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دولت
 تنهاى تنهاست...

گفتگوی صمیمانه با دکتر اسحاق جهانگیری

يكشنبه 26 اسفند 1397 ـ  10رجب  1440  ـ 17 مارس 2019

معجزه بهار





نوروز در سخنان مقام معظم رهبری

امروز را كه مردم، »نوروز« گذاش��ته اند، يعنى روِز نو! روِز نو يعنى چه؟ همه  
روزهاى خدا مثل هم است؛ كدام روز مى تواند »نو« باشد؟

شرط دارد. روزى كه در آن اتّفاق بزرگى افتاده باشد، نوروز است. روزى كه 
ش��ما در آن بتوانيد اتّفاق بزرگى را محَقّق كنيد، نوروز اس��ت. آن روزى كه جناب 
آدم و حّوا، پا بر روى زمين گذاشتند، نوروز بود؛ براى بنى آدم و نوع بشر، روز نويى 
بود. روزى كه حضرت نوح  بعد از توفان عالم گير  كشتى خود را به ساحل نجات 
رس��اند، »نوروز« اس��ت؛ روز نويى است و داستان تازه اى 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 مى شود، مقطعى در تاريخ است 
كه براى انس��ان ها روز نو است. روزى هم كه اميرالمؤمنين)ع( به واليت انتخاب 

شد، روز نو است.
اينها همه »نوروز« اس��ت؛ چه از لحاظ تاريخ شمس��ى، با اّوِل ماه »َحَمل« 
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 ديگِر قدرت تغذيه مى شدند، روز پيروزى جوانان 

ما با ايمانشان بر آنها »نوروز« است؛ روز نو است.
حال اگر ش��ما مى خواهي��د روز اّوِل 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؛ حادثه اى بيافرينيد. آن حادثه در كجاس��ت؟ در درون خود ش��ما! »يا مقلّب 
القلوب و االبصار. يا مدبّر الليل و الّنهار. يا محّول الحول و االحوال. حّول حالنا الى 
احس��ن الحال«. اگر حال خود را عوض كرديد، اگر توانس��تيد گوهر انسانى خود را 

درخشان تر كنيد، حقيقتاً براى شما »نوروز« است! 

نو  روز  و   روز  نو

صاحب امتياز : موسسه اطالعات شركت ايرانچاپ
    مدير مسئول: سيد محمود  دعايي

    سردبير: عليرضا  خاني
    دبير ويژه نامه: ارمغان  زمان فشمى

    ويراستار: وجيهه  تيموري
    عكس جلد: محمد  نجفى

    گرافيست و صفحه آرا: محسن  رزاقى
    اسكن و ويرايش تصاوير: ابوطالب  ژيان اقدم

   چاپ: شركت ايرانچاپ )موسسه اطالعات(

روزهاى آخر سال كهنه براى من با اتفاق دردناكى همراه بود. مادر عزيِز عزيزترين دوستم، 
درست در روز درختكارى از دنيا رفت. در روزى كه همه بذرى يا نهالى مى كارند به اميد آن كه 

سبز شود و بار بدهد، ما تن عزيزى را به خاک سرد سپرديم كه از آن اميد رستنى نبود.
اهالى محله آنها در پارک بزرگ سر كوچه و زير درختان بيدمجنون بر پيكر مادر مهربان 
نماز خواندند. نمى از باران در هوا بود كه گاه به گاه از ميان تاللو خورشيد جانمان را نوازش مى داد. 
بعد هم در يكى از قطعات قديمى بهشت زهرا با عزيز از دست رفته خداحافظى كرديم و او را به 
آغوش استخوان هاى پدرش كه سى و شش سال پيش از دنيا رفته بود برگردانديم. هوا بوى بهار 

مى داد و همه چيز در تضاد با هم بود، فراق و اشتياق، مرگ و زندگى، رفتن  و آمدن.
امروز هرچه كردم تا مطلبم را با گفتن از بهار و زندگى آغاز كنم نشد. اندوه نشسته بر جانم 
هنوز خيلى سنگين است و هرروز با مالقات دوستم تازه مى شود. اما ناگهان به ياد جمله اى افتادم 
كه نوه  عمويم پس از خاكسپارى مادربزرگمان گفته بود؛ تعبير قشنگى كه درهم تنيدگى مرگ و 
زندگى را به زيباترين شكل ممكن نشان مى داد. پسربچه شش ساله بعد از ديدن مراسم تدفين 
گفته بود: »مامان جان به طبيعت برگشت!« فكر كردم مرگ چه درس عبرت آموزى است براى 

زندگى و چقدر حال اين روزهاى دوستم شبيه حال اين روزهاى مملكت ماست!
وقتى در عزاخانه به همدردى خيل عظيمى از دوستان و آشنايان كه هركدام خاطره اى 
از آن زن نيكوكار براى بازماندگان مى گفتند نگاه مى كردم، فهميدم كه ش��ايد آنچه از دس��ت 
رفته هرگز برنگردد اما مى تواند سرمنشاء خوبى هاى ديگر شود؛ همان طور كه ما در اين سال ها 
بسيارى از فرصت ها را با آزمون و خطا از دست داده ايم اما هنوز مى توانيم چون ققنوس از ميان 

خاكستر تجربه هاى نادرست برخيزيم و سرنوشت كشورمان را طور ديگرى رقم بزنيم.
رنج بيمارى دردناک مادر دوس��تم چنان س��نگين بود كه مجالى ب��راى اميدوارى باقى 
نمى گذاش��ت. هش��ت ماه تمام هرروز دلهره س��فر بى بازگش��ت مادر را داشتن غمى نيست كه 
گفتنش آسان باشد. نگرانِى آن كه بعد از او زندگى چطور ممكن است، روزهاى آخر را به كابوس 
تبديل كرده بود. همچنان كه بهار مى آمد، مادر مى رفت و همچنان كه آفتاب بهارى مى تابيد، 
آفتاب وجود مادر خاموش مى شد. در نهايت فقدان مادر، نقطه پايانى بود بر همه بيم و اميدها. 

زمستان و مادر باهم رفتند.
پس از يک دوره سوگوارى، دوستم روزبه روز آرام تر شد و ياد گرفت چطور خاطرات مادر را 
در قلبش به آرامش و عشق تبديل كند. خاک، سرد است اما خاطرات مثل درخت، ريشه مى دوانند 
تا اعماق وجود آدم و جانش را گرم مى كنند. دوستم از مادرش كه قوى بود و مهربان، خوب درس 

گرفته بود. براى شادى او هم كه شده، اشک و آه را كنار گذاشت و دوباره از جا بلند شد. 
شايد حال و احوال اين روزهاى ما هم مثل شب هاى طوالنى و سرد زمستان باشد اما بهار 
هميشه در راه است. بوى بهار كه هوا را پر مى كند، جان آدمى تازه مى شود و به رقص درمى آيد. 
وقتى بهار را مى بيند كه چطور خون تازه به رگ هاى طبيعت تزريق مى كند و درخت ها را مى بيند 
كه چطور كم كم رخت سبز تازه به تن مى كنند، دلش قرص مى شود كه قرار است همين اتفاق 
براى او هم بيفتد. هرچقدر هم كه زرد و خس��ته و خزان زده باش��د، بهار مى تواند معجزه كند و 
در دلش جوانه بزند، جورى كه احس��اس كند دوباره به دنيا آمده اس��ت و باز هم مى تواند زندگى 

را از صفر شروع كند. 
كاش هركدام از ما بهار خودمان باشيم. باور كنيم مى شود دوباره ايستاد و قد كشيد، باور كنيم 
مى شود خستگى هاى خزان را كنار زد و اميد داشت به نوازش دست معجزه گر آفتاب. آن وقت ديگر 

مهم نيست زمستان چقدر طول كشيده و شادى ها زير چند خروار برف پنهان شده اند.

معجزه بهار
ارمغان زمان فشمى

لحظه تحویل سال ساعت یک و 28 دقیقه و 27 ثانیه بامداد 
روز پنج شنبه یکم فروردین 1398
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ابوالقاسم قاسم زاده

نگاهي به اهم رويدادهاي جهان در يک س��ال گذش��ته نش��ان 
مي دهد كه جهان در دايره بحران هاي 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 يک سال گذشته اگرچه 
شاهد جنگ ها يا تقابل نظامي بزرگ در جهان نبوديم، اما همواره جهان 
در دايره بحران هايي چرخيده است كه هر برنامه ريزي درازمدت را دچار 
آس��يب هاي گوناگون كرده است. اغلب دولت ها با مشكالت گوناگون 
مواجه شده اند و شاخص هاي آن عالوه بر روابط سياسي بر ويژگي هاي 
اقتصادي و روابط تجاري � مالي كش��ورها تأثير داش��ته اس��ت. دايره 
بحران هاي اقتصادي و مالي در سالي كه گذشت همواره خبرساز بود، 
طوري كه مي توان سال 1397 شمسي را سال تالطم ها و درگيري هاي 

اقتصادي و مالي در قراردادهاي تجاري بين المللي دانست. 
ريشه اصلي اين تالطم به سياست هاي ترامپ با دو ويژگي بارز 
آن برمي گ��ردد. ويژگي اول، تالش براي تحقق ش��عار انتخاباتي خود 
براي رياس��ت جمهوري با گزاره »آمريكا اول« است. خصوصيت دوم، 
لغو همه سياست هاي اصلي دوران هشت ساله »اوباما« رئيس جمهور 

قبلي از حزب دمكرات است. 
ترامپ در بخش اول »آمريكا اول« در يک سال گذشته نشان داد 
كه همه روابط آمريكا با ديگر كشورها و  حضور آن در پيمان هاي دو و 
چند جانبه بايد بر اصل پذيرش »آمريكا اول« استوار باشد و در غير اين 

صورت آمريكا الزامي در ماندن در پيمان ها و قراردادها ندارد.
 به خصوص كه ديگر حاضر نيست هزينه پرداز عمده در اينگونه 
مش��اركت ها در مديري��ت جامعه بين المللي باقي بماند. در س��الي كه 
گذش��ت همچنان اصل ايجاد توازن در تعرفه هاي تجاري و تعادل در 
صادرات و واردات كاالها براي آمريكا در روابط اقتصادي و مالي با اروپا، 
كانادا، چين، ژاپن، كره جنوبي و اغلب كش��ورهاي آمريكاي التين در 

صدر رويدادها قرار داشت كه همچنان ادامه دارد. 
در اين بخش در يک سال گذشته اغلب كشورهاي جهان و حتي 
اتحاديه هاي منطقه اي از اعمال سياست هاي ترامپ و تحريم هاي آن 
زي��ان ديدن��د و در دايره بحران هاي گوناگون چرخيدند. قواعد س��نتي 
تجارت جهاني دچار آس��يب هاي 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 مي توانس��ت اغل��ب 
تصميم گيري هاي »اوباما« را لغو كرد و اغلب امضاء و تأييدهاي او در 
پيمان ه��ا و قرارداده��ا را »وتو« كرد. از پيمان بين المللي پاريس درباره 
گازهاي گلخانه اي و حفظ محيط زيست تا معاهده برجام و هر سياستي 
كه روال چند »جانبه گرايي« را طي مي كرد، با آمدن ترامپ با بن بست 
مواجه شد كه در سال گذشته همين سياست و بن بست آن موجب تجربه 
ادامه چرخيدن در دايره بحران ها براي بسياري از دولت ها و اتحاديه هاي 

منطقه اي و بين المللي شد. 
يكي از رويدادهاي مهم از نظر بسياري از سياستمداران برجسته 
جهان، لغو معاهده كنترل توليد تسليحات اتمي و منع توليد موشک هاي 
ميان بُرد با كالهک هاي هسته اي ميان بُرد آمريكا و روسيه است كه در 
دوران رياست جمهوري 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 )1397( بار ديگر رقابت 
تسليحاتي مسكو � واشنگتن كليد خورد و تجديد شد و چندين ماه است 

كه گزارش هاي آن خبرساز شده است. 
آژي��ر خط��ر جنگي ويرانگر در س��ال گذش��ته از س��وي اغلب 
ش��خصيت هاي برجسته و تحليلگران سياس��ي به صدا در آمده است 
كه آرام آرام س��ايه سياه آن گس��ترده تر مي شود. به خصوص چين نيز 
نمي خواهد از اين رقابت و تجديد رشد تسليحات فوق پيشرفته، عقب 
بماند و به صورت علني وارد ميدان رقابت هاي آن ش��ده اس��ت. ترامپ 
در س��ال گذش��ته، عالوه بر آنكه چند جانبه گرايي 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 رقابت هاي تس��ليحاتي، چه 
در س��طوح منطق��ه اي ب��ا خريدهاي نظامي از آمريكا و چه در س��طح 
جهان به رقابت توليد مجدد سالح هاي اتمي پيشرفته و انواع و اقسام 
موش��ک هاي فوق مدرن با كالهک هاي هس��ته اي سوق داده است. 
بس��ياري از استراتژيس��ت هاي سياس��ي � اقتصادي، دورنماي بسيار 
خطرناكي براي جهان ناش��ي از مديريت ترامپ و همراهان او در كاخ 
س��فيد پيش بيني مي كنند كه در صورت تشديد دايره بحران ها، جهان 
شاهد جنگي ويرانگر خواهد شد! اين خطر را در كنگره آمريكا نمايندگان 
و سناتورهاي هر دو حزب حاكم )دمكرات و جمهوري خواهان( هشدار 

مي دهند! 
تا اينجاي كار و در سالي كه گذشت هيچ كدام از طرح ها و مديريت 
ترامپ و همراهان او در سياس��ت خارجي پاس��خ مثبت و سازنده نداده 
است. روابط واشنگتن � 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 اختالف ها به خصوص درباره تنظيم قراردادهاي جديد 
تعرفه ه��اي تجاري و اختالف ها همچنين درب��اره »تايوان« و حضور 
نظامي در درياي چين و جايگاه تجاري چين در سازمان تجارت جهاني 
و ... همچنان باقي مانده اس��ت و در طول س��ال گذش��ته نه تنها تحول 
مثبتي در آن ديده نشده است كه موارد ابهام آن افزون تر نيز شده است. 
همين روال با كره ش��مالي بعد از دو ديدار رئيس جمهور آمريكا و رهبر 
كره ش��مالي، اولي در س��نگاپور و دومي در ويتنام در سال گذشته ديده 

مي شود،  طوري كه اغلب، دورنماي شكست آن را اعالم كرده اند. 
در اتحاديه اروپا سياست هاي ترامپ حاصلي جز التهاب آفريني در 
اين اتحاديه نداشته است. رئيس جمهور آمريكا در چند سخنراني در سال 
گذشته اتحاديه اروپا را نهادي »بي حاصل و بي ربط« ناميد. حاصل اين 
مديريت رئيس جمهور آمريكا،  ادامه روابط سرد با اتحاديه اروپا است كه 
همچنان ادامه دارد. ناتو در س��ال گذشته با مشكالت بودجه اي مواجه 
شد و جايگاه آن در ماتريس قدرت نظامي بين المللي 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 كشيده اند.
***

با نگاه به اين سيما در روابط بين المللي كه خود داللت بر چرخش 
جهان در دايره بحران ها در سال گذشته دارد، نگاهي به خاورميانه داشته 

باشيم كه سال گذشته همچنان در چرخه تشنج چرخيد. 
خاورميانه را مركز انرژي جهان مي خوانند كه بزرگ ترين شاخص 
آن نفت و گاز اس��ت. در نگاه به تاريخ نزديک به يک قرن از اكتش��اف 
و بهره برداري آن، اغلب نويس��ندگان و تحليلگران تاريخ خاورميانه در 
اين باور اش��تراک نظر دارند كه كشورهاي خاورميانه در اين سال هاي 
طوالني به غرب نفت فروخته اند و بحران تحويل گرفته اند. گذر تاريخي 

خاورميانه شاهد بارز از اين نتيجه گيري است. 
ام��ا در خاورميان��ه اتف��اق ديگ��ري افت��اد و آن تش��كيل رژيم 
صهيونيس��تي اس��ت كه نزديک به نيم قرن چرخه بحران را با جنگ 
و تجاوز به س��رزمين هاي اعراب و فلسطينيان امتداد داده است. تاريخ 
بح��ران  زده خاورميان��ه با دو محور نفت و رژيم صهيونيس��تي ش��كل 
گرفته اس��ت. در سال گذشته، تروريس��م با تشكل هاي گوناگون آن، 
جنگ در يمن، س��وريه و در افغانس��تان، سياس��ت تحريم ترامپ عليه 
اي��ران با ش��اخص هاي جن��گ رواني و جنگ اقتص��ادي، تجاوزهاي 
رژيم صهيونيس��تي به روستاها و شهرک هاي فلسطيني براي ساختن 
شهرک س��ازي هاي يهودي نشين و انضمام بخش هاي ديگر از خاک 

فلسطين به اسرائيل و ... ادامه داشت. 
ترام��پ ب��ا انتقال س��فارت آمري��كا به بيت المقدس ش��رقي به 
ص��ورت علني بيت المقدس را مركز اس��رائيل اعالم ك��رد و در عمل 
تمامي بخش هاي اش��غالي فلس��طين را خاک اس��رائيل خواند! اگرچه 
تاكنون بس��ياري از كش��ورهاي جهان در اين مسير با ترامپ همراهي 
نكرده اند، اما ترامپ با بستن دفتر كوچک دولت خودگردان فلسطين در 
واشنگتن و قطع كمک 2 ميليون دالري آمريكا به آوارگان فلسطيني 
در اردوگاه هاي 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 
)1397( ترامپ يكباره اعالم كرد كه به زودي س��ربازان ارتش آمريكا، 
از س��وريه و افغانس��تان خارج خواهند شد و به خانه بازمي گردند! انتشار 
اين سخنان رئيس جمهور آمريكا در داخل و خارج آمريكا امواج خبري 

� تحليلي گوناگون را دامن زد. 

ترامپ در س��خنان خ��ود گفت »ما بي��ش از 7 تريليون دالر در 
خاورميانه هزينه كرده ايم و تقريباً هيچ چيزي به دس��ت نياورده ايم!« 
م��ن مي خواه��م س��ربازان آمريكايي را ب��ه خانه برگردان��م و از ادامه 
هزينه پردازي هاي ب��زرگ دالري در منطقه بحران زده خاورميانه، آن 
ه��م بدون بهره گيري قابل قب��ول، ممانعت كنم! اعتراض ها عليه اين 
گفته ه��ا و تصميم گيري رئيس جمه��ور آمريكا، در داخل از كنگره تا از 
س��وي مشاوران نزديک 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 كناره گيري كردند و همزمان 
خبر پايان جنگ در س��وريه و تالش ب��راي اجراي طرح هاي »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 5 سال جنگ ويرانگر، خبرهاي آتش بس 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 14 هزار نيروي نظامي در 
آن مستقر كرده است، مذاكره با طالبان توسط نماينده افغاني تبار آمريكا 
»زلماي خليل زاد« در قطر علني شد و اكنون به مراحل تعيين كننده اي 

رسيده است. 
روس��يه، ايران و تركيه به صورت مشترک مسير پايان جنگ در 
سوريه و ارائه طرح هايي براي ايجاد صلح پايدار در منطقه خاورميانه را 
رقم زدند. همه نشانه ها در ماه هاي پاياني سال 1397 شمسي حكايت 
از فعاليت هاي 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 بين المللي را به جاي ادامه جنگ 
و تش��ديد بحران ها به س��وي مذاكره و صلح س��وق مي دهد، 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، عبرت آموز نش��د. بازوي 
اجرايي اين طرح، »محمدبن س��لمان« وليعهد س��عودي و »نتانياهو« 

نخست وزير رژيم صهيونيستي اند. 
فاجعه قتل خاش��قجي روزنامه نگار مشهور سعودي در تركيه، به 
دستور وليعهد سعودي، يک باره »محمد بن سلمان« را در ليست سياه 
تروريست حرفه اي قرار داد. اكنون او در جامعه بين المللي فردي منفور 
و خطرناک ناميده مي ش��ود. »نتانياهو« مدام ش��عار مي دهد، 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 
مي كند و فلسطينيان را در محاصره اقتصادي چنان قرار داده است كه 
فقرزدگي ناش��ي از نژادپرستي رژيم صهيونيستي در ميان فلسطينيان، 

بيداد مي كند. 
نتانياه��و در آس��تانه انتخابات جديد ق��رار گرفته و موقعيت او در 
داخل اسرائيل عالوه بر اينكه موجب انفكاک شده، بسيار متزلزل است. 
در ترس��يم چنين س��يمايي از پايان س��ال 1397 شمس��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 جنگ هاي طوالني در منطقه خاورميانه را مي دهند 
و ديگر ادامه جنگ براي س��رمايه داري جهاني س��ودي در بر ندارد، اما 
تا زماني كه ترامپ در كاخ س��فيد اس��ت و اكنون براي انتخاب مجدد 
رياس��ت جمهوري آمريكا آماده مي شود، همچنان سايه شوم جنگ در 
خاورميانه مي چرخد و در سال جديد ترامپ جنگ منطقه اي ديگري را 

در خاورميانه رقم خواهد زد.
 اي��ن تحليلگران در منطقه و در ش��رق و غرب جهان، بحران 
ونزوئ��ال و برنامه ه��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��المي ايران را شاهد مي آورند تا 
»ترامپ« قدرت رياس��ت جمهوري آمري��كا را در اختيار دارد، فاصله 
براي تحقق صلح بين المللي و بازگشت به چند  جانبه گرايي و توافق 
به جاي تشديد اختالف ها، همچنان باقي خواهد ماند؛ به بيان ديگر 
همچون س��ال گذش��ته در س��ال آينده نيز جهان در دايره بحران ها 

خواهد چرخيد.

جهان در داي�ره بحران ها
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محمد صادقی

جو   ا   نی     و      بهار      زندگی
و  مترجم  )نويسنده،  ندوشن  اسالمى  على  محمد  دكتر 
روشنفكر( در كتاب »سخن ها را بشنويم« مى نويسد: »به جوانى 
آينده، ولى  اميد  به جوانان  و  داده شده است  لقب  زندگى  بهار 
نمى دانيم كه اين بهار و اميد چه نويدى براى آينده ايران در خود 
دارند.« دغدغه او و آنچه كه با ترديد به آن مى نگرد، در پيوند با 

مسائل امروز و فرداى ايران از اهميت فراوانى برخوردار است.
چنانچه در كتاب »هشدار روزگار« مى گويد:»اكنون درباره 
يک كشور اگر پرسيده شود كه آينده آن چگونه خواهد بود، در 
يک كلمه بايد جواب داد بسته به آن است كه جوانانش چگونه 
جايگاه  درباره  ندوشن  اسالمى  دكتر  حساسيت  شوند.«  تربيت 
تعليم و تربيت را با انديشيدن درباره وضعيت آموزش و پرورش 

در ايران بهتر مى توانيم درک كنيم. 
از  سرشار  كه  )جوانى(  خود  زندگى  دوره  بهترين  در  ما 
درس ها  چه  با  هستيم،  آموختن  براى  آمادگى  و  نشاط  قدرت، 
و آموزه هايى مواجه هستيم؟ پس از گذراندن دوره هاى مختلف 
آموزشى )از  مهدكودک تا دانشگاه( از چه توانايى هايى برخوردار 
مى شويم؟ و مجال براى شكوفايى استعدادهاى ما تا چه اندازه 
فراهم مى آيد؟ كتاب هاى درسى ما از چه وزن و كيفيتى برخوردار 
هستند؟ اين كه با بازار گرم كتاب هاى كمک درسى مواجه هستيم، 
اگر در كتاب هاى درسى ضعف ها و نقص هايى  نشانه چيست؟ 
ابهام دارند چرا براى  وجود دارد و مطالب آن روشن نيستند و 
رفع نقص ها، ضعف ها و ابهام هاى آن اقدام نمى شود؟ چرا چنين 
بازار بزرگى براى كتاب هاى كمک درسى شكل مى گيرد؟ از ميان 
آنچه در دوره مدرسه و دانشگاه مى آموزيم چه اندازه از آنها در 
به كار ما مى آيند؟  با مسائل و مشكالت  زندگى و در مواجهه 
اينها برخى از پرسش هايى است كه پس از درنگ درباره سخنان 

دكتر اسالمى ندوشن به ذهن ما مى رسد.
پرورش  و  آموزش  مساله  به  چندانى  توجه  ما  شوربختانه 
با  رقابت  در  يا  هستند  كم تحرک  يا  ما  دانش آموزان  و  نداريم 

يكديگر خود را فرسوده مى سازند. در حالى كه مشخص نيست 
چرا قدرى هم به »بهار جوانى« نمى انديشيم و اين كه زندگى 
يک هنر است و ما اگر بخواهيم هنر زندگى را بياموزيم به تعبير 
دكتر اسالمى ندوشن مقدمه آن هنر فكركردن است كه جاى 

آن در آموزش و پرورش ما خالى است!
*** 

درباره نقص هاى نظام آموزش و پرورش در ايران، همواره 
مطرح  نقدهايى  روشنفكران  و  كارشناسان  آموزگاران،  از سوى 
شده و مى شود. اگر دقت كنيم، بيشترين نقد و نظرى كه در اين 

زمينه ارائه مى شود درباره مشكالت اقتصادى است.
ناخوشايند  وضعيت  و  اقتصادى  مشكالت  وجود  كه  البته 
آموزگاران و كاركنان آموزش و پرورش قابل كتمان نيست اما 
آيا ريشه اصلى مشكالت موجود در آموزش و پرورش در اين 
و  آموزش  نهاد  در  اگر  اين كه  ديگر  است؟  بررسى  قابل  زمينه 
دارد  برعهده  را  نهاد  اين  مسئوليت  كه  وزارتخانه اى  و  پرورش 
دارد؛  از هر چيزى جنبه شكلى  بيش  آيد،  پديد  تغييرهايى هم 
يعنى تغيير در تقسيم بندى دوره هاى تحصيلى كه گهگاه با آن 

مواجه مى شويم.
ملكيان  مصطفى  استاد  ايرانى،  روشنفكران  ميان  در 
او  است.  داشته  پرورش  و  آموزش  مساله  به  را  توجه  بيشترين 
كه با دقت و تيزبينى، نقص هاى دردناک در آموزش و پرورش 
ايران را نقد و بررسى كرده، غيبت استدالل را يكى از مهم ترين 
نقص هاى موجود مى داند و مى گويد:»آموزش و پرورش ما مبتنى 
بر استدالل نيست؛ مبتنى بر جايگزين هاى استدالل است. وقتى 
ارتباطى مفقود شد آن وقت جايگزين هاى  استدالل در فضاى 
آن همچون القاپذيرى، تلقين پذيرى، تقليد، تعبد، تبعيت از افكار 
عمومى، تبعيت از مدهاى فكرى، تبعيت از روح زمانه، همرنگى 
هم  ويرانگرى  بديل هاى  كه  مى آيد  پيش  غيره  و  جماعت  با 
از  را  مطلبى  پذيرش  كسى،  قول  به  ارجاع  با  هميشه  هستند. 
ما مى طلبند. استدالل گرايى در نهاد آموزش و پرورش ما وجود 

ندارد و تعبد، يعنى بالمآل شخصى جاى دليل نشسته است. 
پشتوانه سخن شخصى است و نه دليلى. حاال اين شخص 
تا  مى شود  شروع  مهدكودک  معلم  از  است،  متفاوت  كه  البته 
كسان ديگر، اما به هر حال يک شخص است.« همچنين استاد 
موجود  نقص هاى  از  نيز  را  زندگى  درس هاى  غيبت  ملكيان 
سوم  وى:»نوع  تعبير  به  مى داند.  ايران  پرورش  و  آموزش  در 
كتابخوانى كه در آموزش و پرورش ما مطلقًا درباره آن صحبت 
است.  زندگى  هنر  يادگرفتن  براى  كتاب خواندن  نمى شود، 

زندگى كردن يک هنر است و بسيار هم پيچيده است.
ما براى سه تار نواختن سال ها بايد كار كنيم، تمرين كنيم، 

آموزش ببينيم و نزد استاد برويم تا ياد بگيريم كه سه تار بنوازيم. 
اما زندگى انگار چيزى است كه به محض اين كه وارد آن شديم، 
به طور فطرى، هنر آن را بلد هستيم. در حالى كه اين خطاست 
و هيچ كارى به اين اندازه دشوار نيست و ما براى آن به آموزش 

احتياج داريم. 
ما درباره هر چيزى اقرار مى كنيم كه آموزش، پرورش و 
پژوهش براى آن ضرورت دارد ولى در باب زندگى به ضرورت 
آموزش، پرورش و پژوهش اعتنا نداريم. از اول كه وارد مهدكودک 
شديد تا دوره هاى بعد، رياضيات، حساب، هندسه، جبر و غيره 
ياد گرفته ايد، مكانيک سياالت ياد گرفته ايد، زيست شناسى ياد 
خودم  مخاطب  به  و...  گرفته ايد  ياد  تاريخ  و  جغرافيا  گرفته ايد، 
فقط  مانده؟  ذهنتان  در  اصاًل  معلومات  آن  از  چقدر  مى گويم 
معلومات تخصصى در ذهنتان مانده، مثاًل مى خواستيد مهندس 

بشويد و معلومات مربوط به آن در ذهنتان مانده است.
اما حاال مى پرسم آيا مشكلى در زندگى داشته ايد كه بگوييد 
در سال چهارم دبيرستان يا سال دوم دانشگاه فالن مطلب را 
به ما ياد داده بودند و اگر ياد نداده بودند، مشكل من همچنان 
سر جايش بود؟ مثاًل مشكلى با همسرم يا فرزندانم يا دوستم، 
يا پدرم يا مادرم يا همكار داشته ام و چون در يكى از سال هاى 
تحصيلى فالن كتاب درسى را خوانده بوديم، توانستم مشكلم 
را رفع كنم؟ من فكر نكنم كسى چنين چيزى را در زندگى خود 
پيدا كند كه بر اساس يک واحد درسى يا كتاب درسى توانسته 

باشد مشكلى از مشكالتش بكاهد. 
ممكن است معلم رياضى در دبيرستان و در حال تدريس 
رياضى، نكته اى در باب زندگى گفته و درس شده باشد اما اين 
در كتاب درسى نبوده است. او از روى نيكخواهى اين را گفته 
رفع  براى  كتاب ها،  و  درس ها  ميان  در  آيا  ببينيم  حاال  است. 
مشكالت زندگى هم چيزى در نظر گرفته شده بود؟ چه سودى 
دارد كه ما بدانيم صادرات پنبه آرژانتين بيشتر است يا پرو، وقتى 
و  مسائل  آسان ترين  برابر  در  و  خودمان  عملى  زندگى  در  كه 

مشكالت دچار درماندگى مى شويم؟«
*** 

قدرت  و  لوتركينگ  مارتين  و  گاندى  »مهاتما  كتاب  در 
شهرام  )ترجمه  كينگ  مرى  نوشته  خشونت«  از  عارى  مبارزه 
در  تاثيرگذار  و  بزرگ  شخصيت  دو  گفته هاى  با  نقش تبريزى( 
تاريخ بيشتر آشنا شده و با درس ها و نكته هايى مواجه مى شويم 
خواهان  مى گويد:»اگر  گاندى  دارند.  انديشيدن  جاى  بسيار  كه 
رسيدن به صلحى واقعى در اين جهانيم و اگر مى خواهيم جنگى 
واقعى عليه جنگ در پيش بگيريم، بايد كار خود را از كودكان 

آغاز كنيم.«



سال 1397 با همه تلخى ها و شيرينى هايش سپرى شد. جهان ملتهب از 
اعتراضات گوناگون، همچنان چشم اميد به روزهاى بهتر دارد. اين تصاوير مرور 

مختصرى است برآنچه در يک سال اخير گذشت.
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همه ما مي دانيم كه كشور در شرایط خاصي است، 
تحریم ظالمانه، ناعادالنه و نامشروعي به كشور تحميل 
ش�ده و همه دستگاه ها تالش مي كنند، آثار این تحریم 
را به حداقل برسانند. طبيعتاً بقيه برنامه ها خود به خود 
در اولویت دوم قرار مي گيرند. در برنامه شش�م توسعه 
كه توس�ط دولت ارائه و در مجلس تصویب ش�د، نرخ 
رش�د اقتصادي 8درصد پيش بيني ش�ده اس�ت. اخيراً 
وزارت اقتصاد اعالم كرد كه امسال نرخ رشد اقتصادي 
ب�ه منه�اي 2/5درص�د مي رس�د. ای�ن ش�كاف خيلي 
بزرگي بين برنامه  و آن چيزي اس�ت كه محقق ش�ده. 
این ش�كاف كه حداق�ل 10/5درصد اس�ت، نمایانگر 
آن اس�ت ك�ه ما نمي توانيم وفق برنام�ه و درون برنامه 
حركت كنيم، آیامجموعه دولت و به ویژه تيم اقتصادي 
دولت یك برنامه دوم یا اضطراري به عنوان یك برنامه 
جایگزی�ن دارد براي این دوران كه بتوانيم آن برنامه را 

پيش ببریم؟
آنچه به عنوان برنامه ششم تصويب شد با برنامه اي كه دولت 
داد، تف��اوت زي��ادي دارد، در واقع مجلس برنامه اي نوش��ت، يعني 
برنامه اي براي كل كش��ور نوش��ت و طبيعي است كه قانون شده و 
دولت هم تالش دارد اجرا شود، رئيس جمهور از اصول قانون اساسي 
يک برداش��ت ديگري دارد كه برنامه را حق رئيس جمهور مي داند و 

نه حتي دولت. براس��اس اصل 44 قانون اساس��ي، رئيس جمهور با 
مشورت وزراء برنامه و خط مشي دولت را تعيين مي كنند، ولي به هر 
حال چيزي كه به مجلس رفت و تصويب شد و شوراي نگهبان تاييد 
كرد، نهايتاً قانون مي شود و همه مكلف مي شوند 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 برنامه هاي توس��عه تدوين مي شود. سنت 
بر اين است كه برنامه توسط دولت به مجلس مي رود و مجلس هم 

تصوي��ب مي  كن��د و دولت آن را اجرا مي  كند. آن برنامه در زماني كه 
به مجلس ارائه شد در واقع ما به دنبال سياست هاي 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 
سه گانه، تا حدي داشت پيش مي رفت البته جريانات سياسي همواره 
بر ش��رايط اقتصادي كش��ور تأثيرگذار است، همين طور كه مسائل 
اقتصادي هم بر مس��ائل سياس��ي تأثير گذار است، اما در جامعه اي 
كه اختالفات زياد باش��د، قوا همگرا نباش��ند، جهت گيري به سمت 
حل مسائل اقتصادي دشوار است و مسائل فرهنگي به سمتي رفته 
بود كه پيش برنده بود، يعني ما فكر نمي كرديم 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 اين ها 
مهم ت��ر فضاي بين المللي بود، يک فضاي تعاملي كه پيش نياز هر 
حركت اقتصادي مهم و بزرگ بود، تا حد زيادي فراهم شده بود و با 
قدرت هاي بزرگ به يک تفاهم رسيده بوديم و يک ساز و كارهايي 
به وجود آمده بود كه ما مي توانس��تيم خواس��ته هايي را كه از اقتصاد 
بين الملل داش��تيم، به دس��ت آوريم؛ هم در داد و ستدها و تجارت و 
فناوري ها و تكنولوژي هاي 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 

دولت
 تنهاى تنهاست...

دکتر اسحاق جهانگیری متولد 20 دی ۱۳۳۶ در سیرجان است. وی دانش آموخته 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 ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد. 
جهانگیری در ادوار دوم و س�وم مجلس ش�ورای اس�امی، به عنوان نماینده جیرفت در مجلس حضور داش�ت. در فاصله سال های ۱۳۷۱ تا 
۱۳۷۶ استاندار اصفهان بود. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در کابینه نخست سیدمحمد خاتمی، وزیر معادن و فلزات بود و از سال ۱۳۷۹ در پی ادغام 
این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارتخانه جدید، تا سال ۱۳۸۴ در جایگاه وزیر صنایع و معادن فعالیت کرد. وی رئیس پیشین شورای 

مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بود.
این سیاستمدار اصاح طلب از آغاز دولت یازدهم تا کنون عهده دار معاون اولی ریاست جمهوری اسامی 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 انقاب، بین معاون اول و رئیس جمهور، چنین رابطه صمیمانه ای وجود نداشته است.« از میان همه دیدگاه ها 

و خط مشی های اعام 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. 

عين  ما  شرايط  اكنون   *
است  نبرد  و  مقابله  صحنه 
برگردي  بايد  يكدفعه  كه 
در  برنامه اي  چه  ببيني  و 
چيده اند،  برايت  سر  پشت 
آشي  چه  معروف  قول  به 

برايت بارگذاشته اند!
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تامين ش��ود. بنابراين در چنين ش��رايطي، شاخص هاي عملكردي 
اقتصاد همه مثبت شده بود، ثبات در كشور حاكم شده بود و نرخ ارز 
ثبات يافته و نرخ تورم يک رقمي شده بود و رشد اقتصادي در سال95 
دو رقمي شده بود. در چنين شرايطي، وقتي در برنامه پيش بيني  شد ما 
رشد اقتصادي ۸درصد داشته باشيم يا اين كه تورم تک رقمي بماند يا 
رشد سرمايه گذاري مثبت بشود، هيچ كس آن را حرف غيرطبيعي يا 
يک خيال و شعار تلقي نمي كرد. در واقع اولين شوک را آقاي ترامپ 
در دوران تبليغات انتخاباتي  اش وارد كرد كه نشان داد رئيس جمهور 
آينده آمريكا به همه مقررات بين المللي 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 نمي گذارم اين توافق اجرا ش��ود و آن را پاره 
مي كنم و انواع و اقسام پيام ها را داد تا فضا را ناامن مي كند. طبيعي 
اس��ت كه ش��وک بزرگي را به اقتصاد ايران وارد كرد و اين شوک با 
برخي از اختالفات در داخل تشديد شد و با طراحي كه انجام گرفته 
بود، يک ش��وک رواني جدي نيز به كش��ور وارد كرد. همه اين ها در 
واقع دس��ت به دس��ت هم داد و يک اتفاق در اقتصاد كش��ور رخ داد. 
از اواخر س��ال گذش��ته تا اوايل امسال ما ناچار شديم به سرعت همه 
برنامه هاي ديگر را كنار بگذاريم و برنامه جديدي را در دس��تور  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 
حركت هاي احساس��ي ش��تابزده در اقتصاد شود و به سمتي برود كه 
دشمن هدف گذاري كرده تا به اقتصاد كشور آسيب بزند. مي بايست 
راهكارهاي��ي پيدا مي كرديم، كه از آن جلوگيري كنيم. س��ه هدف 
گذاري آمريكا در اعمال تحريم ها روشن بود اول، منابع درآمدي ما 
كه مهم ترينش نفت بود به صفر يا حداقل برسد. آمريكايي ها 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 
اصاًل توقع هم نداشتيم خريد نفت از ايران را كاهش دادند و بعضي ها 
هم كه از دوس��تان ما بودند براي اين كه احياناً قولي به آمريكايي ها 
داده بودند، ميزان خريدش��ان را صفر كردند. هدف دوم، نظام بانكي 
ما بود تا حتي در برابر ميزان نفتي كه مي توانس��تيم بفروشيم، اجازه 
و ام��كان درياف��ت پول آن داده نش��ود. آمريكايي ها با يک رويكرد 
عملياتي و واقعي دنبال اقدام و عمل بودند، به خاطر همين همزمان 
نظارت و پيگيري مي كردند 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 يک ش��ركت يا بنگاه ب��راي فعاليت اقتصادي تماس 
مي گرفتي��م بالفاصله آمريكايي ها به دنبال آن تماس مي گرفتند و 

اجازه هيچ كاري نمي دادند.
در همان موقع با يک 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 مي خواهد صحبت كند بعد گفتند وزير نبوده، 
يک مدير پيام وزير خارجه را رسانده و تشكر كرده از اينكه آن كشور 
ارتباطات خود را با ايران قطع كرده اس��ت. يعني بصورت لحظه اي 

همه مسائل را رصد مي كردند. 
هدف س��وم آمريكايي ها حوزه حم��ل و نقل دريايي بود چون 
عمده مبادالت اقتصادي و تجاري از مسير دريا انجام مي شود. آنها 
روي اين موضوع تمركز كردند كه با قطع بيمه  كشتي ها و با تهديد 
خط��وط كش��تيراني  كه اگر به ايران برويد، به بن��ادر ما نبايد بياييد، 
م��ا را مح��دود كنند. در پي آن تقريباً همه خطوط كش��تيراني كه به 
اي��ران مي آمدند، در واقع راهش��ان را عوض كردند. بنابراين ما بايد 
براي جبران همه اين محدوديت ها روي سياست هاي جايگزين فكر 
مي كرديم. االن بيش از اين كه دنبال اين باش��يم كه بگوييم رش��د 
چند درصدي اقتصاد هدفگذاري شده يا پيش بيني هاي ديگر برنامه، 
به دنبال اين هستيم كه هدف آمريكايي ها مبني بر فروپاشي اقتصاد 
كشورمان محقق نشود. آنها مي خواستند كشور را فلج كنند و زندگي 
مردم را به هم بريزند تا مردم را وادار به حركت هاي تند سياس��ي � 
اجتماعي كنند و امنيت كشور را تهديد كنند، ما به دنبال اين بوديم 
كه اين مسايل را به حداقل برسانيم. االن هم فكر مي كنيم كه بايد 
در دوره اي، همين سياس��ت را دنبال و مراقبت كنيم از زندگي مردم 
و اقتصاد كش��ور تا ش��رايط سخت تر نشود و منابع درآمدي را هم به 

اندازه نياز كشور تامين كنيم تا كشور مجبور نشود براي تامين منابع 
و حل مسائل خود به روش هاي ديگر روي بياورد.

