ادامه از صفحه 3
آبان ،از بنزین تا اعتراض
بامداد  24آبان خبری منتشــر شــد که همگان را غافلگیر کرد.
خبری که از چند ماه قبل شــایعات آن منتشر شده بود .در متن
خبر آمده بود که از  24آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای
 ۱۵۰۰تومان و بنزین آزاد  ۳۰۰۰تومان خواهد بود .طرح اصالح
قیمت بنزین تصمیمی بود که توسط سران سه قوه گرفته شده
بود .نماینــدگان مجلس در کمتر از  48ســاعت طرح تغییر یا
بازگشت قیمت بنزین را آماده کردند ،اما مقام معظم رهبری در
ابتدای جلس ه درس خارج فقه در حمایت از این تصمیم گفتند:
ســران قوا به پشتوانه کارشناسی تصمیمی برای کشور گرفتهاند
و باید به آن تصمیم عمل شــود .بعد از حمایت رهبری از طرح
تصویبی ســران قوا جلسه بررسی طرح دو فوریتی از دستور کار
مجلس خارج شد.
اعتراضات مردم به ایــن افزایش ناگهانی از روز  24آبان ماه آغاز
شد و موج این اعتراضات سراسر کشور را در برگرفت .اعتراضات
در ابتدا نسبتاً مسالمتآمیز بود ،اما به تدریج به خشونت کشیده
شــد .بانکها زیادی به آتش کشیده شد .به مراکز تجاری حمله
شد ،اموال بسیاری به غارت رفت .افراد زیادی دستگیر شدند و در
این میان تعدادی که هنوز هم مشخص نشده است کشته شده و
یا سرنوشت نامعلومی دارند .برخی معتقد هستند که از البهالی
جمعیت معترض به ســمت معترضان شلیکهای صورت گرفته
است ،اما با وجود گذشت چند ماه از این رخدادها هنوز اطالعات
موثقی از این اتفاقات وجود ندارد .گرچه از دستگیری شدگان و
کشته شدگان آبان  98آمار اعالم نشده و در دسترس نیست ،اما
شــنیدهها حکایت از آن دارد که قریب به 75درصد از دستگیر
شدگان ناآرامی اخیر بیکار بودند و بقیه نیز اکثرا ً متعلق به جامعه
کارگری .همچنین  80درصد از آنها زیر  30ســال سن داشته و
 75درصد نیز تحصیالتی در حد دیپلم و زیر دیپلم داشتند۲۹ .
استان و صدها شهر دستخوش ناآرامیهای پس از افزایش قیمت
بنزین شدند .در این میان حواشــی زیادی نیز در سراسر کشور
مطرح شد ،اما در خصوص هیچکدام توضیحات شفافی داده نشد.
متاســفانه میتوان گفت حوادث آبان  98همچنان برای همگان
درهالهای از ابهام قرار دارد.
بعد از پایان حوادث آبان افکار عمومی همواره به دنبال شــفاف
شــدن آمار دقیق کشته و بازداشت شــدگان بوده است ،حتی
نمایندگان مجلس بارها بر این امر اصرار داشــتهاند ،اما هربار به
بهانهای این موضوع به تعویق افتاده است.
با شروع اعتراضات به افزایش قیمت بنزین دسترسی به اینترنت
در کشور قطع شد .قطعی سراسری اینترنت در ایران از  ۲۵آبان
ماه شروع شد و تا  ۳آذر ماه ادامهداشت .این کار با دستور شورای
امنیت ملی کشور و توسط وزارت ارتباطات اانجامشد .در حدود
ده روز اینترنت بینالمللی از دســترس کاربران خارج شد و تنها
شبکه ملی اطالعات قابل دسترس بود .بنا به گزارش نت بالکس،
میزان دسترســی اینترنت در ایران در اوج قطعیها به  ۴درصد
کاهش یافت ه بود .محدودیتزدایی از اینترنت از پنجشــنبه ۳۰
آبان با دسترسی دادن به برخی دانشــگاهها ،شرکتها و ادارات
آغاز شــد و به مرور به کاربران خانگی تعمیم یافت .از  ۲آذر که
تعداد بیشــتری از کاربران خانگی به اینترنت دسترسی یافتهاند،
نت بالکس گزارش داد که میزان دسترسی به اینترنت به ٪۶۴
رسیده اســت .محدودیت اینترنتی ،ضرر و زیان زیادی را برای
کشــور در بر داشت .برآوردهای سایتهای داخلی نشان میدهد
که در روزهای قطع شــدن اینترنت اقتصاد ایران خسارتی 900
میلیارد تومانی را تجربه کرده اســت ،اما نت بالکس این رقم را
یک میلیارد و  500میلیون دالر برآورد کرده اســت .رخدادهای
تلخ آبان  98کام ملت را تلخ کرده اســت ،اما ما همچنان امیدوار
هســتیم تا بیش از این دیر نشده است با شفاف سازی ،اتهامات
رفع شود ،مجرمین محاکمه شوند و از مردم دلجویی شود .کاش
نگذارید جای زخم آبان روی دلها بماند...
از دیگر رخدادهای مهم دیگر آبان :98
 8/1اعالم آمادگی ایران برای گفت وگو با عربستان
 8/8کشته شدن ابوبکر البغدادی
 8/9درگذشت اعظم طالقانی
 8/16مقابله جهرمی با وس
 8/17زلزله آذربایجان
 8/18توقف تعهدات برجامی
 8/19احتمال خروج ایران از npt
 8/20مرگ  15کودک ایبی به علت تحریم
8/21توزیع بیانیه علیه رئیس جمهور در مجلس
 8/23دستگیری سلطان فوالد
 8/25درگذشت رضا عبدی
 8/28واریز اولین بسته حمایتی دولت

