀﺎ� ﺷ���ﺪ� ﺑﻴﻦ �ﺋﻴﺲ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ � ﺷﻬﺮ���
�ﺻﻔﻬﺎ�� ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺟﺸ���ﻨﻮ��� ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ� ﻛﻮ�ﻛﺎ� �
ﻧﻮﺟﻮ�ﻧﺎ� ��ﺋﻤﻰ ﺷ���ﺪ� �ﺗﻔﺎ� ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎ�� �� ﻓﻴﻠﻤﺴﺎ��� � ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ��
�� ﺑﻪ �ﻳﻦ ﺟﺸ���ﻨﻮ��� �ﻣﻴﺪ���ﺗﺮ ﻛﺮ� � ﻛﺶ � ﻗﻮ� ﻫﺎ� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎ� ﺳﺎ� �� ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎ� �ﺳﺎﻧﺪ.
اﻳﺠﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ در )ارگ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ(
ﻗﺮ����� �ﻳﺠﺎ� ﺑﺰ�ﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎ��ﻓﺮﻳﻨﻰ ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﻬﺮ����
�ﺻﻔﻬﺎ� � ﺑﺎ ﻫﺪ� �ﻳﺠﺎ� ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ�� ﺗﻮﺳ���ﻌﻪ ﻓﻀﺎ� ﻛﺎ��ﻓﺮﻳﻨﻰ
�ﺳﺘﺎ� �� ﻣﺮﻛﺰ ﺷ���ﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﻪ �ﻣﻀﺎ� ﺷﻬﺮ���� � ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ�� ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ �ﺳﻴﺪ .ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﻳﻦ ﻗﺮ������ ﺷﻬﺮ���� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻓﻀﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ
�� �� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ��� ﺟﻬﺎ� ﻧﻤﺎ �� �ﺧﺘﻴﺎ� ﮔﺬ�ﺷ���ﺘﻪ �ﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮ��
��ﺷ���ﺘﻦ �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ �� ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ� ﺳ���ﻬﻮﻟﺖ �ﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻰ � �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ﻣﻨﺎﺳﺐ� ﺑﺴ���ﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮ�� ���ﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ� ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ�
�ﻳﺪ� � �ﺳﺘﺎ�ﺗﺎ� ﻫﺎ �ﻳﺠﺎ� ﺷ���ﻮ�� .ﻳﻦ ﻓﻀﺎ �� ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰ�� ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎ� ﻓﻌﺎ�
ﻛﺎ��ﻓﺮﻳﻨﻰ ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� � ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ� ﻛﺸﻮ� ﻗﻠﻤﺪ�� ﻣﻰ ﺷﻮ� � ﺑﻪ ����
ﺗﺠﻬﻴﺰ � ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
آﻏﺎز اﺟﺮاى ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻰ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻰ ﻃﺮ� ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺗﺮ�ﻓﻴﻜﻰ ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� ﻳﻜﻰ �� ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮ��� ﺷﻬﺮ� �ﺻﻔﻬﺎ� �ﻏﺎ� ﺷﺪ .ﻃﻮ� ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻰ ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ�
 78ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ �ﺳﺖ ﻛﻪ  45ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ �� �� ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ� ��ﻗﻊ ﺷﺪ� �ﺳﺖ �
ﺑﻘﻴﻪ �� ﺷﻬﺮﻫﺎ� ��ﻟﺖ �ﺑﺎ�� ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺷﻬﺮ� ﺧﻮ���� � ﺷﻬﺮ �ﺑﺮﻳﺸﻢ ﻗﺮ��
���� .ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ� ﺗﺮ�ﻓﻴﻜﻰ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ�� ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎ�ﻓﺎ��
ﻛﺎﻫﺶ �ﻻﻳﻨﺪﮔﻰ � ﻛﺎﻫﺶ �ﻣﺎ� ﺳﻔﺮﻫﺎ� ���� ﺷﻬﺮ� �� �ﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎ� �ﻳﻦ
ﭘﺮ��� ﺑﺰ�� �ﺳﺖ.