االن كه با ش��ما صحبت مي كني��م، آمريكايي ها مجوز براي 
خريد نفت ايران را به تعدادي كشورها داده اند، 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 روش هايي پيدا 

كنيم كه بتوانيم نفت را صادر و پولش را جابه جا كنيم.
ما نه تنها كاالهاي اساسي و مورد نياز كشور را نسبت به سال 
گذش��ته، كمتر وارد نكرديم بلكه بيش��تر وارد كرده ايم، پس وقتي 
واردات ما بيش��تر ش��ده و توليدات داخلي مان هم در بعضي از ارقام 
نسبت به گذشته كمتر نشده پس چرا در برخي از اقالم با كمبودهايي 
در بازار روبرو مي ش��ويم؟ بخش��ي از اين ناشي از همين فشار رواني 
است كه جامعه با آن روبرو مي شود، به هر حال وقتي جامعه نسبت 
به آينده نگران مي ش��ود، بعضي از كاالهايي كه نياز نداشته بيش از 
مصرف خريد و نگهداري مي كند تا زماني با مشكل روبرو نشود. تا 
االن ما همين سياست تامين ارز و كاالهاي اساسي را دنبال كرده ايم 
و اين سياست را هم ادامه مي دهيم و ان شاء اهلل در سال 9۸ بتوانيم به 
يک نقطه بهتري برسيم. درباره رشد منفي 2/5 درصد هم بايد بگويم 
كه وزارت اقتصاد هيچ وقت رشد منفي را اعالم نمي كرد، مركزي كه 

رشد اقتصادي را اعالم مي كند مركز آمار يا بانک مركزي است.
آقاي دژپس�ند این 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 عماًل 
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، آمريكايي ها روي يک س��ري 
از رش��ته هاي صنعتي ما هدف گذاري كرده ان��د، يعني روي خودرو 
هدف گذاري كرده اند و گفته اند كه صادرات قطعات خودرو به ايران 
تحريم است يا گفته اند صادرات الكترود گرافيتي يا صادرات فلزات 
ايران و واردات فلزات به ايران مش��مول تحريم اس��ت، يا اقالمي در 
زمينه پتروشيمي مشخص كرده اند. 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 كرده ايم و پولش 
تا چه ميزان به دس��تمان رس��يده و چه مقدار توانسته ايم 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�ه اي ب�ا حض�ور برخي مدی�ران صنعتي و 
اقتص�ادي دول�ت بودم. نكته اي ایش�ان مطرح كرد كه 
مق�داري تعج�ب برانگيز ب�ود. یكي از مدیران س�طح 
باالي صنعتي گفت كه هيچكس از مسئوالن پيش بيني 
نكرده بود كه ماه اردیبهشت، ترامپ تعليق تحریم هاي 
ایران را تمدید نكند، یعني در واقع ما وارد تحریم شویم 
و این باعث شد كه ما نتوانيم پيش بيني كنيم براي امروز 
در شرایطي كه آخرین باري كه ترامپ لغو تحریم ها را 
براي 3 ماه امضا كرد گفت كه به احتمال زیاد این آخرین 
باري است كه تحریم ها را تعليق مي كنم. آیا شما تایيد 
مي كنيد كه مس�ئوالن ما تحریم ها را پيش بيني نكرده 

بودند؟
واقعاً هيچ ك��س پيش بيني نمي كرد كه رئيس جمهور آمريكا 
از يک قراردادي كه 6 كش��ور بزرگ دنيا كه 5 كش��ور آن عضو دائم 
ش��وراي امنيت هستند و قطعنامه 2231 شوراي امنيت پشتوانه آن 
اس��ت، خارج ش��ود و تحريم ها 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؛ آن هم در حالي كه آمريكايي ها 
فش��ار مي آوردند كه بياييد مذاكره كنيد و به يک توافق جديد دست 
پيدا كنيم، اين تندترين تصميمي بود كه آمريكايي ها مي توانس��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 تحريم ها 
عليه ما اعمال شد، يک فاصله اي وجود داشت همچنين تا دور دوم 
تحريم  ها كه از آبان ماه آغاز ش��د، ما س��عي كرديم در اين فاصله به 
بخش ه��اي مختلف، آزادي عمل بدهيم كه ش��ما به هر ميزان كه 
مي تواني��د و بان��ک مركزي توانايي تامين ارز را دارد، اقالم مورد نياز 
خودتان را براي حداقل يک سال وارد كنيد تا آسيب نبينيد. بعضي ها 
توانستند حتي بيش از نيازهاي يک سال خود را وارد كنند و بعضي ها 

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 آینده است. نگراني 
مردم نسبت به آینده یك بعدش عنصر اعتماد به دولت 
اس�ت. وقتي دولت اعالم مي كند ك�ه ما به اندازه كافي 
ارز داریم و به همه كاالهاي اساس�ي ارز تعلق مي گيرد، 

* شوكي كه دولت آمريكا به اقتصاد ايران 
داخلي  اختالفات  از  برخي  با  كرد  تحميل 

تشديد شد 
داريم  ضعف هايي  دولت  در  ما  اينكه   *
قابل ترديد نيست. ضعف و سوء مديريت 

در جاهايي هست كه بايد اصالح شوند 
اين  دولت  داخلي  ضعف هاي  جمله  از   *
دقت كافي  مديران  چيدمان  در  كه  است 
نداشته ايم و مديران براي اين شرايط بايد 

انتخاب مي شدند
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و ما بيش از سال گذشته ارز اختصاص مي دهيم و هيچ 
كمبودي در هيچ عرصه اي وجود نخواهد داش�ت و الي 
آخ�ر و در س�خنراني هاي جنابعال�ي و همه مس�ئوالن 
تكرار ش�د، در عين حال همزمان مي بينيم كه اتفاقاتي 
مي افتد كه مثالً بحران پوشك در مقطعي بوجود مي آید 
یا در حوزه هاي دیگر؛ حتي آماري كه داروسازان اعالم 
كردند مبني بر این كه آمار فروش داروخانه ها 25 درصد 
افزایش پيدا كرده اس�ت، بدون این كه بيماري خاصي 
شيوع یافته باشد، یعني مردم حتي نگران دارو هستند، 
این 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 مي تواند حاصل عملكرد دولت 
باش�د و چه بخش�ي مي تواند حاصل عملكرد نيروهاي 
گریز از مركز باش�د كه در داخل وجود دارند؟ مش�خصاً 
آن جناح هایي كه خيلي تند و تيز عليه دولت كار مي كنند 
و سعي مي كنند دولت را به طيف وسيعي از اتهامات، از 
جمله این كه دولت اطالعات درستي نمي دهد و راست 
نمي گوید تا اینكه دولت اساس�اً ناكارآمد اس�ت متهم 

كنند.
اين كه ما در درون دولت ضعف هايي داريم، نبايد نسبت به آن 
ترديد كنيم. باالخره هر مجموعه اي كه فعاليت  مي كند، قطعًا  ممكن 
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 مديريت هاي 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.
مي شود مواردي از این اشتباهات را بفرمائيد؟

شايد مصلحت نباشد من در اينجا به مسائل داخل دولت اشاره 
كنم، ولي به هر حال اصل اين موضوع كه حتماً ضعف مديريت در 
جاهايي وجود داشته است را من قبول دارم. در صحنه انتخابات 96، 
يک رقابت جدي و بحث هاي جدي مطرح شد و بعد از انتخابات هم 
به نظر مي آمد كه جريان ها با همان گاردي كه در برابر دولت داشتند 
ايستادگي كردند، اتفاقات دي ماه 96، اتفاقات نگران كننده اي 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 ناراضي اند و دس��ت به اقدامات 
اينچنين��ي زدند. آقاي روحاني مي گفتند هم در مالقات هايي كه در 
شهريور امسال در سازمان ملل داشتم و قبل از آن هم برخي مقامات 
كشورهايي كه به تهران مي  آمدند و با من مالقات داشتند يک پيام 
به اين ش��كل منتقل مي ش��د كه اوضاع داخل ايران نابسامان است 
و كار تمام اس��ت. با همين تعبير »كار تمام اس��ت!« تقريباً شاه بيت 
گفتگو هاي ما ش��ده بود. حاال آمريكا يي ها بيش��تر از همه روي اين 
مانور مي  دادند، آمريكايي ها يک منبع اطالع رساني مغرض و معاند 
در كنار خود قرارداده بودند كه آن هم سازمان منافقين بود كه در واقع 
اطالعات��ي از ايران به آمريكا يي ها منتقل مي كردند و همين مبناي 

تصميم گيري هاي آمريكا يي ها بود.
آقاي دكتر روحاني مي گفتند تقريباً تعداد زيادي از مقاماتي كه 
در س��ازمان ملل مالقات كرده بودند اين مطلب را تكرار مي كردند 
ك��ه آمريكا يي ها به ما گفته اند ك��ه اگر چند ماه به ما فرصت بدهيد 
كار تمام است. القاي اين تحليل آمريكا ، يک مقدار بر مبناي مسائل 
داخلي ايران بود كه اتفاقات دي ماه س��ال گذش��ته يک مقدار به آنها 
امي��د داده ب��ود كه يک اتفاقي در ايران در حال انجام اس��ت و ديگر 
اطالعات غلطي بود كه از طرف مخالفان آنچناني ايران و گروه هاي 
تروريستي دريافت مي كردند و همه دست به دست هم داده بود كه 

يک فضاي جنگ رواني بر ايران حاكم شود.
حتي افراد صاحبنظر از تيپ هاي دانشگاهي اين سئوال را جدي 
مطرح مي كردند كه اوضاع چه مي شود؟ و يک نگراني نسبت به آينده 
ابراز مي شد. غربي ها گفته بودند كه در تابستان 97 اتفاق عجيب و 
غريبي در ايران در راه اس��ت و اس��مش را هم گذاشته  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 
مثاًل در يک هفته بتوان نياز يک س��ال را توليد كرد. وقتي تقاضايي 
براي يک كاال افزايش پيدا مي كند معنايش اين است كه آن كاال در 

كشور مي تواند كم شود، حاال اين كه براي ايجاد اين كمبود چه قدر 
برنامه ريزي 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 يک 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 مي توانيم از همين كشورهاي اطراف خودمان، ظرف دو سه روز 
به اندازه نياز داخل وارد كنيم؛ اين شدني است، يعني ايران كشوري 
نيست كه واقعاً بتوان چنين شوک هايي 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 دي ماه شروع 
ش��د، يعني اين جنگ رواني را قبل از س��ال 97 داشتيم، حتي در ايام 
تعطيالت عيد داشتيم، معلوم بود كه يک اتفاقي دارد مي افتد و موارد 
ديگري هم هس��ت كه نمي توان همه را باز كرد و بايد در يک زمان 
مناسب درباره آنها صحبت كنيم. به هر حال در آن زمان پاسخ به آن 
حركت رواني اين بود كه ما محدوديتي نداريم و واقعاً هم نداشتيم، ارز 
به اندازه كافي داشتيم، بيش از نياز هم داشتيم، صادرات غيرنفتي ما 
در سال 96 حدود5۰ ميليارد دالر بود و صادرات نفتي هم 5۰ ميليارد 
دالر بود. مجموعاً، 1۰۰ ميليارد دالر صادرات داشتيم و جمعاً حدود 
52 ميليارد دالر كاال وارد  كرديم. لذا در مقابل آن جنگ رواني، اين 
نبود كه تسليم شويم و بگوييم كه شرايط ما شرايط حادي است و بايد 
يک تصميم ويژه بگيريم. ما بايد تا جايي كه مي توانستيم شرايط را 
مديريت مي كرديم و ممكن است در آن مديريت كردن ها، در جايي 

خطايي هم اتفاق افتاده باشد.
مي خواه�م برگ�ردم به موض�وع اول، این كه االن 
دولت براي س�ال به سال با توجه به شرایط موجود چه 
برنامه اي در پيش دارد؟ ش�ما گفتي�د چيزي حدود 50 
ميليارد دالر صادرات نفتي داش�تيم، قطعاً  االن نداریم. 
آن هش�ت كشوري كه آمریكا براي یك دوره 6 ماهه از 
ممنوعيت خرید نفت ایران مستثني كرده بود، دوره شان 

در اردیبهشت تمام مي شود و هنوز معلوم نيست كه در 
مقط�ع بع�دي بتوانند از ایران نفت بخرن�د یا نه؟ گفته 
مي ش�ود آمریكایي ه�ا ب�راي دوره بع�دي مجوز خرید 
4 كش�ور از آن 8 كش�ور را تمدی�د خواهند كرد. فرض 
كنيم كه االن صادرات نفت ما روزانه 1/2 ميليون بشكه 
باشد، این در واقع نصف آمار سال گذشته در این مقطع 
اس�ت. اگ�ر درآمد نفتي مان كم ش�ود، الجرم صادرات 
نفتي مان هم كم خواهد ش�د. مش�خصاً با چش�م انداز 
فعل�ي آی�ا دولت براي س�ال 98 برنامه وی�ژه اي دارد؟ 
مي داني�م ك�ه رئيس كل بانك مركزي ه�م اخيراً اعالم 
كرده اند كه ما در سال آینده باید نرخ ارز را تغيير دهيم 
و ب�ا نرخ فعلي 4200 تومان�ي، امكان ندارد كه بتوانيم 
ادامه بدهيم.  به هر حال االن نارضایتي هایي هم وجود 
دارد و از نارضایتي هاي صنفي و كارگري گرفته تا حتي 
برخ�ي اصناف غيركارگري مثل معلم�ان و غيره. دولت 
مشخصاً براي سال 98 با فرض ادامه شرایط موجود و 
با فرض تشدید شرایط موجود چه برنامه اي دارد كه در 
این فش�اري كه حاصل از تحریم هاست بتواند شرایط 
كش�ور و وضعيت معيشتي موجود مردم را دست كم در 

شرایط فعلي حفظ كند؟ 
اين كه در وضع فروش نفت، بعد از ارديبهشت 9۸ چه وضعي 
اتفاق مي افتد، مسأله اي است كه حتماً روي آن فكر كرده ايم و سعي 
مي كنيم كه خيلي تغيير محسوس��ي نسبت به 6 ماهه دوم سال 97 
اتفاق نيفتد، تا قبل از آبان ماه سال 97، صادرات نفت ما باالي 2/5 
ميليون بشكه بود، البته از شهريور ماه رو به كاهش گذاشت تا آبان و 
آذر ماه كه اوج كاهش را داشتيم و دوباره يک مقدار افزايش پيدا كرد 

ما حتماً براي آن برنامه  داريم.
آمريكايي ها درباره آن ۸ كشوري 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 مي كنند و برخي هم مي گويند 

كه براي ما اهميت ندارد و ما كارمان را با ايران ادامه مي دهيم. 
خوشبختانه ما هم مشتريان جديد پيدا كرده ايم و خواهيم كرد 
و هم  روش ه��اي جديدي را پيدا كرده ايم. باالخره اين طور نيس��ت 
كه همه راه ها بس��ته باش��د. در آغاز اجراي تحريم ها 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 مي افتاد؛ ولي 
نيفتاد. اما اين كه صادرات غير نفتي در سال 97، آيا 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 كارخانه  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 الزاماً وارد اقتصاد كشور شده 
موضوع ديگري است؛ طبعاً بخش هايي از آن شده و بخش هايي هم 
نشده است. در بعضي جاها مقاومت هايي در مقابل سياست هايي كه 
دولت اتخاذ كرده، وجود دارد. باالخره دولت اعالم كرده اس��ت كه 
حتماً بايد ارز نيمايي را وارد بازار آزاد كنيد. به هر حال تفاوت ارز نيما و 
ارزي كه در بازار وجود دارد، برخي را تحريک مي كند كه در مقابل اين 
سياست مقاومت كنند. دولت باالخره يک مجموعه مسايل ديگري 
را هم مي بيند كه روي اين سياست اصرار مي كند، وگرنه اين دولت 

امسال  اوايل  تا  گذشته  سال  اواخر  از   *
را  متالطم  فضاي  كه  بود  آن  ما  اولويت 
به  را  ثبات  آنگاه  و  برسانيم  آرامش  به 

اقتصاد بازگردانيم 
* االن براي ما اداره كشور و زندگي مردم 
موضوع  اين  چون  است؛  اول  اولويت 
با  متناسب  است  ممكن  است  يك  اولويت 
كه  كنيم  اتخاذ  سياست  هايي  برخي  آن 
حتي براي دوستان همفكر اقتصادي ما در 

بيرون قابل هضم نباشد 
ميليارد   3/5 تاكنون،  امسال  ابتداي  از   *
دالر ارز 4200 توماني به واردات كاالها و 
زيرا  داده ايم  اختصاص  تجهيزات پزشكي 
نمي خواهيم هيچ ايراني با كمبود دارو و 

تجهيزات پزشكي مواجه شود 
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به لحاظ گرايشي بيشتر به سمت اقتصاد آزاد تمايل دارد. مجموعه 
تيم اقتصادي اش تيمي نيست كه به سمت كنترل هاي غيرواقعي يا 
كنترل هاي 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 يک اس��ت ممكن است متناس��ب آن برخي سياست هايي 
اتخ��اذ  كنيم كه حتي براي دوس��تان همفكر اقتصادي ما در بيرون 

قابل هضم نباشد. 
ب��ه دلي��ل اين ك��ه آنها فك��ر مي كنند ك��ه باالخ��ره اقتصاد 
سازوكارهايي دارد كه بايد بر همان اساس طي شود، لذا فكر مي كنم 
متناس��ب با ارزي كه براي سال 139۸ نياز 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 مي توانيم نياز ارزي كشور براي سال آينده را 
تأمين كنيم؛ فقط به عراق س��االنه ۸ ميلي��ارد دالر صادرات داريم. 
اگرچه افزايش نرخ ارز به برخي بخش ها مانند بودجه دولت و برخي 
صنايع توليدي آسيب زد اما به صادركنندگان انگيزه داده است و اين 
به ارزآوري كش��ور كمک مي كند. 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 مي زند، 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��ت هاي ما در س��ال 9۸ حتم��اً تغيير مي يابد. 
جهت گيري 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 96 حدود 2/5 تا 3 ميليارد دالر ارز براي واردات كاالها 
و تجهيزات پزشكي مورد نياز اختصاص داديم، اما از ابتداي امسال 
تاكنون، 3/5 ميليارد دالر ارز 42۰۰ توماني به اين بخش اختصاص 
يافته است زيرا نمي خواستيم هيچ ايراني با كمبود دارو و تجهيزات 
پزش��كي مواجه شود. در س��ال آينده هم حتماً اين سياست را ادامه 
خواهيم داد. همچنين 25 قلم 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 ۸۰ تا 9۰ هزار تن واردات عمدتاً براي 
مصارف بزرگ مانند نيروهاي مس��لح و بيمارس��تان ها داشتيم. نياز 
مردم را توليدات داخل تأمين مي كرد و حتي مقداري هم صادرات به 
حوزه خليج فارس داشتيم، اما به دليل شرايط موجود از ابتداي سال 
97 تاكنون 17۰ هزار تن واردات گوش��ت داشته ايم كه اين حجم از 
واردات در ش��رايط سخت نشان مي دهد جهت گيري دولت، اولويت 

در تأمين كاالهاي اساسي و نياز مردم است.
اما گفته مي ش�ود بخش زیادي از دام ها از كش�ور 

قاچاق مي شوند.
 بله قاچاق در همه كاالها از جمله در همين گوشت وجود دارد، 
مخصوصاً زماني كه قيمت ارز متفاوت باشد با اين پديده مواجهيم. 
ما در سال 97، 13/5 ميليارد 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 42۰۰ تومان كه به واردكنندگان براي واردات كاالهاي 
اساسي اختصاص داده مي شود امكان قاچاق مجدد آن كاالي ارزان 
به خارج وجود دارد كه منكر آن نيستيم و سخت گيري هم مي كنيم 
اما تجربه 4۰ س��اله نش��ان داده تا چه حد مي توانيم جلوي قاچاق را 
بگيريم و در اين موضوع حتي اگر 1۰ درصد تقلب و تخلف صورت 
بگي��رد، واردكننده مي توان��د ارز را به چند برابر قيم��ت در بازار آزاد 
بفروشد. باالخره هر سياستي مي تواند رانت هايي با خود بياورد و يک 
عده هم مترصد چنين فرصت هايي براي نفع شخصي خود هستند.

از طرفي، گرچه هدف ما اين بوده اس��ت كه كاالها به قيمت 
پايين در اختيار مصرف كننده قرار گيرند و از جمله س��ه ميليارد دالر 
بهتري��ن ارز را براي تأمين خوراک مرغداري ها اختصاص داديم اما 
اكنون مرغ با قيمت باال به دست مردم مي رسد. اين يک آسيبي است 
كه در سياست هاي اداري دولتي هميشه وجود داشته است. يعني ما 
مي خواهيم با اختصاص ارز دولتي به مردم خدمت كنيم اما ش��اهد 

يک س��ري عوارض هس��تيم. با اين وجود دنبال اين هستيم كه در 
سال 9۸ بتوانيم نواقص را برطرف كنيم.

آیا دولت با كوپني ش�دن توزیع 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 اين كه بايد وارد كل فرايند از جمله 
واردات، انبارداري و توزيع در مغازه ها بش��ود به هيچ وجه تصميمي 
نگرفته اس��ت و درباره روش هاي ديگر ه��م تاكنون به جمع بندي 
نرس��يده ايم. 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 الزاماً بايد كل واردات توسط دولت صورت بگيرد و 
دولت به شدت بزرگ مي شود. بنابراين مي توانيم روش هاي ديگري 
را پيدا كنيم كه هم مردم در آرامش باش��ند و هم نقاط ضعف فعلي 

تكرار نشود.
گفتي�د اولویت اول دولت معيش�ت و زندگي مردم 
است اما با توجه به شرایط ایجاد شده در كشور فاصله 
بين حداقل معيش�ت با درآمدها بسيار زیاد شده است، 
طوري كه كميته دس�تمزد هزینه معيشت را 3 ميليون و 
760 هزار تومان براي یك خانوار با بعد 3/3 نفر اعالم 
كرده اس�ت ولي حداقل دس�تمزد یك ميلي�ون و 100 
هزار تومان است و پارسال هم حداقل معيشت حدود 2 
ميليون و 700 هزار تومان بود. از طرفي كارفرماها توان 
افزایش دس�تمزدها را به این ميزان ندارند و از س�وي 
دیگر فشار معيشتي ادامه خواهد داشت كه آثار بدي در 
پي دارد. آیا دولت از این جهت براي سال آینده احساس 

خطر نمي كند؟ احساس خطري كه كارشناسان از االن 
دارن�د. مي دانيم ك�ه االن در صنوف مختلف اعتراضاتي 
وجود دارد و جاهایي هم كه اعتراض نيس�ت، دست كم 
نارضایتي هس�ت. همچنين مش�خصاً بفرمائيد دولت 
براي پر كردن فاصله رو به تزاید بين هزینه معيش�ت و 
درآمد اقشار كارمند و كارگر چه برنامه و راهكاري براي 
سال 98 دارد. چون گفتيد كه نظام سهميه بندي را قبول 
ندارید و این اقتصاد سوسياليستي است كه از آن عبور 

كرده ایم، پس چه برنامه جایگزیني دارید؟
م��ا كه االن نمي توانيم همه برنامه هايمان را بگوييم. اما براي 
س��ال آينده 14 ميليارد دالر براي واردات كاالهاي اساس��ي در نظر 
گرفته ايم 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 نرسيده ايم. 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 رئيس جمهوري بررسي شده است و اميدواريم 
سال آينده با تجاربي كه امسال به دست آورده ايم در شرايط بهتري 

در حوزه كاالهاي اساسي و رفع نيازهاي مردم قرار بگيريم.
ممكن اس�ت پررنگ ترین س�ناریو را بفرمائيد كه 

چيست؟
نخواهيد كه بگويم، زيرا به محض اين كه اين مس��ائل گفته 
مي شود بالفاصله يک عده مترصد سوداگري هستند و مي بينيد كه 

يک كااليي جابجا شد.
آق�اي دكتر نقش ش�ما در پيروزي آق�اي روحاني 
در دور دوم انتخاب�ات ب�دون تردی�د بي بدی�ل بود، در 
این زمينه ش�ما مس�ئوليت دارید و حتماً االن احساس 
مس�ئوليت تان بيشتر اس�ت. چون حرف هایي كه زدید 
و آنچه ترس�يم كردید با آنچه دارد اتفاق مي افتد كاماًل 
متفاوت ش�ده اس�ت؛ حاال چه به برجام مربوط باشد یا 

نباشد، به هرحال شما مسئول هستيد.
البته قصد داشتم در شرايط ديگري اين موضوع را بيان كنم اما 

حاال چون مطرح شد، توضيح مي دهم.
من اواًل نقش��ي كه در انتخابات برعهده گرفتم، دفاع از كاري 
بود كه دولت كرده بود. زيرا مي دانستم قرار است دولت مورد تهاجم 
قرار گيرد. من تشخيص دادم بايد بيايم از دولت دفاع كنم. خدا رحمت 
كند آيت اهلل رفسنجاني بيشتر از همه در اينكه من به اين صحنه بيايم 
نقش داشت؛ وگرنه كه من شخصاً خيلي از اين كارها باب دلم نيست. 
در آنج��ا اگر دقت كنيد م��ن هرچه گفتم اين بود كه ما اين كارها را 
كرده ايم. يک بار نگفتم اين كارها را مي كنيم. همه اش گفتم در اين 
چهار سال ثبات را به اقتصاد برگردانديم. تورم را يک رقمي كرديم. 

نرخ ارز را تثبيت كرديم...
االن ب��ه دولت نقد مي كنند كه ش��ما چ��را همه اش مي گوئيد 
اي��ن كارها بايد بش��ود و از كارهايي ك��ه كرده ايد چيزي نمي گوئيد. 

»ابرچالش«  به  االن  اقتصادي  مسائل   *
اقتصادي  خاص  راهكار  و  شده اند  تبديل 
»راهكار  فقط  كشور  االن  ندارند.  هم 

سياسي« مي خواهد 
نيست  ايراني  جشن  يك  فقط  نوروز   *
منطقه  كشورهاي  از  خيلي  ملي  جشن  و 
شده است؛ حتي يك موضوع جهاني و يك 

موضوع فرهنگي از ايران است 
* تالش و تمركزمان در سال 98 اين است 

كه از همه مشاغل موجود صيانت كنيم
* تجربه 40 ساله نشان داده كه نتوانستيم 
بگيريم  كامل  طور  به  را  قاچاق  جلوي 
با  رانت هايي  مي تواند  سياستي  هر  زيرا 
خود بياورد و يك عده هم مترصد چنين 
خود  شخصي  نفع  براي  فرصت هايي 

هستند
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آن موق��ع اتفاق��اً وقتي بود كه من مرتب مي گفتم م��ا اين كارها را 
كرده ايم. ما ماش��ين اقتصاد را از ته دره بيرون آورديم. س��رعتش را 

هم بايد زياد كنيم.
هيچ ك��س االن نمي گويد اقتصادي ك��ه قبل از اين دولت در 
ته دره بود، رش��د سرمايه گذاري اش مثبت شد و تورمش يک رقمي 

شد.
ولي خوب اتفاقاتي افتاده و ما تالش مان اين اس��ت كه آن را 
اص��الح كني��م. در آن طرف، ما آمريكا را داريم با آن ادعايي كه دارد 
و واقعاً آمريكايي ها پاي حرف شان ايستاده اند. حتي مي بينيم كه در 
خزانه داري آمريكا اتاق جنگ درس��ت كرده اند. اين سو هم در داخل 
كش��ور فشارهاي سياسي بر دولت بوده است. با اين حال من خيلي 
خوشبين هستم كه بتوانيم به نقطه اي برسيم كه ان شاءاهلل شرمنده 

مردم نباشيم.
در جامع�ه نوعي از س�رخوردگي ها، ن�ا اميدي ها، 
اضطراب ها و مس�ائل رواني ناش�ي از اینكه چه خواهد 
شد وجود دارد. حتي برخي این موضوع را دامن مي زنند 
كه ما اشتباه كردیم به آقاي روحاني رأي دادیم. آیا دولت 
تنهاست؟ یعني فارغ از آمریكا و اینستكس آیا در داخل 

شما تنها هستيد یا با دولت همراهي وجود دارد؟
دولت واقعاً خيلي تنهاس��ت. ش��ايد كلمه »تنها« تعبير خيلي 
كمي باش��د. واقعاً دولت خيلي تنهاس��ت. من مكرر گفته ام مسائل 
اقتصادي كشور كه االن پيچيده شده است يا چالش هايي كه پيش 
روي كشور هست و به »ابر چالش« تبديل شده اند، 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« مي خواه��د. يعني هيچ راهي براي برون رفت كش��ور از 
معضالت پيش روي مردم جز به روش سياس��ي وجود ندارد. ممكن 
است برخي فكر كنند كه راهكار سياسي يعني برويم با آمريكا مذاكره 
كنيم. نه من اصاًل چنين هدفي ندارم، زيرا نه شرايط  مهياست و نه به 
مصلحت كشور است. آمريكايي ها با اين بدقولي كردن باعث شده اند 
اگر كساني قباًل مي گفتند مذاكره كنيم االن ديگر نمي گويند چون 
نشان داده اند نسبت به قول و قرارشان بي تعهد هستند. بنابراين اتفاقًا 
راهكار سياس��ي در داخل كش��ور است و بايد به يک انسجام داخلي 
برس��يم. همه بايد با هم باش��ند. قواي سه گانه 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 
مي كنم ما اگر بتوانيم در داخل كش��ور به انس��جام و وحدت سياسي 
برسيم، و همه به اين نتيجه برسيم كه مثاًل مسائل كشور در 1۰ دسته 
خالصه ش��ده و 1۰ روش هم راهكار حل اين مس��ائل است و همه 
بر آن اتفاق داشته باشند، در اين صورت به سرعت مي توان مسائل 
موجود را حل كرد. االن فرض كنيد مي گوييم مشكل كشور اقتصاد 
است، ممكن است در اين حد همه قبول كنند و حتي گاهي در همين 
حد هم اختالف وجود دارد و قبول نمي كنند. بعد يک عده مي گويند 
كه راهكارش اين اس��ت كه با تغيير در روابط خارجي مس��ائل را حل 
كنيم. يک عده مي گويند نه به هيچ وجه بيرون نبايد برويم و بايد كار 

ديگري بكنيم. اين مسائل كل جامعه و مردم را آزار مي  دهد.
بايد به نقطه اي برسيم كه مثاًل بگوئيم روش حل مسائل  اين 
1۰ قدم است و اين 1۰ قدم را همه با هم برداريم. من فكر مي كنم 
كشور االن نيازمند يک 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 
يک 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 همين طور با نخبگان كه نتوانس��تند در صحنه باش��ند. به هرحال 
اگر اين وفاق و همبس��تگي شكل گيرد مي توان با اطمينان گفت از 
اين چالش ها عبور خواهيم كرد. كشورمان ظرفيت هايش بسيار زياد 
است. ايران آن قدر ظرفيت دارد كه آمريكايي ها با انواع تحريم ها با 
هدف متالشي  كردن اقتصاد باز هم اصاًل نتوانسته اند كاري بكنند. 
وقتي آمريكايي ها موفق مي شوند كه ما ظرفيت هاي داخلي خودمان 

را نتوانيم مورد استفاده قرار دهيم. 
ش�ما به تفاهم سياس�ي بزرگ وع�ده داده بودید، 

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 مي رويم و وقتي كه قرار اس��ت از آن 
نتيجه بگيريم، مانعي ايجاد مي شود و نمي توان به مردم هم توضيح 
داد كه به چه دليل اين مانع ايجاد ش��ده اس��ت. يا هر كاري يک عده 
مخالف دارد. گاهي اوقات مسيري انتخاب مي شود و خيلي گام هاي 
خوبي برداشته مي شود ولي از جايي محاسبه نشده، مشكلي درست 
مي شود. به هرحال من اميدوارم نوروز امسال براي ملت ايران از همه 

نظرها عيد شيريني باشد.
اگ�ر بخواهي�د یك�ي دو تا از جریان ه�ا و نيروهاي 
مخال�ف دولت را مثال بزنيد چه كس�اني هس�تند و چه 

موانعي ایجاد مي كنند، مشخصاً بفرمائيد.
در جلسه اي 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 
مي توانيم بگيريم، البته نه هر نوع قانونگذاري، اما مثاًل اگر بخواهيم 
فالن قانون براي يک دوره اي اجرا نشود، از اختيارات رهبري استفاده 

مي كنيم براي اينكه بتوانيم اين دوره را خوب اداره كنيم. 
اما در همين ايام يک نماينده مجلس مي آيد و مي گويد كه من 
از فالن ش��نود فالن دس��تگاه اطالع دارم كه فالني جاسوس فالن 

كشور اروپايي است! 
كج��اي دنيا مي توان درب��اره مقامي در اين رده اين طور حرف 
زد؟! اين رئيس جمهور مي خواهد مورد اعتماد مردم باش��د و به آنها 
بگويد مردم بياييد سختي ها را تحمل كنيد تا ما بتوانيم از عزت شما 
دفاع بكنيم و مشكالت را پشت سر بگذاريم. يا يک عده امضا جمع 
مي كنند كه مي خواهيم عدم كفايت بزنيم! عين صحنه مقابله و نبرد 
كه يكدفعه بايد برگردي و ببيني چه برنامه اي در پش��ت س��ر برايت 

چيده اند، به قول معروف چه آشي برايت بار گذاشته اند.
م��ن البته نمي خواهم ضعف ه��اي داخلي دولت را پنهان كنم 

و ناديده بگيرم. يعني از نظر من اش��كاالت داخل دولت وجود دارد 
و نمي گوييم كه هيچ نقصي نداريم. ما هم يک جاهايي اش��كاالتي 
داش��ته ايم و بايد قبول بكنيم؛ از جمله در چيدمان مديران بايد دقت 
بيشتري مي كرديم و مديران براي اين شرايط بايد انتخاب مي شدند. 

از نظر من اين موضوع از نواقص دولت است.
به عنوان آخرین پرس�ش، نوروز، جش�ن نوروز و 
ذات تغيي�ر فص�ل و آمدن بهار چه تأثي�ري مي تواند بر 

تلطيف شرایط سياسي اقتصادي داشته باشد؟
باالخره نوروز براي ايرانيان يک تجربه و حاصل زندگي ايراني 
است كه فقط هم يک نماد فرهنگي نيست. نوروز پيامش دوستي، 

آشتي، گفتگو، شادي و دميدن روح جديد در جامعه است.
االن نوروز فقط يک موضوع ايراني نيست و جشن ملي خيلي از 
كشورهاي منطقه شده است. حتي يک موضوع جهاني شده است كه 
سازمان ملل و يونسكو هم آن را قبول كرده و يک موضوع فرهنگي 
از اي��ران اس��ت. نوروز مي تواند اواًل ق��درت تاب آوري ملت ما را باال 
ببرد. هر ملتي كه در سختي و فشار قرار بگيرد تا از عزت و سرزمين 
خودش دفاع بكند بايد تاب آوري خود را باال ببرد. ما وظيفه مان است 
كه از عزت ملت ايران دفاع كنيم. آمريكايي ها مي دانند 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 ويژه اي دارد و ما مي خواهيم 
از ع��زت ايران و منطقه خودم��ان دفاع كنيم. نمي خواهيم بگذاريم 
منطقه  مان جوالنگاه بيگانگان شود. خوب ملت بايد تحملش را باال 
ببرد. نوروز يكي از س��نت هايي اس��ت كه مي تواند با ايجاد نش��اط و 
تقوي��ت حس مل��ي تحمل مردم را باال بب��رد. اقتصاد مقاومتي هم 
مهم ترين 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 انسجام آفرين باشد.
یعني صرفاً آرزو دارید یا قرائني دارید؟

قرائن دارد. ضمن اينكه از لحاظ اقتصادي هم پيش بيني قطعي 
كرديم كه هر شرايطي براي اقتصاد كشور پيش بيايد زندگي مردم 

آسيب نبيند و خصوصاً كاالهاي اساسي مردم تأمين باشد.
از همه صاحبنظران هم درخواس��ت مي كنيم اگر راهكاري به 
نظرشان مي رسد كه مفيد است به ما بگويند كه بتوانيم آن راهكار را 
دنب��ال بكنيم. حتماً هم تالش داريم با روش هايي كه پيدا مي كنيم 
حقوق كارگران واحدهاي توليدي را به موقع پرداخت كنيم. مي دانم 
در برخي واحدهاي توليدي االن چند وقتي است كه كارگران حقوق 
نگرفته اند. به همين دليل سرمايه در گردش بنگاه ها را در دستور كار 
گذاشته ايم. تالش و تمركزمان در سال 9۸ اين است كه ان شاءاهلل 
از همه شغل هايي كه االن هست و افرادي كه در آن شاغل هستند، 
صيان��ت كنيم. ب��ه عالوه بتوانيم به منابع جدي��د حتماً زمينه ايجاد 

شغل هاي بيشتر را فراهم كنيم. 

سپاسگزاریم.

* نقش من در انتخابات دفاع از دولت بود 
از  بيشتر  رفسنجاني  آيت اهلل  مرحوم  و 

همه در اين كار نقش داشت 
* من در انتخابات هرچه گفتم اين بود كه 
چه كارهايي كرده ايم؛ يك بار هم نگفتم كه 

اين كارها را مي كنيم 
* اگر بتوانيم در داخل به انسجام و وحدت 
مي توانيم  سرعت  به  برسيم  سياسي 

مسائل موجود را حل كنيم
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در يكى از روزهاى ش��لوغ نزديک نوروز خس��ته از كار، خودم 
را در حك��م يک لباس چروكيده، آويزان ميله هاى مترو كرده بودم 
ك��ه صداي��ى توجه من را به خودش جلب كرد:» آقا ته كفش��تون 

واكسى نشده باشه!«
 متوجه شدم جوانى به من طعنه مى زند كه گويا در تلوتلوخوران 

ناشى از خستگى، پايم را روى كفش براق او گذاشته  بودم!
در ذهن��م ب��ه دنبال جوابى قانع كنن��ده و محترمانه بودم كه 
ناگهان صدايى از چند واگن دورتر شنيده شد؛ صدايى زيباتر از هر 
همهمه، صداى س��لطان قلب ها، موس��يقى معروفى از انوشيروان 
روحانى كه موس��يقى متن فيلم بس��يار معروفى ب��ود از تاريخچه 

سينماى ايران.
ه��ر دو، م��ن و جوان��ى كه حاال متوجه ش��ده ب��ودم جوان 
ش��يک  پوشى اس��ت كه ويولونى هم به دوش انداخته، گفتمان نه 
چندان گرم و صميمى خود را رها كرديم و متوجه اين صدا شديم!

در اي��ن لحظ��ه، موس��يقى پررنگ ت��ر و مهربان تر م��ا را در 
برمى گرفت. از سمت مخالف، روشندلى را ديدم كه مانند مهمانى 
ناخوان��ده وارد اين تاللو موس��يقى و همهمه مردم ش��د و ملودى 
ملودي��كاى او كه س��ازى بادى بود، هم��ه را متعجب كرد. زيرا كه 
پنجه هاي��ش با مهارت، همه كالويه ه��اى ملوديكا را مى يافت و 
نغمه غمگينى را در فضا پخش مى كرد. هماورد نوستالژى سلطان 

قلب ها شده بود.
با گوشه چشم، ماهى هاى كوچک ظروف شيشه اى را كه با 
يک چوب پنبه فاصله مرگبارى از آزادى گرفته بودند  از نظر گذراندم 
و خسته و پراميد از قطار پياده شدم. از پله ها باال آمدم و متوجه شدم 
كه باز صدايى از ورودى مترو ش��نيده مى شود؛ ويولون اما ويولونى 

كه صدايش نزديک به صداى خفه و جانكاه كمانچه بود!

پاک سازی 
  تیرگی های زمستانی!

گفتگو با جوانی که از همه چیز ساز می سازد!