آذر ،داغ کولبران بر دل کردستان

آذر ماه با خبری تلخ به اتمام رسید .خبر تلخ دیگری از کردستان،
از کولبــری .از نوجوانان کولبر .از مــرگ غریبانه کولبران .از گم
شدن کولبران در برف و کوالک ارتفاعات کردستان .آزاد و فرهاد
خســروی دو برادر نوجوان کولبر در ارتفاعات تته که به آن ژاالنه
هم میگویند مفقود شدند و هر دو جان باختند.
آزاد و فرهاد خســروی  17و  14ساله بودند .آنها نیز چون دیگر
جوانان کرد برای گذران زندگی تصمیم به کولبری گرفتند و راهی
کوهستانهای صعب العبور کردستان شدند .همان کوهستانهای

تلخی بیپایان 98
که تاکنون مادران بســیاری را داغ دار کرده است .روز  ۲۶آذر۵ ،
نفر از اهالی روستای نی راهی گردنه تهته میشوند تا بارهایشان را
به مقصد برسانند ،گردنه سختی که در منطقه اورامانات در منطقه
صفر مرزی حدفاصل حلبچه و مریوان قرار دارد .گردنهای که به
گفته اهالی منطقه در  ۶ماه ســال همیشه کوالک و برف است.
آزاد چند تجربه کولبری داشــته اما فرهاد برای اولین بار همراه
برادر شد .کولبران راهی شده در مسیر گرفتار کوالک میشوند و
مسیر را گم میکنند ۳ .نفر از این گروه با اقبال مواجه میشوند
و در مسیر حرکتشان به منطقه گرمسیری منتهی میشود و در
نهایت با رسیدن به یکی از روستاهای عراق نجات پیدا میکنند.
عثمان پدر دو کولبر جان باخته است ،او که چشمان ضعیفی دارد
و هیچ وقت کولبری نکرده؛ از طریق جمع آوری کارتنهای آبادی
و فروختن آنها امرار معاش کرده ،اما با ســختتر شدن شرایط،
آزاد و فرهاد کولبری را برای ادامه زندگی انتخاب کردند.
عثمان از توانایی جسمی ضعیف پسر بزرگتر حرف میزند .الغر
اندام بود و اولین بار بود که برای کولبری راهی کوهســتان شده
بود ،اما پسر کوچکتر ،فرهاد که ۱۷ساله بوده چند باری کولبری
را در تجربــه کرده بود .عثمان از همراهان فرهاد و آزاد شــنیده
است که پسر کوچکترش هنگام سقوط بهمن ،راه را بر میگردد و
حتی بارش را هم دور انداخته ،اما با شدت گرفتن برف و کوالک
و به دلیل کم تجربه بودنش ،تسلیم بهمن می شود و در پای کوه
میماند چرا که توان ادامه راه را نداشته است .فرهاد برادر کوچکتر
که نمیخواهد آزاد ،برادر بزرگتر را تنها بگذارد ،حدود دو ساعت
کنارش مانده اســت و بعد با کمــک کولبران دیگری که با قاطر
آمده بودند برای آوردن کمک به پایین آمده اســت ،اما در نیمه
راه دوباره به پیش برادرش برگشــته تا از زنده ماندنش مطمئن
شود ،اما جسد بی جان برادرش را می بیند و نا امید برمیگردد.
خودش هم در راه برگشت جانش را از دست میدهد .این روایت
را کولبرانی تعریف کردهاند که شاهد ماجرا بودهاند.
جسد بیجان و یخ زده فرهاد بعد از سه روز جستجو توسط صدها
نفــر از مردم منطقه و اکیپهای هالل احمر ،نزدیک جاده اصلی
پیدا و تشییع پیکرش با همراهی مردم مریوان برگزار شد.
آنچه در رسانهها آمده است نشــان میدهد که وضعیت مالی و
معیشتی خانواده عثمان مناسب نیست ،خانواده  6نفره او که حاال
با از دست دادن دو پسر ،چهار نفره شده حال و روز خوبی ندارد.
عثمان میگوید که دیگر حاضر نیســت دو پسر دیگرش را برای
بدســت آوردن اندک پول و کولبری به کوهستان بفرستد ،دعا
میکند بتواند روزگار را ســپری کند و خدا دو فرزند دیگرش را
برایش محفوظ بدارد.
فرهاد و آزاد خســروی جان خود را برای به دســت آوردن نان از
طریق کولبری از دســت دادند ،مانند جوانان بســیار دیگری که
بیکاری و فقر چاره دیگری جز کولبری برایشــان باقی نگذاشته
است.