ﻳﻜﻢ آذر؛ روز اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ��� �ﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ �ﺻﻔﻬﺎ�� ��� ��� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ��� ﻧﻜﻮ��ﺷﺖ
�ﺻﻔﻬﺎ� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎ�� ﺗﺎ�ﻳﺨﻰ ﻣﻨﻘﻮ� ﺑﺮ ﻛﺎﺷﻰ ﻛﺎ�� ﻫﺎ� ﺳﺮ�� ﺑﺎ���
ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ )ﻗﻮ� ���( ﻛﻪ ﺑﺎ �ﻗﺘﺒﺎ� �� ﺻﻮ�� ﻓﻠﻜﻰ ﺑﺮ� ﻗﻮ� ﻃﺮ�ﺣﻰ ﺷﺪ� ﺑﻪ
ﻋﻨﻮ�� ﻧﻤﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ�� �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ�

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻃﻼﻳﻰ

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� �� �ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎ� � ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮ��� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ �ﺳﺘﻰ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻮ� �� �� ﺳﺎ� � 1358ﻏﺎ� ﻛﺮ� � �� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻳﻦ ﻛﻪ ����ﻧﻪ
ﺣﺪ�� ﻳﻚ ﭼﻬﺎ�� ﻓﺮ����� ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ ﻛﺸﻮ� �� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ�
ﺧﻮ��� �ﻳﮕﺮ ��ﺣﺪﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ �ﺻﻔﻬﺎ�� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ
���� � ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ) (L.A.Bﻧﻴﺰ �ﺳﺖ� .ﻳ�ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﻄﻘﻪ �� ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  340ﻫﻜﺘﺎ� �� ﺷﻤﺎ� ﻏﺮﺑﻰ �ﺻﻔﻬﺎ� ��ﻗﻊ ﺷﺪ� �
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﻰ ��� ����ﻧﻪ  375ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ �ﺳﺖ .ﻧﻔﺖ ﺧﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ�
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺣﻮ�� ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺎ���� �� ﻓﺎﺻﻠﻪ  70ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� �ﻫﻮ�� �
�� ﻃﺮﻳﻖ � 7ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎ� � ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ�� ﺑﻪ ﻃﻮ�  430ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻰ ﺷﻮ� .ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� ﻧﻘﺸﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ �� ���ﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ�
�ﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﻔﺎ ﻛﺮ�� � ﮔﺮ�� ﭼﺮ� ﻫﺎ� �ﻗﺘﺼﺎ��  -ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
�� �ﻃﻤﻴﻨﺎ� ﺑﺨﺸﻴﺪ� �ﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�( ﻳﻜﻰ
�� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﺑﺰ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ� ﻓﺮ�����ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ ﻛﺸﻮ� � ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ�
�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� ����� ﺑﻬﺎ��� �ﺳﺖ � �� ��ﺳﺘﺎ� �ﺳﺎﻟﺖ � ﺗﻌﻬﺪ� ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ �ﻳﻨﻔﻌﺎ� ����� ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ� �ﻳﻤﻨﻰ
� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ�� �� ﺑﺮ �ﺳﺎ� �ﺧﺮﻳﻦ �ﻳﺮ�ﻳﺶ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ� ISO-9001
 � ISO\TS-29001 � ISO-14001� OHSAS-18001ﺑﺮ�� ﺗﺤﻘﻖ
�ﻫﺪ�� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮ�� �ﺳﺖ � �ﻧﻬﺎ �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻳﻜﭙﺎ�ﭼﻪ �ﺟﺮ�ﻳﻰ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ� .ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ �� ﻣﻬﺮ ﺳﺎ�  1397ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ
�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮ��  ISO-50001ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ.

ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
 ﻓﺮ����� ﻫﺎ� �ﺻﻠﻰ )�ﻳﮋ�(ﻓﺮ����� ﻫﺎ� �ﺻﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺷﺎﻣﻞ� ﮔﺎ� ﻣﺎﻳﻊ� ﺑﻨﺰﻳﻦ� ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ�
ﻧﻔﺖ ﮔﺎ� � ﻧﻔﺖ ﻛﻮ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ�� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮ����� ﻫﺎ�
ﻧﻔﺘﻰ ��ﺳﺎ� ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻓﺮ����� ﻫﺎ� �ﻳﮋ� ﺑﺎ ﻫﺪ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ� ﻋﻤﺪ�ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ� ﺧﻮ���  5ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺰ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ�� ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ �� �ﻗﺘﺼﺎ� ﻛﺸﻮ� �ﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ� .ﻛﻴﻮ� ﺑﺎﺗﻮ�� ﻧﻔﺖ
ﺳﻔﻴﺪ �ﻳﮋ�� ﻧﻔﺘﺎ� ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﻴﺖ � ��ﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ� ﻣﺤﺼﻮﻻ� �ﻳﮋ� �� ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮ��� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﻧﻔﺖ ﺟﻰ� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ �ﻳﺮ��� ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ �����
ﭘﺘﺮ�ﺷﻴﻤﻰ �ﺻﻔﻬﺎ� � ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎ� �� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ �ﻫﻨﺪ.
 ﻓﺮ����� ﻫﺎ� �ﻳﮋ� ﺧﻮ��� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ �ﻳﺰ�ﻣﺎﻛﺲ� ﻧﻔﺖ ﮔﺎ� �ﻳﺰ�ﻣﺎﻛﺲ� ﻧﻔﺘﺎ� �ﻧﻮ�� ﺣﻼ� ﻫﺎ� �ﻳﺰ��ﻳﺴﺎﻳﻜﻞ�
��ﻏﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺒﻚ � ﺳﻨﮕﻴﻦ� �ﻛﻴﻮ� ﺑﺎﺗﻮ� � ﮔﻮﮔﺮ�� ﻓﺮ����� ﻫﺎ� �ﻳﮋ� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ�
�ﺻﻔﻬﺎ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮ��� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ �� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ �ﻫﻨﺪ.
ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎى وﻳﮋه در ﺑﻮرس ﻛﺎﻻى اﻳﺮان
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ� �ﻳﺰ� �ﻳﺴﺎﻳﻜﻞ )ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ��
�� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎ��ﻓﻴﻦ ﺳﺎ�� � ﻟﻮ��� ���ﻳﺸﻰ(� �ﻛﻴﻮ� ﺑﺎﺗﻮ� )ﻣﺎ�� ��ﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ
ﻗﻴﺮ(� ﻟﻮﺑﻜﺎ� ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻣﺎ�� ��ﻟﻴﻪ ﺑﺮ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻧﻮ�� ��ﻏﻦ ﻫﺎ� ���� ﻛﻨﻨﺪ� �
ﺻﻨﻌﺘﻰ � ﺧﻮ��� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺠﺎ� ��ﻏﻦ ﺳﺎ��(� ﮔﻮﮔﺮ� )ﻣﺎ�� ��ﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ �ﺳﻴﺪ
ﺳﺎ�� � ﻛﺸﺎ����( � �ﻧﻮ�� ﺣﻼ� ﻫﺎ� ﻣﻮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺻﻨﺎﻳﻊ �� ﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻣﺴﺘﻤﺮ �� ﺗﺎﻻ� ﺑﻮ�� ﻛﺎﻻ� �ﻳﺮ�� ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزى و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻃﺮ� ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎ�� � ﺑﻬﺒﻮ� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﺑﺎ �ﻫﺪ�� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ �� ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� �� ﺣﺎ� �ﺟﺮ�ﺳﺖ .ﺑﺎ �ﺟﺮ�� �ﻳﻦ ﻃﺮ�� ﻣﻴﺰ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ��
ﭘﺎﻻﻳﺸ���ﮕﺎ� ﺣﻔﻆ �ﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﻰ ﻧﻔﺖ ﺧﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� 376
ﻫﺰ�� ﺑﺸ���ﻜﻪ ﺑﻪ  360ﻫﺰ�� ﺑﺸﻜﻪ �� ��� ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﺳﻨﮕﻴﻦ
)ﻧﻔﺖ ﻛﻮ��( ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻣﺮﻏﻮ� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷ���ﻮ�� ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮ� ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻ� � �ﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ �ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ� ﻳﻮ��  4 � 5ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﻃﻮ�ﻳﻜﻪ