هومن ظریف

به محض رس��يدن به روشنايى ورودى مترو قضيه براى من 
روش��ن شد. جوانى تنومند ايس��تاده با يک آمپلى فاير در كنارش، 

داشت با يک جارو نغمه هاى دلنشينى مى نواخت!
 اين جوان بعد از آن كه ويولون يا بهتر بگويم جاروى بلند خود 
را در كن��ار در ورودى پارک كرد، گفتگوى كوتاهى با من داش��ت. 
متوجه ش��دم س��يم هايى كه روى جاروى او هست، در واقع همان 
س��يم هاى ويولون اند اما تفاوت اصلى اش اين بود كه گوشى هاى  
مرسومى را كه روى ويولون است تا با آن ساز را كوک كنند نداشت. 
خواستم كه با ويولونش هنرنمايى كند. هنرنمايى او باعث تعجب 
ش��د؛ عابران توگويى كه مى ترس��يدند، آيا دارن��د به يک جاروى 
جادويى گوش مى دهند كه جادوگرى آن را به صدا در آورده است 
يا به يک مس��خره بازى يا يک چيز غيرمعمول نگاه مى كنند؟! اما 
صداي��ى كه از آن جارو درمى آمد، صدايى بس��يار مطمئن و متين 

و »ژوست« بود!
 بعد از اين كه  جارو را در كنار در مترو قرار داد، به سراغ نى رفت. 
البته اين يكى هم خاک اندازى بود كه روى دسته آن سوراخ هايى 

تعبيه كرده بود!
در حين ش��نيدن موس��يقى آشناى س��ازهاى او متوجه شدم 
ك��ه بين اين س��ازها يا بهتر بگوي��م جارو و خاک ان��داز و جاروى 
پاركبان ه��ا يا همان رفتگران ش��هردارى، ش��باهت جالبى وجود 
دارد. يعنى همان گونه كه سازهاى او با نغمه ها و مقامات دلنشين، 
خس��تگى هاى ش��ب عي��د را از ذهن و جان من پ��اک مى كرد، به 
همين صورت جارو و خاک انداز رفتگران ضامن س��المت جسم و 
جان ش��هر است، چراكه رفتگران هر شب، با نغمه شبانگاهى خود 
و صداى خش خش هاى اعجاب آور جارو و برگ ها روى آس��فالت 

خيابان ه��ا، ش��هر پاكيزه اى را به ما هدي��ه مى دهند. وقتى حس و 
حالم را به نوازنده  خالق كه حاال مى دانستم نامش عطا قانع است، 
گفتم، پاس��خ داد:»بله، من وقتى در س��قز بودم اين سازها را براى 
رفتگران ساختم، چون خيلى زحمت مى كشند. شبكه هاى محلى 
و تلويزي��ون ع��راق هم از من دع��وت كردند و من براى آنها با اين 

سازها موسيقى نواختم.«
او سال هاس��ت كه از اش��ياى مختلف س��از مى سازد، از عصا 
كمانچه و از خاک انداز نى و از جارو ويولون! س��ال ها پيش، اصول 
اوليه س��اختن ساز را طى چندجلسه محدود نزد يک استاد آموخته 
اما كار را با خالقيت خودش ادامه داده است. با خودم گفتم اگر ساز 
حرمت داشته باشد، ساخته هاى دست عطا قانع، حرمت دوچندان 
دارند! از او پرسيدم كه نوروز را چه كار خواهى كرد؟ گفت: »مثل همه 
مردم در جمع خانواده خواهم بود، اما آن چيزى كه االن مهم است 

رفت وروب تيرگى هاى روحى مردم است در كنار رفتگران.«
از نوع سخن گفتن اين جوان ُكرد كه از دورترين روستاهاى 
س��قز به پايتخت آمده و با جارو س��از مى زند، شگفت زده شدم. ياد 
جادوگره��اى كارتون ها افتادم كه روى ج��ارو به پرواز در مى آيند 
اما اين اعجاز مهربانانه با آن اعجاز ش��يرين نوستالژيک از آسمان 
متوهم تا زمين واقعگرا فاصله داش��ت. با خود گفتم آهاى! زندگى 

شايد همين! موسيقى شايد همين! 
خودتان را جاى يک نوازنده خيابانى بگذاريد. با سخت ترين 
تمرين ه��ا در خلوت خ��ود، زيباترين باران آهنگ ه��اى خود را به 
ميهمانى گوش هاى شما مى آورد، بى تبعيض! به پيشواز مسافران 

و رهگذران مى آيد و آنها را با اين نغمه هاى خوش بدرقه مى كند.
هديه ها معموال اين گونه تعريف شده اند كه ملموس باشند؛ 
چيزهايى كه بتوان آنها را لمس كرد، ابعادشان را ديد و رنگشان را 
پس��نديد، اما زنگ صداى اين جوان ُكرد و نگاه و موس��يقى و رنگ 

صداى جارو و خاک اندازش، بهترين هديه براى رهگذران است.
 نوازنده هاى خيابانى با كمبودهاى بسيار از جمله مكان اجرا 
مواجهند و ما مردم مى توانيم با اس��تقبال از كار آنها از گس��ترش 
ش��ادى  در سطح ش��هر حمايت كنيم، به ويژه آن كه عطا مى گويد 
امسال اگرچه مردم مانند گذشته از ساززدن او استقبال مى كنند اما 

درآمدش خيلى كمتر از پارسال شده است. 
به عنوان آخرين پرس��ش از او پرس��يدم وقتى س��از نمى زنى 
به چه كارى مش��غولى؟ با كمال تعجب ش��نيدم كه گفت: »من در 
ساعت هاى فراغت، ساز ويولون را به صورت كالسيک نزد يكى از 

استادان تهران ياد مى گيرم.«
از رفتارش باز هم شگفت زده شدم كه چطور به فكر اندوختن 
علم و هنر براى روزهاى آينده است. چه بسا هنرمندانى كه صحنه 
خيابان را درک كرده اند در زمان تسلط بر موسيقى در كنار نوازندگان 
ديگ��ر با اطمينان و اعتماد به نفس ف��راوان روى صحنه زندگى و 

موسيقى، قدرتمندترين نغمه ها را اجرا كنند!
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*لطف�ا خودت�ان را ب�رای خوانن�دگان روزنام�ه 
اطالعات معرفی كنيد.

يكتا پناه پور هس��تم، اهل ش��يراز. نياكانم از طرف مادرى از 
خان��دان افش��ار و از طرف پدرى از زمان قاج��ار و دوره هاى بعد از 
كالنتران جنوب غرب كشور بوده اند. مراوده و مجاورت با ساكنان 
اين مناطق كه اغلب از ايل قش��قايى و اقوام لر تش��كيل مى شوند 
موجب ازدواج و در پى آن چندفرهنگى ش��دن و چندزبانه ش��دن 
نس��ل هاى بعدى خاندان ما ش��ده كه در نتيجه من هم خود را از 
فرهنگ ايل قش��قايى و لر جدا ندانس��ته و عالوه بر فارسى، هم به 
دو زبان مزبور صحبت مى كنم و هم قابليت هاى ايلياتى ارزشمند 

را در نظر دارم. 

در س��ال 1392 در مقط��ع دكتراى زبان شناس��ى دانش��گاه 
سيستان و بلوچستان پذيرفته و براى اولين بار وارد اين استان شدم. 
در حالى كه پيش از آن در مقاطع كارشناسى رشته ادبيات انگليسى 
و كارشناس��ى ارش��د آموزش زبان فارس��ى به غيرفارسي  زبانان،  
فارغ التحصيل شده و به دليل عالقه به هنر و سينما دوره بازيگرى 
را نيز در مدرس��ه آزاد بازيگرى اس��تاد مس��عود كيميايى تحت نظر 

استادان برجسته گذرانده بودم.
برنام��ه ام اين ب��ود كه براى ادامه تحصي��ل در مقطع دكترا 
به ميش��يگان بروم كه متاس��فانه مادرم بسيار ناگهانى بيمار شد و 
پزش��كان ش��انس زنده بودنش را بسيار كم اعالم كردند. به همين 
دليل ايش��ان كه پيش از آن با ادامه تحصيل من در خارج از ايران 
موافق بود، خواست تا در آزمون داخلى شركت كنم. به نظر مى رسيد 
مادرم نسبت به دورى و تنها شدنم باتوجه به شرايط من كه قبال پدر 
و برادرم را جوان از دست داده بودم بى-تاب بود و مى خواست كه با 

ماندنم در ايران خيالش از بابت دلتنگى هايم راحت باشد. 
من اطاعت كردم و از بين چند دانشگاه محدودى كه در سال 
1392 در رشته زبان شناسى پذيرش داشتند، در دانشگاه سيستان 
و بلوچس��تان قبول ش��دم و حتى پس از قبولى هم كه براى ادامه 
تحصيل در اين مكان دور و غريب ترديد داشتم، به خواست مادرم با 
اين كه روزهاى باارزش زندگى را سپرى مى كرد از ايشان جدا شده 
و به زاهدان آمدم. مادرم به من گفت برو، آنجا هم آدم هاى بزرگى 
در مرزها زندگى مى كنند. به آنها خوبى كن. حساب كن پدر و مادر 
و خواهر و  برادرت هستند. بزرگ  ترين، دشوارترين و دردناک ترين 
جدايى و س��فر زندگى ام بود و چون پيش از آن در ش��يراز تدريس 
مى كردم مجبور شدم محل كارم را به زاهدان انتقال دهم كه هم 

درس بخوانم و هم تدريس كنم. 
ب��ه مح��ض ورودم ب��ه اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان 
محروميت هاى بسيارى را ديدم كه تا آن زمان با آن بيگانه بودم. 
برايم حيرت انگيز بود، به ويژه وضعيت كودكان در مناطق روستايى 
و مرزى كه باعث شد چنان با دردهاى بدتر از بيمارى سرطان مادرم 
روبه رو شوم كه بارها درطول روز فراموش مى كردم حتى با مادرم 
كه بس��ترى بود تماس بگيرم و احوال پرس��ى كنم. گاهى خودش 
زنگ مى زد و نگران من مى شد كجا هستم كه خبرى از من نيست! 
تا اين كه چندماه پس از حضورم در سيس��تان و بلوچس��تان مادرم 
درحالى كه هنوز براى مردن جوان بود، از دنيا رفت. فقط توانس��تم 
براى مراسم خاكسپارى مادرم به شيراز بروم و پس از آن رسيدگى 
به مسئوليت هايى كه به عهده گرفته بودم چنان تمامي وقتم را پر 
كرد كه زندگى ش��خصى و تحصيلى  ام تح��ت تاثير قرار گرفت و 

به طور كلى يكتا به كنارى رفت.

*كمك های ش�ما چطور شكل سازماندهی شده 
به خود گرفت؟

در ابت��دا كمک ها اتفاقى و پراكن��ده بود، تا اين كه آموزش و 
پرورش به من اعالم كرد كه به دليل عدم نياز به دبير زبان انگليسى 
در دبيرستان هاى استان سيستان و بلوچستان، يا به محل زندگى 
و كار خودم ش��يراز برگردم ي��ا در مقطع ابتدايى، معلم كالس اول 
ابتدايى ش��وم. به خاطر س��ابقه تدريسم در رشته زبان انگليسى در 
دانشگاه و پيش دانشگاهى و دبيرستان در سال هاى قبل و نداشتن 
تخصص آموزش ابتدايى به خصوص در تدريس به كودكان كالس 
اول كه داراى حساسيت و اهميت خاصى است، با اكراه و اجبار قبول 

كردم معلم كالس اول دبستان باشم.
 از همان روز اول كه در يک كالس در مدرسه بسيار محروم 
در محله ش��يرآباد زاهدان كارم را ش��روع كردم، با انواع مشكالت 
آموزشى، بهداشتى، اقتصادى مواجه شدم كه خارج از توان تحملم 

بود. گرسنگى و ندارى در اوج بود. 
در پايان همان روز اول با خودم درگير شده بودم و شب تا صبح 
خوابم نبرد. بايد انتخاب مى كردم. ش��رايط بسيار دشوارى داشتم، 
اما همان روز اول وقتى براى سرگرم كردن كودكان از آنها خواسته 
بودم از هرچه دوس��ت دارند نقاش��ى بكشند، كودک شش ساله اى 
كه بعدا معلوم شد بى سرپرست است نقاشى كشيده بود كه هرچه 
تالش كردم راضى شوم فراموشش كنم و فردا به اداره بروم و بگويم 

به شيراز برمى گردم و براى محل كارم اعتراض كنم، نتوانستم.
آن ك��ودک دو گربه كش��يده بود كه زنى باالى سرش��ان با 
چوب دس��تى داشت كتكش��ان مى زد. بقيه صفحه كال سفيد بود و 
فقط يک خط مس��تقيم از باالى صفحه كش��يده بود كه به آن يک 
المپ وصل بود. نقاشى اش بدون رنگ بود، چون مدادرنگى نداشت 

و گربه ها را فقط با با چند حركت كشيده بود.
بع��دا وقتى خرابه اى را كه درآن زندگى مى كردند پيدا كردم، 
متوجه شدم با برادرى كه فقط يک سال از او بزرگ تر است نزد زنى 
زندگى مى كنند. آن خرابه برق كش��ى نداشت و از خانه هاى دورتر 

يک خط سيم برق براى خودشان كشيده بودند.
فرداى آن روز به س��راغ مدرس��ه رفت��م و تصميم گرفتم آن 
كودک را حمايت كنم و تا آخر س��ال در آن محله بمانم. در همان 
آغ��از متوجه برادران آن كودک ش��دم كه ت��رک تحصيل كرده و 
مشغول گدايى اند و از بين زباله-هاى شهرى، پالستيک و مواد زائد  
يا مايحتاج خود را جمع آورى مى-كنند و بس��يار وضعيت اسفناكى 
دارند. روزهاى بعد به سرعت به تعداد كودكان افزوده شد  و عالوه بر 
كودكان به دليل پيچيدگى و وابستگى مسائل و مشكالت كودكان 
ب��ا خانواده ها پاى بزرگ  ترها از جمله زنان، بيماران و معلوالن هم 

به اين جريان باز -شد. 

*در این ميان چه افراد یا س�ازمان هایی از ش�ما 
حمایت كرده اند؟

از سال 1392 تا خردادماه سال 1394 فقط از راه درآمد معلمى 
و دارايى ش��خصى خودم كه به فروختن طالهايم نيز منجر ش��د 
هزينه كمک ها را كه اغلب پنهانى بودند تأمين كردم، تا اين كه از 
دفتر روزنامه اى با من تماس گرفته شد و دريافتم مردمان مناطق 
محروم از كمک-هاى مربوط به تغذيه و امور بهداش��تى و آموزشى 
كه انجام مى ش��د شواهدى را بازگو كرده اند كه به گوش كسى در 
تهران رسيده و ايشان مرا به دفتر آن روزنامه معرفى كرده است تا 

گزارشى تهيه شود. 
با انتش��ار آن گزارش، برخى از مخاطبان ش��ماره تماسم را از 
دفتر روزنامه گرفته بودند كه با من همكارى كنند و به اين ترتيب 
با كمک هاى مردمى كه عمدتا از تهران و ش��يراز و اصفهان بود، 
به گس��تره حمايت از نيازمندان افزوده ش��د و حت��ى نيازمندانى از 
س��اير استان-ها مانند خوزستان و كرمان و كهكيلويه و بويراحمد و 

هرمزگان معرفى شدند و تحت حمايت درآمدند. 
تاكنون افزون بر 2۰ هزار نفر از كمک هاى مردمى نقدى و 
غيرنقدى بهره مند شده اند. اين كمک ها با توجه به نياز افراد بوده 
و ميزان آن بس��تگى به توان همدلى داشته اس��ت. گاهى كمک-ها 
باعث برطرف ش��دن نياز يک خانواده ش��ده، گاهى آنها را در مسير 
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روزگار غدار اس��ت اما هنوز هس��تند انسان هاى 
فرش��ته خويى ك��ه بودنش��ان در ميان ديگ��ران نعمت 
اس��ت. به هركجا مى روند، نيك��وكارى مى كارند و نور 
درو مى كنن��د. اين آدم ها فارغ از اين كه مس��ئوالن چه 
مى گوين��د و چه مى كنن��د، به عنوان عضوى از جامعه از 
راحتى و رفاه خودشان چشم مى پوشند تا شايد راحتى و 
رفاه را براى ديگران به ارمغان بياورند. ديدن رنج ديگران 
برايشان دردآور است و خود را در برابر غصه همنوعانشان 
مس��ئول مى دانند. يكى از اين انسان هاى نيكوكار، زنى 

است كه او را به نام »مادر كودكان مرز« مى شناسند. 
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خوداتكايى و خوداشتغالى قرار داده و گاهى به دليل شرايط جسمى 
افراد مانند معلوالن مستمر بوده و ادامه پيدا كرده است. 

تع��دادى از نيكوكاران��ى ك��ه ه��م اكن��ون ه��م درح��ال 
كمک رس��انى اند، همان افرادى هس��تند كه از سال 1394 به طور 
پيوس��ته با من در ارتباط بوده و درحد توان ش��خصى خود كمک 

مى كنند. 
در اين مدت نسبت به شرايط جامعه، نيازمندى  ها نيز متغير 
بوده است، به طور مثال در اين روزهاى اخير و هفته هاى منتهى 
به اس��فند 1397 بيش��ترين تقاضاهايى كه از طرف مردم با من 
درميان گذاش��ته مى ش��ود، بحث دارو و تمهيدات پزشكى است 
ك��ه تاكنون همكارى مردم در فراهم ك��ردن اين موارد و تأمين 
هزينه  هاى آن بس��يار موجب دلگرمى م��ن بوده، اگرچه خالى از 
زحمت و دردس��ر نيس��ت اما نتيجه تا به حال اميدواركننده بوده و 
مثل هميش��ه از همه كس��انى كه صداى من و محرومان بوده  اند 
سپاسگزارى مى  كنم. اگر كمک مردم نبود يقين دارم مدت زمان 
كمک و كيفيت و محدوده كار تحت تأثير قرار مى گرفت و شايد 

ادامه نمى يافت.
اف��راد نيازمن��د عمدتاً هموطنان سيس��تانى و بلوچس��تانى 
هستند  اما به دليل هم مرز بودن با دو كشور همسايه - افغانستان 
و پاكس��تان- تع��دادى از همنوعان مهاجر ني��ز در ميان آنها وجود 
دارند. با س��اير اس��تان ها هم نس��بت به نياز، با همكارى دوستان 
نيک انديش و نيكوكار درحد توان در ارتباط هستيم و برنامه  ريزى  ها 
باتوجه به اولويت هاى اجتماعى انجام مى شود. به عنوان مثال وقتى 
زلزله كرمانشاه اتفاق افتاد، تصميم گرفتيم تمامي كمک  ها را براى 

هموطنان آسيب ديده در مناطق زلزله زده بفرستيم. 

*آیا به تنهایی ه�م می توان كارهای بزرگ انجام 
داد؟ می گوین�د یك دس�ت صدا ن�دارد. در این روزگار 
كه كس�ی به كس�ی اعتماد ندارد و همه منتظر پيشقدم 
ش�دن دیگران برای انجام امور هس�تند، انگيزه ش�ما 
برای حركت در مسير خيرخواهی و نيكوكاری چه بود؟

پرس��ش بسيار خوبى است كه واكاوى هاى ذهنى طراح آن 
به عنوان يک فرد در جستجوى تعيين جايگاه انسان يا همان فرد 
در برابر جامعه را نش��ان مى دهد. در انديش��ه من تک تک افراد، با 
مش��خصه ها و هويت هاى فردى خاص خود، جامعه را تش��كيل 
مى دهن��د و جامعه به ص��ورت يک موجوديت مس��تقل انتزاعى 
به وجود مى آي��د كه داراى ويژگى هاى ويژه اى بوده و مانند يک 
موج��ود زنده با قواني��ن، بايدها و نبايدها، روش ه��ا و راهكارها و 
كن��ش  ه��ا و واكنش  هاى خود در تعامل يا تقابل با تک تک افراد به 

حيات خود ادامه مى دهد. 
تمامي افراد به گونه اى با جامعه در ارتباط هستند و مجموعه 
عوامل گوناگونى تعيين كننده نوع ارتباط افراد با جامعه اس��ت كه 
اين مساله تنوع بسيارى را به وجود مى آورد. در واقع نوعى يگانگِى 

همزمان با گوناگونى در اين تعريف پا به پاى هم پيش مى رود. 
بنابراين پاس��خم به بخش اول س��وال شما منفى است و در 
پاس��خ به قس��مت بعدى كه متش��كل از دو مساله مهم است، بايد 
بگويم اين كه در اين روزگار كس��ى به كس��ى اعتماد ندارد يا براى 
عمل، پيش��قدم نمى ش��ود، باتوجه به تعريفى كه در ابتدا از فرد و 
جامعه داشتم، در نظر من دو آفت اجتماعى است كه دامنگير افراد 
در جوامع بشرى شده، وگرنه سالمت جامعه در گرو سالمت افراد 
و برعكس اس��ت؛ يعنى يک ارتباط دوس��ويه و حركت در مسيرى 

هموار و بدون دست اندازى.

* در ای�ن روزه�ای دش�وار از لح�اظ اجتماعی و 
اقتصادی، چگونه می توان اميد خود را به بهبود جامعه 

در آینده حفظ كرد؟

به نظر من در اين ش��رايط از جهان و همچنين جامعه ما 
كه عضوى از جامعه انسانى است، مردم بايد توجه بيشترى به 
توانمندسازى هاى فردى داشته و به مطالعه و بررسى مفاهيم 

موج��ود در محيط خود بپردازند، تاب آورى خود را با نگريس��تن به 
سرانجام افراد و گروه هاى اجتماعى در تاريخ بشر به سطح باالترى 
برس��انند، از هيجانات و واكنش ه��اى غيرمنطقى و دور از تفكر و 
انديش��ه دورى كنند، نس��بت به تحليل اطالعات اجتماعى، سواد 
رسانه اى، نگرش  هاى رايج در جامعه هشيار باشند، از ارزش  هايى 
مانند اميد و تالش و نجابت و تمامي كهن الگوهاى فرهنگى و دينى 
ايران كه ما در سطح جهان به آنها مى  باليم، نگهدارى كنند. ما به 
تجربه و نه در كليشه و شعار، در عمل بارها با چشم خود، نوع دوستى 
و ش��رافت و اتحاد اقوام ايرانى را در يارى رس��اندن به انس��ان هاى 
دردمن��د ديده اي��م و ايمان داريم كه يك��ى از بهترين مردمان دنيا 
در اين قس��مت از زمين زندگى مى  كنند، پس همچنان قدرشناس 

هم باشيم.

*در طول این سال ها چه خاطره شيرینی در ذهن 
شما حك شده است؟

اگرچ��ه باتوج��ه به اخ��الق و منش پدر و م��ادرم، مهربانى، 
هيچ وقت براى من حرف تازه اى نبوده اس��ت، اما از س��ال 1392 
با ش��روع كار كمک به انسان  هايى كه به نوعى دردهايى داشتند و 
همدردى با آنها، تمامي لحظاتى كه با آنها سپرى شده  خاطره  اند، 
خاطرات تلخى كه به قول شاملو با »كودكان اعماق« گذشت، همه 

در عمق و انتهاى مسير شيرين بوده  اند. 
بهترين و شيرين  ترين خاطره  اى كه آن را 

هديه خداوند به خودم مى  دانم پيشامدى 
است كه براى »رويا« دخترک بلوچ 

9 ساله من اتفاق افتاد. 
روي��ا يتيم ب��ود، فقير 

ب��ود، نابين��ا ب��ود و اه��ل 
روس��تاى »ريگ ملک« 

در منطق��ه صفر مرزى 
پاكس��تان  و  اي��ران 
ك��ه در مدرس��ه اى 
اس��تثنايى هم��راه با 
ك��ودكان و نوجوانان 
پس��ر و دخت��رى كه 

مشكالت و اختالالت 
روحى-روانى  هوش��ى، 

و جسمى داش��تند، بدون 
معلم مخصوص نابينايان در 

ش��رايط نامناسب در تالش براى 
تحصيل بود. 

روي��ا به طور مادرزاد با چش��م 
راس��ت كه تهى بود و چش��م چپ 
كه فقط ده درصد س��اختمان يک 

چش��م معمولى را داشت و آن 
ه��م مطلق��ا نمى ديد 

آمده ب��ود.   به دني��ا 
چن��دروز مان��ده به 

عيدنوروز در سال 

1394 درحالى كه هيچ اميدى به بينايى اش نبود و فقط از پزشک 
خواسته بودم از او معاينه تحت بيهوشى به عمل بياورد، مورد عمل 
جراحى قرار گرفت و ناباورانه توانس��ت تاحدودى بينايى خود را به 
دس��ت بياورد و اولين نگاه رويا به من، ديدن جهان و بيرون آمدن 
آن دخترک باهوش و خوش زبان از آن جهان تاريک برايم بهترين 

دست مريزاد خداوند بود.
روي��ا پس از آن ب��ه مادرش گفته بود: »م��ادر من اين خانم 
اس��ت. من 9 سال نمى  ديدم اما كس��ى مرا نزد يک چشم پزشک 
نبرده بود!« اين گفته رويا دس��ت به دس��ت ش��د و مردمى كه مرا 
م��ى  ش��ناختند عنوان »مادر كودكان مرز« را ب��ه من دادند. زن ها 
مى  دانند احس��اس مادرانگى چه لذت بى  پايانى است، حاال فكرش 
را بكنيد كه من با داشتن اين همه كودک چه شادمانى بى انتهايى 

نصيبم شده است!
من به رس��الت رسانه  ها در بازنمايى دردهاى اعماق، ايمان دارم 
و بازهم از مردمى كه دراين س��ال هاى دش��وار در كنار من و بچه هايم 
بوده  اند تشكر و قدردانى مى  كنم و خواهشمندم از طريق راه  هاى ارتباطى 
 )www.panah-1ta.ir( »واقعى و مجازى و نيز »س��ايت پناه
ك��ه از طرف يكى از نيكوكاران به منظور بازتاب و اطالع  رس��انى 
از فعالي��ت  هاى »مادر كودكان  مرز« به تازگى طراحى ش��ده با ما 
در ارتباط باش��ند ت��ا در گذرگاه  هاى مهم اجتماعى و دش��وارى  ها 

دست هاى همديگر را رها نكنيم. 
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هركه نامخت از گذشت روزگار
هي�چ نام��وزد ز هي�چ آموزگار

و  اجتماعى  شبكه هاى  ارتباطات،  دربارۀ  بارها  و  بارها 
و  مسئوالن  و  شده  گفته  سخن  رسانه ها  در  نوين  امكانات 
كارشناسان، استادان و متخصصان، مردم و كاربران به ثبت و 
نشر نظراتشان پرداخته اند. به هزار زبان و هزار بيان گفته اند و 

گفته ايم كه دروازۀ زمان را نبنديد.
 اكنون كه سال 1397 در حال اتمام است، بازهم وقتى 
بارها و  را مرور مى كنيم،  پايان  به  اخبار سال رو  خاطرات و 
بارها مى بينيم كه وزير ارتباطات چقدر تحت فشار و در معرض 
تهديد و توهين بود تا كاربران و مردم را دچار بالى فيلترينگ 
و محدودسازى اينترنت و انهدام بسيارى از شبكه هاى جمعى 
آيا  پيدا كند؟  ادامه  بايد  تا چندسال ديگر  اين ماجراها  نمايد. 

مردم ايران قدرت تميز و حق انتخاب و برخوردارى ندارند؟ 
برمى گردد.  دور  سال هاى  به  من  ذهن  ماجراها  اين  با 
هرسال در آستانۀ نوروز اين بحث ها و مسايل مشابه مطرح 
برنامه شاد و طنز و سريال و  مى شد. صدا و سيما هم كلى 
فيلم سينمايى آماده مى كرد تا مردم سرگرم شوند و تعطيالت 
خوب و خوشى داشته باشند. ولى كسى نبود گريبان مسئوالن 

را بگيرد و بگويد يک جامعۀ جوان و پويا بايد در تمامي فصول 
و ايام سال شاد باشد. 

و  ماهواره  به  مردم  اگر  و  است  مردم  حق  شادى 
آنها  به خاطر خوبى  اقيانوس رو مى كنند  كانال هاى آن سوى 
اما  نيست، بلكه شما كيفيت نداريد و ضعيف عمل مى كنيد. 
درس نگرفته ايد و معضل و تجربۀ شكست خورده را مثل چرخۀ 
كارما و دارما تكرار مى كنيد. البته به مردم هم جفا مى كنيد 
و قوانين سختگيرانه ناصواب به مردم كوى و برزن لطمه زده 
است. از همان ابتدا دربارۀ ويدئو به راه ناصواب و برخوردهاى 
عبث دل خوش كرديد. آن همه بگير و ببند و هزينه چه شد؟ 
آن دل ها كه شكست و آبروها كه رفت و پرونده ها كه بايگانى 
نشد و مثل غم يا نفرت يا كينه در دل مردم جا ماند، آن بغض 
و ناله ها و آن جرم و كيفرهاى نابجا... تا باالخره عده اى به 

خود آمدند و آن را جمع كردند. 
و  نقدها  اين  با  اخير  دهۀ  چهار  در  ما  اجتماعى  تاريخ 
مشكالت گره خورده و كيفيت نازل صدا و سيما و محدوديت 
و  ملى  انسجام  ارتباطات،  و  رسانه  و  هنر  حوزۀ  در  ناصواب 
اعتماد عمومى را لطمه زده است. ماجراهاى مربوط به ويدئو 
و ويدئوكلوپ ها و برخى ابزارهاى مدرن و داستان تلخ امتناع 
و ممنوعيت هاى سليقه اى و فاقد منطق بارها مورد بحث قرار 
گرفته است. اما البته آنچه بيان كرديم تنها شمه اى بود، وگرنه 

»شرح اين قصۀ غمبار نه اين بود كه رفت!«
آسيب  بلند  يا  كوتاه  دورۀ  يک  در  كه  كسانى  تعداد  به 
ديدند و دچار مشكل و مسأله شدند و سرمايه و فرصت هايى 
كه از كف رفت، تراژدى هم رخ داد و باور كنيد يا نكنيد هزارها 

قصه و داستان در دل اين ماجرا نهفته است.
روزى بايد برخى جزئيات را استخراج و بيان كرد تا دانسته 
شود صدور بخشنامه و امريه و حتى قانون، در غياب منطق و 
مصلحت و عقل و آينده نگرى، چقدر به قلب و زندگى ملت 

جراحت وارد ساخته و تا چه حّد زيانبار و بيهوده بوده است.
اما ويدئو فقط يک تجربۀ فرهنگى و اجتماعى كوچک 
بود در مقابل توفان عظيم تغييرات و تحوالتى كه از راه رسيده 
و ديگر هيچ گاه منقطع نخواهد شد. آن ماجرا بايد درسى باشد 
براى كسانى كه مقابل باد ديوار مى كشند و با كاله كوچک 

را  زمستانى  برف  و  بگيرند  گارد  تندر  جلوى  مى خواهند  خود 
مغلوب كنند. اما برف خواهد آمد و جهان را سپيد و زيبا خواهد 
كرد، چه اين ها بر سر خود كاله بگذارند يا نگذارند! كسانى كه 
يک بار و دوبار خطا كنند بخشوده مى شوند اما آن كه هميشه 
خطا كند بايد به پرسش و حتى كيفر و جريمه جبران كند، زيرا 

ديگر كار و فكر و مقصدش اعتبار و ارزشى ندارد.
راز آشكارى در جهان هست، هر جامعه و قوم و حكومت 
و ملتى اگر به ايستگاه ترقى برسند و سوار قطار پيشرفت و 
توسعۀ بشرى شوند، پيش مى روند، وااّل جا مى مانند و كسى 

هم آنها را به ياد نخواهد آورد.
برجا  ايرانيان  براى  وجهى  دو  تجربه اى  ويدئو  ماجراى 
اواخر دهۀ شصت و سراسر دهۀ  اين ماجرا در  نهاد. در واقع 
هفتاد خورشيدى، در ابتداى مواجهۀ ما با رسانه ها و تحوالت 
انفجار  و  ارتباطات  عظيم  انقالب  مقدمۀ  و  گرفت  قرار  نوين 

اطالعات در قرن بيست و يكم براى ما بود. 
مردم در سوى درست در اين ماجرا قرار داشتند و برخى 
مديران و سياستگذاران كهنه انديش و سخت كيش در سوى 
ابزار  مثابه  به  بدان  و  كردند  انتخاب  را  ويدئو  مردم  ديگر. 
گسترش هنر و آموزش و امكان تازه اى براى ارتقاى زيست و 
فراغت نگريستند. اما در سوى ديگر از دين و قانون استفاده اى 
غيرعقالنى شد تا بگويند حرام است و مايۀ فساد خانواده ها و 
فرهنگ  و  به سنت  تهاجم غرب  و  منكر  اشاعۀ  ابزار  و  جرم 
اسالمى. اين تعصبات به وضوح خطا بود و به سرعت ظرف 

چندسال ناچار به اصالح و تصحيح شدند. 
اگر حافظه ها يارى نمى كند، سرى بزنيد به روزنامه هاى 
نيمه اول دهۀ هفتاد خورشيدى تا هياهوى غريب و نابخردانه 
و هزينه و نيروى عظيمى را كه در اين راه مصروف شده به 

خاطر بياوريد.
اكثريت  كه  است  غمبار  بسيار  و  تلخ  واقعيت  يک  اين 
را  معدود  اندكى  نابخردى  و  كج سليقگى  چوب  بايد  مردم 

بخورند و سكوت كنند.
امروز مى توان پرسيد: حضرات! اين همه بگير و ببند و 
كوچک كردن ظرفيت دين و خرج كردن از قوانين و مقدسات 
است ظرف  دين  اگر چيزى خالف  آيا  است؟  بوده  براى چه 

سيدمسعود رضوي

گفتگو  فصل 
مهربانی بهار 
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يا  مى اندازد؟  پوست  و  مى شود  شريعت  موافق  سال  دوسه 
را  توجيه مقاصد و مطلوب هاى خود، دين  براى  ابتدا  از  شما 
وسيله و ابزار خواست هاى كوچک و بازى هاى سياسى قلمداد 

مى كنيد؟
 دين و شريعت، سرمايه بزرگ و محمل ايمان و اخالق 
و ارزش هاى اعتقادى ماست. نبايد دائما دستخوش تغّيرات و 

كنش هاى محدود و زودگذر سياسى و جناحى قرار گيرد.
تاريخى دارد و  بنيادين و جمعى و  ارزشى  اين سرمايه، 
انذار بايد داد كه بيش از اين از خداوند و پيامبر و معصومين 
)صلوات اهلل عليهم اجمعين( نبايد براى چنين امورى استفاده 

كرد. 
خاطرمان هست كه دولت هاله و هزاره و معجزۀ قرن 
اساطير،  و  برساختن قصص  با  افراد  را همين  يكم!  و  بيست 
به حضرت صاحب )عج( مرتبط مى كردند و كارشان به جايى 
به  بى اعتنا  و  دولت ضعيف  آن  به  رأى حضرت  از  كه  رسيد 

قانون سخن مى گفتند. 
نگران  كه  كسانى  هم  اكنون  و  سنگين اند  مخارج  اين 
دين و ناموس و اعتقاد جوانان و خانواده ها هستند بدانند كه 
سختگيرى به نام شرع و روايت ضعيف از منابع دينى به سود 

هيچ يک از طرفين نيست.
اما از آن رهگذر عبور كرده ايم و موج سنگين گذر زمان با 
سرعتى هزار برابر تواريخ گذشته، در حال عبور است. تحوالت 
شتاب گرفته و آنچه در گذشته در قرنى رخ مى داد، اينک در 

يک يا چند سال رخ مى دهد. 
تلفن همراه در يكى  اختراع  و  ارتباطات  انقالب  آغاز  از 
تمامي  تقريبًا  و  امروز من و شما  تا  نيويورک،  از خيابان هاى 
و  به قدر كف دست ده ها  با يک گوشى كوچک  مردم جهان 
و  فيلم  و  هنرى  و  ارتباطى  و  اطالعاتى  و  مالى  كار  صدها 
عكاسى و موسيقى و پست و تلگراف و بازى هاى جورواجور 
گوشى  يک  با  مى شود  كه  كارهايى  تعداد  و  مى دهيم  انجام 
در  شمار  به  كه  است  زياد  آن قدر  داد  انجام  متوسط احوال 
عمومى  بلكه  خاص،  قشرى  و  طبقه  براى  نه  اين  نمى آيد. 
مواهبش  و  امكانات  از  جهان  مردم  همۀ  و  است  همگانى  و 

مى توانند بهره مند شوند.
محاسبه ضربان  و  فشارخون  اندازه گيرى  در  زودى  به   
داشت،  خواهد  بى بديلى  نقش  هم  بشر  سالمت  و  قلب 
همان طور كه در باب حراست و حفاظت و هشدارهاى مكانى 
و مالى و جسمى و نيز راهيابى و اياب و ذهاب شهرى و بين 

شهرى و بين المللى داراى اعتبار و بى جايگزين است.
و  شده  آغاز  توفانى  نمى گويم،  بيراه  كه  مى بينيد  پس   
سر بازايستادن هم ندارد و به بخشنامه هاى شما بى اعتناست. 
مى آيد و مثل توفانى صعب مى گذرد. اينجاست كه به همان 
و  عزيز  مسئوالن  به  و  بازمى گردم  ويدئو  يعنى  اولم  بحث 
يا چند  مديران مربوطه هشدار مى دهم كه يک اشتباه را دو 

بار تكرار نفرماييد.
ببند و  بگير و  به جاى  ابتدا  از  اگر  بياوريد كه  به خاطر 
مصادرۀ ويدئوها و شكستن دل و غرور بسيارى از مردم، اين 
پديده را مطالعه و توسط كارشناسان اجتماعى و متخصصان 
به  فناورى و صاحبنظران فرهنگى مديريت مى كرديد، چقدر 
سود  اسالمى  جمهورى  نظام  چقدر  و  مى رسيد  فايده  كشور 

مى كرد؟ 
و  تجربه ها  رسيده اند؛  راه  از  تازه اى  موج هاى  اكنون 
از سخت افزار و ماهيت فيزيكى، هويت و  امكاناتى كه بيش 
ماهيت نرم افزارى دارند و هر روز هم در حال ارتقا و گسترش 

كيفيت و بهبود عملكردند.
تعداد اين پديده ها بسيار و امروزه جزء جدانشدنى و الزم 

زندگى من و شما و همۀ مردم است.
اساس يک  در  واتس اپ هم،  مثل  اجتماعى  شبكه هاى 
مكان و امكان ارتباط فردى و جمعى و محلى براى مبادالت 
كه  پاساژ  يک  مثل  جمعى ا اند؛  و  فردى  گفتگوى  و  فرهنگى 
قهوه خانه و كافه و نمازخانه و كافى نت و مغازه هاى تجارى 
همۀ  و  دارد  ديگر  چيزهاى  خيلى  و  تماشاخانه  و  كتابخانه  و 
اينها يكجا و با صرف انرژى اندكى در دسترس اند. خوب، در 

شود،  مرتكب  خالفى  مغازه دارى  است  ممكن  كنار  و  گوشه 
از  باالتر  حتى  يا  بفروشد  قاچاق  جنس  يا  كند  گران فروشى 
و  ناهنجار  صور  فروشندۀ  يا  قاچاقچى  يک  است  ممكن  آن 
ضداخالقى در گوشه و كنار پاساژ بكوشد تجارت غيرقانونى و 

نامشروع خود را پيش ببرد. 
مگر غير از اين است كه در گوشه و كنار شهر اين مسائل 
قانونى  نهادهاى  آيا  مى دهند؟  رخ  و  دهند  رخ  است  ممكن 
براى دستگيرى مجرمان  راه هايى  يا  را خراب مى كنند  پاساژ 
و پيشگيرى از وقوع جرم پيدا مى كنند؟ آيا نبايد با وجود ده ها 
انديشه ها براى  نهاد بزرگ دينى و فرهنگى، به فكر ساختن 

تقويت بنيادى جامعه باشيم؟ 
گفتگو  و  نظر  تبادل  براى  امكانى  هر  كه  جامعه اى  در 
باشد،  تسامح جمعى  و  مهربانى  به  تشريک مساعى  مى تواند 
ارتباط و مفاهمۀ  ارتباطى، به ويژه فضاهاى  ابزارهاى  از  بايد 
جمعى استقبال كرد. امكاناتى مثل شبكه هاى جمعى، ظرفيت 
تعامل و تحمل را در مردم افزون مى سازند. قطعًا هر تجربه اى 
با آزمون و خطاهايى روبه روست. اين مسائل اجتناب ناپذيراند. 
هيچ شاگردى در مدرسه تا ده ها مسأله را غلط ننويسد 
نمى تواند درست حل كند. تا ده ها صفحه پاره نكند نمى تواند 
است.  زندگى  اين طبيعت  بدهيد.  امان  بنويسد.  انشاى خوب 
تا بچه اى زمين نخورد و مدتى چهاردست و پا راه نرود، قادر 
به ايستادن نيست. تا كودک شما آيات و كلمات نماز را بارها 
اشتباه نخواند نمى تواند تلفظ درست و قرائت و اعمال صحيح و 
مقبول را انجام دهد. نبايد در مرحله تجربه و خطا بگوييد كافر 
است و گنهكار. نبايد تنبيه شود وگرنه ممكن است صدوهشتاد 

درجه خالف آنچه تصور مى كنيد عمل كند و شما مقصريد. 
از تنوع فرهنگى در تراكم  ايران، در شرايطى كه  مردم 
كالنشهرها برخوردارند، جامعه اى جوان و تحصيل كرده را پديد 

آورده اند.
اسالمى،  كشورهاى  و  خاورميانه  در  ما  تجربه 
منحصربه فرد و يگانه است. اين جامعه از هر فضاى ارتباطى 
و هر تجربه اى كه امكان مفاهمه و مصاحبت را تسهيل نمايد، 

استقبال مى كند. 
موجب  جناحى  و  سياسى  تنگ نظرى هاى  برخى  قبال 
محدوديت اطالعات و ارتباطات براى مردم مى شد، اما امروزه 
كه ما الگوى آرامش و مردمساالرى در جهان اسالم هستيم 
و تجربه موفق گفتگوهاى جهانى داريم، مبادا كسانى دوباره 

تجربه هاى شكست خورده را بيازمايند كه به قول حافظ:
»من جّرب المجرب حلّت به الندامه« 

هر كه يک تجربه را دو بار بيازمايد شايستۀ پشيمانى و 
سرزنش است. 

و  خويش  بخت  شهر  اين  در  آزموده ايم  ما  كه  هرچند 
ديده ايم كسانى را كه صدبار بر يک كار بيهوده اصرار مى ورزند 
و آن را تكرار مى كنند و زيان هاى بسيار به بار مى آورند، اما هم 
مديران و هم مردم و كاربران شبكه هاى اجتماعى جديد بايد 
از فرصت و امكاناتى كه اين فضاهاى ارتباطى ايجاد كرده اند 
كمال استفاده را ببرند و قلمرو تجربه هاى اجتماعى را عمق 

و وسعت ببخشند. 
غيرقابل  متوجه  هنوز  مسئوالن  و  تصميم گيران  برخى 
حذف بودن ارتباطات نوين نشده اند. آنان بهتر است چشمان 
فقط  بايد  چرا  نكنند.  تنگ چشمى  اين همه  و  بشويند  را  خود 
مو  ز  باريک تر  و  زيبا  نكتۀ  هزار  بيااليند؟  ديدن  بد  به  ديده 
مورد  و  معروف  كه  اجتماعى  شبكه هاى  برخى  اينجاست. 
عالقه ايرانيان اند، اگر ده عيب داشته باشند، هزار حسن دارند. 
يكى از هزار، گفتگوى جمعى و نزديک شدن دل ها و اشتراک 

اطالعات و افزايش دوستى و محبت است.
 آخرين كالم را خوش تر كنم به قول شاعر:

كاش مى شد از محبت جان گرفت
 ساغ�رى از اب�ر و از ب�اران گرفت

اجتماعى  شبكه هاى  كه  وسعت  اين  در  گفتگو  بارى، 
براى  است. مجالى  تازه و خوب  فراهم كرده اند، يک مجال 
مهربانى و انديشه و بدانيد كه حكيمى فرموده است: »مهربانى 

بر انديشه مقدم است.«

نوروز انتظار 
                  
هــر چنــد از مصـائـب ايّــام رستـه اى 
بـاور نمــي كنيـم كه پيمــان شكستـه اى

بـاور نمـي كنيـم كـه بـا نشتــر فـــراق 
هم  قلب ما و هم جگرخويـش خستـه اى

اي مرغ عشق، خاك؟... نه، باور نمي كنيم
سيمــــرغ وار از سـر افــالك جستـه اي

پيمانه را پـس ازتـو شكستيـم و نشكنيـم
پيمان عشـق را كه تو با دوسـت بستـه اي

ني رفتـه اي ز ديده و نـي رفتــه اي ز دل
هــر روز در بـرابـر رويــم نشـستــه اي

راحـت شـدي ز رنــِج روايتگــر خـزان
عين  بهـار، خـّرم وخـوب و خجستـه اي 

اي شاخـۀ به هستـۀ هستـي رسيـده، بـاز
مثـل شكـوفـه سـرزده از قلـب هستـه اي

از ُمشك زارِ ُملِك بهشت است و باغ عْدن
خــاك مـزار »بست نشيـن« تو بستــه اي

گلبـوسه هاي ماسـت اگر  بر مزار توسـت
هـر بامـداد از گـل و گلبــرگ دستـه  اي

شعرِ نگاهت، اي گل نرگس به طنز گفت:
»خوابيده اي؟ خمار غمي؟ يا كه خسته اي؟«

گفتيم: »بي تو قافيـه را  باغ شعـر باخـت
اما تـو چـون غـزل ز دِل باغ ُرستــه اي«

جالل رفيع
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نوبهار خندان

ای نوبه�ار خن��دان، از المك��ان رسي�دی
چي�زی به یار مانی، از ی�ار ما چه دی��دی؟

خندان و تازه روی�ی، سرسب�ز و مش�ك بویی
همرنگ یار مای�ی، یا رن�گ از او خری��دی

ای فضل خوش چو جانی، وز دیده ها نهانی
ان�در اث��ر پ��دی��دی در ذات ناپ��دی��دی

ای گل، چرا نخن�دی كز هج��ر بازَرست�ی؟
ای ابر، چون نگریی كز یار خ�ود بری��دی؟

ای گ�ل، چم��ن بي�ارا، می خن��د آش��كارا
زیرا س�ه م�اه پنه�ان در خ�ار می دوی��دی

ای باغ، خوش بپ��رور این نورسي��دگان را
كاح��وال آم�دنْش�ان از رع�د م�ی شني�دی

ای ب�اد، شاخ��ه ه�ا را در رق�ص ان��درآور
بر ی�اد آن كه روزی بر وص�ل می وزی�دی

بنگر بدین درخ�تان، چون جم�ع نيكبختان
شادن�د ای بنف�شه، از غ�م چ�را خمي��دی؟

سوسن به غنچه گوید: هرچند بسته چشمی
چشمت گشاده گردد كز بخ�ت در مزی�دی
مولوی

باد بهاری

اگر مطالع�ه خواه�د كس�ی بهش��ت بری�ن را
بيا مطالع��ه ك�ن گ��و ب�ه نوبه��ار، زمي�ن را

شگفت نيست گر از طين به دركند گل و نسرین
هم��ان كه ص�ورت آدم كند سالل��ه طي��ن را

حكي��م بارخ�دای��ی كه ص�ورت گل خن��دان
درون غنچه ببندد چو در مشيم��ه، جني���ن را

س��زد كه روی عب�ادت نهن�د بر در حكم��ش
مصّوری كه توان�د نگاش�ت نق��ش چني��ن را

نعي��م خط���ه شي��راز و لعبت�ان بهش���تی
ز هر دریچه نگ�ه كن كه حور بين�ی و عي�ن را

گرفت��ه راه تماش��ا، بدی��ع چه��ره بتان��ی
كه در مشاهده عاج�ز كنن��د بتگ��ر چي��ن را

به ه��م برآم��ده آب از نهي��ب باد به��اری
مث��ال شاه��د غضب�ان گره فكنده جبي�ن را

مگر شكوف�ه بخندی�د و ب�وی عط��ر برآم��د
ك�ه نال�ه در چم��ن افت�اد بلب�الن حزی��ن را
سعدی

نسيم نوروز

بر چه��ره گ�ل نسي�م ن�وروز خ�وش اس�ت
بر طرف چم�ن روی دل اف�روز خ�وش اس�ت

از دی كه گذشت هر چه گویی خوش ني�ست
خوش باش و مگو ز دی، كه امروز خوش است
خيام
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شور شيرین

بهــارا تلــخ منشــين، خيــز و پيــش آى
گــره وا كــن ز ابــرو، چهــره بگشــاى

ســبكرو ابــر  زان  و  بهاراخيــز 
نــو ســبزه  بــروى  آبــی  بــزن 

ســر و رويــی بــه ســرو و ياســمن بخش
نوايــی نــو بــه مرغــان چمــن بخــش

گل افشــان دســِت  آســتين  از  بــرآر 
گلــی بــر دامــن ايــن ســبزه بنشــان

ناشــكيبان از  شــد  چــاك  گريبــان 
گريبــان چــاك  از  گل  آور  بــرون 

برخيــز نــرم  گــو  صبحــدم  نســيم 
برانگيــز زمســتانی  خــواب  از   گل 

مشــوش دشــت  ايــن  بنگــر  بهــارا، 
آتــش بــاران  آن  بــر  می بــارد  كــه 

بالخيــز خــاك  ايــن  بنگــر  بهــارا، 
كه شــد هــر خاربُن چــون دشــنه خونريز

بهــارا، بنگــر ايــن كــوه و در و دشــت
كــه از خــون جوانــان، الله گــون گشــت

بهــارا، دامــن افشــان كــن ز گلبــن
كــن ُگل  غــرق  را  كشــتگان  مــزار 

ســاز آتشــی  مــی،  و  گل  از  بهــارا، 
انــداز آتــش  در  پــالس درد و غــم 

برانگيــز شــيرينم  شــور  بهــارا، 
برانگيــز ديرينــم  عشــق  شــرار 

كــن بيشــتر  عشــقم  شــور  بهــارا، 
مــرا بــا عشــق او شــير و شــكر كــن

گهــی چــون جويبــارم نغمــه آمــوز
برافــروز رخ  آذرخشــم  چــون  گهــی 

مــرا چــون رعــد و توفان، خشــمگين كن
جهــان از بانــگ خشــمم پــر طنيــن كن

بهــارا، زنــده مانــی، زندگــی بخــش
بــه فرورديــن مــا فرخندگــی بخــش

هنــوز اينجــا جوانــی دلنشــين اســت
هنــوز اينجــا نفســها آتشــين اســت

مبين كاين شــاخه بشكســته، خشــك است
چــو فــردا بنگــرى، پر بيدمشــك اســت

مگــو كايــن ســرزمينی شــوره زار اســت
چــو فــردا دررســد، رشــك بهار اســت

بهــارا، بــاش كايــن خــون گل آلــود
 بــرآرد ســرخ ُگل چــون آتــش از دود

نخواهــی خواهــی  ســرخ گل،  برآيــد 
وگــر خــود صــد خــزان آرد تباهــی

بخــرام شــاد  بنشــين،  شــاد  بهــارا، 
كام گل  ز  بســتان  و  گل  كام  بــده 

اگــر خــود عمــر باشــد، ســر برآريــم
دل و جــان در هــواى هــم گماريــم

گشــاييم ره  آتــش،  و  خــون  ميــان 
ازيــن مــوج و ازيــن طوفــان برآييــم

بينــم شــاد  بينــم،  چــو  دگربــارت 
بينــم آبــاد  دلــت  و  ســبز  ســرت 

ديــدار هنــگام  دگــر،  نــوروز  بــه 
پديــدار آيــی  دگــر  آييــن  بــه 

                        هوشنگ ابتهاج )سایه(        
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ارمغان زمان فشمی

بگو مراد من بر این راز چه می شود؟!

»س��خن را معش��وقه و معنا را معش��وق بناميد. مريدان حافظ 
ميهمانان بزم زناشويي اين دو هستند!« 

يوهان ولفگانگ فون گوته
ايرانيان با شاعر بزرگشان حافظ، الفتى ديرينه دارند و از ديرباز 
ب��ه ه��ر بهانه به ديوان او تفأل مى زنند. نمونه هاى تاريخى و معاصر 
فراوان��ى از تفأل به ديوان حافظ وجود دارد كه خواندنش��ان خالى از 

لطف نيست.
* ای خوشا سرو كه از بند غم آزاد آمد 

كريم خان زند، غالمى به نام »س��رو« داشت كه او را به خاطر 
امانتدارى و درس��تكارى اش بس��يار دوست مى داشت. سرو به همه 
عاليق دنيوى پش��ت پا زده بود و هرچه به دستش مى رسيد، به فقرا 
انفاق مى كرد. از اين رو دوستانش او را سرزنش مى كردند و مى گفتند 
چرا براى روز مبادا و ايام پيرى ات چيزى ذخيره نمى كنى؟ ولى گوش 

سرو به اين حرف ها بدهكار نبود.
روزى كريم خان در جمع، سرو را مالمت كرد و به او دستور داد 
پس از اين اموالش را براى خودش نگه دارد. س��رو با آن كه غالمى 
مودب بود، بى اختيار خنده اش گرفت و گفت: رويه من تغييرى نخواهد 
كرد. من به چيزى از دنيا دلبستگى ندارم، به جز ديوان حافظى كه هر 

شب انيس من است و آن را مى خوانم.
كريم خان كه خود به خواجه و ديوانش معتقد بود، گفت: پس برو 
همان ديوان خودت را بياور تا در اينجا براى تو فالى بگيريم. خواهى 
دي��د كه حافظ هم تو را نصيحت مى كن��د و خير تو را مى خواهد؛ به 

شرطى كه به گفته اش عمل كنى.
س��رو رفت و ديوان حافظ را آورد. در آن باب فالى گرفتند. اين 

غزل آمد:
در نمازم خم اب�روى ت�و در ياد آم�د

حالتى رفت كه محراب به فرياد آمد
زير بارند درخت��ان كه تعل�ق دارن�د

اى خوشا سرو كه از بند غم آزاد آمد!
* خلف وعده

معتمدالدوله فرهادميرزا نشاط، از دانشمندان سلسله قاجاريه، 
ارادتى كامل به خواجه حافظ ش��يرازى داش��ت و هرش��ب به زيارت 
قب��ر وى مى رفت. در آن زمان كه حكومت ف��ارس را اداره مى كرد، 
خشكس��الى س��ختى بود و تمامى اهالى از اين جهت پريشان خاطر 
بودند.  روزى فرهادميرزا بر سر مزار حافظ رفت و فالى گرفت و نيتش 
اي��ن ب��ود كه آيا در آن ماه كه ذيحجه بود، باران رحمت الهى خواهد 

باريد يا خير. اين بيت آمد:
سكن�در را نم��ى بخشن�د آب�ى

به زور و زر ميسر نيست اين كار!
دوباره نيت كرد كه در عاشوراى محرم باران مى آيد يا نه. اين 

بيت آمد:
دارم اميد بدان اشک چو باران كه مگر

برق دولت كه برفت از نظ�رم بازآي�د!
بنابراين نذر كرد كه اگر در روز عاشورا باران باريد و گفته حافظ 
مصداق پيدا كرد، ضريحى از آهن براى مزار او بسازد. باران به موقع 

باريد ولى معتمدالدوله نذر خود را فراموش كرد.
چن��دى بعد، صبح عيد هفدهم ربي��ع االول-روز ميالد پيامبر 
)ص(- به زيارت خواجه ش��يراز رفت و تفالى زد. بيتى آمد كه يادآور 

نذرش بود:
ساقي�ا آم�دن عي��د مب�ارک ب�ادت

وان مواعيد كه كردى نرود از يادت!
* در پی گمشده ها

طرفداران تفأل، معموال براى اطالع از بهبودى حال بيمار، رفتن 

به س��فر و بازگشت مسافر، آگاهى از پيروزى يا شكست در كار، رفع 
دودلى در انتخاب همسر، خريد ِملک و كاال و مانند آنها نيت مى كنند 
و ديوان حافظ را مى گشايند. از آنجا كه يكى از اميدوارى هاى كسانى 
كه فال مى گيرند، آگاه شدن از اسرار و مجهوالت است، حكايت هايى 

درباره پرسش از حافظ درباره گمشده ها نيز وجود دارد.
روزى ش��اه تهماس��ب اول با انگشترى بسيار گرانبهايى بازى 
مى كرد. ناگهان از دست وى افتاد و هرچه گشتند، آن را نيافتند. عاقبت 

شاه فالى از ديوان حافظ زد. اين بيت آمد:
دلى كه غيب نماى است و جام جم دارد

ز خاتمى كه دمى گم شود چه غم دارد؟
مى گويند شاه تهماسب در اين زمان به حالت تعجب دستش را 
به زانو مى زند و در همين حين احساس مى كند چيز برجسته اى زير 
دس��تش آمد. پيگير آن مى شود و مى بيند كه انگشترش لغزيده و در 

سجاف لباسش گير كرده است.
داس��تان ديگرى مى گويد زمانى كريم خ��ان زند در ارگ خود 
ميهمانى مفصلى با حضور عده اى از بزرگان كش��ور برپا كرده بود. 
در آن ش��ب يكى از جواهرات گرانبها گم ش��د و هرچه گش��تند، آن 

را پيدا نكردند.
در پايان مجلس، هنگامى كه ميهمانان در حال مراجعه به منازل 
خودش��ان بودند و غالمى به نام »دالور«، چراغ بر س��ر راه آنان نگه 
داش��ته بود، كريم خان خواست تا فالى از ديوان حافظ بگيرند. وقتى 

فال گرفتند، اين بيت آمد:
به فروغ چهره زلفت، همه ش�ب زن�د ره دل

چه دالور است دزدى كه به شب چراغ دارد!
در نتيجه، همان ش��ب دالور را تحت فش��ار قرار دادند و او به 

دزديدن جواهر اعتراف كرد.
* پيشگویی درباره جنگ با عثمانيان

در »عالم آراى عباس��ى« آمده اس��ت: در سال 1۰12 هجرى، 
هنگامى كه آذربايجان در تصرف عثمانيان بود، شاه عباس به ظاهر 

براى سفر به مازندران، ولى در نهان براى آزادى آذربايجان، اصفهان 
را ترک مى كند. 

در همان اوقات، روزى »موالنا صبورى«، منجم تبريزى، براى 
ديدن وكيل پاشا، فرمانده عثمانيان، به قلعه تبريز مى رود و در آن ميان 
از شايعه آمدن شاه گفتگويى به ميان مى آيد. تفألى به ديوان خواجه 

حافظ شيرازى مى زنند. اين بيت مى آيد:
عراق و فارس گرفتى به شعر خوش حافظ!

بيا كه نوب�ت بغ��داد و وق�ت تبري�ز است!
* عرصه سيمرغ 

روزى ش��اه اسماعيل اول، موسس سلسله صفويه كه مذهب 
ش��يعه را مذهب رس��مى ايران قرار داد، به اتفاق ش��خص جاهل و 
متعصبى معروف به »مگس« به زيارت قبر حافظ رفت. اين شخص، 
شاه اسماعيل را به اتهام اين كه حافظ شيعه نيست، به تخريب قبر 
وى ترغيب كرد. شاه اسماعيل اين كار را موكول به تفال از حافظ كرد 

و چون ديوان خواجه را گشود، اين مطلع برآمد:
ج�وزا سح�ر نه�اد حماي��ل ب�راب�رم

يعنى غالم شاهم و سوگند مى خورم!
شاه اسماعيل اين بيت را به منزله وفادارى و بيعت حافظ با خود 
دانست و بسيار خشنود شد. »مگس« باز اصرار كرد و شاه دوباره ديوان 

را گشود. اين بيت آمد:
اى مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست

عرض خود مى برى و زحم�ت ما م�ى دارى!
اين حكايت را به ش��يوه ديگرى هم نقل كرده اند و آن اين كه 
در زم��ان حمله مغول به ايران، در ميان س��رداران مغول، »مگس« 
نامى بود كه وقتى به شيراز رسيد، به دليل عقايد الحادى كه به حافظ 
منس��وب مى دانس��ت، قصد تخريب مقبره او را داشت. وزير ايرانى و 
دانش��مند س��ردار مغول، او را از اين كار بر حذر كرد. سرانجام تفألى 

زدند و آن بيت آمد. 
* نجات جان سياووش!

شاه عباس دوم غالمى به نام سياووش داشت. ديگر غالمان 
همواره نزد شاه از او بدگويى مى كردند و او را واجب القتل مى دانستند. 

شاه در اين باب فالى از ديوان لسان الغيب زد. اين بيت آمد:
شاه تركان، سخن مدعيان مى شنود

شرمى از مظلمه خون سياووشش باد!
* یار سفر كرده

اردش��ير بهمنى، محقق و اديب معاصر، مى گفت: شبى خواب 
ديده بودم كه يكى از ياران نزديک كه در سفر بود و انتظار نمى رفت تا 
مدت ها برگردد، برگشته است. براى تبرک فالى زدم. در آغاز صفحه 
339 چش��مم به اين دو بيت از غزل ش��ماره 439 تصحيح عالمه 

قزوينى افتاد:
ديدم به خ�واب دوش كه ماهى برآم�دى

كز عكس روى او شب هجران سرآمدى!
قرائت غزل تمام نشده بود كه در به صدا درآمد و يار سفركرده 

وارد شد.
* مشورت با حافظ برای انتخاب نام فرزند

دكتر اس��ماعيل حاكمى واال، پژوهشگر و مترجم فقيد ايرانى، 
نام فرزندش را از ديوان خواجه حافظ شيرازى وام گرفته بود. ايشان 
مى گفت: سال ها پيش چون درصدد  انتخاب نام مناسبى براى فرزندم 
بودم، به پيشنهاد دوستان، از ديوان خواجه مدد جستم و دوبار تفال زدم 
كه هر دوبار كلمه »مژده« جلب نظر مى كرد و چون براى بار سوم در 

خانه نيز ضمن غزلى آمد كه:
لطف الهى بكند كار خويش                 مژده رحمت برساند سروش

از ترديد به در آمديم و قول خواجه را به كار بستيم.
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* ماجرای تشييع پيكر استاد مينوی
سيد جعفر شهيدى، استاد و پژوهشگر برجسته زبان و ادبيات 
فارسى، فقه و تاريخ اسالم كه در سال 13۸6 درگذشت، مى گفت: در 
سخن موال اميرالمومنان، فال حق خوانده شده است اما مسلم است 
كه مقصود از آن فال، كتاب شعر نيست. آنچه خود با آن روبه رو شدم 
اين اس��ت كه چون اس��تاد مجتبى مينوى دارفانى را وداع گفت و به 
رحمت ايزدى پيوست، روزى سرد و پر برف بود. مردد بودم كه آيا براى 

تشييع بروم يا نه. حافظ را گشودم و اين بيت را ديدم:
ق���دم دري��غ م��دار از جن��تازه حاف���ظ

كه گرچه غرق گناه است مى رود به بهشت!
* من اگر نيكم اگر بد، تو برو خود را باش

دكتر مهدى محقق، اديب و فقيه ايرانى، در بيان داس��تانى از 
اس��تادش مرحوم ش��يخ محمدعلى مدرس خيابانى، صاحب كتاب 
نفيس ريحانه االدب، مى گويد: آن مرحوم فرمود روزى در انديش��ه 
اين بودم كه آيا حافظ مردى باايمان و متشرع بوده يا نه؟ فكر كردم 
كه از خود او فال بگيرم، ش��ايد پاس��خم را بدهد. وقتى ديوان را باز 

كردم، اين غزل آمد:
عيب رندان مكن اى زاهد پاكيزه سرشت

كه گن�اه دگ�ران ب�ر تو نخواهن�د ن�وشت
من اگر نيكم اگر ب�د، تو برو خ�ود را ب�اش

هرك�سى آن درود عاقب�ت كار كه كش�ت
همه كس طال�ب يارند چه هش�يار و چ�ه مس�ت

همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه كنشت!
* بار غمی كه خاطر او خسته كرده بود

بهاءالدين خرمشاهى، نويسنده و حافظ پژوه برجسته – كه نام 
يكى از پسرانش را هم حافظ گذاشته- در بيان نمونه هايى از تفأل در 
گفتگو با يكى از نشريات اواخر دهه 6۰ گفته است: يكى از دوستان 
حافظ پژوهم نقل مى كرد كه در س��ال هاى پيش از انقالب، يكى از 
حافظ نشناسان، مطلبى نوشته و در آن حافظ را همانند خود منكر مبدا 

و معاد شمرده بود.
دل اين دوستدار حافظ از آن ضايعه ادبى و معنوى به درد آمده و 
ماه ها در نقد و رد آن اثر زحمت كشيده بود. پس از تكميل نقد خود، به 
خاطرش رسيد كه خوب است ببينم نظر حافظ درباره آن همه تهمت 
و تحريف و نيز درباره نقدى كه من نوشته ام، چيست. با خودم شرط 
كردم كه در اين تفال، فقط با نخستين بيتى كه در آغاز صفحه دست 
راست مى آيد كار داشته باشم، نه با هيچ چيز ديگر. چند سوره كوچک 
قرآن خواندم و ديوان قزوينى را گشودم. نخستين بيت در آغاز صفحه 

دست راست چنين بود:
بار غمى كه خاطر ما خسته كرده بود

عيسى دمى خدا بفرستاد و برگرفت!
قرآن پژوه معاصر، در بيان يک ماجراى ديگر مى افزايد: در يكى 
از شهرستان ها با يكى از فضال به نام آقاى اويسى، بحث و گفتگويى 
پيرامون حافظ و س��عدى و غزلس��رايان ديگر داشتيم. جناب اويسى 
مى گفت من به اندازه شما به شعر و هنر حافظ اعتقاد ندارم و سعدى را 
غزلسراى بهترى مى دانم و چنين و چنان. بحث باال گرفته و سرانجام 
به آقاى اويسى گفتيم آيا حاضر است در اين مورد تفالى بزند و ببيند 
حافظ چه پاسخى مى دهد؟ آقاى اويسى از اين تهديد، هراسى به دل 
راه نداده و گفته بود بله، حاضرم. سپس طبق آداب فال گرفته و چنين 

پاسخ شگفتى دريافت كرده بود:
من از جان بنده سلطان اويس��م

اگ�رچ�ه ي�ادش از چ�اكر نباش�د
كسى گيرد خطا بر نظ�م حاف��ظ

كه هيچش لطف در گوهر نباشد!

* پاسخ حافظ به خواستگار مصری!
اس��تاد فقيد، رمضان صالح الص��اوى، اديب و محقق پرتوان 
مصرى كه س��اليان درازى از عمر خود را در ايران س��پرى كرده بود، 
وقتى به خواستگارى رفت، از حافظ مشورت خواست. وى مى گويد: 
وقتى به خواستگارى خانمى رفتم، در آنجا براى فال به ديوان حافظ 

مراجعه كرديم. اين بيت آمد:
رطل گرانم ده اى مريد خرابات          شادى شيخى كه خانقاه ن�دارد

و همين بيان حال بود و همين سرانجام كار شد.
* در جستجوی آرامش

على اكبر كاوه حقيقى، خوشنويس برجسته معاصر، اين خاطره 
را از س��ال هاى آخ��ر جنگ تحميلى عليه اي��ران تعريف مى كرد: در 
روزهايى كه صدام مردم ايران را به بمباران هفت ش��هر مهم تهديد 
كرده بود، در جمع خانوادگى براى رهايى از اضطرابى كه بر دل ها چيره 
شده بود، از حافظ مدد خواستيم و در پاسخ ما غزلى آمد با اين مطلع:

بيا كه رايت من منصور پادشاه رس�يد
نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد!

كه واقعا لسان غيب بود و آرام بخش.
* از مرغ سليمان تا هواپيما

دكتر محمد حسين مشايخ فريدنى، ديپلمات و پژوهشگر عصر 
پهلوى، گفته است: در سال 1331 هجرى شمسى كه در پاكستان 
به خدمات فرهنگى اش��تغال داشتم، مساله ملى شدن صنعت نفت 
و درگيرى ايران با انگلس��تان، اختالالتى در كار پس��ت و تلگراف و 
س��فرهاى هوايى و دريايى پيش آورده و موجب زحمت شده بود. در 
كراچى آشنايى داشتم كه مترجم سفارت و گوينده راديو بود. او مدتى 
بود انتظار ورود خانواده اش را مى كشيد اما از ايشان خبرى نمى رسيد 
و كوشش هايش براى گرفتن بليت هواپيما بى نتيجه مانده بود. روزى 
در كمال نگرانى نزد اينجانب آمد و بعد از شرح تاخير نامه و تلگراف 
و بى خبرى از وضع زن و فرزندان، تقاضا نمود فالى از حافظ براى او 
بگيرم، ش��ايد بشارتى برسد. بنده فالى زدم و اين بيت در سر صفحه 

سمت راست بود:
من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه

طى اين مرحله با مرغ سلي�مان ك�ردم
چون س��رمنزل عنقا را كنايه از هند و مرغ س��ليمان را اشاره به 
هواپيما تصور كردم، به او اطمينان دادم كه مس��افرانش به سالمت 
با هواپيما خواهند رسيد؛ و روز ديگر مسافرانش با هواپيما به كراچى 

آمدند.
* چتری برای نيت های مختلف

دكتر س��يدعلى موسوى گرمارودى، شاعر، معتقد است: وقتى 
شعرى تا اوج آفتاب باال رفته باشد، هرجا باشيد، همين كه پا به فضاى 
او بگذاريد به شما خواهد تابيد. شعر حافظ كليتى دارد كه امور جزئى 

را نيز زير چتر شمول و عموميت خود مى گنجاند.
 چنين اس��ت كه وقتى يک ايرانى از هر طبقه و قش��رى با يک 
نيت شخصى و خصوصى از ديوان او فال مى زند، مى پندارد كه حافظ 

به خال زده است.
وى در مصاحب��ه اى با نش��ريه كيهان فرهنگى به مناس��بت 
بزرگداش��ت حافظ )آبان ماه 1367( براى اثبات حرف هايش، درجا 
چند تفال انجام مى دهد: اجازه بفرماييد همين حاال براى مجله شما 
نيت كنيم كه آيا در مطبوعات كشور به جايى خواهد رسيد كه همه 
خواس��ته هاى ادبى فرهنگى اقشار مختلف كش��ور را برآورده سازد؟ 
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را مى خوانم:
از ثبات خودم اين نكته خوش آمد كه به جور

در س��ر ك��وى ت�و از پ�اى طلب ننش�ستم!

مالحظه مى فرماييد كه به قول خود حافظ »نقش هر نغمه كه 
زد، راه به جايى دارد«!

* حافظ و دیپلماسی ایران- آمریكا!
ش��هرت اشعار حافظ تا بدانجا رس��يده است كه در نوروز سال 
1392، باراک اوباما، رييس جمهور آمريكا كه به س��نت س��ال هاي 
گذشته، مقابل دوربين نشسته بود تا متن آماده  شده از سوي مشاوران 
ديپلماسي عمومي خود را براي ايرانيان بخواند، تفألى هم به ديوان 
حافظ زد.  اوباما كه »والري جارت«، مشاور شيرازي  تبار ارشد او در امور 
ايران نيز پيش از آن از عالقه اش به شيراز سخن گفته بود، بيتى خواند 
كه مى تواند به درستى بيانگر بهترين خط مشى سياسى ميان تمامى 

سياستمداران تمامى كشورهاى دنيا در تمامى دوران باشد: 
درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد

 نهال دشمني بركن كه رنج بي شمار آرد!
* تجربه های شخصی

در پاي��ان، چند ماجراى كوچک از تفال هاى ش��خصى خود را 
نقل مى كنم كه براى من نش��انه اى از روح جاويدان و ش��وخ طبع 
حضرت لس��ان الغيب است. گاهى براى فال حافظ گرفتن، زوايدى 
به كار مى افزايند، مثل استفاده از قيچى يا بلبل براى انتخاب صفحه 
مورد نظر. روزى در مجلسى بودم كه با قيچى فال حافظ مى گرفتند. 
كارشان به نظرم خنده دار آمد. فكر كردم تفألى بزنم تا نظر خود خواجه 

را درباره درستى پاسخ چنين تفألى بدانم. فرمود:
ز چشم من بپرس اوضاع گردون

كه ش�ب تا روز اخ�تر مى شم�ارم
بدين شكرانه مى بوس�م ل�ب جام

كه كرد آگ��ه ز ك��ار روزگ��ارم!
***

زمانى كه هنوز دوربين هاى ديجيتال به بازار نيامده بود، با جمعى 
از دوس��تان در جايى عكسى گرفته بوديم كه برايم مهم بود عكس 
خوبى شود. قبل از ظهور فيلم، نيت كردم كه آيا عكس خوبى خواهد 
ش��د ي��ا نه. خيال كردم از آنجا ك��ه در زمان حافظ خبرى از عكس و 
دوربين نبوده، او قادر نيست پاسخى به اين پرسش بدهد، اما در كمال 

شگفتى اين بيت آمد:
نازنين تر ز قدت در چمن حسن نرست 

خوش تر از نقش تو در عالم تصوير نبود!
***

دوستى داشتم كه خانواده اش مى خواستند او را به اجبار به عقد 
محمود، پسر يكى از اقوامشان دربياورند. او كه قصد ادامه تحصيل 
داش��ت، از اين بابت متأثر ب��ود و اجازه نمى داد مهر محمود بر دلش 
بنشيند. به من گفت تفألى بزن تا نظر خواجه شيراز را در اين باره بدانم. 

نيت كردم، فاتحه اى خواندم و ديوان را گشودم. اين بيت آمد:
محمود بود عاقبت كار در اين راه

گر سر برود در سر سوداى ايازم!
او هم بيش از آن با تقدير نجنگيد و با همان پس��ر ازدواج كرد. 
اكنون كه نزديک به بيست سال از ازدواجشان مى گذرد، دو پسر دارد 

و بسيار از زندگى مشترک خود راضى است.
***

روزى به همراه سه خواهرم دور هم نشسته بوديم و فال حافظ 
مى گرفتيم. نيت كرديم كه كدام يک از ما چهار نفر در زندگى آينده 

خود پس از ازدواج خوشبخت تر خواهيم شد. اين بيت آمد:
چون طهارت نبود كعبه و بتخانه يكى است

نب��ود خ�ير در آن خانه كه عصم�ت نب�ود!
در اين لحظه مادرم كه نامش »عصمت« است، لبخندى زد و 

گفت: ديديد كه حافظ هم مى گويد خانه بابا از همه جا بهتر است!



فاصله  بيشتر  ما يک خيابان  با خانه  خانه مادربزرگم 
مى كشيد.  سيگار  مرتب  بود.  مجرد  دايى ام  نداشت. 

گاهى هم دمى به قليان داشت.
بود.  رمضان  مى كرد  سيگار  ترک  كه  ماهى  تنها 
حرفى  اگر  سحر.  تا  افطار  از  بود  قليان  اما  به جايش 
هم مى زديم، ابروانش را به هم گره مى زد و مى گفت: 
»اين يه ماه كارى به كار من نداشته باشيد، بذاريد به 

اين درد بى سيگارى جون بدم.«
فطر  عيد  نمى زد،  را  ريشش  رمضان  ماه  مدت  تمام 
كه مى شد سه تيغ مى كرد و سيگار پشت سيگار تا ماه 

رمضان بعدى كه قليان جايش را بگيرد.
من آن موقع سبيل پشت لبم تازه داشت سبز مى شد. 
سرخوش و شاد، تفريحم  سربه سر مادربزرگ گذاشتن 
بود كه صدايم را عوض كنم و خودم را مأمور برق يا 
چادربه سر  مادربزرگ   وقتى  و  بزنم  جا  امنيت  پليس 
قاه قاه بخندم و بگويم »عهههه... منو  به دم در آمد 
نشناختى« و او هم اخمى به پيشانى اش بيندازد و با 
عصبانيت بگويد: »ذليل مرده خدا بگم چى كارت كنه! 
بيشتر  آن وقت  و  جون  من؟«  از  مى خواى  چى  آخه 
قهقهه بزنم و سرخوش بدوم توى حياط و آواز كنان 

بروم توى خانه. 
بيشتر وقت ها كه دايى خانه بود مى نشستيم و با هم 
آتارى بازى مى كرديم. من قارچ مى كشتم او هم پشت 

من، مرحله به مرحله جلو مى رفتيم.
بعد از هر مرحله دايى جلوى پنجره مى رفت، سيگارش 
را درمى آورد، انگار نفسى تازه كرده باشد و جانى گرفته 

نشميل کرباسيان

و  سو  سه

باشد، پكى محكم به سيگار مى زد و دودى به هوا مى داد. 
سيگارش كه تمام  مى شد، سرحال دوباره مى نشست پاى 
روزها  آن  نمى دانم  مى گرفتيم.  سر  از  را  بازى  و  آتارى 
چه م شده بود. دقت بيشترى مى كردم به چهره اش وقتى 
يكى  را   سيگار  پک هاى  و  مى بست  را  چشمهايش  كه 
پس از ديگرى  در حلقش فرو مى برد. پک كه مى زد به 
كه  بچه اى  مثل  مى زدم،  او پک  با  انگار من هم   سيگار، 
جلويش بستنى مى خورند و او هم دلش مى خواهد و چپول 

نگاهشان مى كند.
تلفن دايى زنگ خورد. آخرين دست آتارى را بازى كرد و 
گفت: »دايى من مى رم، تو هم  اين دست رو بازى كردى 

برو خونه. رفيقام  مى آن خوش ندارم  اينجا باشى.«
گفتم  سر  با  و  دادم  فشار  محكم تر  را  دستم  توى  دسته 
»باشه  دايى« كه رفت. من هم آتارى را خاموش كردم. 
مادر!  شد:  »كيوان  بلند  اتاق  توى  از  مادربزرگ  صداى 
دارى مى رى، توى اون كيسه مشكى، پارچه واسه مادرت 

گذاشتم تو اتاق داييت. بردار بعد برو.«
با عجله به اتاق رفتم. كيسه مشكى روى كمد دايى بود. 
همين كه دستم را به سمت كيسه بردم يک بسته سيگار  
دايى  پک هاى  صحنه  كرد.  جلب  را  توجهم  سفيدرنگ 
كمال به سيگار وقتى چشمانش را مى بست و با لذت فرو 
مى برد جلوى چشمانم  رژه مى رفت. چه م شده بود آخر؟ 
خودم هم  نمى دانستم. بسته سيگار باز شده هنوز داشت 
چشمک مى زد. با دقت اطرافم را نگاه كردم. مى ترسيدم، 
دست هايم مى لرزيد. با ترس و لرز دستم را سمت پاكت 
بردم ويک دانه سيگار را دقيقا مثل دايى وقتى مى خواست 
سيگار را براى كشيدن از پاكت بيرون بياورد درآوردم و 
آن را در جيب كاپشن نيمه كهنه آبى رنگم مخفى كردم. 
برش  شد؟  »چى  مى زد  فرياد  كه  بزرگ  مادر  صداى 
خودم  عجله  با  وقتى  ريخت.  به هم  را  افكارم  داشتى؟« 
را به اتاقش رساندم و كيسه مشكى رنگ را نشانش دادم، 
چهره اش درهم رفت. با دقت نگاهى به سرتاپايم كرد و 
گفت: »بميرم برات، رنگت چرا پريده؟ مثل گچ شدى. بيا 

يه ليوان آب بخور. نكنه مريضى؟«
من و منى كردم و گفتم »نه چيزيم نيست، مى خوام برم 
خونه، مامان منتظره« و بدون اين كه منتظر جوابش بمانم 
از خانه شان  فرار را بر قرار ترجيح دادم. استرس داشتم. 
كه بيرون آمدم دستم را به سمت جيبم بردم. سيگار سر 

جايش بود. دستم كه به سيگار رسيد قلبم فروريخت. ياد 
حرف هاى مادرم در مورد سيگاركشيدن افتادم يا بهتر است 
بگويم ياد سريال آقاتقى افتادم. سرم سوتى كشيد كه واى 
فحش  او  به  فيلم   موقع  چقدر  مامان  نشوم!  تقى  آقا  من 
مى داد! حاال چه كار كنم؟ صدبار در ذهنم خودم را آقا تقى 
با همان لحن صدا چند كلمه اى هم  نجوا  و  تصور كردم 
كردم. كمى هم شل و ول راه رفتم. حس بدى پيدا كردم. 
دست هايم مى لرزيد. حس خفگى تمام وجودم را پر كرده 
بود. دست  بردم به سمت جيبم، دستم كه به سيگار خورد، 
باز پک هاى دايى با آن چشمان نيمه بسته و خمارش ترس 
را از سرم  پراند.  محكم با خودم  گفتم »مگه دايى آقا تقى 
شده كه من بشم؟« بعد محكم تر از قبل قدم هايم را تند 
كردم. بايد جايى پيدا مى كردم براى كشيدن، اما سيگار را 

چطور و كجا روشن كنم؟ من كه كبريت ندارم!
با خودم گفتم نگهش مى دارم و سر  تندتر شد.  قدم هايم 
را  جيبم  مادر  اگر  اما  مى كشمش،  مناسب  فرصت  يک 

بگردد و سيگار را پيدا كند چه؟
پيدا  را در جيبم  مادر وقتى سيگار  قيافه مهربان  ناگهان   
او  شد.  تبديل  عصبانى  چهره اى  به  ذهنم  توى  مى كرد 
هميشه به من افتخار مى كرد اما اگر سيگار را پيدا مى كرد 
چه كار  مى داد.  دست  از  من  به  نسبت  را  اعتمادش  تمام 

بايد مى كردم؟
سيگار را در دستم فشار دادم. له شد و كمى توتون طاليى 
از آن فرو ريخت. توتون ها را برداشتم و بو كشيدم. حيف 

اين توتون ها نيست كه مزه اش را نچشم؟
 نزديک تر شده بودم به خانه. كريم ُتركه، بقال سر كوچه 
بود. گفتم  مى روم  از او كبريت مى خرم، بعد هم  يک جاى 
دنج  پيدا مى كنم و مثل دايى محكم  به سيگار پک مى زنم. 
زرگر، همسايه  خانم  بودم كه  نرسيده  كريم تركه  به  هنور 
طبقه باال همراه با چرخ دستى كج و كوله اش از دور پيدا 
شد. سيگار را فرو بردم در جيبم. من كه هيچ وقت حوصله 
سالم كردن نداشتم با عجله خودم را به خانم زرگر رساندم 
و سالم دادم. تعجبش معلوم بود. قلبم تندتند مى زد. حس 
مى كردم هر رهگذرى مى داند توى جيبم سيگار دارم. يک 
لحظه به فكرم رسيد اگر دايى سيگارهايش را مى شمرد و 
مى فهميد يكى كم است آن وقت همه حدس مى زدند كه 
من آن را برداشتم. آن وقت بايد چه بگويم. به خودم گفتم 

هيچ كس نديده، پس نمى توانند چيزى را ثابت كنند.
خانم زرگر چپ چپ نگاهم كرد و يواش يواش دور شد. من 
هم از خير خريدن كبريت  گذشتم و برگشتم سمت خانه. 

در چندقدمى خانه بودم. مانده بودم سيگار را ببرم داخل يا 
نه كه فكرى مثل برق از سرم گذشت. 

جيبم  از  را  سيگار  ببيند  كسى  آن كه  بدون  كردم،  پشت 
بدون  و  دود  بدون  بردم.  دهانم  جلوى  و  آوردم  بيرون 
به سيگار  را بستم. پک محكمى  روشن كردن، چشم هايم 
وجودم  با همه  را  خام  توتون  بوى  زدم،  دوباره پک  زدم، 
تكانى خورد،  پرده  افتاد.  پنجره  به  نگاهم  حس مى كردم. 

واى مادرم! 
كردم.  خرد  دستم  توى  دم  در  را  سيگار  چطور  نفهميدم 
سراسيمه دستم را توى جو تكاندم. سيگار پودر شده روى 
از من دور مى شد. با حسرت دور  آب كثيف جو شناكنان 

شدنش را نگاه كردم.  
نگاه  پنجره  توى  مى ترسيدم   گرفتم.  باال  ذره ذره  را  سرم 
مادر به من مانده باشد. هيچ كس جلوى پنجره نبود. پرده 

هم تكان نمى خورد.
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شهر  اين  در  كه  است  كسي  تنها  چون  دارد،  شهرت  باف« 
دستمال هاي ابريشمي دو زرعي مي بافد. در زيرزمين خانه اش، 
چند دار قالي به پا كرده و دختران بافنده پشت آن نشسته و رج 

به رج، زندگي را مي بافند.
***

ذرت سرخ
نوشته نویسنده چيني مو.یان/ نشر چشمه

اين رمان درباره زندگي دهقاني است در يک شهر كوچک در 
دهه 193۰ و دوره جنگ چيني ها با متجاوزان ژاپني؛ داستاني 
مركب از رئاليسم و افسانه كه به شاهكار اين نويسنده چيني 

تبديل شده و او را برنده نوبل ادبيات 2۰12 كرده است.
بلند  آسمان صاف  زير  پاييز،  در فصل  ماه هشتم سال،  »در 
دريايي  و  مي شود  سرخ  ذرت  از  پوشيده  دشت  شكوه،  پر  و 
درخشان به وجود مي آورد. چنانچه باران هاي پاييزي سنگين 
باشند، مزارع به دريايي باتالقي تبديل مي شوند و نوک هاي 
سرخ خوشه هاي ذرت از درون آب زرد گل آلود سر بر مي آورند 
و سرسختانه در آسمان آبي باالي سرشان چنگ مي افكنند، 
و  زمين  و  مي زند  سوسو  دريا  سطح  مي دمد،  خورشيد  وقتي 

آسمان با رنگ هاي فوق العاده تند با شكوه تر مي شوند...«
***

شهرزادم باش
نوشته ميترا شيرانلي/ نشر آئي سا

داستاني زيبا و عاشقانه درباره دختري به نام شهرزاد كه پس 
از فوت پدر و مادرش به رودبار مي رود تا در كنار پدربزرگش 
زندگي كند. در اين حين عشقي عميق ميان او و پسرعمويش، 
دلبستگي  اين  در  رقيبي  پژواک  اما  مي گيرد  شكل  پژواک، 

دارد، برادر كوچكترش به نام پيام.
***

َرِهش
نوشته رضا اميرخانی/ نشر افق

بلند  داستان  و  رمان  بخش  برگزيده  اثر  امسال  رمان  اين   
همچنين  و  شد  آل احمد  جالل  ادبى  جايزه  دوره  يازدهمين 
جمهورى  سال  كتاب  سى وششمين  ادبيات  بخش  جايزه 

اسالمى ايران را از آن خود كرد.
نويسنده در اين رمان، موضوع توسعه شهرى را دستمايه قرار 
داده و تاثيرات آن را بر عرصه هاى زندگى انسان معاصر در 
قالب داستان زوجى معمار در تهران امروز به تصوير مى كشد 

و آن را از زبان زني به نام لعيا و شوهرش بيان مي كند.
***

اعترافات هولناک الک پشت مرده
نوشته مرتضي برزگر/ نشر چشمه

رمانى درباره انسان است و البته فاجعه اى كه او را وا مى دارد 
هيوالهاى  دهد  اجازه  و  بزند  كنار  را  نقاب هايش  تمامي  تا 
دهد.  نمايش  را  واقعى اش  خود  و  بجهند  بيرون  مخفى اش 
داستان با مرگ غريب زنى جوان شروع مى شود؛ مرگى كه 
و  خانواده هاست  آرام  ظاهر  به  بركه   در  سنگى  پرتاب  مانند 
شرى كه آزاد مى كند، آنها را وامى دارد تا رازها و ناگفته ها و 

حقيقت هاى زيادى را برمال كنند.

چند پیشنهاد جذاب

ابرام خان
نوشته ليال عبدی/ نشر آداش

دارد  عاشقانه  و  اجتماعى  رئال،  داستانى  »ابرام خان«  رمان 
كه اوايل سال هاى 13۰۰ اتفاق مى افتد. اين دهمين اثر ليال 
نه  مى خورى،  خنجر  يه كسى  از  وقتا  »بعضى  است.  عبدى 
مى تونى داد بزنى و بگى آخ ... نه مى تونى خنجر رو دربيارى... 
نه هيچ كار ديگه اى كنى. بايد لبخند بزنى. دور و برتو نگاه 

كنى و سرتو پايين بندازى و برى...«
*** 

تبر
نوشته دانلد اي وست ليك/ نشر نيلوفر

به  امريكايي  نويسنده  اين  از  اثري  كه  است  بار  نخستين   
فارسي ترجمه و به بازار كتاب آمده است. وست ليک كه در 
سال 2۰۰۸ چشم از جهان فرو بست، در طول فعاليت شصت 
ساله اش بيش از يكصد رمان و داستان نوشت و تعدادي از 
تبديل شده  فيلم سينمايي هم  به  رمان »تبر«  از جمله  آنها 
است. رمان »تبر« روايت زندگي كارمندي ساده اند كه با آمدن 
كامپيوتر به شركتي كه در آن كار مي  كند، به همراه چند نفر 
ديگر اخراج مي شود. او براي تامين هزينه  هاي زندگي، ناچار 
استخدام  آگهي  هاي  سراغ  به  است،پس  جديد  كار  يافتن  به 
آگهي  هر  به  مراجعه  با  اما  مي  رود  روزنامه  ها  در  شده  چاپ 
دهنده و دادن سوابق كاري  اش، نفرات ديگري كه بهتر از او 

هستند انتخاب مي  شوند.
به يک شركت جديد و  با دادن سوابق كاري  از مدتي  پس 
را  خود  كاري  سوابق  هم  ديگر  متقاضي  پنج  اينكه  دانستن 
تهيه  مي شوند،با  برايش محسوب  بالقوه اي  رقيب  و  اند  داده 
از پاي  آنها را يكي يكي  اسلحه به سراغ رقبايش مي رود و 
در مي آورد 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 
به  دختري  فرزند  باز هم  زايمانش  در چهارمين  اخترالملوک 
دنيا مي آورد تا به دختران ديگرش مه لقا و اشرف اضافه شود و 

جاي خالي دختر سومش را كه پس از تولد مرده بود بگيرد.
زرع  »دو  به  كاشان  در  زن،  اين  شوهر  مرتضي،  حاج 

محمدرضا حيدرزاده

براى  است  مناسبى  فرصت  نوروزى  تعطيالت 
نيكوست  دانا، كتاب. چه  يار مهربان  با  خلوت كردن 
ببنديم كه  با خود عهد  بهار  آغازين  كه در روزهاى 
هرگز از اين يار دانا دور نشويم و اين خود يک حول 
حالناى بزرگ است كه مى تواند جامعه را به باالترين 
بود  بسيار خوب خواهد  برساند.  دانايى  و  آگاهى  حد 
اگر در روزهاى عيد نوروز و هنگام ديدار خويشان و 
دوستان، به يكديگر به خصوص كودكان، نوجوانان 
و جوانان كتاب عيدى بدهيم و آنان را توصيه كنيم 

به خواندن. 
مى توانيم در كنار جويا شدن احوال يكديگر و مرور 
درباره  گفتگو  و  بحث  جاى  به  گذشته،  خاطرات 
آخرين  از  نيست،  ما  تخصص  در  كه  موضوعاتى 
كتاب هايى كه خوانده ايم باهم صحبت كنيم يا براى 
بازديد از كتابخانه هاى قديمى و معروف كشور برنامه  
كتابخانه اى  گردشگرى  برنامه  يک  يعنى  بريزيم، 
فاخر  و  معروف  كتابخانه هاى  آن قدر  باشيم.  داشته 
در كشورمان وجود دارند كه تعطيالت نوروزى براى 
تا مشهد،  تبريز گرفته  از  اندک است.  آنها  از  بازديد 
و  گيالن  كرمان،  اهواز،  اصفهان،  تهران،  شيراز، 
اين سرزمين متمدن،  مازندران و خالصه جاى جاى 
كتابخانه هايى هستند كه مى توانيم آنها را ببينيم و به 
تاريخ دانايى در كشورمان بباليم و تالش كنيم اين 

دانايى را به نسل هاى بعدى نيز انتقال دهيم. 
عموم�ى  كتابخان��ه هاى  به ويژه  كتابخانه ه�ا،  خود 
گردشگ�رى  ب�راى  برنام�ه ري�زى هاي�ى  مى توانن��د 
به  را  نوروزى  مسافران  و  باشند  داشته  كتابخانه اى 
بازديد و حتى عضويت در اين كتابخانه ها دعوت كنند 
جاذبه هاى گردشگرى  معرفى  براى  باشند  مكانى  تا 
هر شهر. زيرا كتابخانه فقط مكان انبار كردن و امانت 
يادگيرى،  براى  است  فضايى  نيست،  كتاب ها  دادن 

بهتر ديدن، خودآموزى و خودآگاهى.
گشت  و  اقوام  و  دوستان  ديدار  نوروز،  تعطيالت  در 
بهار  طراوت  و  نيكوست  دمن  و  دشت  در   و  گذار 
گردشگرى  ليكن  مى كند  منتقل  آدمى  روح  به  را 
است  فعاليت هايى  جمله  از  نيز  كتاب  و  كتابخانه اى 
كه مى توان در اين روزهاى سرشار از لطافت و تحول 
عمومى  كتابخانه هاى  از  بسيارى  قطعأ  داد.  انجام 
آرامش  در  و  بود  خواهند  باز  نوروزى  تعطيالت  در 
بيشترى مى توان از هواى بهارى در محيط دلچسب 
كتابخانه ها با مطالعه كتاب لذت برد. تحول در حال 
خود و رفتن به سوى حال بهتر را با خواندن بيشتر 
به قصد آگاهى باالتر و در نهايت تعالى خود و جامعه 
است  يادگارى  كتاب،  نكنيم  فراموش  كنيم.  آغاز 

ماندگار و كتابخانه، تمدن ساز در هر جامعه.

گردشگری
 کتابخانه ای

استادیار گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی دانشگاه شهيد بهشتی

اميررضا اصنافی



ميزان سرمايه گذاري:
 94 ميليو� يو�� 

� 374 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 140 نفر 

هدفگذاري: 97: %100

ميزان سرمايه گذاري: 
160 ميليو� يو�� � 
1/458 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 1340 نفر 

هدفگذاري 97: %10 

ميزان سرمايه گذاري: 
20/63 ميليو� يو�� 

� 1/332 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 135 نفر 

هدفگذاري 97: %89

ميزان سرمايه گذاري: 
203 ميليو� �ال� 

� 3/103 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 1340 نفر 

هدفگذاري 97: %19 

ميزان سرمايه گذاري: 
41/6 ميليو� يو�� 
� 960 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 215 نفر 
هدفگذاري  97 %6

ميزان سرمايه گذاري: 
163 ميليو� يو�� 

� 4/624 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 1340 نفر 
هدفگذاري  97: %8

ميزان سرمايه گذاري:
 47/6 ميليو� يو�� 

� 1379 ميليا�� �يا� 
اشتغال: 200 نفر 

طر� توليد 
بيو�تانو� سوختي 

�� غال� ��باشت

ميزان سرمايه گذاري: 
20/63 ميليو� يو�� 

� 1/332 ميليا�� �يا� 

اشتغال: 135 نفر
ميزان سرمايه گذاري: 

12/3 ميليو� �ال�
 � 369 ميليا�� �يا� 

اشتغال: 200 نفر

سالى كه گذشت



نگا� �جمالى به برخى �� طر� ها�  سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع 
�ير�� �� سالى كه گذشت

صنايع نفت� گا� � �نر��
  فا� 14 توسعه ميد�� گا�� پا�� جنوبى

مبلغ قر�����: 5249 ميليو� �ال�
�جر�� پر��� فا� 14 به كنسرسيومى متشكل �� سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع �ير��  (�يد��)� شركت  مديريت طر� ها� صنعتى �ير��� شركت مهندسى � ساخت تأسيسا� ��يايى �ير��� 
شركت ملى حفا�� �ير��� مجتمع كشتى سا�� � صنايع فر�ساحل �ير��  (�يز��يكو)� شركت مديريت پر��� ها� نير�گاهى �ير�� (مپنا)� شركت ماشين سا�� ���� � شركت پايند�� ��گذ�� 

شد� �ست كه مسئوليت �هبر� كنسرسيو� �� سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع �ير��  (�يد��) عهد� ��� مى باشد.
محصوال� � ظرفيت توليد

 توليد ����نه 56.6 ميليو� متر مكعب گا� تصفيه شد��
توليد ����نه 75 هز�� بشكه ميعانا� گا���

 توليد ساالنه 1,05ميليو� گا� مايع  (LPG پر�پا� � بوتا�)�
توليد ساالنه 1ميليو� تن �تا� به منظو� تأمين خو��� ��حدها� پتر�شيمى�

توليد ����نه 400 تن گوگر�.

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

�جر�� پر��� �حد�� پااليشگا� فا� 17 � 18 به كنسرسيومى متشكل �� 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 1396 توسط �ئيس جمهو� به بهر� بر���� �سيد� � �� سا� 1397 �قد�ما� تكميلى بر�� 

�فع نو�قص �نجا� گرفته �ست.
محصوال� � ظرفيت توليد

 توليد ����نه 56.6 ميليو� متر مكعب گا� تصفيه شد��
توليد ����نه 75 هز�� بشكه ميعانا� گا���

 توليد ساالنه 1,05ميليو� گا� مايع  (LPG پر�پا� � بوتا�)�
توليد ساالنه 1ميليو� تن �تا� به منظو� تأمين خو��� ��حدها� پتر�شيمى�

توليد ����نه 400 تن گوگر�.

نوسا�� نا�گا� تجا��
  نوسا�� 202500 �ستگا� نا�گا� تجا�� سنگين

حجم مالى پر���: 10.66 ميليا�� �ال�
�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�  375 *80*5/14  �  475*80*5/14    متر � كا�گا� ها� صنعتى مو�� نيا� بخش تعمير�� 
� ساخت �نو�� شنا�� ها� پهن پيكر با پيشرفت فيزيكى 77 ��صد� فر�يند �جر�يى �� �� �ست پيگير� مى باشد.

صنعت �يلى
  طر� تامين � ساخت 2000 �ستگا� ��گن متر�

سا�ما� گستر� � نوسا�� صنايع �ير��� به عنو�� مدير طر� تامين � ساخت 2000 �ستگا� ��گن متر� با هد� �نتخا� سا�ندگا� معتبر جهت مشا�كت با شركت ها� ��خلى � خا�جى �� طريق 
برگز��� مناقصا� بين �لمللى � تنظيم بسته ها� قر������ با سهم ��خلى سا�� حد�قل 55% �� شهرها� تهر��� شير��� �هو��� تبريز� قم� كرمانشا�� مشهد� �صفها� نظر گرفته شد� �ست.

صنايع نوين
  �يجا� � ��� �ند��� مر�كز توليد �نو�� بيو�يمپلنت �� شهرها� شير��� كرمانشا� � تهر��

هد� �� �ين طر� توليد �نو�� بيو�يمپلنت شامل بافت ها� �ستخو�نى� قلبى-عر�قى � تاند�� -ليگاما� ساخته شد� �� نسو� بيولو�يك جاند�� سالم مى باشد كه ����� خو�� بيومكانيك مناسب 
بو�� � سا�گا�� نسبى با شر�يط بيولو�يك بيما� ��شته باشد. �ين بافت ها پس �� فر���� �� شر�يط عا�� �� �لو�گى ها� محيطى � ميكر�بى �� بسته بند� ها� مناسب بر�� جايگزينى يا  

ترميم �عضا� معيو� مو�� �ستفا�� قر�� مى گير�.

  طر� توليد فيلترها� ممبر�� فا� 1 شهر� تحقيقاتى كا�� 
 �ين طر� با هد� �يجا� ��نش فنى � ساخت خط توليد فيلترها� ممبر�� مو�� كا�بر� �� صنعت تصفيه ��  (�� شيرين كن) � فاضال�� با همكا�� ��نشگا� صنعتى شريف به مرحله �جر� ���مد.
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پيرزن، سالم نماز عشا را داد و مهر را كنار ديوار گذاشت 
دهان  در  آرام  آرام  و  درآورد  را  شبش  نان  بقچه،  الى  از  و 

گذاشت.
هنوز ذكر بعد از نمازش را زير لب مى گفت چون دلش 

نمى آمد مناجاتش را تمام كند.
و  كرد  پهن  هم  را  ساده اش  رختخواب  بعد  دقيقه  چند 

ذكرگويان،  رفت كه سر بر بالين بگذارد و بخوابد.
 باد در كوهستان َخُشمه مى وزيد و دور كلبه چوبى پيرزن 
تنها چرخ مى زد و چهارستون خانه اش را مثل گهواره به آرامى 

تكان مى داد.
اين بار اما همه چيز  مثل شب هاى قبل پيش نمى رفت. 
در كلبه بيشتر مى لرزيد. چيزى محكم به آن  مى خورد و آرام 
مى گرفت. ضربه هاى محكمى تنه چوبى و نازک در كلبه را 
به دفعات مى لرزاند ولى قصد شكستن در را نداشت. پيرزن در 

تاريكى اتاق، جلو آمد. 
در كلبه، مثل در آغل، چند سانت از زمين فاصله داشت و 

اگر نورى مى تابيد مى شد فهميد پشت در كيست.
تاريكى اتاق نمى گذاشت راز پشت در آشكار شود.

پيرزن چاره اى نداشت جز اين كه چراغ موشى را روشن 
كند.

آن كه پشت در مى كوفت، با غريزه اى قوى فهميد پيرزن 
بيدار شده و متوجه تكان هاى او شده، براى همين ديگر تنه 

نزد.
بود.  در  پشت  انگار كسى  افتاد.  در  بر  موشى  چراغ  نور 
چراغ را جلوتر برد. تنه پلنگ كه پشت در نشسته بود، زير در 

پلنگ   1

عجیب ولی واقعی ...

باران   2
را پر كرده بود. نور شعله چراغ موشى كه بر آن افتاد، به آرامى 

پنجه اش را از زير در به سمت پيرزن دراز كرد.
كف دست حيوان، ته مانده چوب كلفتى فرو رفته بود كه 
هرچه كرده بود نتوانسته بود آن را بيرون بياورد.  پنجه ورم 
كرده و زخم عفونى آن، پلنگ را واداشته بود به تنها انسان 

ساكن در آن كوه، پناه آورد و كمک بطلبد.
پيرزن بالفاصله دست به كار شد. چوب را بيرون آورد و 
چرک را خالى كرد و كمى پشم و پارچه آتش زد و خاكستر 
آن را روى زخم گذاشت و دور تا دور آن را با پارچه اى بست. 

حيوان آرام گرفت. دستش را از زير در كشيد و رفت.
پيرزن هم چراغ را خاموش كرد و خوابيد.

مناجات امشبش با خدا خيلى زيباتر بود. كلبه  اش دوباره 
غرق آرامش شد؛ اما فقط تا چند روز بعد. 

باز هم در تاريكى و تنهايى شب، در كلبه  لرزيد. چيزى 
بر در مى كوفت و آرام مى گرفت.

را  چراغ  شود.  مواجه  پلنگ  با  هم  باز  بود  آماده  پيرزن 
روشن كرد و نور بر در انداخت. اما پنجه اى از زير در پيدا نبود. 

در همچنان مى لرزيد و كسى بر آن تنه مى كوفت.
تا  در چسبانده شده  به  آهويى  ديد  كرد.  باز  را  در  الى 

فرار نكند.
كلبه  داخل  به  آهو  شد،  باز  در  كه الى  اين  به محض 

جست زد و پلنگ از پشت در رفت.
پيرزن، سپاس پلنگ را دريافت. صداى ذكر زير لبش را 
بلندتر كرد و از خدايى كه اين همه قدرتمند است، عاشقانه تر 

تشكر كرد.

انتهاى يک جاده خاكى مثل  نخلستان »مزرعه نو« در 
يزد  از  باقر  مم  آس  كه  بار  هر  بود.  كوير  وسط  سبز  نگين 
تا  مى برد  مزرعه  به  با خودش  كارگر  چند  مى آمد،  خرانق  به 

كارهاى آنجا را انجام دهند.
اين بار  كه سيد و كارگرها به مزرعه رسيدند، كارى نبود 
كه انجام دهند. قنات خشک شده، مثل پستان مادرى تشنه 
بود.  گذاشته  ترک خورده  و  خالى  را  زمين  و الغر، رگ هاى 
مدت ها بود آسمان هم نباريده بود و درختان پژمرده و بى حال، 

سر از آسمان گرفته و رو به زمين خم كرده بودند.
كرد.  منقلب  را  سيد  تشنه  و  سوخته  مزرعه  اين  ديدن 
چشمه چشمانش جوشيد و رو به آسمان كرد و گفت: خدايا ما 
انسان ها گناهكاريم و اليق قهر و غضب تو، ولى اين درختان 

كه گناهى ندارند. به حرمت اينان ببار و تشنگى شان را بگير.
بنده اش در حق  به آسمان رسيد. خدا قسم  دعاى سيد 
پاسوز  نبايد  درختان  بود.  سيد  با  حق  نكرد.  رد  را  درختان 
انسان ها مى شدند. براى همين خيلى نگذشت كه ابرها جمع 
شدند و باريدند. آن قدر كه آب بندان شد. يكى از كارگرهاى 

جوان، سيد را كول كرد و داخل اتاق برد.
بعد از اين كه بارش بند آمد، همه آمدند لب جاده. عادت 
بارندگى هاى شديد اين بود كه جاده   خاكى مزرعه به خرانق 
و يزد را ببندد. اما انگار جاده بسته نشده بود. يک ماشين از 
سمت جاده مشهد و يک تانكر از سمت يزد مى آمدند. كارگرها 
راننده ها خيالشان  اوضاع چطور است؟  بپرسند  تا  جلو دويدند 
را راحت كردند كه هيچ خبرى نيست. جاده مثل قبل است. 
را  گازشان  هم  بعد  است.  بوده  حوالى  همين  فقط  بارندگى 

گرفتند و رفتند.
حال نخلستان بعد از اين باران اجابت و حال آس مم باقر 

و بقيه كارگرها، مثل آسمان آبى باالى سرشان بود.

پي نوشت:
2- اين خاطره نيز روايتى از حجت االسالم طباطبايى از قول 
احمد جليلى از ساكنان خرانق درباره  اجابت دعاى باران آقاى سيد 
محمد باقر مدرسى لب خندقى معروف به »آس مم باقر« نخلستانى 

است؛ وقتى خداوند را به حق درختان و طبيعت قسم داد.

پي نوشت:
1- مرحوم خاله خشمه )خاله خشومه( پيرزنى مؤمنه بوده است كه به تنهايى در كوه خشمه در نزديكى روستاى خرانق در يزد زندگى 
مى كرده است و اين اتفاق را  كه حدود 6۰ سال پيش روى داده است، خودش شخصا براى مرحوم حاج سيدجواد حيدرى و مرحوم آشيخ 
على  اكبر سعيدى از روحانيان بزرگ و باتقوا و بنام يزد در ديدارى كه از منزل وى داشتند تعريف كرده است و حجت االسالم سيد صالح 

طباطبايى از نزديكان سببى حاج آقاى حيدرى، اين خاطره را از قول ايشان براى روزنامه اطالعات روايت كرده اند.

زد
- ي

نق
خرا

قه 
نط

م



27

97
ند

سف
2 ا

ه 6
نب

ش
يك

مسيحا  آقا  مى خوانم.  چيزى  دارم  نشسته ام،  اتاقم  در 
در  به  را  توپ  صدا  و  سر  پر  و  مى شود  اتاق  وارد  توپش  با 
نگاهش  و  مى كشم  خواندن  از  دست  مى كند.  شوت  ديوار  و 
مى كنم. مى گويد: »بيا با من بازى كن.« مى گويم: »كمرم درد 
بازى  يک  زمين  روى  بنشينيم  بيا  »پس  مى گويد:  مى كند.« 
ديگر بكنيم.« مى گويم: »باشد، ولى تا چند دقيقه  ديگر. بگذار 
اين مطلب را تمام كنم بعد مى آيم.« نوه  6 ساله ام در عوالم 
خودش زير لب چيزى زمزمه مى كند و باز به توپ بازى ادامه 
مى دهد. مى گويم: »آقا مسيحا، لطفا برو بيرون بازى كن. من 
اين مطلب را كه خواندم، مى آيم با هم بازى كنيم. اگر اينجا 
چه  »آقاجون!  مى گويد:  مى شود.«  پرت  حواسم  كنى،  بازى 
بيايم  تا  مى خوانم.«  شعر  يک  »دارم  مى گويم:  مى خوانى؟« 
حرفم را ادامه بدهم و از او بپرسم كه مى دانى »شعر« چيست 

فوراً مى گويد: »آقاى سايه ساخته؟«
محض  سكوت  در  شده ام!  غافلگير  مى كنم.  حيرت 
نگاهش مى كنم. شايد فكر مى كند ناراحت شده ام. توپ را زير 
بغلش مى زند و از اتاق بيرون مى رود. كمى دستپاچه مى شوم!

مى پرسم:  او  از  لبخند  با  و  مى روم  به دنبالش  به آرامى 
آقا  شنيده اى  كجا  را  اسمش  شما  كيست؟  سايه  »آقاى 
مسيحا؟« مى گويد: »بابا  گفته!« مى پرسم: »ديگر چه شنيدى 
مى زند،  زمين  به  را  توپ  كه  همان طور  مسيحا  آقا  بابا؟«  از 
بدون اين كه به من نگاه كند، زير لب چيزهايى مى گويد كه به 
گوشم آشناست: »نامدگان و رفتگان از دو كرانه  زمان، سوى 
تو مى دوند، هان« ... چنان بر سر شوق مى آيم كه انتهاى بيت 
را با او دم مى گيرم و تكرار مى كنم: »اى تو هميشه در ميان! 

اى تو هميشه در ميان!«
و  است  »سايه«  آقاى  از  معروف  بيت  اين  كه  مى دانيد 
شنيده ام دكتر شفيعى كدكنى گفته اند عارفانه ترين بيتى كه در 

تاريخ ادبيات فارسى سروده شده، همين بيت »سايه« است.
ثبت  را  واقعه  اين  بايد  نرفته  يادم  تا  به خودم مى گويم 

كنم. حافظ روزگارى گفته بود:
عراق و فارس گرفتى به شعر خوش، حافظ

بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است
حال ظاهرا نوبت به شعر »سايه« رسيده است تا از مرز 
لب هاى  بر  و  بگيرد  را  پارسى زبان  و جهان  رود  فراتر  پرگهر 

كودكان ايرانى مقيم اروپا نيز نام بلندش زمزمه شود.
بررسى كارنامه  سايه به زمان و توان كافى نياز دارد كه 
هيچ يک در اختيار نگارنده نيست. در اين فرصت اندک و جاى 
نگاهى  آثارش  و  او  به  مختلف   زاويه   از سه  مى توان  محدود 
او، كارنامه   انداخت: شخصيت فردى و زندگى شخصى  گذرا 

اجتماعى او و شعر او. 
هم  بر  و  خورده اند  گره  درهم  سه  اين  ترديد  بدون 
است  افراد، محترم  اگر چه حريم خصوصى  گذاشته اند.  تاثير 
زندگى خصوصى ديگران  به پستوى  ندارد  اجازه  و هيچ كس 
سرک بكشد، اما اين را مى توانم بگويم كه آقاى سايه چنان 
هم  دارد؛  پاكيزه اى  شخصى  زندگى  ديده ام  نزديک  از  كه 
و  ساده  بسيار  زيست  عمر،  سال   91 از  بعد  كه  نظرمالى  از 
درويشانه اى دارد و آبروى فقر و قناعت نبرده است و هم از 
نظر ابتال به گرفتارى هاى برخى اهل هنر، مانند موادمخدر و 
سال  چند  است.  پاک  مبّراست.  و  پاكيزه  سايه  عليامخدرات، 
و  مستقل  شخصيتى  نمى كشد.  هم  سيگار  ديگر  كه  است 
شناختى  و  كم نظير  حافظه اى  و  وّقاد  ذهنى  با  دارد  آسان گير 

عميق از شعر و موسيقى. 

بسم المعّطٌر الحبيب
تصدقت گردم، دردت به جانم، من كه ُمردم ُو زنده 
مصيبتى  هم  الكردار  فراِق  اين  برسد،  كاغذتان  تا  شدم 
شده. زن جماعت را كاِر خانه و طبخ و رفت و روب و وردار 
و بگذار نُكشد، همين بى همدمى و فراق مى ُكشد. مرقوم 
فرموده بوديد به حبس گرفتار بوديد، در دلمان انار پاره شد. 
پرى ُدخت تو را بميرد كه َمردش اسير امنيه چى ها بوده و او 

بى خبر، در اتاق شانه نقره به زلف مى كشيده.
حى اليموت سرشاهد است كه حال و احوال دل ما 
مملكت خوب  اوضاع  نبوده.  غرفه حبس شما  از  كم  هم 
نارنج هايى  چنان  مشروطه چى  كوچه  به  كوچه  نيست؛ 
آويزانند  الوار در شهر  بر اشجار و  از شاخه جدا  چروک و 
و جواب آزادى خواهى، داغ و درفش است و تبعيد و چوب 
و فلک. دلمان اين روزها به همين شيشه عطرى خوش 
بر  شب  به  شب  و  داشته ايد  مرسول  فرنگ  از  كه  است 

گيس مى ماليم.
سّيد محمود جان، ماديان ياغى و طغيان گرى شده ام 
و  راممان مى كند  آقاجانمان  تشر  و  توپ  و  نه شالق  كه 
و  درآورده ام  را  همه  عرق  باجى.  بيگم  نوازش  و  قند  نه 
ركاب نمى دهم، بماند كه عرق خودم هم درآمده. مى دانيد 
سّيدجان، زن جماعت بلوغاتى كه شد، دلش بايد به يک جا 
زود  بى صاحاب،  دِل  باشد،  داشته  صاحاب  باشد،  قرص 
بيد  مى گيرد،  نا  بوى  مى شود،  چروک  مى شود،  نخ كش 

مى زند. دْل ابريشم است.
نه دست و دلم به دارچين نويسى روى حلوا و ُشله زرد 
مى رود، نه شوق وسمه و سرخاب و سفيداب داريم. ديروِز 
روز بيگم باجى، ابروهايمان را گفت پاچه بُز. حق هم دارد، 
وقتى كه آن كه بايد باشد و نيست، چه فرق دارد پاچه بُز 

باالى چشممان باشد يا ُدم موش و قيطاِن زر.
به قول آقاجانمان ديده را فايده آن است كه دلبر بيند. 
شما كه نيستيد و خمره سكنجبين قزوينى كه باب ميلتان 
بود بماند در زيرزمين مطبخ و زهرمارى نشود كارخداست. 
چلّه ها بر او گذشته، بر دل ما نيز. عمرم روى عمرتان آقا 
سّيد، به جّدتان كه قصد جسارت و غر زدن ندارم ولى به 
طب  فالكوته  در  كه  آن قدرى  گمانم  به  است،  بس  واهلّل 
پاريس طبابت آموخته ايد كه به عالج بيمارى فراق حاذق 
به  و  فرماييد  مراجعت  تهران  به  كنيد،  بس  باشيد،  شده 
برگرديد.  دوباره  بعد  و  كنيد  تيمارش  برسيد،  ما  دل  داد 
تأخير  مّدتى  كه  بود  مراسالت  همين  ما  دلخوشكنک 
كه  را  زن  است.  اتمام  به  رو  كه  عطرى  شيشه  و  افتاد 
عقل  هم هست؛  درست  است،  ناقص العقل  مى گويند  كه 
گره  و  نمى كشيديم  بالش  روى  را  پيرهنتان  كه  داشتيم 
شما  َمرديد،  كه  شما  بُخسبيم.  آن  بر  و  كنيم  وا  زلف  از 
اَتّم و اَكمل است، شما كه فرنگ ديده ايد و  كه عقل تان 
بفرماييد  و  داريد  مرقوم  مرسوله  خوانده ايد،  طبابت  درس 

اين ضعيفه ناقص العقل چه كند.
تصدقت پرى ُدخت
بوسه به پيوست است.
پرى دخت- مراسالت پاريس طهران/ تأليف حامد عسكرى

كتاب مثنوى طوالنى »بانگ نى« با آن كه مجوز چاپ 
گرفته بود، چند سال پيش قبل از توزيع، ناگهان توقيف شد 
حتى  و  نكرد  گله اى  او  اما  خورد  خاک  انبارى  در  سال ها  و 
حاضر نشد آن را در خارج از كشور چاپ كند يا شكايتى نزد 
رسانه هاى برون مرزى ببرد كه براى چنين خبرى سر و دست 

مى شكستند.
 از نظر اجتماعى سايه در تمامي عمرش به دنبال آزادى 
و عدالت بود و به رسم بسيارى از اهل قلم آن روزگار به حزب 

توده گراييد و البته تاوانش را هم داد.
نسل همسن و سال من با شعر سايه و زمزمه هاى زير 
لبى »اى عشق همه بهانه از توست« هم عاشقى كرده است 
و هم با هشدار اندوهناک »گاليا«ى او دست از عاشقى كشيده 

و دل خود را به مبارزه گرم كرده است:
دير است، گاليا!

هنگام بوسه و غزل عاشقانه نيست
هرچيز رنگ آتش و خون دارد اين زمان

هنگامه  رهايى لب ها و دست هاست
عصيان زندگى است...

و  واژه اش حساب شده  واژه  كه  آن  بر  سايه عالوه  شعر 
فاخر و عاشقانه است، گام به گام تحوالت تلخ اجتماعى ايران 

معاصر پيش رفته است و اميد را هم از كف ننهاده است.
هم  و  عاشقانه اند  هم  چنين اند،  نيز  او  ترانه هاى 
اجتماعى، مانند »سرگشته« با صداى قوامى كه از لطيف ترين 
تصنيف هاى موسيقى ايران است و »ايران، اى سراى اميد« با 
صداى استاد شجريان كه نويدبخش آينده اى بهتر در آستانه  

انقالب بود و موارد كم نظير ديگر.

كارنامه  درخشان سايه در راديو و برنامه  گل هاى تازه و 
گلچين هفته و راه اندازى گروه هايى مانند چاووش نيز نشانه  

خدمت او به فرهنگ و هنر ايران زمين است.
سروده هاى سايه، غزل اند و مثنوى و شعر نو و ترانه . شايد 
تعجب كنيد اگر بدانيد سايه صدها غزل چاپ نشده دارد، شايد 
حتى بيش از غزل هاى موالنا. اما استغناى روحى و بى تكلفى 
تا اين غزل هاى غالبا  و به اصطالح درويشى اش باعث شده 

عالى چاپ نشوند.
بيت   5۰۰ به  نزديک  كه  نى«اش  »بانگ  بلند  مثنوى 

است، اين گونه آغاز مى شود:
باز بانگى از نيستان مى رسد / غم به داد غم پرستان مى رسد

بشنويد اين شرح هجران  بشنويد/ با نِى نالنده همدستان شويد 
و در ميانه  راه، درک خود را از زندگى اين گونه بيان مى كند:
زندگى زيباست اى زيباپسند/ زنده انديشان به زيبايى رسند 

آن چنان زيباست اين بى بازگشت/كز برايش مى توان از جان گذشت!
پايان »نى نامه « اش ما را به سرچشمه هاى زالل عرفان و  و 

ادب پارسى مى برد:
نى خبر دارد ز درد اشتياق / سينه هاى شرحه شرحه از فراق

بشنو از نى چون حكايت مى كند/ از جدايى ها شكايت مى كند 
شعر و نام »سايه« در زمان حياتش تا خانه اى در حومه  لندن و 
تا ذهن كودک شش ساله اى كه هنوز خواندن و نوشتن فارسى 
كه  آرامى  زالل  رود  مانند  است،  كرده  نفوذ  نمى داند،  هم  را 
از سرچشمه هاى دوردست آغاز شده و بدون هياهو از منازل 
و  است  گرفته  را  خود  راه  و  گذشته  فراوان  سنگالخ هاى  و 
همچنان پيش مى رود. عمر باعّزتش بلند باد كه آبروى شعر 

پارسى و ادب معاصر ايران است.
شنبه  11 اسفند 1397- لندن

سايه ساخته های 

يک عاشقانه ناآرام

سيداحمد سام



واجب  برخودشان  ايران مي آمدند،  به  كه  به هردليلي  سياحان خارجي 
مي ديدند كه هر آنچه به چشم خود مي بينند يادداشت كنند و به كشور متبوع 
به  نيز حضور مي يافتند و  ما  آيين ها و جشن هاي ملي  ببرند. حتي در  خود 
نت برداري از اين وقايع  مي پرداختند و شايد از اين روست كه وقتي شاهان 
قاجاري در نوروز مراسم ويژه و باشكوهي برگزار مي كردند، سياحان اروپايي 
در سفرنامه هاي خود به توصيف آنها  پرداخته اند. از سياحاني چون دروويل، 
فووريه، موريه، مادام كارالسرنا، گوبينو و كرزن كه از جمله سفرنامه نويسان 
معروف هستند، مطالبي درباره آيين هاي نوروزي در عهد قاجار در البه الي 

نوشته هايشان باقي مانده است كه مرور آنها خالي از لطف نيست.
سفر در ایران

در  كه  است  سياحانى  ازجمله  فرانسوى،  افسر  دروويل«،  »گاسپار 
فتحعلى شاه  سلطنت  سال  پانزدهمين  در  ميالدى   1۸12–1۸13 سال هاى 
اساس  بر  او  است.  داشته  اقامت  ايران  در  عباس ميرزا  واليتعهدى  و  قاجار 
اما  كرد  سفر  ايران  به  گاردان  ژنرال  گروه  با  همراه  فينكنشتاين  عهدنامه 
پس از ناكام ماندن تالش هاى گاردان، به طور خصوصى به استخدام دولت 

ايران درآمد.

گاسپار دروويل خاطراتش را در دو جلد كتاب به نام »سفر در ايران« 
به  او  سفرنامه  كرد.  منتشر  ميالدي   1۸2۸ سال  در   )Voyage en Perse(
و  فتحعلى شاه  دربار  و  ايران  نظامى و سياسى  اوضاع  به  جز چند فصل كه 
و  باورها  و  زندگى  و  فرهنگ  درباره  يافته،  اختصاص  عباس ميرزا  اقدامات 
آيين هاى مردم ايران است و اهميت اين سفرنامه نيز در همان شرح جزييات 
قاجار  اوايل دوران  در  ايرانيان  روزمره  زندگى  و  بازارها، غذاها  ساختمان ها، 
است. در  صفحه هاي 136 و 135 كتاب وى با ترجمه منوچهر اعتمادى مقدم 
)انتشارات شباويز تهران- 1367(  آمده است: »حلول سال نو را منجم دربار 
مشخص مى كرد. در اين جشن كه سه روز طول مى كشيد، مراسم خاصى از 
برگزار  او  از  و عيدى گرفتن  قاجار  به شاه  مراسم سالم، عيدى دادن  جمله 
مى شد. در ادامه اين مراسم شاه سكه هايى را كه به مناسبت سال نو ضرب 

شده بود به اطرافيان و بزرگان كشور هديه مى داد.«
سه سال در آسيا

نويسنده، خاورشناس، شاعر، مورخ، محقق و  آرتور دوگوبينو«،  »كنت 
از  دخترش  و  همسر  همراه  به  ميالدى   1۸55 سال  در  فرانسوى  ديپلمات 
طريق بندر بوشهر به ايران سفر كرد و از طرف دربار استقبال باشكوهى از 

او به عمل آمد.
وى در طول اقامت خود در ايران به زبان فارسى تسلط پيدا كرد و به 
كارهايى از قبيل سكه شناسى و مطالعه تاريخ و فلسفه و ترجمه متون فارسى 

به فرانسه مشغول شد. 

چيز  همه  ايران  »در  مى نويسد:  خواهرش  به  نامه اى  در  گوبينو  خود 
هست، زندگى، خدا، هستى و نيكى. من به ايران آمده ام تا ببينم مردم اين 

سرزمين پهناور و باستانى چطور زندگى مى كنند و چطور مى انديشند.«
عبدالرضا  ترجمه  آسيا«،  در  »سه سال  كتاب   273 صفحه  در  گوبينو 
هوشنگ مهدوى )نشر قطره تهران( درباره آيين هاي نوروزي نوشته است: 
با سالم خاص -سالم  نيمه شب  را حتى در  نو  آغاز سال  قاجار  »در دربار 
بزرگ- جشن مى گرفتند كه فقط شاهزادگان بالفصل، علما، سادات، مامورين 

عالى مقام و چند نفر از افسران به آن مراسم دعوت مى شدند.«
ارتقای درجه كاركنان دولت در نوروز

اميركبير  دعوت  به  اتريشي،  معروف  سياح  پوالک«،  ادوارد  »ياكوب 
براى تدريس در دارالفنون همراه با شش استاد اتريشى ديگر در سال 123۰ 
تأليف  و  دارالفنون  دانش آموزان  تربيت  با  او  آمدند.  ايران  به  هجرى قمرى 
اولين كتب پزشكى مدرن، نقشى كليدى در معرفى پزشكى نوين به ايران 
ايفا كرد. دكتر پوالک در سال 1234 هجرى قمرى، پس از دكتر كلوله و 
قبل از استخدام دكتر تولوزان، طبيب مخصوص ناصرالدين شاه بود و پس از 

ده سال اقامت در ايران به وطن خود بازگشت.
پوالک در آغاز به زبان فرانسه تدريس مى كرد، ولى ضعف ترجمه او را 
واداشت تا به آموختن زبان فارسى بپردازد. او پس از شش ماه، درس پزشكى 

خود را به فارسى ارائه كرد.
ترجمه  فارسى  به  جهاندارى  كيكاووس  را  پوالک«  »سفرنامه  كتاب 

كرده و در انتشارات خوارزمى چاپ شده است.
اهميت  قاجار  »ناصرالدين شاه  مى نويسد:  سفرنامه اش  در  نيز  پوالک 
را حتى در  نو  آغاز سال  به طورى كه مراسم  نوروز مى داد،  به عيد  زيادى 
نيمه شب جشن مى گرفت. در يكى از روزهاى نوروز، ملكه مادر نيز مراسم 
سالم زنانه اى در محدوده خود برپا مى كرد كه شاهزاده خانم ها و اطرافيانش 
به عمل  دعوت  اروپايى  خانم هاى سفراى  از  و ضمنا  داشتند  آن شركت  در 
مى آمد... عالوه بر آن نوروز موقع ارتقا دادن درجه كاركنان دولت نيز بود. 
تمامى دارندگان مشاغل عمده كشور يا تغيير مى يافتند يا تثبيت مى شدند. در 
بقيه روزها شاه به ديدار مهمترين روحانيان مى رفت و آنها از وى با سادگى 

تمام پذيرايى مى كردند.« 
هدایای نوروزی 

»لرد كرزن«، سياستمدار بريتانيايى كه در دوره قاجار سفرى به ايران 
در صفحه  مى شد،   تقديم  شاه  به  كه  نوروزى  پيشكش هاى  درباره  داشته، 
57۰ كتاب »ايران و قضيه ايران«، ترجمه وحيد مازندرانى )انتشارات علمى و 
فرهنگى( نوشته است: »مبالغى كه حضرت شهريارى در عيد نوروز براى رفع 
رنجش و كدورت خاطر شاهانه يا ابراز عنايت ملوكانه دريافت مى نمود، سابقا 

از اقالم عمده درآمد شاهى به شمار مى رفت.« 
گاسپار دروويل فرانسوى هدايايى كه در عيد نوروز به شاه قاجار اهدا 
مى شد را ده ميليون فرانک برآورد كرده است. جيمز موريه مى گويد: »اما شاه 
در عوض به تمام اهل حرم و خدمه بى حد وحصر خود و همچنين به كليه 

حكام و دولتمردان خلعت مى بخشيد.«

حسن فرازمند

سفرنامه هاي نوروزي 
سياحان خارجي در عهد قاجار
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عيدی دادن به 
طبيب مخصوص ناصرالدين شاه

بخش دوّم

سالم نوروزی به روایت یك جهانگرد زن 
»مادام كارالسرن«، جهانگرد معروف ايتاليايى، 
در دورانى كه در دربار ناصرالدين شاه حضور داشت، 
نوروز و آيين هاى آن را از نزديک ديد و در سفرنامه 
خود به توصيف آن پرداخت: »وقتى كه من در تهران 
و  آداب  طبق  نوروز،  فرارسيدن  مناسبت  به  بودم، 
سالم  برگزارى  مقدمات  شاه  قصر  در  كشور  رسوم 
فراهم مى شد. مراسم جشن و عيد در مشرق زمين 
بعد از غروب آفتاب آغاز مى شود. در آن سال كه من 
از درباريان  در تهران بودم، شب نوروز تعداد زيادى 
رفته  شاه  قصر  به  شادباش  براى عرض  صاحب نام، 
بودند ولى به آنان خبر داده شده بود كه فرداى آن 

روز مراسم سالم برگزار نخواهد شد.«
به  »كاشف  مى دهد:  ادامه  ايتاليايى  سياح  اين 
عمل آمد چون در دربار ايران به انجام دادن هيچ كارى 
بدون مشورت با منجمان اقدام نمى كنند، شاه در اين 
را  منجم باشى  نظر  ناخواسته  يا  خواسته  نيز  مورد 
)قران  ستاره ها  نزديكى  علت  به  او  و  بود  خواسته 
كواكب( روز دوم نوروز را براى برگزارى مراسم سالم 
اين كه  از  تهران  مردم  بود.  داده  تشخيص  مناسب 
افتاده بود، شگفت زده  سالم نوروزى به يک روز بعد 
خوشحالى  به  آنها  شگفتى  زودى  به  ولى  شدند، 
اولين  در  كه  را  سيل آسايى  باران  آنها  زيرا  گراييد، 
روز سال در تهران باريدن گرفته بود، به چشم ديدند. 
اين رويداد موجب شد مردم اقبال بيشترى به مساله 
برخى  اما  كنند،  پيدا  رمالى  و  پيشگويى  غيبگويى، 
بيشترى  از ساير مردم هوش و ذكاوت  از مردم كه 
و  نداشتند  باور  ساده انديشى  و  خرافات  به  و  داشتند 
از صدقه سر هواسنج  را  اين معجزه  نبودند،  زودباور 

قصر پادشاه تهران مى دانستند.«

دكتر ژوانس فووريه، طبيب مخصوص ناصرالدين شاه، در صفحه هاي 232-
236 كتاب خود موسوم به »سه سال در دربار ايران «، ترجمه عباس اقبال آشتيانى 
)انتشارات  دنياى كتاب- 1362( درباره مالقات شاه با مردم در عيد نوروز نوشته 

است: »تعيين دقيق نوروز بر عهده منجم باشى شاه بود. پس از اين كه فرارسيدن نوروز توسط منجم باشى 
اعالم گرديد، مردم اقدام به ديد و بازديد از يكديگر مى كردند. از جمله اين مالقات ها ديدار با شاه بود كه به 
آن رسم سالم يا بارعام شاهانه گفته مى شود. بنابراين رسم، همه مردم از طبقات مردم و درباريان و سفراى 
خارجى در محوطه حياط يكى از كاخ هاى شاه واقع در ارگ سلطنتى جمع مى شدند تا با ناصرالدين شاه ديدار 
كنند. شاه نيز براى حاضرين صحبت مى كرد و ضمن تبريک سال نو، آرزوى سالى خوب و پر بركت براى 

مملكت و همگان مى نمود.«
او خاطره روز عيد را اين گونه بيان مى كند: »امروز روز عيد نوروز است و من به عادت هر روز از خيلى 
زود به انتظار بيرون آمدن شاه از در نارنجستان در باغ گلستان قدم مى زنم. اعليحضرت بيرون آمد و مرا به 
اشاره اى به خدمت خود خواست و من پيش رفتم. دامن خود را كه پر از فيروزه بود گشود و از آن ميان با 
دقت تمام سه قطعه درشت تر را جدا كرد. سپس جميع آنها را تحت آزمايش آورد و از آنها آن را كه منظم تر 

و خوشگل تر بود برداشت و به من داد و گفت اين عيدى شماست.«
»نوروز در حقيقت اول سال رسمى ايرانيان است، چه سال هاى اسالمى قمرى است و اعياد و ايام 
سوگوارى ايشان در عرض سال همچنان كه پيش ما ثابت است، ثابت نمى ماند؛ فقط نوروز اليتغير است و 
هميشه درست با روز اول اعتدال ربيعى يعنى موقعى كه آفتاب به برج حمل مى رسد و بهار شروع مى شود، 
تطبيق مى كند و نتيجه اين كيفيت چنين شده است كه امروز زمان تحويل با ساعت شش و نيم بعداز ظهر 

مصادف گرديده و آن را اخترشناس باشى شاه استخراج نموده است.«
او مى نويسد: »تاالر بزرگ موزه كه مراسم سالم در آنجا به عمل خواهد آمد، خيلى زودتر از ساعت 
شش از جمعيت پر شده بود. تمام اعيان مملكتى در آنجا جمع بودند و وزرا و صاحب منصبان نظامى خارجى 
را هم ديدم. اين صاحب منصبان خارجى كه كم و بيش لباس صاحب منصبى ايران را بدون تعارف خريده اند 
در حقيقت خوش نشينانى هستند كه خواسته اند با استخدام اين لباس يا تركيب كردن آن با اجزاي ديگرى از 
لباس هاى نظامى گوناگون، لباسى داشته باشند كه براى مجلس نقليه مناسب تر مى نمايد تا براى مجالس 
جدى. اعليحضرت ساعت شش به تاالر وارد شد و بر روى قالى زربفت كهنه اى كه در پاى تخت فتحعلى شاه 
انداخته بودند به رسم معمولى ايرانى ها نشست و بر بالش مرواريددوز تكيه داد. شاه مثل روزهاى سالم يا 
مهمانى هاى بزرگ در جواهر غرقه بود و نور فراوان چهل چراغ هاى بزرگ و شمعدان ها و چراغ هاى ديوارى 

تاللو عجيبى به آنها مى داد. به عالوه منظره اين تاالر كه سراپا آينه كارى است بسيار خيره كننده است.«
از  عده اى  تخت  طرف  دو  از  هريک  »در  مى كند:  روايت  اين گونه  را  نوروزى  مراسم  ادامه  فووريه 
روحانيون ايستاده اند و روبه روى شاه در چهارقدمى، صدراعظم برپا ايستاده و چند قدم عقب تر در طرف چپ 
ظهيرالدوله رئيس تشريفات و داماد شاه قرار گرفته، من در دوقدمى عقب سر امين السلطان ايستاده ام اما 
قدرى متمايل به طرف راست تا در جلوى جمعيت هاى مختلف اعيان دولت را بهتر ببينم. در دقيقه معين 
اخترشناس باشى باوقار تمام و قدم هاى آهسته به جلوى شاه مى آمد و پس از تنظيم ساعت شروع سال نو را 

اعالم مى كند. سپس عقب عقب خارج مى شود و دو تن از سادات به شاه تبريک و سالمت باد مى گويند.«
شمس العماره، تاالر پذیرایی سفرای خارجی

كارالسرنا  در صفحه هاي  323-339 سفرنامه اش موسوم به »آدم ها و آيين ها در ايران« با ترجمه 
على اصغر سعيدى )زوار- 1362( به توصيف مراسم سالم نوروزى كه در دربار سلطان صاحب قران شاهد 
آن بوده، مى پردازد: »آن روز من براى شركت در مراسم سالم و حضور در جايگاه كه وزير امور خارجه 
براى هيات هاى نمايندگان خارجى و اروپاييان مقيم تهران در نظر گرفته ، دعوت شده بودم. اين جايگاه در 
حياط درونى قصر در سمت چپ تاالر واقع شده بود و براى تماشاى همه حاضران و تمام جزييات مراسم 
و تشريفات سالم، جاى بسيار مناسبى بود. در خيابانى كه به قصر منتهى مى شد، آن چنان انبوه جمعيت 
همه جا را پر كرده بود كه خيلى با زحمت توانستم جايى براى عبور باز كنم. همه زيباترين لباس هاى خود 
و درواقع رخت نو خود را پوشيده بودند، چون مردم باور دارند كه در نوروز پوشيدن لباس نو خوشبختى 
مى آورد. تعداد زيادى از جمعيت كاله هايى بر سر گذاشته بودند كه براى اين مراسم خريدارى شده بود. من 
عبور نمايندگان خارجى را كه همگى با لباس هاى به تمام رسمى و شكوه و شوكت خاصى براى شركت در 
سالم نوروز مى رفتند، به چشم ديدم. وزيران مختار كشورهاى خارج در دربار ايران معموال پيش از آن كه 

شاه به تاالر بيايد، در عمارت خورشيد حضور مى يابند.«
وى با اشاره به تبريک عيد نوروز سفراى خارجى به پادشاه قاجار مى نويسد: »اين نمايندگان از جانب 
دولت هاى متبوعشان توسط مترجمان خويش به شاه سال نو را تبريک مى گويند و شاه هم به همان ترتيب 
و از طريق همان مترجمان جواب الزم را مى دهد. نظاميان در صف هاى مرتب و با آهنگ دسته موزيک در 
رديف هاى اول، از خيابان ها مى  گذشتند. در ميدان توپخانه، توپچى ها ميان گلوله هاى طاليى و نقره اى رنگ 
توپ كه آنها را به صورت هرم درآورده بودند و زير آفتاب مى درخشيدند و دستگاه هاى توپ كه آنها را هم 

خوب جال داده بودند، ايستاده و آماده شليک بودند.«
اين جهانگرد مى گويد كه مقامات بلندپايه كشورى و افسران ارتش، روساى ادارات مختلف، طبقات 
روحانى، وقايع نگار، ملک الشعراى دربار و جمعيتى از قشرهاى گوناگون براى عرض شادباش به شاه راهى 
قصر مى شدند و اين گونه ادامه مى دهد: »فراشان كه سينى هاى پر از شيرينى روى سر داشتند و روى آنها 
روپوش زربفتى نيز انداخته بودند، به هر سو در رفت و آمد بودند. عده زيادى زن با چادرهاى نو زردوزى 
شده از كنار من مى گذشتند. جالى كفش هاى ساغرى سرخ، زرد، آبى و سبزرنگ آنان از دور داد مى زد كه 

براى اولين بار است آنها را مى پوشند.« 
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تا پيش از اين برخى از دستگاه ها و آالت و ادوات قديمى چاپ 
و نشر متعلق به موسسه اطالعات در يک سالن كوچک نگهدارى 
مى شدند كه بازديدكنندگان از موسسه مى توانستند از آنها هم ديدن 
كنند. اما امسال باالخره بعد از سال ها، ايده توسعه اين قسمت كه 
به عنوان موزه موسس��ه اطالعات ش��ناخته مى شد تا حد يک موزه 

تماشايى به همت برخى از كاركنان موسسه اجرايى شد.

سيدعلى محمد هاشمى، مسئول احداث و توسعه موزه روزنامه 
اطالعات مى گويد: ما پيش حاج آقا دعايى رفتيم و گفتيم خوب است 
براى نمايش دس��تگاه ها و ادوات قديمى كه در انبار تلنبار ش��ده اند 
فضايى را در نظر بگيريم و باتوجه به س��بقه تاريخى آنها چيدمانى 
انجام بدهيم تا بتوانيم اين وسايل را براى عالقه مندان در معرض 

نمايش بگذاريم. 
من چندين سال است كه به اين فكر هستم و ازآنجا كه به عنوان 
نماينده موسسه اطالعات در محافل نمايشگاهى مطبوعاتى شركت 
مى كنم هميش��ه با اين درخواس��ت از سوى مخاطبان مواجه بودم 
كه از پرس��ابقه ترين روزنامه كشور مى خواستند چنين ابتكارعملى 
به خرج بدهد. بخش��ى از اين درخواس��ت ها در دفاتر نظرس��نجى 
روزنامه در نمايش��گاه مطبوعات ثبت ش��ده است و بخشى توسط 
مردم و ميهمانان موسسه به شكل مستقيم بيان مى شد كه ما هم 
آن را منتقل مى كرديم. برخى افراد كه آشنايى بيشترى با روزنامه 
اطالعات دارند توقع داش��تند به موزه روزنامه بهاى بيش��ترى داده 

شود تا حالت واقعى موزه به خودش بگيرد.
بنابراي��ن با موافق��ت مديريت روزنامه، فض��اى بزرگ ترى 

)در ح��دود 3۰۰ مت��ر( به اي��ن كار اختصاص داده ش��د و با صرف 
كمترين هزينه تصميم به احداث موزه گرفتيم. نصب سقف كاذب، 
نورپردازى، اصالحات و تعميرات و ساخت ويترين ها از صفر تا صد 
توس��ط كاركنان موسسه اطالعات تحت مديريت مهندس جاويد 

يزدانى انجام شد.
اين اتفاق براى اولين بار اس��ت كه مى افتد و تنها نش��ريه اى 
كه موزه دارد، موسس��ه اطالعات است؛ بااين حال چندسال پيش 
رييس وقت شوراى شهر كمكى به راه اندازى اين موزه نكرد و همه 

كارها با هزينه خود موسسه انجام شده است.
 برخى دستگاه ها همچنان قابليت استفاده دارند و مى توانيم 
دمو )نسخه نمايشى( آنها را به صورت زنده نمايش بدهيم. همچنين 
امكان اس��تفاده از سيستم واقعيت افزوده را فراهم كرديم، طورى 
كه با اسكن باركد توسط گوشى تلفن همراه هوشمند، توضيح الزم 
درباره اغلب اقالم و دستگاه هاى موزه توسط فيلم در اختيار مخاطب 

قرار خواهد گرفت.
ما سعى كرده ايم تمامى قطعاتى را كه از سال 13۰5 در چاپ، 
انتشار و توزيع روزنامه مورد استفاده بوده اند حفظ كنيم تا در اين موزه 
به نمايش دربيايند. اولين ماشين چاپ دستى روزنامه، اولين گارسه 
حروفچينى دستى، ماشين هاى الينوتايپ يا سربى، تكنولوژى پانچ 

و كامپيوترهاى ابتدايى از جمله اين وسايل هستند.
روزنامه اطالعات اولين موسسه رسانه اى بود كه اسكنرهاى 
اوليه را در اوايل دهه شصت به كار گرفت. اين اسكنرها مى توانستند 
تصاويرى را كه رويشان چسبانده مى شد با كيفيت باال اسكن كنند. 
نمونه اى از آنها در موزه وجود دارد. درحال حاضر اسكنرها تا اندازه 

دوربين تلفن همراه كوچک شده اند. 
از آنجا كه دستگاه هاى چاپى كه در دوران مختلف در موسسه 
به كار گرفته ش��ده بس��يار بزرگ بوده اند، فقط اولين دستگاه چاپ 
دس��تى در موزه وجود دارد؛ به ج��ز آن بازديدكنندگان مى توانند از 

دستگاه هاى چاپ فعلى كه در حال كار هستند ديدن كنند.
آقاى هاش��مى با اش��اره به دوچرخه اى كه وسط سالن موزه 
به چشم مى خورد مى گويد: توزيع روزنامه ابتدا توسط دستفروشان 
و سپس توسط همكاران بخش توزيع با دوچرخه و موتور سه چرخه 
انجام مى گرفت. درحال حاضر اين كار توس��ط خودروهاى روزنامه 

انجام مى ش��ود. موسس��ه اطالعات در هر جا كه توسط جمهورى 
اسالمى ايران نام شهر به آن اطالق شود، حضور دارد و داراى 5۸۰ 

نمايندگى در سراسر ايران است.
در موزه تعدادى اقالم ادارى هم وجود دارد، از جمله چرتكه، 
ماشين حساب هاى دستى، المپى و برقى و كامپيوترهاى حسابگر 

كه فيش هاى حقوقى و ادارى توسط آنها به چاپ مى رسيد.
زمانى كه براى درج نش��انى و مشخصات مشتركان روزنامه 
براى ارس��ال نشريات به آنها سيس��تم كامپيوترى وجود نداشت، 
نشانى مشتركان روى مهرهاى فلزى چاپ مى شد تا هر روز توسط 
دس��تگاه و اين مهرها روى پاكت ها اس��تامپ شود. تعدادى از اين 

پليت ها )صفحات فلزى( نيز در موزه وجود دارد.
يک دستگاه صحافى دستى در موزه هست كه مجالت توسط 

آن مفتول مى شدند. 
كارگران بخش سيلندرسازى بايد محيط را در دماى خاصى 
نگه مى داش��تند تا زمانى كه محتويات فيلم به سيلندر داده مى شد 
مش��كلى پيش نيايد. به اين منظور از يک دماسنج قديمى استفاده 
مى كردند كه امروز در موزه روزنامه اس��ت؛ دس��تگاهى كه در نگاه 

اول نمى ش��ود حدس زد چيس��ت و براى چه مقصودى به كار برده 
مى شود.

ب��راى آن كه موزه صرفا به محل نمايش دس��تگاه هاى فنى 
و خش��ن تبديل نش��ود، ديوارها با تعدادى تابلو، تصاوير اهدايى و 
تقديرنامه هايى كه هر يک به نوعى با تاريخچه موسسه اطالعات 

مرتبط هستند آراسته شده اند.

مژده ای برای سال 1398

موزه موسسه اطالعات در سال آينده افتتاح می شود
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البته بخش��ى از تابلوها و تقديرنامه هاى ارزش��مند موسسه 
در دفاتر مديران يا س��الن تش��ريفات قرار دارند كه ممكن اس��ت 
بعدها به موزه منتقل شوند، از جمله تصوير كميابى از داخل مرقد 
امام رضا)ع( كه درحال حاضر در س��الن تشريفات براى ميهمانان 

موسسه نصب شده است.
ميز س��ناتور عباس مسعودى يكى ديگر از وسايل به نمايش 
درآمده در موزه است. بنيانگذار موسسه اطالعات در دفتر كار خود 

از دنيا رفت و اين ميز تداعى كننده مرگ نوستالژيک اوست.
در گذش��ته، موسسه اطالعات با خبرگزارى هاى معتبر دنيا 
مانند فرانس پرس، يونايتدپرس، رويترز و آسوش��يتدپرس طرف 
قرارداد بود و آنها حتى امكان ارس��ال تصاوير راديويى را توس��ط 
دستگاه هايى كه درحال حاضر در موزه نگهدارى مى شوند داشتند. 
توس��ط اين دس��تگاه ها كه به راديو فوتو معروفند، روزى يكى دو 
عكس دريافت مى ش��د كه پس از ظهور در روزنامه مورد استفاده 
قرار مى گرفت. برخى از تصاوير تاريخى از جنگ ويتنام و كودتاها 

به اين شكل در اختيار روزنامه اطالعات قرار گرفته اند.
بعده��ا اخب��ار خبرگزارى ه��اى بين الملل��ى ب��ه تلفن هاى 
اختصاصى فرستاده مى شد. در نهايت وقتى كامپيوتر رواج پيدا كرد 

همه توانستند از طريق اينترنت به خبرها دسترسى پيدا كنند.
همچني��ن تع��دادى از راديوه��اى ق��وى كه در گذش��ته 
دائما برنامه هاى راديوهاى بيگانه توس��ط آنها ضبط مى ش��د تا 
محتوايش��ان در اختيار سرويس هاى مختلف روزنامه قرار بگيرد 

در موزه به نمايش گذاشته شده اند.
نوار حاوى گزارش نخستين سفر فرح پهلوى به عنوان ملكه 
آينده ايران به فرانسه كه در يكى از دستگاه هاى ضبط قرار داشته 

هنوز از آن خارج نشده است.
 آقاى هاشمى با بيان اين موضوع مى افزايد: وقتى اين نوار را 
براى بهرام مسعودى )فرزند عباس مسعودى( پخش كردم تعجب 

كرد، زيرا از وجود آن خبر نداشت.
داستان پيداشدن اين دستگاه و نوار داخل آن شنيدنى است. 
آقاى هاشمى دستگاه را در ميان آت وآشغال هايى كه در ساختمان 
قديمى امور مشتركان روزنامه ريخته شده بود پيدا كرده و نسبت 
به آن كنجكاو شده، كاتالوگ آن را جستجو كرده، خوانده و متوجه 
ش��ده با برق 11۰ ولت كار مى كند. س��رانجام توانسته دستگاه را 
به كار بيندازد و راز آن را كشف كند. سپس تا زمان گشايش موزه 

آن را در دفتر كار خود نگهدارى كرده است.
در آين��ده برخ��ى آيتم ه��اى ديگ��ر از قبي��ل تصاوير همه 
سردبيران دوران مختلف روزنامه به موزه اطالعات افزوده خواهند 

ش��د. همچنين از اداره پشتيبانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اطالع داده اند كه يک ماشين چاپ مازاد، از همان نوع كه زمانى 
در موسسه اطالعات استفاده مى شد را در اختيار دارند و مى خواهند 

آن را به اين موزه اهدا كنند. 
موزه موسس��ه اطالعات به يارى خدا در سال 139۸ افتتاح 
خواهد شد و گروه هاى مختلف و مرتبط مانند دانشجويان رسانه، 
ارتباطات، چاپ و گرافيک مى توانند از آن ديدن كنند. فعال براى 
چاپ بليت و بازديد آزاد برنامه ريزى نش��ده اس��ت و اين پيشنهاد 

بايد در هيأت مديره موسسه مطرح شود.
مهندس جاويد يزدانى، سرپرست تعميرات و ساخت و توليد 
موسسه اطالعات، درباره اقداماتى كه براى راه اندازى موزه انجام 
شده است مى گويد: تعدادى از قطعات بعضى دستگاه ها باز شده 
بود يا كسرى داشت. بعضى دستگاه ها هم براى جابه جايى بايد باز 
و به چند قطعه تقسيم مى شدند. بازسازى دستگاه ها، دكورسازى 
و ساخت ويترين ها كار يک تيم 36 نفره از همكاران ما و پرسنل 
قس��مت برق موسسه اس��ت كه زيرنظر على آذرنيا، كار چيدمان 

موزه را هم برعهده گرفتند.
وى مى افزاي��د: دس��تگاه هاى فن��ى قديمى كه به ش��كل 
مكانيكى كار مى كنند و رنگ و بوى گذش��ته را دارند، براى من 

جالب ترند.

على آذرنيا، دبير س��رويس عكس روزنامه اطالعات، درباره 
تاريخچه عكس در مطبوعات ايران مى گويد: دهم تير 13۰6 براى 
اولين بار عكس وارد مطبوعات ايران شد و تصويرى از رضاشاه در 
روزنامه اطالعات به چاپ رس��يد. اولين سرويس عكس مطبوعات  
اوايل دهه سي توسط ايوب كالنترى در روزنامه اطالعات راه اندازى 
شد. روزنامه اطالعات در بسيارى از زمينه هاى مطبوعاتى پيشتاز 

است و وجود چنين موزه اى مى تواند مويد اين موضوع باشد.
همزمان با تاجگذارى محمدرضاشاه، موسسه اطالعات براى 
نش��ان دادن س��طح تكنولوژى موجود در كشور، اقدام به چاپ يک 
ويژه نام��ه رنگ��ى در 24 صفحه كرد؛ اگرچ��ه در آن زمان روزنامه 
به صورت س��ياه و س��فيد چاپ مى شد تا توليد آن مقرون به صرفه 
باش��د. بع��د از انقالب هم از آنجا ك��ه هزينه چاپ رنگى باال بود، تا 
مدت ها فقط در ايام خاص مانند 22 بهمن روزنامه به شكل رنگى 
چاپ مى ش��د. از س��ال 1377 روزنامه اطالعات با صفحات رنگى 

به چاپ رسيد. 
در م��وزه موسس��ه اطالع��ات تعدادى دوربي��ن  قديمى كه 
عكس هاى آنها توس��ط نگاتيو در آتليه چاپ مى ش��د وجود دارد. 
پيش از انقالب در موسسه اطالعات آتليه و پرده آبى وجود داشت 
تا تصويربردارى حرفه اى از هنرمندان و ورزشكاران در همان محل 

موسسه انجام شود. 

عكس ها: احسان كاظم لو
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هفت شهر عيد

نوروز در بيش از ده كش��ور جهان جش��ن 
گرفته مى شود. در اين ميان دوازده كشور ايران، 
افغانس��تان، پاكستان، قزاقس��تان، ازبكستان، 
تاجيكس��تان،  تركمنس��تان،  قرقيزس��تان، 
آذربايج��ان، عراق، تركي��ه و هند، عضو پرونده 
ثبت جهانى نوروز هس��تند و كشورهاى چين و 
مغولس��تان نيز قصد ارائه تقاضاى رسمى براى 

پيوستن به اين پرونده را  دارند.

گردهمایی گروه اقوام پارس در تخت جمشيد برای گراميداشت نوروز- ایران

رقص سنتی آذربایجانی- باكو/ جمهوری آذربایجان ریختن سمنو در كاسه- اولگی/ غرب مغولستان
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آیين های نوروزی در ميان كودكان و نوجوانان- تركيه

سفره نوروز- كاشغر / غرب چين

نوروزگاه شهر دوشنبه - جمهوري تاجيكستان

خوان نوروزی كه با تعدادی از اقالم هفت شين و برخی از
اقالم هفت سين تزئين شده است- جمهوری تاجيكستان

نوید بهار- سمرقند/ جمهوری ازبكستان
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جاذبه های طبيعی
باداب س��ورت، چش��مه اى كم نظير در روستاى ارس��ت بخش چهاردانگه استان مازندران است. اين 
چش��مه به لطف بى توجهى ش��گفت آور مسئوالن متولى گردشگرى در شرف نابودى كامل قرار دارد. حاال 
كه هيچ مسئولى به فكر وضعيت اين سايت گردشگرى فوق العاده نيست، از مردم غيرمسئول همين قدر 

برمى آيد كه به اين منطقه سفر نكنند!
راه رفتن با كفش هاى عاج دار و ميخ دار روى حوضچه هاى پلكانى رنگارنگى كه نظيرش��ان فقط در 

چند كشور دنيا مانند آمريكا، نيوزلند و تركيه وجود دارد، بافت آنها را از بين مى برد.
كمپينگ در كنار چشمه  باداب سورت كه معموال با كباب درست كردن و ريختن زباله در اطراف آن 
همراه است، اين گنجينه ارزشمند را در معرض خطر جدى قرار داده و بيم آن مى رود كه نسل هاى آينده 

جز افسانه اى از آن نشنوند.

زیستگاه های یوزپلنگ ایرانی
استان سمنان، استانى است كه همزمان چهارفصل را مى توان در آن ديد. مناظر بديع جنگل ابر هر بيننده اى را ميخكوب مى كند اما اگر 

قرار باشد سفر به اين استان نسل موجود زنده اى را منقرض كند، بهتر است فعال دور آن خط قرمز بكشيم.
طى 16 سال گذشته 42 قالده يوز در ايران تلف شده اند كه 7۰ درصد آنها مربوط به تصادفات جاده اى بوده است. مناطق توران در استان  
سمنان، راور در كرمان، نايبندان در خراسان جنوبى، مياندشت در خراسان شمالى، بردسكن در خراسان رضوى و پارک ملى كوير عباس آباد 
اصفهان زيستگاه هاى اصلى يوزپلنگ ايرانى هستند. اگرچه در سال هاى اخير به همت فعاالن محيط زيست، اقدامات خوبى در راستاى خريد 
آغل هاى دامداران و خروج آنها از زيستگاه يوزپلنگ ها انجام شده اما تا اطالع ثانوى بهتر است از انجام سفرهاى غيرضرورى و تفريحى به 

اين مناطق خوددارى كنيم يا با احتياط كامل در جاده ها برانيم.

گردشگری
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    ايران، جاذبه هاى طبيعى و تاريخى بسيار دارد. چندسالى مى شود كه 
گردشگران ايرانى به جز شم�ال كشور، نقاط ديدنى ديگر را هم شناسايى 
كرده اند اما اين دليل نمى شود هركس به هرجا دلش خواست برود. مرور اين 

مطلب نشان مى دهد كه چرا در ايران نبايد به برخى مناطق سفر كرد! 

در ایران به این مناطق
 سفر نکنید!
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سفر از روی ُمد!
تا چندس��ال پيش مقصد اغلب تورهاى گردش��گرى، مناطق خوش آب و هوا و ييالقى مانند كنار دريا يا قلعه رودخان گيالن بود. فرهنگى تر ها هم مقصدى مثل كاش��ان را انتخاب مى كردند تا خانه هاى 

تاريخى را ببينند و با گالب گيرى آشنا شوند.
بعد كويرنوردى مد شد؛ يعنى شترسوارى و آفرود و عكس گرفتن با كوير بى انتهاى طاليى. هركس با لباس خاكى رنگ يا سبز لجنى در كوير عكس نداشت، از كاروان مد ايرانگردى عقب افتاده بود.

در سال گذشته ظاهرا سفر به جزاير خليج فارس مد شده بود. گردشگران، خاک رنگارنگ جزيره هرمز و خاک نقره اى جزيره هنگام را به توبره مى كشيدند و براى يادگارى با خودشان مى بردند.
از االن به شما مى گويم كه در سال آينده سفر به مناطق كمتر شناخته شده ايران مد خواهد شد؛ جاهايى كه درحال حاضر بيشتر براى باستان شناسان، گياه شناسان و عالقه مندان به تاريخ و جغرافى جذابيت 

دارد. يعنى به زودى نوعى از ايرانگردى مد خواهد شد كه براساس آن هركس به جاى عجيب و غريب ترى برود و عكس هاى شگفت انگيزترى در اينستاگرامش به اشتراک بگذارد برنده است!
اگرچه ممكن است يكى دوشب خوابيدن در يک خانه بومگردى و خوردن يكى دو وعده غذاى محلى اندكى به اقتصاد يک منطقه كمک كند اما بايد حساب و كتاب كرد كه تردد بيش از اندازه گردشگراِن 

بى توجه به فرهنگ و طبيعت يک منطقه چه آثار سوئى مى تواند در آن منطقه داشته باشد. 
اين طور كه پيداس��ت هر مقصدى را كه در نظر بگيريم، س��فر به آن با خس��ران و حس��رت همراه خواهد بود. ش��ايد بهتر باشد امسال نوروز به جاى سفر، كمى درباره مهربانى با محيط زيست و توجه به آثار 

باستانى مطالعه كنيم، پيش از آن كه الزم باشد به اتاقمان برويم و به كارهاى زشتمان بينديشيم! 

دریا و جنگل
هنوز ياد نگرفته ايم چطور از طبيعت كشورمان نگهدارى 
كنيم. مى گويند طورى از طبيعت خارج شويد كه انگار هرگز 
به آن وارد نشده بوديد؛ يعنى هيچ اثرى از حضور خود در آن 
به جا نگذاريد. اما نگاهى به وضعيت امروز جنگل ها، درياها، 
درياچه ها، تاالب  ها، رودخانه ها و چش��مه ها نش��ان مى دهد 
كه چه به روزش��ان آورده ايم،  طورى كه اگر جنگل يا ساحل 
پاكيزه اى به تورمان خورد، اولين كارى كه مى كنيم اين است 
كه عكس��ى از آن مى گيريم و در اينترنت مى گذاريم و مثال 

مى نويسيم اينجا سوييس نيست، گيالن خودمان است!
اگر قرار نيس��ت ياد بگيريم كه جنگل و رودخانه و دريا 
و حتى جوى داخل ش��هر، س��طل زباله ما نيست، همان بهتر 
ك��ه قيد رفتن به س��واحل را بزني��م و آنها را بيش از اين نابود 

نكنيم.
تصويرى كه مالحظه مى كنيد، مربوط به پش��ت س��د 
لتي��ان در نزديك��ى تهران اس��ت، جايى كه آب آش��اميدنى 

پايتخت را تأمين مى كند!

جاذبه های تاریخی
در جنوب شهر دامغان منطقه اى وجود دارد كه در آن سه طبقه متمايز مربوط به 

دوران پيش از تاريخ تشخيص داده شده است. 
 ازآنجا كه همه چيزمان بايد به همه چيزمان بيايد، اين منطقه كه با نام تپه حصار 
شناخته مى شود نيز مانند بسيارى ديگر از مناطق تاريخى كشور به حال خود رها شده 
است. در آنجا مى توان سفال ها و اسكلت هاى انسانى مربوط به هفت هزارسال پيش 
از مي��الد را ك��ه از خاک بيرون زده اند مش��اهده كرد. همچنين آثار حفارى غارتگران 
ميراث فرهنگى كه به دنبال گنجينه هاى ارزش��مند، تپه ها را س��وراخ سوراخ كرده اند 

به چشم مى خورد.
اين منطقه به يک نگهبان سپرده شده است كه از بيم جانش شب ها جرأت بيرون 
آمدن از اتاقک خود را ندارد. براى تكميل نابودى تپه حصار، هرچند ساعت يک بار هم 
قطارهاى تهران- مش��هد از وس��ط اين محوطه هفت هزارساله عبور مى كنند و لرزه 

براندام ديوارهاى خشتى تاريخى مى اندازند! 
ازاين دست مناطق در سراسر ايران كم نداريم، از قصر شيرين و مهاباد و شوش 
تا زابل و چابهار و بوش��هر و بندرعباس پر اس��ت از جاذبه هاى تاريخى كه در معرض 

خطر نابودى قرار دارند. 
سفر به چنين مناطقى نه تنها براى همه جذاب نيست بلكه براى عالقه مندان نيز 
جز تأسف حاصلى در بر ندارد و به طور ناخواسته منجر به نابودى كامل آثار باقى مانده 

در خاک زير پاى آنها مى شود.
س��تون مهره هاى اسكلت بخت برگشته متعلق به هزاران سال پيش در تصوير 

مشخص شده است!
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كاخ سعد آباد
در  و  البرز  رشته كوه  دامنه  در  تهران  سعد آباد  كاخ 
شده  واقع  تهران  منطقه  آب وهواترين  خوش  و  شمالى ترين 
موزه  مرمر،  كاخ  زيبايى هاى  مى توان گفت  اين حال  با  است. 
فصل  هيچ  در  و شمس  اسود  كاخ  ميرعماد،  موزه  ماشين ها، 

ديگرى مانند بهار به چشم نمى آيد! 
 مجموعه سعدآباد شامل جنگل طبيعى، چشمه سار، قنات ، 
باغستان ، گلخانه  و خيابان، حدود 1۸۰ هكتار مساحت دارد. در 
زمان قاجار از اين كاخ به عنوان محل استقرار تابستانى شاهان 
قاجار استفاده مى شد و در زمان پهلوى اول نيز استراحتگاه او 
به شمار مى رفت. كاخ سعدآباد بعدها به پهلوى دوم رسيد و او 
ايجاد  متعددى  اصالحات  و  تغييرات  كاخ،  ساختمان هاى  در 

كرد. 
مختلف  موزه   1۸ شامل  سعدآباد  كاخ  مجموعه 

است كه در گذشته ساختمان هر كدام از آنها، كاخ 
اختصاصى يكى از اعضاى خانواده شاهنشاهى 

از جمله مهم ترين موزه هاى  بوده است. 
داير در مجموع��ه ك��اخ سع��دآباد 

سبز،  موزه  كاخ  به  مى توان 
م��وزه برادران امي��دوار، 

موزه استاد فرشچيان 
و موزه هنرهاى 

اشاره  زيبا 
كرد. 

برج آزادی
شناخته  شهياد  برج  نام  به  گذشته  در  كه  آزادى  برج 
در  البته  و  است  تهران  شهر  نمادهاى  اصلى ترين  از  مى شد، 
تمامي دنيا، ايران را با اين نماد مى شناسند. بناى ميدان آزادى 
حسين  ايرانى،  توانمند  معمار  توسط   1349 سال  در  تهران 

امانت، با سبكى تاريخى- هخامنشى ساخته شد.
فضاهاى  شهرى،  المان  يک  به عنوان  زيبا  برج  اين 
و  كتابخانه  موزه،  همچون  كاربردى  و  زيبا  بسيار  معمارى 

سالن هاى چند منظوره هم دارد. 
هر گردشگرى كه به تهران سفر مى كند و عالقه مندان 
آزادى  برج  از  هستند،  تهران  ساكن  كه  هنر  و  فرهنگ  به 
برنامه هاى  در  نيز عموما  ايرانگردى  تورهاى  بازديد مى كنند. 
قرار  اولويت  در  را  موزه  اين  از  بازديد  خود  تهرانگردى 

مى دهند.

موزه ایران باستان
اگر مى خواهيد تعطيالت نوروزيتان متفاوت تر از سال هاى 
پيش باشد، بايد ديدار از موزه ايران باستان را به شما توصيه 
باشيد  داشته  تاريخ عالقه  به  نمى كند  فرقى  اصال هم  كنيم. 
بناى  را غافلگير مى كند.  از موزه ملى حتما شما  نه، ديدار  يا 
و طرحى  است  كازرون  در  بيشاپور  كاخ  از  گرفته  الهام  موزه 

چليپايى دارد.
بهترين نمونه از يافته هاى تاريخى كشور را مى توانيد در 
آشنا  باستانى  ايران  عظمت  پر  گذشته  با  و  ببينيد  موزه  اين 

شويد.

خيابان وليعصر
وليعصر  خيابان  تهران،  خيابان  زيباترين  و  طوالنى ترين 
خيابان  بلندترين  لقب  كيلومترى   17.9 طولى  با  كه  است 
تهران  نقطه  جنوبى ترين  خيابان  اين  دارد.  هم  را  خاورميانه 
را به بخش هاى شمالى شهر متصل مى كند. در مسير خيابان 
بسيارى  پارک هاى  جذاب،  فروشگاه هاى  از  غير  به  وليعصر 

زيبايى مانند پارک ساعى و پارک ملت نيز وجود دارند.

برج ميالد
تهران  نقطه  بلندترين  در  حضور  تجربه  مى خواهيد  اگر 
را داشته باشيد، حتما سرى به برج ميالد بزنيد. ميالد، برجى 
چندمنظوره و مخابراتى در تهران است كه به عنوان بلندترين 
به راحتى يک  نيز شناخته مى شود. ميالد مى تواند  برج كشور 
روز از تعطيالت نوروزى شما را براى ديدار و گردش به خود 
اختصاص بدهد. همچنين با انواع رستوران، كافى شاپ و مراكز 
ميزبانى  را  شما  خوبى  به  سفر  انتهاى  تا  ورود  بدو  در  خريد 

مى كند. 
البته در عيدنوروز فرصت استفاده از تخفيف هاى بازديد 
از برج ميالد را هم خواهيد داشت، اما توصيه مى كنيم با جيبى 
پرپول به ديدار از برج ميالد برويد، چون مطمئنا دست خالى 

بازنخواهيد گشت. 

دربند 
شايد هرچيزى در تهران كهنه و تكرارى شود، اما دربند 
هرروز  اگر  دارد، حتى  غافلگيرى شما  براى  جذابيتى  هميشه 
تهران حوصله تان  در  زمان  هر  برويد.  دربند  از  ديدار  به 
سررفت، مى توانيد به دربند برويد تا حس و حال خستگى 

و افسردگى از وجودتان بيرون برود. 
و  آب  خوش  منطقه اى  دربند 
عالوه  و  است  البرز  كوه  دامنه  در  هوا 
بسيار  مسيرهاى  زيبايش،  طبيعت  بر 
كوهنوردى  و  پياده روى  براى  زيبايى 
دارد. شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد 
كه براساس نظرسنجى هاى انجام شده، 
شهروندان  گزينه  اولين  هميشه  دربند 
از  پذيرايى  و  گردشگرى  براى  تهران 

مسافران خارجى و داخلى است.

تعطيالت نوروز در تهران

يک تجربه متفاوت

اگر نوروز امس��ال به هر دليلى از تهران بيرون 
نمى روي��د يا قصد س��فر به ته��ران را داريد، نگران 
نباش��يد! نوروز امسال مى توانيد تجربه اى متفاوت از 
تعطيالت عيد نوروز در تهران داش��ته باشيد. با يک 
سوم هزينه اى كه هميشه براى خريد بليت هواپيما 
يا قطار براى س��فرهاى داخلى ص��رف مى كرديد، 

مى توانيد از تمام زيبايى هاى تهران ديدن كنيد.
اگر تصورتان از تهران ش��هرى ش��لوغ و پر از 
آلودگى و ترافيک است، بايد در عيد نوروز به تهران 
سفر كنيد تا نظرتان در مورد پايتخت كشور به كلى 
تغيير كند. پايتخت در نوروز واقعا ديدنى مى ش��ود و 
بهتري��ن زمان براى لذت بردن از آب و هواى تهران 

هم همين زمان است. 

گر دشگري
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پل طبيعت 
پل طبيعت يكى ديگر از نمادهاى پايتخت است كه 
عنوان بزرگ ترين پل پياده روى تهران را هم به خود 
اختصاص مى دهد. پل طبيعت در سه طبقه همه روزه 
مى خواهيد  اگر  و  است  بسيارى  عالقه مندان  ميزبان 
پل  زيبايى هاى  از  ديدار  به  ممكن  زمان  بهترين  در 

طبيعت برويد، نوروز را از دست ندهيد. 

پارک ملت
و  است  تهران  پارک هاى  قديمى ترين  از  پارک ملت 
اگر به دنبال آرامش در تهران هميشه شلوغ مى گرديد، 
انتخاب مناسبى خواهد بود. از جمله جاذبه هاى ديدنى 
پارک ملت، مجموعه پرديس، مجسمه هاى مشاهير، 

مجسمه مادر و آبنماى موزيكال هستند.
همچنين در فصل بهار شهردارى تهران براى استقبال 
از مسافران و ميهمانان نوروزى، پارک را با گل هاى 
بسيار زيبا رنگارنگ مى كند تا بهترين منظره از پارک 

ملت را براى شما به وجود بياورد.  

موزه هنرهای معاصر
موزه هنرهاى معاصر در ضلع شمالى بلوار كشاورز و 
از بهترين مكان هايى  بخش غربى پارک الله، يكى 
ديدن  آن  از  نوروز  تعطيالت  در  مى توانيد  كه  است 
ديبا  كامران  همت  به   1356 سال  در  بنا  اين  كنيد. 
و با حمايت هاى فرح پهلوى ساخته شده است. موزه 
هنرهاى معاصر، مركز مهم ترين رويدادهاى فرهنگى 
مهم ترين  و  است  تجسمى  هنرهاى  به ويژه  كشور، 

مجموعه از هنرهاى غربى را در خود دارد. 

كاخ گلستان 
كاخ گلستان يكى از بهترين مكان هاى تاريخى شهر 
حكومت هاى  دوران  از  يادگارهايى  كه  است  تهران 
زنديه، صفوى و قاجار را در خود جا داده است. اين 
بنا از نظر تاريخى شاهد وقايع بسيار مهمى همچون 
انقالب مشروطه و تاجگذارى پهلوى اول و دوم بوده 
مرمر،  مثل تخت  زيبايى  آثار هنرى  است. همچنين 
به  شهررى  از  كه  قاجار  شاه  ناصرالدين  قبر  سنگ 
ساير  و  كمال الملک  از  آثارى  و  شده  منتقل  اينجا 
دارند.  قرار  كاخ  اين  در  خارجى  و  ايرانى  هنرمندان 
آينه و  تاالر  زيبايى همچون شمس العماره و  بناهاى 

عمارت بادگير هم بسيار مورد توجه گردشگران اند.
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در  ريشه شان  هنوز  مراسم  كه  پيش  سال  ده  چند  همين  تا 
خاک بود، نوروز رنگ ديگرى داشت. از زمان به تخت نشستن 
جمشيد تا امروز، ايرانيان نوروز را به دو دليل جشن مى گيرند، 
اول براى پشت سر گذاشتن سردى و بى مهرى و دوم  براى 
سر  پشت  را  بى مهرى  تا  اما  مهر.  و  گرمى  به  روى آوردن 
نگذاريم و فراموشش نكنيم نمى توانيم رو به مهر و دوستى 

بياوريم و روزهايمان نو نمى شود.
به  كه  است  اين  داريم  نو  سال  درک  در  ما  كه  اشكالى 
غم  اين كه  بدون  شد  شاد  مى شود  كه  مى كنيم  تصور  غلط 
توجه  ولى  دنبال شادى مى گرديم  به  كرد. همه  فراموش  را 

نداريم كه سايه غم بلند و كشيده پشت سرمان مى آيد.
شادى مثل يک پرنده خوش آواز است كه روى شاخه درختى 
در گوشه حياط مى نشيند و آوازى مى خواند و بعد پر مى زند 
و مى رود اما غم مثل كالغ سهمگين »ادگار آلن پو« وقتى 
با زور  بايد  بيرون نمى رود،  به خودى خود  آمد  به خانه شما 

بيرونش كرد.
كالغ  نام  به  دارد  شعرى  آمريكايى  معروف  شاعر  آلن پو، 
است  غم  نماد  كه  سهمگينى  كالغ  شعر  اين  در  سهمگين. 
شب هنگامى در خانه شاعر را مى كوبد. وقتى كه در باز مى شود 
پرنده شوم به درون مى آيد  و برفراز مجسمه اى كه نماد خرد 
است مى نشيند و سايه وحشتناكش تمامي اتاق را پر مى كند. 
شاعر به  هرزبانى از پرنده مى خواهد كه اتاق را ترک كند ولى 

پرنده فقط يک پاسخ دارد: هرگز!
تا  مى ماند  آلن پو  دل  خانه  در  همچنان  منحوس  سايه  اين   
اين كه بدن بى جان شاعر را بر روى يكى از نيمكت هاى كنار 

خيابان در شهر بالتيمور پيدا مى كنند.  
فرهنگ نوروز در واقع يک دستورالعمل كاربردى است براى 
رهايى از دست سايه غم. غم را از خانه بيرون كردن فرهنگ 
مى خواهد و ايرانيان طى قرن ها ستيز با مصيبت هاى بزرگ 
براى خودشان فرهنگى ساخته اند كه با كمک همديگر خاطره 
باز كنند  سياه مصيبت ها را از ذهن و دل دور كنند و جايى 

براى اميد به روزهاى سپيد نو.
و  اسكندر  حمالت  مثل  مصيبت هايى  از  است  پر  ما  تاريخ 
مغول و اشرف افغان. عالوه بر اين ها طبيعت نيز هرازگاهى 
اضافه  ما  بر غم هاى  و قحطى ها غمى  و سيل ها  زلزله ها  با 

كرده است. 

با اين همه ما ايرانيان ياد گرفته ايم كه از داالن غم ها بگذريم 
و شاد بيرون بياييم. ما ايرانى ها فرهنگ مقابله سازنده با غم 
را در طول تاريخ ياد گرفته ايم. نوروز قسمتى از اين فرهنگ 

است. 
با اين فرهنگ آشنا بود و درست به كارش  اگر ادگار آلن پو  
مى برد مى توانست پرنده منحوس غم را از خانه دلش بيرون 

كند. 
به  احتياج  از هر چيز  امروز بشريت بيش  پرآشوب  در دنياى 
فرهنگ غم ستيزى دارد، فرهنگى كه به بشر ياد بدهد چگونه 
زيبايى هاى  براى  آماده كند  را  را فراموش و قلبش  زشتى ها 
نو. اما اين كار به تنهايى انجام نمى شود و احتياج به همكارى 

دارد.
در نوروز ما سه جور خانه تكانى داريم. اول اين كه محل اقامت 
خود را تميز كنيم. دوم تميز كردن محيط زيست و همسايگى 
و سوم تميز كردن سينه از غم و كينه. اين سه با هم در رابطه 
و  كنيم  تميز  را  خانه هامان  نمى توانيم  ما  هستند.  تنگاتنگ 
به همين  كنيم.  منتقل  زيست  يا محيط  به كوچه  را  زباله ها 
ترتيب نمى شود خانه را تميز كرد و به زباله هاى درون دل 
به  خانه تكانى  ولى  مى كنيم  شروع  خانه  از  ما  بود.  بى اعتنا 

خانه ختم نمى شود.  
 از رسوم قديم نوروز يكى اين بود كه تمامي كسانى كه با هم 
به دليلى قهر بودند در اين روز آشتى مى كردند. من يک بار 
و هيچ كدام دل  بودم  قهر  بزرگ ترم  برادر  با  ماه  براى چند 
به آشتى نمى داديم تا اين كه نوروز در كنار سفره هفت سين 
از پدرجان و مادرجان عيدى گرفتيم و شرط عيدى گرفتن 
اين بود كه روى يكديگر را ببوسيم و گذشته ها را فراموش 

كنيم.
حمام  به  كه  كردم  احساس  بوسيدم  را  برادر  چهره  وقتى 
ولى حمام  ميان حمام مى كرديم  در  ما يک روز  رفته ام.  عيد 
كنار  در  تا  مى كرد  آماده  را  ما  عيد  حمام  بود،  متفاوت  عيد 
شستشوى  براى  برويم  ديگرى  حمام  به  هفت سين  سفره 

دل هايمان.
اين  از  كدام  هر  دارد.  داستانى  خودش  براى  هم  هفت سين 
دوا  را  دل  درد  هفتاد  كه  دارد  خاصيت  هفتاد  سين  هفت 

مى كند. من در اينجا فقط قصه سمنو را مى گويم.
نمى خريدند؛  كوچه  سر  سبزى فروش  از  را  سمنو  قديم ها 
نبود.  سمنو را مى پختند. پختن سمنو كار يک نفر و دو نفر 
سمنو احتياج به همت تمامي زنان و مردان و بچه هاى محله 

داشت. 
نوروز  از  قبل  هفته  دو  يكى  از  ما  محله  در  كه  يادم هست 
كه  را  گندم  جوانه هاى  مى شد.  فراهم  پزى  سمنو  مقدمات 
عده اى از همسايه ها رويانده بودند جمع مى كردند و در يک 

پاتيل بزرگ، شيره آن را مى گرفتند.
پاتيل آن قدر بزرگ بود كه اگر يک بچه درآن مى افتاد غرق 
مى شد. تمامي مردان و زنانى كه در همسايگى ما بودند در 
مراسم »سمنوپزون« شركت مى كردند. هر كسى بايد پارو را 
به دست مى گرفت و ديگ را به نوبت هم مى زد. آن قدر بر 

روى گندم بى مزه كار مى شد تا شيرينى اش در مى آمد.
تنها  گذاشت.  نمى شود  را  شيرينى  هر  هفت سين  سفره  در 
اين كه  براى  بود،  سمنو  آن  از  هفت سين  سفره  شيرينى 
شيرينى اش را كار و كوشش دسته جمعى مردم محله به وجود 

آورده بود، نه يک من شكر.
شيرينى سمنو، شيرينى دور هم جمع شدن اهالى محله بود. 

شيرينى سمنو را نمى توان خريد، بايد آن را ساخت. 
دور هم  خاطر سمنو  به  برزن  و  كوچه  اهالى  در سمنوپزون 
جمع مى شدند و اگر كسى با كسى قهر بود بر سر ديگ آشتى 
مى كرد. ديگ سمنو را با نفرت و كينه نمى توان هم زد. آن 
ديگ بزرگ با نيروى همكارى و عشق و دوستى آن قدر هم 

مى خورد تا شيرين مى شد.
يكى از دخترهاى محله ما اقدس بود كه بيچاره كمى پر شور 
و هيجان بود و آتش دلش گاهى به دامنش مى گرفت. اگر 
امروز بود مى گفتند نابهنجارى كمبود توجه دارد. ولى اقدس 
نه كمبود توجه داشت نه كسرى محبت. اقدس به همه كس 

و همه چيز توجه داشت. كمبود توجه از كسرى عشق است. 
در محله ما سر سفره ها مرغ و فسنجان كمتر ديده مى شد ولى 

نان سنگكش را شاطرآقا با رقص عشق مى پخت.  
اقدس سنش داشت باال مى رفت ولى هنوز شوهر نداشت. نه 
اين كه خواستگار نداشت. حسين الستيكى خاطرخواهش بود 
شاگرد  به  را  دخترش  نمى خواست  دلش  خانم  محبوبه  ولى 
بر  بود،  اين كه شاگرد مكانيكى كار بدى  نه  مكانيكى بدهد. 
عكس، كار خيلى خوب و مفيدى بود. تنها اشكالش اين بود 
كه درآمد زيادى نداشت. محبوبه خانم هم دلش مى خواست 
دخترش كه به خانه شوهر مى رود نگرانى مالى نداشته باشد.

حسين الستيكى خيلى اقدس را دوست داشت. به همين خاطر 
روزها پنچرى مى گرفت و شب ها مى رفت كالس شبانه. هر 
سال دو تا كالس را امتحان مى داد و قبول مى شد تا اين كه 

ديپلمش را گرفت و رفت دانشكده پزشكى.
مردم محله نمى دانستند كه حسين به دانشگاه مى رود، هنوز به 
او مى گفتند حسين الستيكى. حسين هم همين اسم را خيلى 
دوست داشت. آخر حسين با هر پنچرى كه مى گرفت دل يک 

خانواده را شاد مى كرد و ماشينشان را راه مى انداخت.  
كه  بود  ديگ  سر  حسين  پزون  سمنو  مراسم  در  يک سال 
يكدفعه صداى شيون و فرياد از خانه يكى از همسايه ها بلند 
شد. توران خانم با سر و لچک پريشان در كوچه فرياد مى زد 

كه: »به دادم برسين! مملى رفت!«
را ول كردند و ريختند توى خانه  و ديدند كه   همه ديگ 
پسر شش ساله توران خانم كنار حوض بى هوش افتاده. مملى 
افتاده بود توى حوض و توران خانم از حوض كشيده بودش 
بيرون ولى بچه از هوش رفته بود. حسين كه دانشجوى سال 
دهانش  از  آب  تا  آورد  پايين  را  بچه  سر  بود  پزشكى  سوم 
به هوش  را  به دهان مملى  تنفس دهان  با  بعد  خارج شود، 
آورد. اينجا مردم محله تازه فهميدند كه حسين الستيكى به 
دانشكده پزشكى مى رود. همه برگشتند سر ديگ سمنو ولى 

همه جا صحبت از حسين آقا بود.
»ديدى حسين آقا چى كار كرد؟ آره بابا! آخه ناسالمتى دانشكده 

پزشكى مى ره! واسه خودش يه پا دكتره!«
بود و ظرف  ها  بقيه دخترهاى دم بخت كنار ديگ  با  اقدس 
در  ببرند  پسرها  و  بريزند  آنها سمنو  در  كه  مى كرد  آماده  را 
چه  همديگر  درگوش  دخترها  نمى دانم  كنند.  توزيع  خانه ها 
پچ پچ مى كردند كه اقدس بيچاره هى لب مى گزيد و صورتش 

از خجالت گل افتاده بود.
بيرون  مى رفت  و  مى آمد  ديگ  توى  مالقه  با  دست  تا  چند 
اقدس  به  همه  چشم ها  ولى  مى كرد  پر  را  چينى ها  كاسه  و 
محبوبه  گوش  در  آمد  خانم  توران  اين كه  تا  بود.  حسين  و 
بود.  خانم  محبوبه  به  نگاه ها  همه  گفت.  چيزى  يک  خانم 
مشكوكى  نيمه  خنده  حسين،  صورت  روى  خجالت  عرق 
توى صورت محبوبه خانم و سرخى گونه هاى اقدس به همه 
باشند.  منتظر يک خبر  بودند مى گفت  كسانى كه سر ديگ 
دهم عيد بود كه ديديم سر كوچه چراغانى مى كنند. مملى كه 
با لنگ دم چراغ ايستاده بود )چون تازه ختنه اش كرده بودند( 
به بچه هاى ديگر مى گفت:» مگه نشنيدين؟ عروسى اقدس 
خانومه!« بچه ها با تعجب پرسيدند با كى؟ مملى گفت: »كى 

ديگه؟ حسين آقا!«
در  همسايه  و  در  خانم هاى  به  كه  خانم  بتول  بعد  ماه  چند 
خدا  »از  مى گفت:  خانم جان  به  مى كرد  كمک  شورى  رخت 
كه پنهون نيست، از شما هم پنهون نباشه، مخارج عروسى رو 

توران خانوم داده بود اما شما به كسى نگين!«
نوروز آن سال خيلى به همه خوش گذشت، به ويژه به بچه ها، 

يک ختنه سوران و يک عروسى و كلى عيدى و شيرينى.
چند سال پيش »مملى« را كه براى تعطيالت به ونكوور آمده 
بود در يک كنسرت ايرانى ديدم. گفت براى ناسا كار مى كند. 
پرسيدم از بچه هاى ديگر محله خبر دارى؟ گفت حسين هنوز 
بهترين جراحان  از  يعنى يكى  توى تهران پنچرى مى گيرد، 
قلب در تهران است، اقدس هم با دو تا بچه درسش را تمام 

كرده و االن دكتر روانپزشک است.  
*فوق دكتراي ژئوفيزيک -  ونكوور

مرتضی قمشه ای*

قصه    سمنو
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نبود مسافت  نوروز، الزم  به دركردن سيزده  براي  آن سال ها 
زيادي را طي كني و زمان درازى را از كف بدهى. مي شد بيخ 
گوش محل زندگي ات، چند درخت پيدا كني كه جوي آبي از 

پايشان مي گذرد.
شهر ما آن سال ها پر از باغ بود، باغ انگور. شهر من به داشتن 
باغ هاي انگور ُشهره بود و نامور و چه انگورهايي هم داشت! 
در هر نقطه از شهرم اّول چيزي كه نگاهت به آن مي افتاد، 
باغ انگور بود و هر باغ نه به اندازه  باغچه، كه بزرگ بود و 
وسيع؛ و باغ هاي هر محله همه زنجيروار، پيوسته و چسبيده 

به هم؛ هيچ ديواري آنها را از هم سوا نمي كرد.
باغ پدربزرگ من هم مانند ساير باغ ها بزرگ بود و يكدست. 
درختان كج و معوج سنجد، ديوار شمالي و درختان پرپشت و 

به هم تنيده  آلو، ديوار غربي آن بودند.
از زير درختان سنجد، نهر آبي جاري بود كه هيچ وقِت سال 
از رفتن نمي ايستاد. آن نهر هميشه زنده بود و جوشان و روان. 
درون  مي شد،  نارنجي  پوستشان  كه  رسيده  سنجدهاي  گاه 
نهر آب مي افتادند و آب آنها را با خود مي برد. شايد كسي آن 
پايين – خيلي پايين تر-  دستش را دراز مي كرد و سنجدهاي 

رسيده  درون نهر را مي گرفت و مي خورد.

اّما بقيه  سنجدها كه روي زمين مي افتادند يا دستمان مي رسيد 
كه از شاخه ها بچينيمشان مال من بود و بچه هاي محله؛ چه 

رسيده و چه كال و نارس!
سنجدهاي  و  مي كنديم  را  كال  سنجدهاي  سبز  پوست 
خاک اره  كه  انگار  مي گذاشتيم.  دهان  در  را  پوست كنده 
اخم  و  مي شد  مثل چوْب خشک  دهان هامان  باشيم،  خورده 
و  نمى رفتيم  رو  از  اين وجود  با  مي نشست!  پيشاني هامان  به 

سنجدخورى را با اشتهايى سيرى ناپذير ادامه مى داديم!
اگرچه به هنگام سيزده به درها، هنوز شاخه هاي درختان سنجد 
بي بار بودند، اّما زير سايه درختان و كنار نهر آب، زيراندازها 

پهن و بساط ناهار و سپس عصرانه چيده مي شد.
نان محلي آن را خوش مزه  بود،  ناهار و عصرانه هر چه كه 
خوش مزه مي كرد. نان هايي كه بي بي با دست و پنجه  خودش 
مي پخت. پختن نان اگرچه زحمت زيادي داشت، ولى بي بي 
جدا از آن لذت مي برد! گويا او را براى چنين كارهايى آفريده 

بودند.
همه عاشق نان هاي بي بي بودند. دست بى بى سبک بود و پر 
بركت. بي بي هرموقع تنور را روشن مي كرد و خمير را درست 
قرص  چند  همسايه  هر  به  آخرسر  مي پخت،  نان  و  مي كرد 
نان مي داد... بوي خوِش جان بخش نان هاي بي بي، محله را 

برمي داشت و رايحه  جان افزاى زندگى را منتشر مى كرد!
آن سال ها خبري از اين همه هياهو و شلوغي نبود: جمعيت 

آدم ها و تعداد موتورها و ماشين ها.
به در،  آرامش داشت. آن سال ها سيزده  آن سال ها شهر من 
لذت ديگري داشت و صفاي ديگري. بچه ها بازي هاي بومي 
مي كردند و گاه بزرگ ترها هم به سرشان مي زدند بچه شوند 

و داخل بازي بچه ها.
بايد  بياوري،  به جاي  را  به در  سيزده  آيين  اين كه  براي  حاال 
حتمًا از شهر خارج شوي و مسافت زيادي را پشت سربگذاري 
تا يک كف دست زميِن سبز پيدا كني و سايه  درختي را و براى 
اين نياز به داشتن خودروست! چون ديگر باغي نيست؛ درختي 
در شهر و نزديكي شهر نيست. همه  باغ ها، خانه و آپارتمان 

شده اند يا پاساژ و مغازه و بانک!
بيندازي  آب  به  را  هفت سين  سفره   سبزه   اين كه  براي  حاال 
بيابي، جويي كم آب  بايد چقدر بگردي تا شايد جوي آبي را 

اما پر از آشغال و زباله! اگر سبزه ات را درونش بيندازي، همان 
ته جوي بي حركت مي ماند و در ميان آن همه آشغال و زباله، 

دفن مي شود! 
زوِر آب جوي، كم است؛ چون جوي، خموش است و كم آب؛ 

و آب هم چه سياه و بدبو!
آن سال ها جوي ها زنده بودند و آب  هاشان شادمانه مي دويدند 

و آبادانى مى بخشيدند. 
ما بچه ها گاه با آب جوي ها مسابقه مي داديم، ُشرُشر آب با 
بزرگ ترها هم كيف  ميان  اين  در  و  قاطي مي شد  ما  هلهله  

مي كردند.
آن سال ها! آن سال ها!

***
اّما چه آن سال ها و چه اين سال ها بايد گفت سيزده نوروز كه 
از آيين هاي باشكوه  پايان مي يابد،  با آن  جشن بزرگ نوروز 
روانه  طبيعت  سوي  به  همگان  كه  است  ايراني  زيباي  و 
مي شوند و اين رويكرد به نشانه  سپاس از هستي آفرين است و 

گراميداشت طبيعت و نعمت ها و احسان هاي فراوان آن.
از  نوروز  سيزده  در  مردم  سال ها،  اين  چه  و  سال ها  آن  چه 
مهربان  طبيعت  به  رو  و  مي زنند  بيرون  خود  كاشانه   و  خانه 
زنده   دامن  به  مردم  شدن  سرازير  مي آورند.  گشاده دست  و 
طبيعت در سيزدهمين روز از فروردين ماه، براي درس گرفتن 

از بهار است و فصل و موسم آغاز رويش زندگي.
چه آن سال ها و چه اين سال ها، سيزده به در خود جشن است: 
جشني كه پايان دوره  دوازده روزه  جشن بزرگ و باستاني نوروز 

را اعالم مي كند.
چه آن سال ها و چه اين سال ها، سيزده نوروز هرگز »نحس« 
نبوده كه »سعد« بوده است. كافي است به معناي سيزده به در 
توجه شود: »در« در يک معنِي وسيع آن يعني دشت و صحرا. 
همچنان كه مي گوييم »در و دشت«. »به « يک معني لغوي 

آن طرف، سمت، سوي و جانب است.
پس »سيزده به در« يعني سيزدهم نوروز به سوي در و دشت 
و صحرا شدن. يعني رفتن به سمت طبيعت و شادماني كردن 
و  رساندن  پايان  به  خوشى  به  را  نوروز  جشن  چنين  اين  و 
چشمداشِت نوروز و نوروزهاى به و به تِر ديگر و ديدن دوباره  

درخشش نورهاى شاد و شاداب زندگى.

گودرز گودرزي

سيزده     به    در 
آن سال ها، ا ين سا  ل ها



كنار خانه ام رودخانه اى هست كه از آن سر تهران راه مى افتد 
و نمى دانم تا كجاهاى قم پيش مى رود، بسيار هم پر جوش 
و خروش و پرآب است و مثال پارسال ها كه بنده خدايى در 
اثر شدت بارش باران و لغزندگى خيابان پايش لغزيد و در آن 
افتاد، از جايى نزديكى هاى شمال شرق تهران همراه با جريان 
آب آن قدر رفته بود تا باالخره نزديكى هاى قم پيدايش كردند 
و مسافت طى شده براى همه حيرت آور بود و هيچ كس گمان 
نمى كرد رودخانه اين قدر توانمند باشد! در واقع همه اكيپ هاى 
امداد وآتش نشانى كه در حال جستجو بودند دو چهارراه جلوتر 
و  مى كردند  جست وجو  را  طرف تر  آن  خيابان  سه  حداكثر  و 
همين هم باعث شد خيلى دير موفق بشوند اين بنده خدا را 

پيدا كنند و از آب بگيرند.
و  باريک  پل  از روى  بايد  به حومه شهر  رفتن  براى  روز  هر 
فلزى كه روى همين رودخانه است عبور كنم. آنجا روى پل 
و  شور  اين  مى خواهد  دلم  عميقا  و  مى ايستم  رودخانه  وسط 

حرارت در من هم بجوشد و جارى شود.
حجم بسيار زيادى از آب در هر لحظه با شور و التهاب جريان 
همچون  و  مى رود  پيش  سروصدا  با  و  مى سازد  را  رودخانه 
مى آورد.  به بار  پويايى  و  زندگى  آدم،  بدن  در  خون  جريان 
جريان آب با موج هاى كوچک و جوشانش هرگونه ناخالصى 
با خودش مى برد و به سوى  بيفتد را  ناهموارى كه در آن  و 
بسيار  آن  به  رسيدن  براى  انگار  كه  مى رود  پيش  مقصدى 

بى تاب و بى قرار است.

مثال  دارد!  فرق  خيلى  كردن  زندگى  با  بودن  زنده  گمانم  به 
اگر همين رودخانه فقط زنده بود بايد پر از جلبک و مانداب 
و آشغال هايى مى بود كه جا و بى جا جلوى راهش را مسدود 
كرده بودند. سياه و مكدر و تاريک پيش مى رفت اما چه راهى 
و چه پيش رفتنى و چه زنده بودنى؟ نفس كشيدن و راه رفتن 
و انجام امورات يوميه به معنى زنده بودن است اما به معنى 

زندگى كردن نيست!
ساعت هاى زيادى را به كار كردن مى گذرانيم تا مخارج يک 
زندگى معمولى را دربياوريم و اگر بيشتر هم در بيايد كه چه 
بهتر، چون لقمه هايمان چرب تر و كفش پايمان نرم تر مى شود، 
مى شوى  بيدار  كه  صبح  روز  هر  كه  شرايط  اين  در  هم  آن 
پاک  مساله  داده هاى  همه  مى كنى،  شروع  را  جديدى  روز  و 
شده  و داده هاى جديدى جاى قبلى ها را گرفته اند. قيمت نان 
پياز روى قايق كاغذى در يک تنگ آب  و شير و گوشت و 
بيشترى در تنگ ريخته  انگار كه آب  روز  شناور است و هر 
از  باالترى  سطح هاى  به  زندگى  شرايط  و  قيمت ها  باشند، 
ارتقا مى يابند و ما همچون اطفال خردى كه در يک  نمودار 
مسابقه شركت كرده باشند مى خواهيم تا قدمان به آن ارتفاع 
برسد و از انجام هرچيزى كه بلديم و هر كارى كه از دستمان 
اما  نمى كنيم  كوتاهى  ركورد،  اين  به  رسيدن  براى  برمى آيد 
فراموش كرده ايم  است كه  اين  رفته  از خاطرمان  كه  چيزى 

زندگى كجاست.
يادمان مى رود همين روزهايى كه آرزو مى كنيم زودتر سپرى 
شود تا سر ماه برسد و عيدى و سنوات و حقوق آخر اسفندماه 
را واريز كنند تا چندروزى را در تعطيالت نوروز به تن آسايى 
بپردازيم، همان فرصت طاليى و تكرارنشدنى زندگى است كه 

يک بار است و تكرار هم نمى شود.
 اما چه مى شود كه همه مان با هم، همه آرمان ها و آرزوهاى 
كودكيمان را به باد سپرده ايم و يادمان رفته است مى خواستيم 
چه كاره شويم و چگونه سقف آسمان را بشكافيم و طرحى نو 
دراندازيم و آسمان  و زمين را به هم ببافيم؟ چه شد كه يادمان 
رفت كه دلمان مى خواست چقدر پول دربياوريم؟ و وقتى ندانى 
چقدر برايت كافى است مى خواهى بيشتر و بيشتر و بيشتر كار 
كنى و اين جور مى شود كه همه وقت و انرژى و روز و شبت را 

مى دهى و مثل فاوست »گوته« روحت را در ازاى چيز ديگرى 
به »مفيستوفلس« كه همان شيطان خودمان است مى فروشى. 
مثل استيكر زرد و سرخابى كه روى مانيتور و آيينه و يخچال 
خانه مى چسبانى، بايد يكسره تلنگر بزنى و بانگ در دهى كه 
هى فالنى يادت نرود تا كجا و براى چه قرار است پيش بروى! 
تا كجا قرار است كار كنى و تا كى درس بخوانى و تا كى و 

كجا در اين مسابقه ماراتن بدوى!
چيزى از جنس شور و هيجان و عشق بايد در نهالستان جانمان 
تا همه  بارور شويم،  تا  بكشد  قد  و  بدهد  برگ  و  بزند  جوانه 
كدورت ها را اگرچه تاريک، بروبيم، تا همه كاستى ها را اگر چه 
تلخ بدل به پله اى براى موفقيت و بارورى كنيم، تا پيش رفتن 

و رشد كردن و بالنده شدن را در پيش بگيريم.
 چيزى از جنس نور و آگاهى، كه يک روز از پشت پرده تورى 
در  كند  روشن  را  همه جا  خورشيد  نور  تا  مى زنى  كنارش  كه 
دلت جرقه بزند و روح و جانت را روشن كند و آن وقت دلت 
همه  و  بگيرى  آغوش  در  قد  تمام  به  را  زندگى  مى خواهد 
كاستى هايش را زندگى كنى و باالهايش را بيازمايى و چم و 
خم و انحنايش را بچشى و پيش بروى و همچون موج كوچک 
اما زنده رودخانه دم در خانه ات، در مسيرى پيش بروى كه تو 

را به جايى مى رساند كه از قبل بهتر و شيرين تر باشد. 
ناهموارى هاى  به  است  رودخانه  مسير  در  كه  سنگ هايى 
زندگى مى مانند، گاهى مسير آب را تغيير مى دهند، گاهى سد 
راه مى شوند و دشوارى ايجاد مى كنند، گاهى تنگنا مى سازند و 
راه نفس هايمان را تنگ و روزگار را تيره و تاريک مى كنند و در 
تمامي زمانى كه در حال حركت و پيش رفتن هستيم ناخودآگاه 
ساييده و صاف و صيقلى مى شويم و ناهموارى هايمان كمتر 

و كمتر مى شود.
تمام مدتى كه سنگ ريزه طور در دل رودخانه ويالن و سيالن 
پيچ و تاب مى خوريم و ساييده مى شويم خيال مى كنيم قرار 
است به سرزمين ديگرى سفر كنيم كه آب و رودخانه ما را به 

آنجا خواهد رساند اما حقيقت چيز ديگرى است. 
حقيقت اين است كه مقصد خود تو هستى كه قرار است به آن 
برسى و فقط از رهگذر گذر، از تمامي اين مشقات است كه راه 

رسيدن به آن را خواهى يافت!

پروانه عنادی

جريان آب، نبض زندگی
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»به امنيت نبايد آب ببنديم. به عنوان پليس، اگر مامور قالبي 
در ش��هرم باش��د هضم آن برايم سنگين اس��ت. اگر شهروندان به 
هش��دارهاي پليس توجه جدي داشته باش��ند،  بيشتر سرقت ها رخ 

نمي دهد. هر سرقتي دغدغه اي براي من و همكارانم است.«
 اينه��ا جمالت��ي از مصاحب��ه خبرنگار روزنام��ه اطالعات با 
رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ است. سردار كيوان ظهيري كه 
از يک س��ال پيش سكاندار اين مسئوليت سنگين شده، با همراهى 
همكارانش در س��ال جارى در ۸4 كالنتري سطح شهر، ده ها طرح 
رعد را به اجرا گذاشته اند كه پيامد آن دستگيري صدها سارق و كشف 
ميلياردها تومان اموال س��رقتي است. سردار ظهيري اعتقاد دارد كه 
شهروندان خواهر و برادر او هستند و خود را جدا از درد و ناراحتي آنها 
نمي داند. موضوع جالبي كه رئيس پليس پيشگيري در اين مصاحبه 
مطرح كرد اين بود كه قرار است در تعطيالت عيد ، گشت هاي پليس 
پياده براي اين كه اعالم كنند در كوچه و پس كوچه ها هستند و پاي 

كار مانده اند سوت بزنند!
سردار ظهيري ضمن تبريک سال نو و آرزوي روزهاي خوب 
براي هموطنان، با بيان داس��تاني كوتاه درباره صاحب گله اي كه به 
ش��ير گوسفندانش آب اضافه مي كرد و چوپانش او را از اين كار نهي 
مي ك��رد،  مي گويد: به همكارانم توصيه كردم كه به امنيت نبايد آب 
ببنديم. اگر امروز اقدام ما درست انجام نشود، نتيجه آن از جاي  ديگر 
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 نوروزى نيروهاى 
پليس مي افزايد: باتوجه به سفرهاي نوروزي و خارج شدن شهروندان 
از ش��هر و همچنين ورود برخي مسافران، گشت هاي پياده و سواره 
س��ه برابر مي شوند. وى با اش��اره به آمادگي صددرصدي نيروهاي 
كالنتري ها در تعطيالت عيد مى افزايد: كانكس هايي نيز پيش بيني 
ش��ده تا با استقرار يک افس��ر كادر و سرباز فعال باشند. گشتي هاي 
پلي��س با چهره اي جديد در كوچه و پس كوچه حاضر خواهند ش��د. 
هرمحله دو گشت پياده خواهد داشت كه براي اعالم حضور خود در 

معابر وكوچه ها سوت خواهند كشيد. 
رئيس پليس پيش��گيري تهران با بيان اين كه لحظه به لحظه 
از تمامي اتفاقات س��طح شهر مطلع مي شود، مى گويد: برخي مواقع 
ش��نيده مي ش��ود كه مثال پليس به پرونده اي توجه ندارد و رسيدگي 
نمي كن��د ام��ا باور كنيد كه پيگيري ها و اقدامات ما از صبح تا ش��ب 
تمام��ي ن��دارد و فكر مي كنم م��ا ده برابر يک انس��ان معمولي كار 
مي كنيم، چرا كه اين كار يک مسئوليت جدي براي ماست و وظيفه 

داريم مشكل مردم را حل كنيم.
ظهي��ري با بيان اين كه پليس درخصوص جمع آوري معتادان 
مس��ئوليت چنداني ندارد، مى افزايد: همكارانم يک ماه شبانه روزي 

در محله هرندي مس��تقر بودند و من خودم 3۰ بار به آنجا س��رزدم تا گفتگو با رئيس پليس پيشگيرى شهر
معتادان متجاهر جمع آوري ش��وند و فرزندان س��اكنان آن محل نيز 
مث��ل فرزن��د خودم بتوانند راحت در محله ش��ان تردد كنند. تاكنون 
هفت ه��زار معت��اد را جم��ع آوري كرده ايم. اين كار براي آن اس��ت 
كه فضاي نامناس��ب ش��هري تلطيف شود و ش��هروندان احساس 

رضايتمندي كنند.
رئيس پلي��س پيش��گيري با اش��اره به پخش بروش��ورهاي 
آگاهي سازي مقابله با سرقت در سطح شهر توسط معاونت اجتماعي 
پلي��س پيش��گيري در كالنتري ها مي گويد: اين بروش��ورها حاوي 
مطال��ب و توصيه هايي براي مقابله با س��رقت، مام��وران قالبي و 
ايمن س��ازي خانه ها و خودروهاس��ت و اگر شهروندان به نكات درج 
شده دراين بروشورها توجه الزم را داشته باشند و هشدارهاي پليس 
را جدي بگيرند، كمک به س��زايي به تامين امنيت خود و شهرش��ان 

مي كنند. 
وي درباره س��فرهاي نوروزي اظهار مي دارد: شهرونداني كه 
به مس��افرت مي روند 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 داشته باش��د، همچنين بايد در هاي ضدسرقت تعبيه كرده 

و دوربين هاي مداربسته نصب كنند. 
رئيس پليس پيش��گيري مي گويد: درس��رقت منازل، سارقان 
اغلب زنگ منزل را مي زنند و درصورتي كه پاسخي نشنيدند، سرقت 
خود را عملي مي كنند. در پرونده هاي اخير، دزداِن خانه ها زناني را نيز 
همراه خود دارند كه مورد شک همسايه ها قرار نگيرند. در يک مورد 
دو س��ارق مرد به همراه زني بازداشت ش��دند. اين خانم وظيفه اش 
در س��رقت اين بود كه زنگ در خانه موردنظر را مي زد و اگر كس��ي 
پاسخگو نبود،  دو سارق مرد با شكستن قفل در وارد خانه شده و اموال 

صاحب خانه را مي دزديدند. 
ظهيري ادامه مي دهد: كالنتري هاي س��طح شهر به سيستم 
»مها« مجهز هس��تند. صاحبان مغازه ها، پاس��اژها و مجتمع هاي 
مس��كوني مي توانند به اين سيس��تم متصل ش��وند تا تحت كنترل 
كالنتري ه��ا ق��رار بگيرن��د. اين سيس��تم هزينه چندان��ي ندارد و 
ش��ركت هاي مربوطه نيز تحت نظارت پليس هس��تند. اين سيستم 
درصورت وقوع س��رقت به كالنتري آالرم مي دهد و با اعالم آن در 
بس��ياري از موارد ماموران پليس 11۰ قبل از ورود س��ارقان يا حين 

سرقت وارد عمل شده و آنها را دستگير كرده ا ند.
وي تاكيد دارد: درعيد نوروز دزدان بي كار نمي نش��ينند و اين 
ش��هروندان هستند كه بايد تهميدات الزم را پيش بيني كنند. موقع 
خريد، مراقب كيف خود باشند، موقع رفتن به مراكز خريد سعي كنند 
خودرو را در پاركينگ بگذارند. به هيچ عنوان پول نقد، مدارک و طال را 
درحالي كه خود درحال ترک طوالني مدت خانه شان هستند در آنجا 
نگذارند. صندوق امانت بانک ها يا خانه افراد امين فاميل كه به سفر 

نمى روند، مي تواند محل خوبي براي نگهداري اين اموال باشد. 
رئيس پليس پيش��گيري ته��ران درباره خودروه��ا مى گويد: 
درتحقيق��ات ميداني كه درخصوص س��رقت خ��ودرو انجام داده ام 

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 رفته اند. بنابراين 
براي اين كه خيالمان راحت باش��د بايد اين تجهيزات ايمني را براي 

خودروي خود فراهم كنيم. 
ظهي��ري اضافه مي كند: به عنوان يک مس��ئول پليس، همه 
ش��هروندان را مانند خواهر و برادرخود مي دانم و از آنان مي خواهم 
هشدارهاي پليس را جدي گرفته و به آن عمل كنند. اين كار باعث 
كاهش س��رقت ها مي ش��ود. هر س��رقت، آثار رواني سنگيني برجا 
مي گذارد، فكر افراد را درگير مي كند و س��بب ايجاد احساس ناامني 

مي شود.     
وى تأكيد مى كند: برخي دزدان تحت پوشش مامور پليس، آب، 
برق، گاز يا متولى كار خير دست به سرقت مي زنند. وقوع برخي از اين 
سرقت ها به عدم توجه افراد برمي گردد. مثال فردي خود را مامور اداره 
گاز معرفي مى كند و با اين پوشش وارد ساختمان مي شود و سرقت 
و تعدي خود را انجام مي دهد، درحالي كه بايد درخصوص ورود افراد 
تحت عنوان مامور هر اداره، دقت الزم صورت گيرد. شهروندان بايد 
خود در را روي آنها باز كرده و با آنها روبه رو ش��وند. اگر كس��ى خود 
را مامور پليس معرفي كرده، از او كارت شناس��ايي و حكم ماموريت 

بخواهند و اگر شک داشتند با پليس 11۰ تماس بگيرند. 
س��ردار ظهيرى به نكات جالبي درخصوص افرادي كه تحت 
عنوان پيک غذا كار مى كنند اشاره كرده و مي گويد: گاهى فرزندان 
نوجوان ما در خانه تنها هستند و سفارش غذا مي دهند و همين امر 
مي تواند س��بب بروز حادثه ش��ود. پيک غذا مي تواند 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. 
رئيس پليس پيشگيري تهران با بيان اين كه در طول يک سال 
مسئوليتش در تهران به همراه همكارانش توانسته اند جرايم خشن 
را به حد صفر برس��انند، درباره يكي از س��رقت ها مى گويد: پيگيري 
سرقت مسلحانه جزو اولويت ها قرار دارد و به همين دليل مدتي قبل 
پس از اطالع از وقوع يک س��رقت مس��لحانه، من و همكارانم در 
كالنتري 134 شهرک قدس تا صبح بيدار بوديم و تمامي منطقه را 
وجب به وجب گش��تيم تا خودروي  س��ارق را شناسايي و صبح او را با 

تمامي اموال و سه سالح همراهش دستگير كرديم.
ظهيري تاكيد مي كند: تمامي س��رقت ها ج��زو دغدغه هاى 
ماس��ت. درباره هر س��رقتي بسته به ابعاد آن س��ركالنتري، رئيس 
كالنتري و عوامل تجسس و اطالعات ورود مي كنند. در سرقت هاي 
ب��زرگ به واس��طه آثار رواني زياد آن هم��ه عوامل اقدام مي كنند تا 

سرنخ ها را جستجو كرده و زودتر به نتيجه برسيم. 
س��ردار ظهيرى در پاس��خ به اين پرسش  كه آيا تاكنون دزدي 
بوده كه نس��بت به او احساس دلسوزى كرده باشد، مى گويد: دربين 
دستگيرشدگان خياطي بود كه ناچار به سرقت شده بود. او در جيبش 
يک چک 15۰ميليون توماني از مردم داش��ت كه برگش��ت خورده 
بود و به ناچار رو به س��رقت آورده بود. براي رفع اين مش��كالت بايد 
ساير سازمان ها نيز مسئوليت خود را به خوبي انجام بدهند تا با رفع 

بي كاري، شاهد دزداني نباشيم كه از سر ناچاري دزدي مي كنند.