دی ،خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

بعد از حوادث آبان ،دی ماه  98پرحادثهترین ماه سال بود .بامداد
 13آبان ماه ایران با خبر ترور سردار حاج قاسم سلیمانی به بهت
و غم فرو رفت .ســاعتی نگذشته بود که ارتش آمریکا اعالم کرد
ترور سردار با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیسجمهور ایاالت
متحده صورت گرفته اســت .سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،ابومهدی المهندس قائممقام
حشدالشعبی عراق و  ۸همراه ایرانی و عراقی این دو فرمانده جبهه
مقاومت در نزدیکی فرودگاه بغداد به وسیله موشکهای پهپادهای
ترور شدند .وحید زمانینیا ،حسین پورجعفری ،شهروز مظفرینیا
و هادی طارمی همراهان ایرانی سردار سلیمانی بودند که در این
اقدام تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند .از عراق تا ایران مراسم
تشییع باشکوهی برای شهدای ترور برگزار شد .تشییع پیکر و وداع
با این شــهدا در عراق در شهرهای کاظمین ،بغداد ،کربال و نجف
و در ایران در اهواز ،مشهد ،تهران ،قم و کرمان با حضور جمعیتی
میلیونی صورت گرفت .متاســفانه در مراسم تشییع پیکر سردار
ســلیمانی در کرمان ،ازدحام جمعیت باعث شد بیش از  60نفر
جان خود را از دست بدهند و تعدادی نیز راهی بیمارستان شوند.
پیکر شهید ســلیمانی در کرمان ،زادگاه ســردار هنوز به خاک
سپرده نشــده بود که بامداد  18دی ماه درست در ساعت ۱:۲۰
بامداد که سردار سلیمانی و همراهانش به شهادت رسیده بودند،
نیروی هوافضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی در عملیاتی با
عنوان «شهید سلیمانی» و با شلیک  ۱۳فروند موشک بالستیک
طرح قیام و فاتح  ،۳۱۳به پایگاه آمریکایی عیناالســد عراق که
مقر فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه به حســاب میآید،
حمله کردند .رسانههای مختلف خبر از خسارات فراوانی به پایگاه
عیناالســد میدادند ،اما بنابر گزارش پنتاگون ،هیچ آمریکایی
در این حمله کشــته نشــد .مقامات امنیتی عــراق نیز از عدم
تلفــات نیروهای عراقی در این حمله خبــر دادند .ترامپ هم در
سخنرانی رســمی خود بعد از حمله ایران به عین االسد مدعی
شــد که هیچیک از نیروهای آمریکایی یــا عراقی در این حمله
آسیبی ندیدهاند .ترامپ همچنین آسیبهای وارده به تأسیسات
و ســاختمانها را ناچیز دانست .در این میان رویترز نیز گزارش