ﻣﻴ���ﺰ�� ﮔﻮﮔﺮ� ﮔﺎ��ﺋﻴﻞ ��  1000 PPMﺑﻪ �ﻳﺮ  50 PPMﻣﻰ �ﺳ���ﺪ �
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ �ﻳﻤﻨﻰ ��ﺣﺪﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
رﺷﺪ ﻛﻤﻰ و ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪات
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� ����ﻧﻪ  11ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  22ﻣﻴﻠﻴﻮ�
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎ��ﺋﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻳﺰ� ﻫﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺷﺪ�� ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� �ﺑﺘﺪ�� ���ﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎ�  �97ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻳﻮ��
� 5ﺳﺖ� .ﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �� ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ����ﻧﻪ ﺣﺪ��  2ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎ��ﻳﻴﻞ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻳﻮ��  5 � 4ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ � �� ���ﺧﺮ ﺳﺎ� �ﻳﻨﺪ� ﺑﺎ
��� �ﻧﺪ��� ��ﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎ��ﺋﻴﻞ� �ﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮ� ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
�ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻳﻮ��  5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻗﺎﻧﻮ� ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮ� � �ﻫﻤﻴﺘﻰ ﻛﻪ �ﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮ� �� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻰ
ﺑﺮ�� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ�� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﻋﻈﻴﻢ
�ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ �� �� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �ﺟﺮ� ﻛﺮ�� �ﺳﺖ� ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ�
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻰ ﺑﻮ�� ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮ� ﺳﻠﻮ�ﻫﺎ� ﺧﻮ�ﺷﻴﺪ� ﺑﺮ�� ﺗﺎﻣﻴﻦ
�ﻧﺮ�� ﻫﻢ �� ﻣﻨﺎ�� ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻰ � ﻫﻢ �� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �� ﺑﻪ ﻛﺎ� ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﺳﺖ.
 ﻃﺮ�ﺣﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �� ﺣﺎ� �ﻧﺠﺎ� ﺑﻮ�� � �ﻳﻦ ﻃﺮ�ﺣﻰ ﺗﻮﺳﻂ��ﻧﺸﺠﻮﻳﺎ� ��ﻧﺸﮕﺎ� ���� ﺧﻮ��ﺳﮕﺎ� � ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮ� �ﻓﺰ��ﻫﺎ�  �� GIS � KSﺣﺎ�
ﭘﻴﮕﻴﺮ� �ﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ � ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ �ﻃﺮ�� ﻃﺮ�ﺣﻰ ﺷﻮ�.
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ� ﺑﺮ�� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺳﻴﺴﺘﻢ  �� NFTﺟﻬﺖ �ﺻﻼ� ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎ�ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� � ﻛﺎﻫﺶ ��ﻏﻦ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ �ﺳﺘﺨﺮ  8ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �� ﺣﺎ� �ﻧﺠﺎ� �ﺳﺖ.
 ﭘﺮ��� ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ �ﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﻰ � ﮔﻴﺎ� ﭘﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮ�� ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮﺧﺎ�ﻫﺎ� �ﻟﻮ�� ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ�ﻣﺎ�ﻫﺎ� ��ﻧﺶ ﻣﺤﻮ� � ��ﻧﺸﮕﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ �ﺟﺮ� ﺷﺪ.
�� �ﻳﻦ ﭘﺮ��� �� ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ ﻫﻤﭽﻮ� ) ﻧﻰ ﺧﻴﺰ���( � )ﻛﺘﻮ�( �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻰﺷﻮ�.
 ﭘﺮ��� ﻧﺼﺐ �ﻧﺎﻻﻳﺰ�ﻫﺎ� �ﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮ ��� ﺧﺮ�ﺟﻰ ���ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺗﻮ�ﻓﻖﺑﺎ ����� ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ �ﺳﺘﺎ� �ﺟﺮ� ﺷﺪ.