سوت نوروزی 
گشت های پلیس

فاطمه یارمحمدی
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روزي كه در سال دوم راهنمايي در زنگ انشا، فهيمه نوجوان 
در مدرسه اي واقع در محله پيروزي تهران جلوي تخته سياه 
ايستاد و خواند كه مي خواهد فضانورد شود، همشاگردي هايش 
انداختند و آنهايي كه ته كالس مي نشستند، از اين  ابرو باال 
حرف خنديدند. شاگرد اول كالس برخالف همه نمي خواست 
بزرگ  آرزوهاي  شود.  كامپيوتر  مهندس  يا  پرستار  يا  دكتر 
اين كه  اما  باشد،  كمياب  نوجوانان  ميان  در  كه  نيست  چيزي 
آن  به  پشتكار  با  و  رفت  آرزوهايش  دنبال  به  جوان  فهيمه 
چيزي كه فكر مي كرد رسيد، او را با ديگر دختران همسن و 

سالش تفاوت  بخشيد.
 »فهيمه احمدي دستجردى« كه به عنوان اولين زن مهندس 
پرواز ايراني در سال 13۸7 اولين پروازش را تجربه كرد در آن 
سال درخصوص راهي كه گذرانده بود اين گونه گفته بود: »من 
قبل از اين كه وارد دانشگاه بشوم و در اين رشته تحصيل كنم 
در خارج از كشور آموزش سقوط آزاد از ارتفاع باال را ديدم و 
در  داشتم.  هم  را  گاليدر  و  )پاراگاليدر(  چتر  با  پرواز  تجربه 
دانشگاه هم با اين كه هزينه ها زياد بود اما به عشق پرواز همه 

مشكالت را پشت سر گذاشتم.«
اين بانوى ايرانى پس از اين كه حدود يک دهه از اولين تجربه 
پروازش گذشت، درسال 1396 در كسوت تنها بانوى ايرباس 
كار  خاطر  »به  گفت:  رسانه ها  با  گفت و گو  در  ايران  پَر   32۰
پدرم به اصفهان رفته بوديم. آن قدر در محيط اصفهان رقابت 
بر سر درس خواندن زياد و جدى بود كه همه تشويق مى شديم 
تحصيل كنيم. مى خواهم اين را بگويم كه ريشه تحصيلى ام از 

يک شهرستان جوانه زد.«
او در تهران بعد از آشنايى با مركز آموزش فنون خدمات هوايى 
كه بعد از اخذ آزمون دانشجو مى پذيرفت، مسير زندگى خود را 
عوض مى كند. در دوره هاى تعمير و نگهدارى قطعات هواپيما و 

خلبانى شركت كرده و با نمره هاى باال اين دوره هاى 
آموزشى را به پايان مى رساند، در 

آزم���ون 
م�رك��ز  اي���ن  ورودى 
پذيرفته شده و در چند رشته نمره باال كسب 

كرده و در كالس هاى خلبانى شركت مى كند.
وقتى فهيمه احمدى دستجردى عزم خود را براى خلبان شدن 
جزم كرده، در كالس هاى مهندسى پرواز شركت كرد، حاال اين 
نگاه هاى جنسيتى بود كه او را آزار مى داد. اين كه در كالس ها 
حضور او را جدى نمى گرفتند، باعث مى شد در دوراهى ادامه 

دادن اين مسير يا منصرف شدن از آن قرار گيرد.
گاهى تصميم مى گرفت عطاى خلبانى را به لقايش ببخشد و 
پرسش هايش  به  ندادن  جواب  و  بى توجهى ها  اين  نيز  گاهى 
به او انگيزه مى داد تا خودش را به عنوان يک زن به ديگران 
نشان دهد و بگويد: »خلبانى يک تخصص است و دانش، زن 
اين تخصص  مى تواند  نيز  زن  وقتى يک  نمى شناسد.  مرد  و 
و  بى محلى  اين همه  به  نيازى  ديگر  بگيرد،  ياد  را  و مهارت 
كار مردانه  اگر فردى شايسته است پس  نيست.  توجهى  كم 

و زنانه ندارد.«
با وجود همه سختى هاى راه، او با اعتماد به نفسى كه در خود 
سراغ داشت، تصميم گرفت با اتكا به توان خود مدارج ترقى را 

تا رسيدن به رتبه خلبانى طى كند.
خود  پشتكار  و  زحمت  سايه  در  دستجردى  احمدى  فهيمه 
ايرباس 32۰  بانوى  تنها  و  ايرانى  خلبان  زنان  اولين  از  يكى 
پَر ايران بوده و بيش از 15 سال پيش وارد دنياى هوانوردى 

شده است.
براى اولين بار پرواز را با هواپيماى توپولوف آغاز كرده، حدود 
عنوان  به   154 توپولوف  هواپيماى  با  پرواز  ساعت  سه هزار 
پرواز   13۸9 سال  در  كه  اين  از  بعد  و  داشته  پرواز  مهندس 
با توپولوف ممنوع شد، به عنوان خلبان دوم هواپيماى ام دى 
مشغول به فعاليت شده و در حال حاضر نيز هواپيماى ايرباس 
را به پرواز درمى آورد. اين خلبان جوان يک برنامه منظم دارد 
كه براساس آن پرواز مى كند، البته قانون اين است كه نبايد 

و  كند  پرواز  روز  در  ساعت  از هشت  بيشتر 
داشته  استراحت  كافى  اندازه  به  بايد 

پروازى  برن��ام���ه  براساس  باشد. 
و  ساعت  چهار  روزى  گاه�ى 

گاهى پن��ج 

ساع��ت 
و ه��ر هفت�ه شاي�د دو يا س�ه 
اتمام يک پرواز معموال 45  از  پرواز داشته باشد. بعد 
دقيقه تا يک ساعت زمان استراحت در زمين دارند كه صرف 

سوخت رسانى و مسافرگيرى براى مقصد بعدى مى شود.
احمدى دستجردى امروز در كسوت يک بانوى خلبان، تمامي 
تالش خود را به كار گرفته است تا نگاه جنسيتى كه بر روى 

اين رشته سايه افكنده از بين ببرد.
را يک  عكس العمل مسافرانى كه مى شنيدند هدايت هواپيما 
زن بر عهده دارد نيز در جاى خود شنيدنى است و اين كاپيتان 
رفتارهاى  است،  فعاليت مشغول  به  جوان طى سال هايى كه 
تعجب  از  است.  بوده  شاهد  مسافران  سوى  از  را  متفاوتى 
خلبان  خانم  يک  ديدن  براى  آنها  چشم انتظارى  و  مسافران 
گرفته تا تشويق و جيغ و هورا كشيدن و ايستاده كف زدن هايى 

كه همگى باعث دلگرمى اين خلبان جوان شده اند.
»مهم ترين عكس العمل و واكنشى كه از سوى مسافران ديده 
مى شود، تعجب بيش از اندازه آنهاست كه برايم جالب است. 
حضورم  متوجه  زياد  مسافران  بودم،  پرواز  مهندس  كه  قباًل 
نبودند اما از وقتى كمک خلبان شده ام، چون بايد براى اعالن 

پروازى خودم را معرفى كنم، مسافران هم مرا مي شناسند.
نشسته،  خلبان  كابين  در  زن  يک  مى بينند  كه  اين  از  همه 
تعجب مى كنند و اين موضوع برايشان جالب است. بارها پيش 
را  هواپيما  خانم  يک  واقعا  كه  پرسيده اند  مهماندارها  از  آمده 

هدايت مى كند؟«
فهيمه احمدى دستجردى تنها بانوى خلبان ايرانى نيست بلكه 
ايرانى  بانوى  افزون بر وي، هفت  آمارهاى اعالم شده  طبق 
ديگر نيز در دل آسمان قهرمانانه پرواز مى كنند و اين شايد 
بانوى  نيز يک  او  اتفاقا  اير كه  ايران  مديرعامل  گفته  اين  با 
متخصص ايرانى است، قابل جمع باشد. فرزانه شرفبافى سال 
گذشته در گفت و گو با رسانه ها گفته بود: »زنان در توسعه 
اجتماعى  ايران و همچنين در واقعى كردن عدالت  اجتماعى 

نقش كليدى مى توانند ايفا كنند.«

بانوی آسمان
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مادر  که  می گرفت  قوت  آن قدر  اسفند  اواخر  آفتاب  وقتی  هرسال 

ببرد توی حیاط بچیند،  پنجره  از پشت  گلدان های سنبل و شمعدانی را 

مادربزرگ می گفت ما هم باید مهربانی را از توی قلبمان ببریم بیرون تا 

هوایی تازه کند، بلکه عطر خوشش همه جا بپیچد.

می گفت اگر از دست کسی ناراحتیم برویم با او حرف بزنیم تا ناراحتی ها 

بهار فصل  بماند. می گفت  باقی  بروند و فقط مهربانی و دوستی  بین  از 

آشتی کنان است. هنوز هم هرسال عید به یاد حرف مادربزرگ می افتم و 

یادم می آید که باید دلم را هم خانه تکانی کنم.
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كوچه با� ها� �بهر 

بو�  كاهگل �خا� با سبز� ��ختا� كه �� �ميخته شو��طلسم كوچه باغى قديمى گرفتا�� مى كند كه �� شهر 
�بهر�گوشه �� �� خاطر�� �ندگانى قديم �� بر�يت تد�عى مى كند.

نم نم با��� هم كه �� ���ها� بها�� بى بهانه مى با���بو� خا� �كاهگل �� تاعمق جانت نفو� مى �هد �مى تو�نى �� 
لذ� �� سرشا�شو� .

 �ين كوچه باغها � قديمى �� كه �ينك پيد� كر�نش حكم طال ���� مى تو�نيد �� باغا� مناطق كريز�شاباغو
(با� شا�)�منطقه بينا��� �منطقه قوهجين �بهر پيد� كنيد كه با مر�مانى مهربا� �� شما پذير�يى مى كنند.

شايد �گر شانس بيا��يد بتو�نيد گله �� كوچك �� گوسفند�� هم �� �ين كوچه باغها ببينيد كه به همر�� چوپانشا� �� 
حا� گذ�ند �تصوير شما �� �� يك كوچه با� قديمى با �يو��� كاهگلى تكميل مى كنند

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 مغوال� (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- �سالمى ��� 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 كالنتر� 11 قر�� ����. �� توصيف فنى �ين �ثر معما�� ���شمند بايد ��عا� 
��شت كه: �ين با��� به طو� 310 متر �� 18 متر �� 2 طبقه همكف � �ير �مين �حد�� شد� �ست .�ين مجموعه منطبق با 
با��� ها� سنتى كشو� �� �مينى به مساحت 56000 متر مربع � با �ير بنايى بيش �� 11 هز�� متر مربع � �� 2 طبقه  �حد�� 
گر�يد� �ست كه طبقه ��� �� به صو�� پا�كينگ �طبقه همكف ��سته با��� با 135 حجر� با يك چها� سو� مركز� 

�2 چها� سو� �� ضلع غربى �شرقى با گنبد ها� 
��سته با��� �حد�� شد� �ست كه ميتو�ند نقش 

مهمى �� توسعه � �قتصا�� شهر �يفا نمايد.

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

بر�� طرفد���� موسيقى � تئاتر �عال�� بر �جر�� مو�يسين يا هنرمند مو�� عالقه �فضا� كنسر� هم مى تو�ند 
 نقش �يا�� �� لذ� بر�� �� �� لحظا� ��شته باشد . مكانى كه شما �� �� به تماشا� يك �جر�� �ند� مى نشينيد �

مى تو�ند به جا� �ين كه به يا�ماندنى باشد�فر�مو� نشدنى شو�. 
سالن خير� كنند� 9 �� با ظرفيت صندلى 1050 عد� ��ين فضا �� فر�هم كر�� تا ��ستد���� � عالقمند�� به هنرهايى 
نظير تئاتر� موسيقى ��� �جر�� �ند� � موسيقى �� �� لذ� ببرند. �ين سالن فاخر به همت � تال� شهر���� � 
شو��� �سالمى شهر �بهر �� �مينى به مساحت 2056 متر مربع � با بهر� گير� �� بر�� ترين �مكانا� ��� كشو� 
طر�حى � ساخت � تجهيز شد� �ست . �ين مجموعه ����� يك البى بسيا� شيك � مجلل به متر�� 322 متر مربع مى 
باشد كه �� سالن جانبى �� �بعا� 1350 � 384 متر 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 188 متر مربع � پر�� نمايشى � پا�كينگ بز�� � 2 �تا� گريم � 56 صندلى 
(�� �� 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�.



�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 
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بيمارستان خيريه حضرت صديقه زهرا(س) �� جنوبي ترين � پر جمعيت ترين نقطه شهر 
 تهر��(شهر ��) سالهاست با �ستعانت �� لطف �لهى � كمك خيرين سالمت ��ست� با 64 تخت بستر� � بخش ها� 
��خلى� جر�حى� �طفا� � نو������ بخش ها� �يژ� ccu �Icu  � �����نس� �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 سالمت خو� � 
فر�ند�نشا� � يا بعنو�� نذ�� ما �� مو�� لطف قر�� ���ند تا چر� ���ئه خدما� سالمت � ��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�.

بيما�ستا� خيريه حضر� صديقه �هر�(�) تو�نسته �ست با كمك ها� شما نيكوكا���� به 3400 بيما� نيا�مند 
خدما� ��مانى ���ئه نمايد. همچنين با حمايت شما سر���� ��جمند 1200 خانو�� تحت پوشش �فترچه ��مانى 
 مخصو� موسسه قر�� گرفتند� �ين مهم �نجا� نمى شد� مگر �� سايه چتر حمايت شما ��يا �ال� 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)       تلفن:  33396214



پااليشگاه اصفهان،پااليشگاه طاليى
شركت پااليش نفت �صفها� �� �مينه پااليش نفت خا� � توليد 
فر����� ها� نفتى � همچنين تامين خو��� صنايع پايين �ستى� فعاليت 
خو� �� �� سا� 1358 �غا� كر� � �� حا� حاضر عال�� 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.B) نيز �ست. �ي�ن شركت �� 
منطقه �� با مساحت 340 هكتا� �� شما� غربى �صفها� ��قع شد� � 
ظرفيت پااليشى ��� ����نه 375 هز�� بشكه �ست. نفت خا� مو�� نيا� 
پااليشگا� �صفها� �� حو�� نفتى ما���� �� فاصله 70 كيلومتر� �هو�� � 
 �� طريق 7 �يستگا� تقويت فشا� � خط لوله �� به طو� 430 كيلومتر تامين 
مى شو�. شركت پااليش نفت �صفها� نقشى حياتى �� ���مه فعاليت ها� 
�يگر صنايع منطقه �يفا كر�� � گر�� چر� ها� �قتصا�� -  صنعتى منطقه 
�� �طمينا� بخشيد� �ست. شركت پااليش 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� ����� سيستم ها� مديريت  كيفيت� �يست محيطى� �يمنى 
 ISO-9001 �بهد�شت  حرفه �� �� بر �سا� �خرين �ير�يش �ستاند���ها �
ISO\TS-29001 � ISO-14001� OHSAS-18001 � بر�� تحقق 
 �هد�� سا�مانى مستقر كر�� �ست � �نها �� به صو�� يكپا�چه �جر� يى 
مى كند. �ين شركت همچنين  �� مهر سا� 1397 به ��يافت گو�هينامه 

�ستاند��� مديريت �نر�� ISO-50001   موفق شد. 

فرآورده هاى پااليشگاه اصفهان
-  فر����� ها� �صلى (�يژ�)

فر����� ها� �صلى پااليشگا� �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 پااليش نفت �صفها� به عنو�� تامين كنند� خو��� 5 شركت 
بز�� توليد�� نقش مهمى �� �قتصا� كشو� �يفا مى كند. �كيو� باتو�� نفت 
سفيد �يژ�� نفتا� پالتفرميت � ��غن پايه� محصوال� �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 كوچك 

نفت سفيد �يز�ماكس� نفت گا� �يز�ماكس� نفتا� �نو�� حال� ها� �يز��يسايكل� 
��غن پايه سبك � سنگين� �كيو�    باتو� � گوگر�� فر����� ها� �يژ� پااليشگا� 

�صفها� �ست كه خو��� صنايع كوچك �� تشكيل مى �هند.

عرضه فرآورده هاى ويژه در بورس كاالى ايران
شركت پااليش 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�� حال� ها� مو�� �ستفا�� �� صنايع �� به صو�� 

مستمر �� تاال� بو�� كاال� �ير�� عرضه مى كند.

طرح جامع بهينه سازى و بهبود فرآيند
طر� جامع بهينه سا�� � بهبو� فر�يند با �هد�� �يست محيطى �� شركت 
پااليش نفت �صفها� �� حا� �جر�ست. با �جر�� �ين طر�� ميز�� توليد�� 
پااليش���گا� حفظ �ما ظرفيت پااليشى نفت خا� پااليشگا� �صفها� �� 376 
هز�� بش���كه به 360 هز�� بشكه �� ��� كاهش مى يابد� محصوال� سنگين 
(نفت كو��) به محصوال� مرغو� تبديل مى ش���و�� سبب بهبو� كيفيت 
محصوال� � �ستيابى به �ستاند���ها� يو�� 5 � 4 خو�هد شد� به طو�يكه 
مي���ز�� گوگر� گا��ئيل �� PPM 1000 به �ير   PPM  50 مى �س���د � 

همچنين سبب �فز�يش ضريب �يمنى ��حدها مى شو�.

رشد كمى و كيفى توليدات
پااليشگا� �صفها� ����نه 11 ميليو� ليتر بنزين � همچنين 22 ميليو� 
ليتر گا��ئيل توليد مى كند. بر �سا� برنامه �يز� ها� �نجا� شد�� بنزين 
توليد� �ين شركت �� �بتد�� ���يبهشت سا� 97� مطابق با �ستاند��� يو�� 
5 �ست. �ين پااليشگا� �� حا� حاضر ����نه حد�� 2 ميليو� ليتر گا��ييل 
مطابق با �ستاند��� يو�� 4 � 5 نيز توليد مى كند � �� ���خر سا� �يند� با 
��� �ند��� ��حد تصفيه گا��ئيل� �ين محصو� نيز به طو� كامل مطابق با 

�ستاند��� يو�� 5 توليد خو�هد شد.

پااليشگاه اصفهان و محيط زيست 
 بر �سا� قانو� پنجم توسعه  كشو� � �هميتى كه �ين قانو� �� صنايع نفتى 
بر�� محيط  �يست قائل شد�� مديريت پااليشگا� �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 �� پااليشگا� �� به كا� گرفته  �ست.
- طر�حى جامع فضا� سبز پااليشگا� �� حا� �نجا� بو�� � �ين طر�حى توسط 
��نشجويا� ��نشگا� ���� خو��سگا� � توسط نر�  �فز��ها� GIS �  KS �� حا� 

پيگير� �ست تا يك فضا� سبز مناسب � متناسب با محيط �طر�� طر�حى شو�.
- مطالعا� بر�� �ستفا�� �� سيستم NFT �� جهت �صال� كيفيت پسا� 

پااليشگا� � كاهش ��غن مربو� به �ستخر 8 پااليشگا� �� حا� �نجا� �ست.
- پر��� مطالعاتى تركيبى �يست پااليى � گيا� پااليى بر�� پايش مستمر 
خا� ها� �لو�� توسط سا�ما� ها� ��نش محو� � ��نشگا� صنعتى �جر� شد. 
�� �ين پر��� �� گياهانى همچو� ( نى خيز���) � (كتو�) �ستفا�� مى شو�.

- پر��� نصب �نااليز�ها� �نالين بر ��� خر�جى ���كش ها بر �سا� تو�فق 
با ����� كل حفاظت محيط �يست �ستا� �جر� شد.

 - تصفيه � با�گر��نى 320 متر مكعب �� ساعت پسا� ��سالى �� ��حد ها� 
عملياتى �� تصفيه خانه صنعتى �� �يگر طر� ها� �يست محيطى شركت 
پااليش 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.
-  پااليشگا� �صفها� موفق شد� �ست به ���NES (بد�� ���� به مخز�) 

لجن كف مخا�� �� حا� فعاليت �� الير�بى كند. 
- شركت پااليش نفت �صفها� با �ستفا�� �� ��� ها� با�يابى ��� تو�نسته 
�ست 90 ��صد �� مصرفى خو� �� به چرخه �ستفا�� با�گر��ند �10  ��صد 
بقيه پسا� نيز �� �ستخرها� تبخير نگهد��� مى شو�.  پسا� ها� 
فاضال� بهد�شتى نيز پس �� گند���يى با سيستم UV� بر�� �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� اليه ��� �ست� �� 

�يگر طر� ها� �يست محيطى پااليشگا� �صفها� محسو� مى شو�.
- ��  340 هكتا� �سعت پااليشگا� �صفها�� 114.5 �� (معا�� 36 ��صد) 
به فضا� سبز �ختصا� ���� شد�� �� حالى كه �ستاند��� فضا� سبز بر�� 

پااليشگا� ها 20 ��صد مساحت كل �نها تعيين شد� �ست.

بومى سازى 70 درصد تجهيزات 
��حد پشتيبانى ساخت ��خل شركت پااليش نفت �صفها� فعاليت خو� 
�� �� سا�  1380  �غا� كر� � � تاكنو� تو�نسته �ست قطعا� �ستگا� ها� 
پااليشى � به �يژ� ماشين �ال� ���� �� قبيل تو�بين� پمپ� كمپرسو� � 
چر� �ند� �� بومى سا�� كند. �� حا� حاضر 70 ��صد قطعا� � تجهيز�� 
مو�� نيا� پااليشگا� �صفها� به �ست متخصصا� كشو�ما� توليد مى شو� 
� �ميد �ست �� سا� ها� �تى تما� تجهيز�� پااليشگا� �صفها� �� ��خل 
توليد شو� تا ضمن كاهش مصا�� ���� �  ��بستگى به خا�� �� كشو�نيز 

به صفر برسد.

نمونه افتخارات شركت پااليش نفت اصفهان
- كسب عنو�� شركت پيشر� � �تبه ��� �� بين 500 شركت برتر �ير�� 

(IMI-100) �� سا� 93
- كسب عنو�� شركت پيشر� � �تبه ��� �� بين 400 شركت برتر �ير�� 

(IMI-100) �� سا� 91
IMI-) ��تبه نخست �� (گر�� فر����� ها� نفتى) شركت ها� برتر �ير� -

100) ��  سا� ها� 91 � 92
- �تبه ��� جشنو��� ملى بهر� ��� �� گر�� فر����� ها� نفتى �� سا� ها� 86 � 90 

- �تبه ��� 100 شركت برتر �قتصا� �ير�� �� سا� 90
- �تبه نخست 100 شركت برتر �قتصا� �ير�� �� سا� 89

- كسب عنو�� يكى �� 100 شركت برتر خا��ميانه  �� سا� 89
- كسب گو�هى عد� �اليندگى �� سا� ها� 94�93�92�91�90�89

- �تبه ��� �  سو� محيط �يست �� بين شركت ها� پااليش نفت 
��سا� ها� 92 � 93

- �تبه ��� HSE � �يمنى � پد�فند غيرعامل �� بين شركت ها� پااليش 
نفت �� سا� ها�  90 � 94 

- �تبه ��� پد�فند غير عامل �� بين شركت ها� پااليش نفت سا�96
- �تبه ��� پژ�هش �� يا��همين جشنو��� ���بط عمومى ها� برتر �ير��  �� سا� 92

- �تبه ��� ��تباطا� �سانه �� �� نهمين � يا��همين جشنو��� ���بط 
عمومى ها� برتر �ير��  �� سا� ها�  90 � 92 

- ��يافت جايز� ملى بهر� ��� � تعالى سا�مانى (بخش ساخت � توليد) 
�� سا� ها� 86 � 87 � 88

- كسب عنو�� (محصوال� 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� 96 �1393 

- كسب مقا� ��� عنو�� نخست �� حو�� �منيت فنا��� �طالعا� � 
 ��تباطا� �� سطح شركت ها� �ير مجموعه شركت ملى پااليش � پخش 

فر����� ها� نفتى �ير��

شركت پااليش نفت �صفها� 

نيم نگاهى به برخى فعاليت هاى 
مديريت شهرى اصفهان  در سال 97

 ��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 (1397) برنامه 
ها� مختلفى �� �ين شهر �جر� كر�� �ست تا عال�� بر حل مشكال� 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 �� 17 سا� 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 �� 
 بخش ها� قو�نين � مصوبا�� �ما� � بو�جه� فهرست پر��� ها� مناقصه � مز�يد� ها 
� ... ��نمايى شد. �ين سامانه بر �سا� �ستاند���هايى كه نها�ها� عمومى 
� قانو� �نتشا� � �سترسى ���� به �طالعا� مشخص كر�� �ند� بنا شد� 
�ست. يكى �� نمايه ها� طر�حى شد� �� سامانه� نمايه پر��� ها� شهر���� 
به تفكيك مناطق � موضوعا� �نها �ست. فهرست �طالعا� پيمانكا��� 
شهر����� مبلغ هزينه ها� مبلغ پيما� � ... نيز �� سامانه منتشر شد��  مر�� 
مى تو�نند �ين �طالعا� �� مشاهد� كنند. شهر�ند�� �� طريق �ين سامانه 

حتى مى تو�نند ميز�� هزينه يك همايش �� ببينند.

آغاز حفارى تونل خط 2 مترو 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 2 متر� �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 2 متر� �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� 97 بو� كه �� 
قالب بيش �� 20 برنامه �جر� شد � قطا� پر��� ها� عمر�نى �� سرعت 
بخشيد. �ين پر��� ها به طو� متو��� �� مناطق 15 گانه شهر���� 

�صفها� �جر� شد � عمر�� شهر� �صفها� �� توسعه ���. �غا� عمليا� 
�جر�يى حلقه چها�� تر�فيكى شهر� �فتتا� نخستين سينما� شر� 
�صفها� (سينما بهمن) �� منطقه 15� �غا� عمليا� حفا�� تونل خط 
2 قطا� شهر� �صفها� � �فتتا� پر�يس هنر �صفها� �� جمله مهم ترين 
 پر��� ها� عمر�نى سا� 97 بو� 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 80 هز�� مترمربع ساخته شد� �ست. �� 
پر��� پر�يس هنر �يژگى ها� خاصى �جو� ���� كه يكى �� شاخص ها� 
��� ساخت يك �مفى تئاتر ��با� با ظرفيت بيش �� 3500 نفر بو�� كه �ين 
مركز �� به بز�� ترين �مفى تئاتر ��با� كشو� تبديل كر�� �ست. فضاسا�� 
هايى چو� فر� گل� بر� ��� ��ال� بهشت� گذ�ها � ... �ين مركز �� �� نظر 

گر�شگر� نيز جذ�� كر�� �ست.  

رشد 37 درصدى بودجه سال 98 شهر اصفهان
بو�جه 4100 ميليا�� تومانى شهر���� �صفها� بر�� سا� 98 تصويب 
شد. �ين بو�جه نسبت به سا� قبل �� ��� 37 ��صد �شد ���� كه �� بين 
كالنشهرها 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� 98 تعامال� 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� �سالمى 
به عنو�� �� گذ� فرهنگى �� �صفها� �نتخا� شدند. بر�� ��نق با��� هنر 
� كمك به �ضعيت معيشتى هنرمند�� �صفهانى� شو��� �سالمى شهر � 
شهر���� �صفها� �ما�گى ���� بر�� كمك به �ين قشر� با ����� فرهنگ 
� ��شا� �سالمى همكا�� ��شته باشد.  �� �ين با���� كاالها� فاخر صنايع 
�ستى � هنر� عرضه خو�هد شد � گذ�ها� فرهنگى �صفها� �� �ين پس 
محل عرضه محصوال� هنر� مانند نقاشى� صنايع �ستى� غذ�ها� سنتى� 

لبا� ها� �ير�نى - �سالمى 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�� �هللا نو���� ش���هر��� �صفها� با ����� فرهنگ � ��شا� �سالمى � 
بر �سا� تفاهمنامه  �مضا� ش���د� بين �ئيس سا�ما� سينمايى � شهر��� 
�صفها�� ميزبانى �صفها� �� جش���نو��� بين �لمللى فيلم ها� 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� 
78 كيلومتر �ست كه 45 كيلومتر �� �� 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 �اليندگى � كاهش �ما� سفرها� ���� شهر� �� �يژگى ها� �ين 

پر��� بز�� �ست. 

يكم آذر؛ روز اصفهان 
با تصويب شو��� �سالمى 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. 

پرديس هنر



پااليشگاه اصفهان،پااليشگاه طاليى
شركت پااليش نفت �صفها� �� �مينه پااليش نفت خا� � توليد 
فر����� ها� نفتى � همچنين تامين خو��� صنايع پايين �ستى� فعاليت 
خو� �� �� سا� 1358 �غا� كر� � �� حا� حاضر عال�� 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.B) نيز �ست. �ي�ن شركت �� 
منطقه �� با مساحت 340 هكتا� �� شما� غربى �صفها� ��قع شد� � 
ظرفيت پااليشى ��� ����نه 375 هز�� بشكه �ست. نفت خا� مو�� نيا� 
پااليشگا� �صفها� �� حو�� نفتى ما���� �� فاصله 70 كيلومتر� �هو�� � 
 �� طريق 7 �يستگا� تقويت فشا� � خط لوله �� به طو� 430 كيلومتر تامين 
مى شو�. شركت پااليش نفت �صفها� نقشى حياتى �� ���مه فعاليت ها� 
�يگر صنايع منطقه �يفا كر�� � گر�� چر� ها� �قتصا�� -  صنعتى منطقه 
�� �طمينا� بخشيد� �ست. شركت پااليش 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� ����� سيستم ها� مديريت  كيفيت� �يست محيطى� �يمنى 
 ISO-9001 �بهد�شت  حرفه �� �� بر �سا� �خرين �ير�يش �ستاند���ها �
ISO\TS-29001 � ISO-14001� OHSAS-18001 � بر�� تحقق 
 �هد�� سا�مانى مستقر كر�� �ست � �نها �� به صو�� يكپا�چه �جر� يى 
مى كند. �ين شركت همچنين  �� مهر سا� 1397 به ��يافت گو�هينامه 

�ستاند��� مديريت �نر�� ISO-50001   موفق شد. 

فرآورده هاى پااليشگاه اصفهان
-  فر����� ها� �صلى (�يژ�)

فر����� ها� �صلى پااليشگا� �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 پااليش نفت �صفها� به عنو�� تامين كنند� خو��� 5 شركت 
بز�� توليد�� نقش مهمى �� �قتصا� كشو� �يفا مى كند. �كيو� باتو�� نفت 
سفيد �يژ�� نفتا� پالتفرميت � ��غن پايه� محصوال� �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 كوچك 

نفت سفيد �يز�ماكس� نفت گا� �يز�ماكس� نفتا� �نو�� حال� ها� �يز��يسايكل� 
��غن پايه سبك � سنگين� �كيو�    باتو� � گوگر�� فر����� ها� �يژ� پااليشگا� 

�صفها� �ست كه خو��� صنايع كوچك �� تشكيل مى �هند.

عرضه فرآورده هاى ويژه در بورس كاالى ايران
شركت پااليش 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�� حال� ها� مو�� �ستفا�� �� صنايع �� به صو�� 

مستمر �� تاال� بو�� كاال� �ير�� عرضه مى كند.

طرح جامع بهينه سازى و بهبود فرآيند
طر� جامع بهينه سا�� � بهبو� فر�يند با �هد�� �يست محيطى �� شركت 
پااليش نفت �صفها� �� حا� �جر�ست. با �جر�� �ين طر�� ميز�� توليد�� 
پااليش���گا� حفظ �ما ظرفيت پااليشى نفت خا� پااليشگا� �صفها� �� 376 
هز�� بش���كه به 360 هز�� بشكه �� ��� كاهش مى يابد� محصوال� سنگين 
(نفت كو��) به محصوال� مرغو� تبديل مى ش���و�� سبب بهبو� كيفيت 
محصوال� � �ستيابى به �ستاند���ها� يو�� 5 � 4 خو�هد شد� به طو�يكه 
مي���ز�� گوگر� گا��ئيل �� PPM 1000 به �ير   PPM  50 مى �س���د � 

همچنين سبب �فز�يش ضريب �يمنى ��حدها مى شو�.

رشد كمى و كيفى توليدات
پااليشگا� �صفها� ����نه 11 ميليو� ليتر بنزين � همچنين 22 ميليو� 
ليتر گا��ئيل توليد مى كند. بر �سا� برنامه �يز� ها� �نجا� شد�� بنزين 
توليد� �ين شركت �� �بتد�� ���يبهشت سا� 97� مطابق با �ستاند��� يو�� 
5 �ست. �ين پااليشگا� �� حا� حاضر ����نه حد�� 2 ميليو� ليتر گا��ييل 
مطابق با �ستاند��� يو�� 4 � 5 نيز توليد مى كند � �� ���خر سا� �يند� با 
��� �ند��� ��حد تصفيه گا��ئيل� �ين محصو� نيز به طو� كامل مطابق با 

�ستاند��� يو�� 5 توليد خو�هد شد.

پااليشگاه اصفهان و محيط زيست 
 بر �سا� قانو� پنجم توسعه  كشو� � �هميتى كه �ين قانو� �� صنايع نفتى 
بر�� محيط  �يست قائل شد�� مديريت پااليشگا� �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 �� پااليشگا� �� به كا� گرفته  �ست.
- طر�حى جامع فضا� سبز پااليشگا� �� حا� �نجا� بو�� � �ين طر�حى توسط 
��نشجويا� ��نشگا� ���� خو��سگا� � توسط نر�  �فز��ها� GIS �  KS �� حا� 

پيگير� �ست تا يك فضا� سبز مناسب � متناسب با محيط �طر�� طر�حى شو�.
- مطالعا� بر�� �ستفا�� �� سيستم NFT �� جهت �صال� كيفيت پسا� 

پااليشگا� � كاهش ��غن مربو� به �ستخر 8 پااليشگا� �� حا� �نجا� �ست.
- پر��� مطالعاتى تركيبى �يست پااليى � گيا� پااليى بر�� پايش مستمر 
خا� ها� �لو�� توسط سا�ما� ها� ��نش محو� � ��نشگا� صنعتى �جر� شد. 
�� �ين پر��� �� گياهانى همچو� ( نى خيز���) � (كتو�) �ستفا�� مى شو�.

- پر��� نصب �نااليز�ها� �نالين بر ��� خر�جى ���كش ها بر �سا� تو�فق 
با ����� كل حفاظت محيط �يست �ستا� �جر� شد.

 - تصفيه � با�گر��نى 320 متر مكعب �� ساعت پسا� ��سالى �� ��حد ها� 
عملياتى �� تصفيه خانه صنعتى �� �يگر طر� ها� �يست محيطى شركت 
پااليش 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.
-  پااليشگا� �صفها� موفق شد� �ست به ���NES (بد�� ���� به مخز�) 

لجن كف مخا�� �� حا� فعاليت �� الير�بى كند. 
- شركت پااليش نفت �صفها� با �ستفا�� �� ��� ها� با�يابى ��� تو�نسته 
�ست 90 ��صد �� مصرفى خو� �� به چرخه �ستفا�� با�گر��ند �10  ��صد 
بقيه پسا� نيز �� �ستخرها� تبخير نگهد��� مى شو�.  پسا� ها� 
فاضال� بهد�شتى نيز پس �� گند���يى با سيستم UV� بر�� �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� اليه ��� �ست� �� 

�يگر طر� ها� �يست محيطى پااليشگا� �صفها� محسو� مى شو�.
- ��  340 هكتا� �سعت پااليشگا� �صفها�� 114.5 �� (معا�� 36 ��صد) 
به فضا� سبز �ختصا� ���� شد�� �� حالى كه �ستاند��� فضا� سبز بر�� 

پااليشگا� ها 20 ��صد مساحت كل �نها تعيين شد� �ست.

بومى سازى 70 درصد تجهيزات 
��حد پشتيبانى ساخت ��خل شركت پااليش نفت �صفها� فعاليت خو� 
�� �� سا�  1380  �غا� كر� � � تاكنو� تو�نسته �ست قطعا� �ستگا� ها� 
پااليشى � به �يژ� ماشين �ال� ���� �� قبيل تو�بين� پمپ� كمپرسو� � 
چر� �ند� �� بومى سا�� كند. �� حا� حاضر 70 ��صد قطعا� � تجهيز�� 
مو�� نيا� پااليشگا� �صفها� به �ست متخصصا� كشو�ما� توليد مى شو� 
� �ميد �ست �� سا� ها� �تى تما� تجهيز�� پااليشگا� �صفها� �� ��خل 
توليد شو� تا ضمن كاهش مصا�� ���� �  ��بستگى به خا�� �� كشو�نيز 

به صفر برسد.

نمونه افتخارات شركت پااليش نفت اصفهان
- كسب عنو�� شركت پيشر� � �تبه ��� �� بين 500 شركت برتر �ير�� 

(IMI-100) �� سا� 93
- كسب عنو�� شركت پيشر� � �تبه ��� �� بين 400 شركت برتر �ير�� 

(IMI-100) �� سا� 91
IMI-) ��تبه نخست �� (گر�� فر����� ها� نفتى) شركت ها� برتر �ير� -

100) ��  سا� ها� 91 � 92
- �تبه ��� جشنو��� ملى بهر� ��� �� گر�� فر����� ها� نفتى �� سا� ها� 86 � 90 

- �تبه ��� 100 شركت برتر �قتصا� �ير�� �� سا� 90
- �تبه نخست 100 شركت برتر �قتصا� �ير�� �� سا� 89

- كسب عنو�� يكى �� 100 شركت برتر خا��ميانه  �� سا� 89
- كسب گو�هى عد� �اليندگى �� سا� ها� 94�93�92�91�90�89

- �تبه ��� �  سو� محيط �يست �� بين شركت ها� پااليش نفت 
��سا� ها� 92 � 93

- �تبه ��� HSE � �يمنى � پد�فند غيرعامل �� بين شركت ها� پااليش 
نفت �� سا� ها�  90 � 94 

- �تبه ��� پد�فند غير عامل �� بين شركت ها� پااليش نفت سا�96
- �تبه ��� پژ�هش �� يا��همين جشنو��� ���بط عمومى ها� برتر �ير��  �� سا� 92

- �تبه ��� ��تباطا� �سانه �� �� نهمين � يا��همين جشنو��� ���بط 
عمومى ها� برتر �ير��  �� سا� ها�  90 � 92 

- ��يافت جايز� ملى بهر� ��� � تعالى سا�مانى (بخش ساخت � توليد) 
�� سا� ها� 86 � 87 � 88

- كسب عنو�� (محصوال� 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� 96 �1393 

- كسب مقا� ��� عنو�� نخست �� حو�� �منيت فنا��� �طالعا� � 
 ��تباطا� �� سطح شركت ها� �ير مجموعه شركت ملى پااليش � پخش 

فر����� ها� نفتى �ير��

شركت پااليش نفت �صفها� 