داد که براساس ارزیابیهای اطالعاتی ،ایران بهطور عمدی طوری
هدفگیــری کرده بود که نیروهای آمریکایی را مورد اصابت قرار
ندهد .خبرگزاری فارس نیز چند ســاعت پس از شــروع حمله،
به نقل از «یک مقام آگاه» در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
نوشت که «تلفات این حمله ۸۰ ،کشته و حدود  ۲۰۰نفر زخمی
بودهاســت ».امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی که اجرای عملیات را برعهده داشته ،با
وجود تأیید این شمار تلفات گفت «میتوانستیم آسایشگاه و محل
استقرار نیروها را هدف قرار دهیم ،اما به دنبال کشتن افراد نبودیم
بلکه در صدد ضربه زدن به ماشــین جنگــی و مرکز فرماندهی
و کنتــرل آنها بودیم ».حاجی زاده تاکیــد کرد که اگرچه ما در
این عملیات دنبال کشتن کسی نبودیم ،با این حال در طی این
عملیات حتماً دهها نفر کشته و زخمی شدهاند» .وی در رد ادعای
خالی بودن پایگاه عیناالسد ،صحبت از در دست داشتن اسنادی
نمود که اثبات میکند بعد از عملیات موشــکی سپاه حداقل ۹
سورتی پرواز مجروح از این پایگاه به اردن و اسرائیل منتقل شد و
تعدادی بالگرد شینوک مجروحان را به بیمارستان آمریکا در بغداد
منتقل کردند .هنوز آمار دقیقی از خسارتهای وارد شده بر این
پایگاه آمریکایی از سوی مقامات ایاالت متحده اعالم نشده است.
ساعاتی پس از حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران به
پایگاه آمریکایی عیناالسد یک فروند هواپیمای بوئینگ اوکراینی
دقایقی پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) در نزدیکی تهران
سقوط کرد و  ۱۷۹سرنشین آن جان باختند.
حادثهای که از همان ســاعات ابتدایی ابهامات زیادی را به همراه
داشت .چند روز بعد از این اتفاق تلخ جاستین ترودو نخستوزیر
کانادا و والدیمیر زلینسکی رئیسجمهور اوکراین خواهان بررسی
همه ابعاد این ماجرا شدند .مســئوالن سازمان هواپیمایی ایران
که گفته میشد از واقعیت ماجرا اطالع نداشتند ابتدا به تکذیب
احتمال برخورد موشــک با هواپیمای اوکراینــی پرداختند ،اما
ســرانجام در  21دی ماه بیانیهای صادر شد که واقعیت ماجرا را
مشخص کرد .واقعیتی که کاش واقعیت نداشت .در بیانیه ستاد
کل نیروهای مســلح آمده بود که بر اثر بروز خطای انسانی و به
صورت غیر عمد ،هواپیمای مسافربری اوکراینی مورد اصابت قرار
گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان
عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی شده است.
ســاعاتی پس از این بیانیه امیرعلی حاجــیزاده فرمانده نیروی
هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با عذرخواهی به خاطر
این اشتباه ســهوی ســپاه به ارائه توضیحاتی درباره این ماجرا
پرداخت .در این حادثه تلخ از میان  ۱۷۹سرنشین و خدمه این
هواپیمای مسافربری که تمامی آنها جان باختند ۱۴۷ ،نفر ایرانی
بودند و  ۳۲نفر از اتباع کشورهای کانادا ،اوکراین ،سوئد ،افغانستان
و انگلستان .داغ این خطا هرگز از یاد نخواهد رفت و بر دل تمامی
ملت ایران خواهد ماند.
از دیگر رخدادهای مهم دی ماه :98
 10/3درگذشت نورعلی تابنده
 10/20مهاجرت کیمیا علیزاده به هلند
 10/22خروج شرکتهای هواپیمایی خارجی از آسمان ایران
 10/27نمازجمعه به امامت رهبر معظم انقالب

بهمن ،باز هم آوار سیل ،این بار بر سر سیستان

بهمــن ماه بار دیگر آب برای ایــران آوارگی آورد .اینبار نوبت به
محرومترین استان کشــور رسیده بود .از اواخر دی ماه خبرهای
بارشهای شدید از سیستان به گوش میرسد ،بارشها انقدر ادامه
یافت تا آب بر سر شهرها و روستاها محروم سیستان و بلوچستان
آوار شد .از سیستان و بلوچســتان خبر میرسید که بارشها در
جنوب استان نســبت به سال گذشته  ۲۶برابر شده و در نتیجه
سرریز شدن آب از پشــت سدهای استان را در پی داشته است.
بارندگیهای مستمر مدارس دلگان ،دشتیاری ،کنارک ،چابهار،
مهرستان ،سرباز ،ســراوان ،سیب و سوران ،فنوج ،الشار و بخش
کورین را تعطیل کرد .راه ارتباطی  ۸۹۰روســتای استان به طور
کامل قطع شــد و عالرقم تالشها برای بازگشــایی مسیرهای
ارتباطی اما شدت بارشها به حدی بود که برای بازگشایی معابر
نیاز به فروکش کردن رودخانهها و کاهش بارندگی بود.
نبود جاده دسترسی مناسب کار امدادرسانی و رساندن کمکهای
مردمــی به بیش از  ۱۲۰هزار ســیل زده در حدود  ۲۵۰تا ۳۰۰
روستای چابهار در محدوده دشتیاری ،بخشهای مرکزی و پالن
و قسمتی از بخش تلنگ قصرقند را مختل کرد و صدها کامیون
و خودرو سبک در انتظار بازگشــایی راه برای رساندن کمک به
سیلزدگان نیازمند بودند.
اما مشکل تنها بسته بودن مســیرهای ارتباطی نبود ،قطع برق
مشکل دیگری بود که گریبان سیســتان و بلوچستان را گرفته
بود ۷۸۳ .روستای سیستان و بلوچستان دچار قطعی برق شدند.
بلوچســتان محرومترین استان کشور اســت و زیرساختهای
قدرتمندی ندارد ،به همین دلیل سیل  98متاسفانه خسارت ۳۳۲
میلیارد تومانی به زیرساختهای شهری حدود  ۲۴شهرداری این
اســتان وارد کرد .همچنین سیالب اخیر  ۶۱۳میلیارد تومان نیز
به بخش کشاورزی این استان خسارت وارد کرد .عمده خسارت