 ﺗﺼﻔﻴﻪ � ﺑﺎ�ﮔﺮ��ﻧﻰ  320ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ �� ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺴﺎ� ��ﺳﺎﻟﻰ �� ��ﺣﺪ ﻫﺎ�ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ �� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ �� �ﻳﮕﺮ ﻃﺮ� ﻫﺎ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� �ﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮ� �ﻧﺘﻘﺎ� ﭘﺴﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ�� ﻣﺼﺎ�� ﺻﻨﻌﺘﻰ � ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮ� ﻣﻨﺎﺑﻊ �� ﺳﺎﻟﻢ �� �ﻳﻨﺪ�
ﻧﺰ�ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﻰ �ﺳﺪ.
 ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ� �ﺳﺖ ﺑﻪ ���) NESﺑﺪ�� ���� ﺑﻪ ﻣﺨﺰ�(ﻟﺠﻦ ﻛﻒ ﻣﺨﺎ�� �� ﺣﺎ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �� ﻻﻳﺮ�ﺑﻰ ﻛﻨﺪ.
 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﺎ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ��� ﻫﺎ� ﺑﺎ�ﻳﺎﺑﻰ ��� ﺗﻮ�ﻧﺴﺘﻪ�ﺳﺖ �� 90ﺻﺪ �� ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﺑﺎ�ﮔﺮ��ﻧﺪ ��� 10ﺻﺪ
ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺴﺎ� ﻧﻴﺰ �� �ﺳﺘﺨﺮﻫﺎ� ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪ��� ﻣﻰﺷﻮ� .ﭘﺴﺎ�ﻫﺎ�
ﻓﺎﺿﻼ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ �� ﮔﻨﺪ���ﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  �UVﺑﺮ�� �ﺑﻴﺎ��
��ﺧﺘﺎ� � ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻣﻰ ﺷﻮ�.
 ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ� ﻋﺎ��� ﺧﺎﻧﮕﻰ � �ﺳﺘﻮ��ﻧﻰ �� ﻣﺒﺪ� ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ� ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ� ﻫﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻋﺎ�� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮ�� �ﻫﻦ ﭘﺲ �� ﺟﺪ� ﺳﺎ�� ﺑﻪ
ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﮔﺬ�ﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
 ﭘﺮ��� ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺧﺎﻣﻮ� ﻛﻨﻨﺪ� ﻫﺎﻟﻮ� ﻛﻪ ﻣﺨﺮ� ﻻﻳﻪ ��� �ﺳﺖ� ���ﻳﮕﺮ ﻃﺮ� ﻫﺎ� �ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﻣﺤﺴﻮ� ﻣﻰ ﺷﻮ�.
 ��  340ﻫﻜﺘﺎ� �ﺳﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ�� ) �� 114.5ﻣﻌﺎ�� �� 36ﺻﺪ(ﺑﻪ ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ �ﺧﺘﺼﺎ� ���� ﺷﺪ�� �� ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ �ﺳﺘﺎﻧﺪ��� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﺑﺮ��
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� ﻫﺎ �� 20ﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ �ﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى  70درﺻﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات
��ﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺖ ��ﺧﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ �ﺻﻔﻬﺎ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮ�
�� �� ﺳﺎ� � 1380ﻏﺎ� ﻛﺮ� � � ﺗﺎﻛﻨﻮ� ﺗﻮ�ﻧﺴﺘﻪ �ﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻫﺎ�
ﭘﺎﻻﻳﺸﻰ � ﺑﻪ �ﻳﮋ� ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ� ���� �� ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮ�ﺑﻴﻦ� ﭘﻤﭗ� ﻛﻤﭙﺮﺳﻮ� �
ﭼﺮ� �ﻧﺪ� �� ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎ�� ﻛﻨﺪ �� .ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ �� 70ﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎ� � ﺗﺠﻬﻴﺰ��
ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� ﺑﻪ �ﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ� ﻛﺸﻮ�ﻣﺎ� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮ�