بخش کشــاورزی به شهرســتانهای کنارک ،نیکشهر ،چابهار،
قصرقند ،دلگان ،مهرستان ،سرباز ،بمپور ،فنوج ،سیبو سوران و
خاش گزارش شده بود .از سوی دیر تعداد زیادی از دامهای اهالی
این استان در سیل تلف شدند.
در این میان احتمال حمله گاندوها نیز ســاکنان استان را تهدید
میکرد و شایعهها اهالی را میترساند .همان زمان اخبار رعبآور
مبنی بر یورش  ۳۰۰سر تمساح به مناطق سیلزده جنوب استان
منتشر شده که در این راستا ،مدیرکل حفاظت محیط زیست این
خبر را تکذیب و اعالم کرد هیچگونه موردی مبنی بر رویت و یا
حمله تمساح به روستاییان و سیلزدگان مشاهده و گزارش نشده
است .ساکن در  ۱۳شهرســتان ایرانشهر ،چابهار ،خاش ،دلگان،
زاهدان ،سرباز ،سراوان ،سیب و سوارن ،فنوج ،کنارک ،میرجاوه،
نیکشهر و هیرمند خسارات زیادی را متحمل شدند و به سه هزار
و  ۴۲۸نفر در  ۹۸شــهر و روستا امدادرسانی شد و متاسفانه یک
نفر بر اثر وقوع ســیل در شهرستان سرباز جان باخت .همچنین
یک هزار و  ۱۴۴نفر از سیلزدگان سیستان و بلوچستان در این
اردوگاهها اسکان یافتند.
سیل سیســتان و بلوچستان خســارات زیادی را به این استان
محروم تحمیل کرد ،اما از طرف دیگر توانست جان تازهای به تن
خشــکیده تاالب جازموریان بدمد .بعد از بارندگیهای شدید در
سیستان و بلوچستان و سیالبی شدن مسیرها تاالب جازموریان
 ۲۱.۷میلیون مترمکعب آبگیری شــد .به عبــارت دیگر۲۱.۷ ،
میلیون متر مکعــب آب از رودخانههایی همچون دامن ،بمپور،
روستا و هودیان وارد تاالب شد و جازموریان جان گرفت.
جازموریان در پی خشکســالیهای اخیر به کانــون گرد و غبار
جنوب شرق کشور تبدیل شده بود و تاثیر نامطلوبی روی پوشش
گیاهی و حیات وحش منطقه گذاشــته بود .بعد از بارشها این
تاالب دوبــاره میزبان تعداد زیادی از پرنــدگان مهاجر از قبیل
کاکایی ،اگرت شد.
از دیگر رخدادهای بهمن :98
 11/2آغاز استیضاح ترامپ
 11/26لیست اصالحطلبان برای انتخابات

اسفند ،آیا کرونا را شکست میدهیم؟

اســفند نیامده بود که کرونا ویروس جدید بــه ایران آمد .پایان
بخشی شوم برای سالی که ســال ما نبود .از  29بهمن ،۱۳۹8
به دنبال فوت  ۲بیمار با عوارض تنفســی در بیمارستان کامکار
قم ،شایعاتی درباره مرگ این بیماران به علت کروناویروس شکل
گرفت .در ابتدا این شایعات تکذیب شد ،اما روز بعد در تاریخ ۳۰
بهمن اولین موارد از کرونای جدید در شــهر قم از طریق روابط
عمومی وزارت بهداشت گزارش شد.
رئیس مرکز اطالعرســانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعالم
کرد که نتایج آزمایش اولیه  ۲مورد از موارد مشــکوک را از نظر
ابتال به کروناویروس ،مثبت گزارش شدهاست .بیمارستان کامکار
قم نیز بعنوان محل قرنطینه و مراجعه بیماران و موارد مشکوک
به کرونا مشخص شد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم کرد
که در چهار روز گذشــته شاهد گسترش بیماریهای تنفسی در
قم بودیم و طی این مدت  ۲نفر در یکی از بیمارستانهای قم بر
اثر بیماری تنفســی فوت کردند که امروز تست اولیه این دو فرد
در مورد بیماری کرونا مثبت اعالم شد .خبرگزاری ایلنا به نقل از
منابع آگاه در  ۳۰بهمن نوشــت که ششنفر هم در حال حاضر
بهدلیل ابتال به ویروس کرونا بستری هستند که خانواده و نزدیکان
این افراد در قرنطینه به سر میبرند .در  ۲اسفند ،با اعالم رسمی
فوت شدن چهار نفر ،رسما کرونا ویروس جدید به ایران چنگ و
دندان نشان داد.
کووید 19با سرعتی ترسناک در سراسر جهان در حال گسترش
است .تا لحظه تنظیم این گزارش بر اساس اعالم بنیاد آمار رسمی،
شمار مبتالیان به ویروس کرونا به بیش از  157هزار تن در جهان
رسیده است و  150کشور با این هیوال دست به گریبان هستند.
اما در ایران در این روزهای پایان اسفند مردم نگران هستند و سود
جویان از این نگرانی سواســتفاده میکنند .برخی ماسک و مواد
ضدعفونی کننده را احتکار میکنند ،برخی اقالم مورد نیاز مردم
را با قیمتهای عجیب و غریب میفروشند و برخی دیگر شایعه
سازی میکنند تا از این آب گلآلود ماهی منفعت صید کنند.
حاال درست یک ماه است که این ویروس میهمان ناخوانده کشور
ماســت ،تا امروز بیش از  14هزار نفر در کشــور به این ویروس
مبتال شدهاند و بیش از  4500نفر بهبود پیدا کردهاند .متاسفانه
کوید ،19این ویروس شــوم در روزهای پایانی ســال جان بیش
از  750نفر از هموطنانمان را گرفته اســت .کشور حال و هوای
روزهای آخر سال را ندارد.
وزارت بهداشــت مدام از مردم میخواهد کــه در خانههای خود
بمانند تا این چرخه انتشــار کنترل شود ،اما با این وجود ادارات
دولتی و بانکها همچنان به کار خود ادامه میدهد .رئیس جمهور
میگوید برنامهای برای قرنطینه نداریم ،شهردار تهران خبر میدهد
که با وجود تحریمها در صورت قرنطینه نمیتوانیم مایحتاج مردم
را تامین کنیم .خبرها خوش نیست ،حال دل مردم خوش نیست،
اوضاع اقتصادی کشور خوش نیست ،این روزها حتی حال امید به
آینده هم خوش نیست ،اما نوروز در راه است و ما ایرانیان از دیرباز
باور داشــتهایم که بهار و آغاز رویش میتواند ســرآغازی باشد بر
پایان غم .نوروز در راه است ،امسال نوروز را تنهاتر از هرسال آغاز
خواهیم کرد به امید اینکه کرونا را شکست بدهیم و  99یکدیگر
را تنگتر در آغوش بکشیم...
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حدیث روز
حضرت محمد(ص):
هر که مبتال شود و صبر کند و عطایش دهند و شکر کند
و ظلم بیند و ببخشد و ظلم کند و آمرزش طلبد آنان
در امانند و آنها هدایت یافتگانند.
(نهجالفصاحه)

چهرهها
جالل ذوالفنون؛ نوازنده برجسته سهتار
جــال ذوالفنون ( ١٦اســفند
 ۱۳۱۶آبــاده  ۲۸ -اســفند
 ۱۳۹۰کــرج) موســیقیدان،
ردیفدان و نوازنده برجســته
ســهتار اهل ایــران بود .جالل
ذوالفنون در ســال  ۱۳۱۶در
آبــاده متولد شــد .در کودکی
به همــراه خانوادهاش به تهران
آمد و فراگیری موسیقی را در
ده ســالگی در خانواده ای اهل
موسیقی آغاز کرد .برای ادامه تحصیل به هنرستان موسیقی
ملی رفت و در آنجا با سازهای دیگر چون تار و ویلن آشنا شد.
ویلن را نزد برادرش محمود ذوالفنون آموخت .در هنرستان از
رهنمودهای موسی معروفی در زمینه تکنیک سهتار برخوردار
شد .همزمان با تأسیس رشته موسیقی در دانشکده هنرهای
زیبا ،به آنجا راه یافت .آشنایی با شخصیتهای موسیقی ملی
ایــران از جمله نورعلیخان برومنــد و دکتر داریوش صفوت،
شــناخت تازهای از موســیقی اصیل ایران و امکانات وسیع
سهتار برای وی به ارمغان آورد و از سال  ۱۳۴۶فعالیت خود
را روی ســهتار متمرکز کرد .او از روشهای اســاتیدی چون
ابوالحسن صبا ،ارســان درگاهی و همچنین راهنماییهای
احمد عبادی بهره یافت .پس از پایان دانشــکده در همانجا
و در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی ایران به تدریس سهتار
پرداخت .در این ســالها از راهنمایی یوسف فروتن و سعید
هرمزی که از نوازندگان قدیمی سهتار بودند برخوردار گردید.
جالل ذوالفنون آثار نوشــتاری و صوتــی فراوانی در زمینه
موســیقی ایرانی از خود به جای گذاشــته کــه از بین آنها
میتوان آلبومهای گل صدبرگ و آتشی در نیستان با صدای
شــهرام ناظری را نام برد .همچنین از دیگر آثار او میتوان به
مستانه ،سرمستان و شب عاشقان با صدای علیرضا افتخاری
و آلبوم شیدایی با صدای صدیق تعریف اشاره کرد.
ذوالفنون سالیان متمادی در زمینه تحقیق و تتبع گام برداشت
و کوشید جوانان را با این قلمرو آشنا کند .مهمترین کار وی
پــس از تحقیق ،تدریس بود .کتابی بــا عنوان گل صدبرگ
(به کوشش ســروش قهرمانلو) که مجموعهای از نوشتهها و
خاطراتش درباره موسیقی است ،از او منتشر شدهاست.
او نخستین کسی بودهاست که کتاب آموزشی خاص برای سه
تار نوشتهاست .از جمله فعالیتهای هنری جالل ذوالفنون به
موارد زیر میتوان اشاره نمود:
 کنســرت موســیقی در انجمن فرهنگی ایران و شــورویتکنوازی تار ۱۹۵۸
 فعالیت در سازمان رادیو و تلویزیون از  ۱۹۵۸تا ۱۹۶۷ تدریس موسیقی درکانونهای هنری و آموزشی کنسرتهای متعدد در ایران  -ژاپن  -کشورهای اروپایی-آمریکا  -کانادا  -استرالیا
 همکاری با «موریس بژاز» در زمینه تلفیق موسیقی ایرانیبا بالههای اروپایی
 تحقیق در موســیقی فولکلور ایران در مرکز حفظ و اشاعهموسیقی ایرانی
جالل ذوالفنون در  ۲۸اسفند ماه سال  ۱۳۹۰در اثر خونریزی
داخلی پــس از جراحی قلب باز ،در بیمارســتان البرز کرج
درگذشت.

بیست پیشنهاد سینمایی برای روزهای خانهنشینی
ادامه از صفحه 4
پله آخر ( 1390علی مصفا)

 تصمیــم گرفتم خودم پولی جور کنم و به معنای واقعی کلمه فیلم را مســتقلبسازم .چارهای نداشتم جز اینکه از تمام امکانات استفاده و بلکه سوء استفاده کنم.
مجبور شدم نقش اول مرد را خودم بازی کنم و هنوز هم از این بابت دلخورم .اما
نقش اول زن از ابتدا برای لیال حاتمی نوشته شده بود( .علی مصفا)
پله آخر اثر تحسین شده علی مصفا را به عنوان آخرین فیلم از دوران پسا اصالحات
برگزیدم که چندان که باید ،نه در گیشــه و نه بعد از آن قدر ندید .اقتباس آزادی
از داســتان « مردگان » از مجموعه «دوبیلینیها» به نویسندگی جیمز جویس .
علی مصفا با اقتباس از این اثر ادبی به نوعی به جنگ سینماگران اروپایی رفته و
اثری سینمایی را تولید کرده که به راحتی قابل رقابت با سینمای اروپا میباشد و
روایت پســامدرنی دارد .روایتی که زمان بندی آنها یکدست نیست و تنها اهمیت
آنهاســت که توالی آنها را معین میکند .داســتان از زبان کسی که از دنیا رفته و
حاال با بازگشــتن به گذشته روایت جذابی را برای ما باز میکند .روایتی غریب در
سینمای ایران ،با گرههای سینمایی متعدد که حسابی تماشاگر را درگیر میکند.
این فیلم هم میتواند خاطره ای خوب برای دوران قرنطینگی در زمانه کرونا باشد.
دیالوگ به یادماندنی « :دکتر :یادته یه ســال توو تفرش «خسرو» اومد مرخصی
خونــه مامان جون ؟ ...صب اون روزی که میخواســت برگــرده پادگان تو بهش
گفتی :یه وقت گوله نخوری بمیری ...همونجا آرزو کردم کاشــکی خسرو بمیره...
گاهی وقتا فک میکنم کاشکی منم اونشب اونقدر زیر بارون وایمیستادم تا بمیرم!
لیلی :شبیه آخر داستان من شد که واسه خسرو تعریف کرده بودم… آخر داستان
منم تو میمردی… از عشق من »...پی نوشت :انتخاب  20فیلم از سینمای ایران
پس از انقالب به همان ســختی اســت که بخواهی از بین غذاهای متنوع چندین
رستوران یکی را انتخاب کنی! سینما در ایران خصوصا پس از انقالب محلی برای
تجربه انواع ژانر و روایت و فرم اســت که ســلیقه هر کسی را به فراخور انتخاب او

فراهم میکند .اما چیزی که این نوشــتار را از مدلهای مشــابه خود متمایز کرد
این بود که ســعی کنیم فیلمهایی که کمتر در طول سالها از آنها صحبت شده یا
دیده شــده را معرفی کنیم و ســختی کار نیز در همین نقطه بود که حاال تعریف
فیلم کمتر دیده شده چیست و چرا باید مخاطب این نوشته این فیلمها را انتخاب
کند .در نهایت چاره این شد که نگارنده با تجربه ای اندک سعی کند این فیلمها
را معرفی کند .و اال کیست که نداند در همان دههها فیلمهایی در سینمای ایران
ســاخته شــد که اصوال نیاز به معرفی ندارد و هر کسی با هر مقدار عالقه بخشی
از آنها را دیده یا در مورد آن شــنیده اســت .یا حتما فیلمهایی در این لیســت
نیســتند که واقعا مهجور واقع شده و مطمئنا شایسته حضور در این لیست بوده
اند .در نهایت همانقدر که امیدوارم این بحران به زودی و با بیشــترین سالمتی از
سرزمینمان رخت بربندد ،امیدوارم این فیلمها بتواند حتی عده ای قلیل را سرگرم
و با بخش کمتر دیده شده سینما آشنا کند.
بیست ( 1387عبدالرضا کاهانی)

اینجا علیل شده بیرون بهم کار نمیدن ...سلیمانی :خسارتشو میدم ...خمسه :من این
همه سال اینجا بچه دار نشدم ،...خسارت چی؟ بیمهام که نیستم ...سلیمانی :چرا بچه
دار نشدی؟ خمسه :خب بیرونم میکردی!! سلیمانی :معلومه که بیرونت میکردم»...
کیفر ( 1389حسن فتحی)

 کارهــای فتحی را نمیتوان با چیزی مقایســه کرد ،او خــودش معیاری برایکارهایش اســت؛ کارگردانی کاربلد که توانایی ساخت فیلم در گونههای مختلف
را دارد.
هر چند فیلم قربانی اکران نامناســب شــد و آنچنان که باید قدر ندید ،اما فیلمی
است که تماشاگر را از سینما تا خانه به فکر فرو میبرد..
کیفر فیلمی است که از همان سکانس اول تا لحظه آخر تماشاچی را درگیر خود
میکند .یک فیلم پر پیچ و خم که تا آخرین لحظه حل کردن آن دشــوار اســت.
شــخصیت پردازیهای خوب و بازیهای خوبی که بازیگران فیلم انجام داده اند،
همراه با گرههای قصه و کلی غافلگیری فیلم را به اثری استاندارد و دارای سینما
(اصالت سرگرمی) نزدیک کرده است.
اما نکته ای که فیلم را از آثار صرفا سرگرم کننده متمایز میکند تاثیری است که
حتما تماشــاگر بعد از دیدن فیلم با خود خواهد داشت .اگر این فیلم را ندیدهاید
مطمئن باشید که بعد از دیدن آن دلتان برای دیدار مجدد تنگ خواهد شد.
دیالوگ به یادماندنی« :اگه یه روزی تو خیابون از کنار یه گنجشــگ رد شــدی و
نپرید ،فکر نکن ازت نترسیده بدون اونم آدم حسابت نکرده!»

آگهی عمومی ارزیابی کیفی
شرکت ملی نفت ایران
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

ی کند از ابتدا تا
 «بیســت» اثری اســت واقع گرایانه که کاهانی در آن تــاش م پایان نگاهــش در مرز میان بیطرفی و عدم جبههگیریهای فرهنگی آغشــته به
سیاســتزدگی که در این روزها به شدت باب شده و دلسوزی و تعهد اجتماعی که
الزمۀ وجودی یک هنرمند اســت ،باقی بماند .شاید در ظاهر امر بیست فیلمی سیاه
و کاهانی فیلمسازی پوچ گرا باشد .اما واقعیت این است که فیلم بیست پر از امید و
تالش برای رسیدن به یک هدف است .فضایی نمادین از محلی برای یادبود مرگ تا
محلی برای عروسی در یک فرصت بیست روزه ،بازیهای دوست داشتنی و استاندارد
خصوصا پرستویی و علیرضا خمسه که توانست در قامتی جدید نقش آفرینی خوبی
داشته باشد.
دیالوگ به یادماندنی« ::خمســه :االن میخوای تعطیل کنی من کجا برم؟ من دستم
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سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در نظر دارد تامین سرنگهای موردنیاز مراکز درمانی تحت پوشش خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحلهای (پس
از انجام ارزیابی کیفی مناقصهگران) از فروشندگان (محصوالت تولید داخل) واجد شرایط خریداری نماید.
 -1نحوه دریافت اســناد ارزیابی کیفی :اسناد ارزیابی کیفی در سایت  WWW.PIHO.IRسازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت جهت تهیه تکمیل و ارسال
اسناد درج میگردد.
 -2مهلت و محل تحویل اســناد تکمیل شده ارزیابی کیفی :مناقصهگران حداکثر تا  15روز پس از درج آگهی نوبت دوم ،اسناد ارزیابی را تکمیل و به همراه
مستندات مورد نیاز و نامه درخواست شرکت در مناقصه به آدرس :تهران -میدان ولیعصر(عج) -خیابان کریمخانزند -خیابان بهآفرین -پالک  -27سازمان بهداشت و
درمان صنعت نفت -طبقه  -3امور پیمانها تحویل و در صورت نیاز به هرگونه اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای  92153888یا  83307273تماس حاصل نمایند.
 -3سایر شرایط مناقصه:
نوع و میزان ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار متعاقبا از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصهگران واجد شرایط اعالم خواهد شد.
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