� �ﻣﻴﺪ �ﺳﺖ �� ﺳﺎ� ﻫﺎ� �ﺗﻰ ﺗﻤﺎ� ﺗﺠﻬﻴﺰ�� ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎ� �ﺻﻔﻬﺎ� �� ��ﺧﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮ� ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺎ�� ���� � ��ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﺎ�� �� ﻛﺸﻮ�ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎرات ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ اﺻﻔﻬﺎن
 ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮ� � �ﺗﺒﻪ ��� �� ﺑﻴﻦ  500ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ �ﻳﺮ��) �� (IMI-100ﺳﺎ� 93
 ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﺮ� � �ﺗﺒﻪ ��� �� ﺑﻴﻦ  400ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ �ﻳﺮ��) �� (IMI-100ﺳﺎ� 91
 �ﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ �� )ﮔﺮ�� ﻓﺮ����� ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ( ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﺑﺮﺗﺮ �ﻳﺮ�� )IMI- �� (100ﺳﺎ� ﻫﺎ� 92 � 91
 �ﺗﺒﻪ ��� ﺟﺸﻨﻮ��� ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮ� ��� �� ﮔﺮ�� ﻓﺮ����� ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ �� ﺳﺎ� ﻫﺎ� 90 � 86 �ﺗﺒﻪ ���  100ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ �ﻗﺘﺼﺎ� �ﻳﺮ�� �� ﺳﺎ� 90 �ﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ  100ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ �ﻗﺘﺼﺎ� �ﻳﺮ�� �� ﺳﺎ� 89 ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮ�� ﻳﻜﻰ ��  100ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺎ��ﻣﻴﺎﻧﻪ �� ﺳﺎ� 89 ﻛﺴﺐ ﮔﻮ�ﻫﻰ ﻋﺪ� �ﻻﻳﻨﺪﮔﻰ �� ﺳﺎ� ﻫﺎ� 89�90�91�92�93�94 �ﺗﺒﻪ ��� � ﺳﻮ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴﺖ �� ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ��ﺳﺎ�ﻫﺎ� 93 � 92
 �ﺗﺒﻪ ��� � � HSEﻳﻤﻨﻰ � ﭘﺪ�ﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ �� ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺶﻧﻔﺖ �� ﺳﺎ� ﻫﺎ� 94 � 90
 �ﺗﺒﻪ ��� ﭘﺪ�ﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ �� ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺳﺎ�96 �ﺗﺒﻪ ��� ﭘﮋ�ﻫﺶ �� ﻳﺎ��ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮ��� ���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﺎ� ﺑﺮﺗﺮ �ﻳﺮ�� �� ﺳﺎ� 92 �ﺗﺒﻪ ��� ��ﺗﺒﺎﻃﺎ� �ﺳﺎﻧﻪ �� �� ﻧﻬﻤﻴﻦ � ﻳﺎ��ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮ��� ���ﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﺎ� ﺑﺮﺗﺮ �ﻳﺮ�� �� ﺳﺎ� ﻫﺎ� 92 � 90
 ��ﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰ� ﻣﻠﻰ ﺑﻬﺮ� ��� � ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺎ�ﻣﺎﻧﻰ )ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ � ﺗﻮﻟﻴﺪ(�� ﺳﺎ� ﻫﺎ� 88 � 87 � 86
 ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮ�� )ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﺗﺤﻘﻴﻖ � ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺗﺮ ( �� ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮ���ﭘﮋ�ﻫﺶ � ﻓﻨﺎ��� ﺻﻨﻌﺖ� ﻣﻌﺪ� � ﺗﺠﺎ�� �� ﺳﺎ� 1395
 ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎ� ﺳﻮ� �� ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺑﺮﻧﺰﻳﻦ �� ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ� ﺷﺸﻤﻴﻦ� ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ �ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮ��� ﻣﻠﻰ ﻧﻈﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ �� ﺳﺎ� ﻫﺎ� 1393� 96
 ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎ� ��� ﻋﻨﻮ�� ﻧﺨﺴﺖ �� ﺣﻮ�� �ﻣﻨﻴﺖ ﻓﻨﺎ��� �ﻃﻼﻋﺎ� ���ﺗﺒﺎﻃﺎ� �� ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� �ﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ � ﭘﺨﺶ
ﻓﺮ����� ﻫﺎ� ﻧﻔﺘﻰ �ﻳﺮ��

