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يادداشت

 چرا نباید از این مردم
 توقع داشت؟

گویا یک سخنران در مجلسی از ملت ایران گالیه کرده 
که این مردم زمانی تمام داشته های شان را ایثار می کردند 
و حتی از فرزندان شــان هم می گذشتند، اما حاال از نان و 

روغن هم نمی گذرند...
پاســخ های زیــادی در جواب چنیــن گفته هایی )که 
کم هم نیســتند( به ذهن می رسد اما به عنوان یک اهل 
رســانه به بازخوانی خاطراتم در بخش ترجمه رسانه ها 

می پردازم:
روزگاری در رســانه های همین ســامان از داســتان 
ثروتمندان برزیلی می نوشــتم که در دل شهر سائوپائولو 
شــهری مخصوص خودشان ســاخته بودند. شهری با 
دیوارهای بلند و پســت های نگهبانی که کسی از طبقه 
فرودست را به آن راهی نبود و اهالی آن شهر انگارنه انگار 
در شهری با بیشــترین تعداد گرسنگان زندگی می کردند 
و شــیوه زندگی شــان برای اکثریت مردم شهر به افسانه 
می مانست و البته بعدترها هم اخباری درخصوص قتل 
شــماری از همین ثروتمندان که ثروت و دارایی های شان 
را در شبکه های اجتماعی به رخ می کشیدند هم ترجمه 

کردیم.
روزگاری دیگر اخباری از میلیاردرهای هندی ترجمه 
می کردیم که هزینه زندگی روزانه شــان می توانست هزار 
فرد گرســنه خیابان خــواب را برای یک شــبانه روز زنده 
نگاه دارد و ارزش اتومبیل های شــان از کلیت زندگی صد 

خانواده بیشتر بود.
و روزگاری دیگــر از ثروتمنــدان آفریقــای جنوبــی 
می نوشتیم که مســابقه تملک قایق ها و هلی کوپترهای 
شــخصی و به رخ کشیدنشــان در فضای مجازی خشم 
وحشــتناک عمومی را در ساکنان فقیر این کشور رقم زده 

بود.
یــا از ثروتمنــدان همیــن کشــور همســایه ترکیه 
می نوشــتیم که حتما باید با محافظانی متعدد زندگی 
می کردند و زندگی شان تنها در صورت وجود محافظان 
مسلح از گزند طبقه فرودست خشمگین از این فاصله 
طبقاتــی در امــان می ماند. یــا خیلی قبــل از اینها از 
آرژانتینی می نوشــتیم که ۹۵ درصد ثــروت در اختیار 
پنج درصد جمعیت بــود و پنج درصد ثروت در اختیار 
بقیه جامعه و آن زمان مقاله ها و یادداشت های حاوی 
هشــدارهای متعــددی را ترجمه می کردیــم که رفتار 
خشــونت بار طبقاتی و فروپاشی فرهنگی، اقتصادی  و 

اجتماعی را پیش بینی می کردند.
آن زمان ها فکرش را نمی کردم که بشــود نام برزیل، 
هنــد، آرژانتین و ترکیه را از تیتــر اخبار پاک کرد و جایش 

نام ایران را نوشت!
بله، این چنین بــود برادر، آن زمانی کــه این مردم از 
عزیزترین دارایی های شان می گذشــتند، ایران جامعه ای 
یک رنگ و یک دل و دارای امید بود، جامعه ای نه بی طبقه 
امــا با طبقــات اجتماعی نزدیک به هــم و بدون تفاوت 

طبقاتی وحشتناک.
حاال از تفاوت طبقاتی ایران می توان بی نهایت گزارش  
برای رســانه ها تهیه کرد، می توان از شــهر ک مانندهایی 
که در دل کالن شــهرها برای ســاکنان »خاص« شــکل 
گرفته اند، از فروشگاه هایی مخصوص خواص و از سبک 
زندگی هایی که ســایر ساکنان این شهرها حتی در خواب  

هم نمی توانند آن را تصور کنند، گفت.
آن روزها که مردم از همه چیزهای شــان می گذشتند 
»همه« بودند، اما حاال هیچ کس احســاس نمی کند این 
»همه« وجود خارجی داشــته باشــد، همه یک جامعه 
می تواننــد با هم یک دل و یک رنگ باشــند و برای »هم« 
ایثار و ازخودگذشتگی کنند، اما وقتی همه وجود نداشته 
باشد و بحث اقلیت و اکثریت مطرح باشد، توقع داشتن از 
اکثریت برای ایثارگری و حتی تحمل مثل این است که از 
اقلیت بخواهی از ثروت و قدرتش بگذرد، آیا آن اقلیتی ها 

این کار را خواهند کرد؟

امير صدری
آقای »سیف اهلل کامبخش« باستان شناس کاوشگر تپه های 
قیطریه در شــمیران کتابی با عنوان »تهران 3200ساله« تألیف 
کرده اســت. او در جســت وجوهای خود به سفال خاکستری 
دست یافت. این سفال نشــان دهنده دوره ای است که ساکنان 
به چنین دســتاوردی راه یافته بودند و می توانستند سفال هایی 
از طیف خاکســتری روشن تا سیاه به دســت آورند. در جنوب 
پایتخت اریک اشمیت در کشفیات باستان شناسی چشمه علی 
در ری به ســابقه هفت هزار ساله رســید. از تمدن چشمه علی 
آثاری با نقوش هندســی، گیاهی و حیوانــی بر جای مانده که 
چشمگیر و شکل آنها نیز پیشــرفتی روشن را گواهی می دهد. 
در مرکز تهران، در خیابان مولوی بانویی هفت هزارســاله پیدا 
شــد و تالش ما در شــورای چهارم برای نگهــداری در همان 
محل و در کنار آن ایجاد پایگاهی پژوهشــی به جایی نرسید و 
پس از مدتی برای مصون ماندن از آســیب بیشتر به موزه ایران 
باستان ســپرده شــد. از نگاه ما راه اندازی چنان سایتی در کنار 
»کاروانسرای صفوی خانات« و بنای رفیع »قبر آقا« می توانست 
محرک توســعه در آن پهنه باشد. همه اینها نشان می دهد که 
تهران برخالف آنچه پیش تر تصور می شــد، شــهری با قدمت 
چندصدساله نیســت بلکه تاریخی چند هزارساله دارد. جز آن 
باید اشــاره کنیم که بسیاری از تأسیسات تمدنی جدید از تهران 
آغاز می شود، و به غنای این شهر می افزاید. آثاری از دوره های آل 
بویه، سلجوقی، ایلخانی و بناهای صفوی کم وبیش در این سو 
و آن سو، سوسو می زند. از دوره های بعد نیز آثار فراوانی برجای 
مانده است. این مجموعه گسترده اقتضا می کند که برای تهران 
راسته ـ موزه ای مســتقل برپا شود. تهران امروز نزدیک به 200 
موزه شــبکه ای، موضوعی و خانگی دارد. بیشترین آنها مربوط 
به میراث فرهنگی، شهرداری و بنیاد مستضعفان است. آخرین 
آنها موزه ای اســت در کاخ مرمر؛ موزه هنــر ایران و همچنین 
موزه دفینه در شکل و شــمایلی نوین. موزه قرآن دست کم در 
زمان راه اندازی آن در جهان یگانه بود. زمانی که موزه صنعت 
در ری مطرح شــد، این نکته را یادآوری کردم که اگر قرار است 

موزه ای با کمک های کالن مدیریت شهری برپا شود، موزه تهران 
اولویت دارد. در دوره گذشته مدیریت شهری با همکاری موزه 
ملی ایران یک طبقه از ساختمان آن به اشیائی اختصاص یافت 
که در تهران یافت شــده بود و در آنجا نگهداری می شــد. این 
جزء آثاری است که در اختیار میراث فرهنگی استان تهران قرار 
گرفته بود؛ مانند خمره هایی که در کشــفیات سوهانک، خانم 
آرمان شیشه گر به دست آورد و جدای از کاوش های تپه قیطریه 
اســت که در موزه رضا عباســی جای گرفته است. این تالش 
موقت می تواند زمینه ساز شــکل گیری موزه تهران با همکاری 
مدیریت شهری پایتخت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی باشد. برای همین پژوهش و تالش مشترک، آقای 
نوکنده مدیر آن موزه جایزه تهــران را دریافت کرد. پیش از آن 
دراین باره سندی هم در شــورای سوم به تصویب رساندیم که 
شــهرداری را مکلف به راه اندازی موزه تهران می کرد. حال که 
ســاختمان زیبای بلدیه در میدان امام خمینی )توپخانه( رو به 
پایان است، بجاست که این کار شتاب گیرد. پیش ترها هم چنین 
فکری برای چنین ساخت وسازی وجود داشت. اگر این میدان را 
مبدأ مجموعه ای از موزه های بزرگ تهران قرار دهیم ، از یک سو 
کاخ موزه جهانی گلســتان و از سوی دیگر خیابان امام خمینی 
تا چهارراه ولیعصر را در بر می گیرد، با موزه های بسیاری مانند 
موزه های ســکه، پســت، تمبر، ملک، عبــرت، صنعتی، مقدم، 
دوران اسالمی، ایران باستان، ثبت احوال، هنر ایران، قرآن کریم 
و... . این راســته و گذرگاه می تواند مهم ترین مقصد گردشگری 
نه تنهــا در پایتخت که در منطقه باشــد و همچنان می توان بر 
آن افزود. مانند موزه آتش نشــانی در میدان تاریخی حسن آباد 
در کنار ساختمان مرکزی آن ســازمان که یادآور فداکاری های 
بسیار کارکنان شجاعش در عرصه خدمات و دفاع از حق شهر 
و حقوق شهروندی اســت. در چهارمین دوره مدیریت شهری 
فضای سردر باغ ملی با نگاهی کارشناسانه و شیوه ای روشمند 
با همکاری سازمان زیباسازی و مدیریت میراث تهران بازپیرایی 
شــد. با این کار نخســتین فضای فرهنگی -مــوزه ای پایتخت 
رقم خورد و چندین بار هفته تهران از آنجا آغاز شــد. برداشتن 
زوائد دیداری، کف ســازی، نورپردازی و... با سرمایه شهروندان 
به نتیجه رســید. اما اکنون درهای این خیابان را بســته اند و به 
حیاط وزارت خارجه تبدیل شــده اســت. این فضا از آِن شــهر 
و شــهروندان است و در همین راســته موزه ها در خیابان امام 
خمینــی قرار دارد که امیــدوارم هرچه زودتــر به صاحبانش 

برگــردد. در دولــت اصالحــات ســاختمان تاریخــی وزارت 
خارجه در کنار خیابان امام خمینی به عنوان موزه دیپلماســی 
پیش بینی شــد به شــرط آنکه جای دیگری در اختیارشان قرار 
گیرد. دســت کم در دوره پیشین، آن وزارت با این فکر همراهی 
داشــت. این شیوه کف سازی و نورپردازی و حذف زوائد بصری 
و توجه به فضای ســبز در مجموعه ســردر باغ ملی می تواند 
الگوی راســته موزه ها در خیابان امام خمینی باشد. به هرحال 
این همه، جدای از تالش های موردی است که گاهی چندان به 
آن توجه نمی شود؛ در چند سال گذشته در یک تهران گردی در 
بازار حضرتی شاهد بودیم که مغازه ای با خاک برداری، به بافت 
خشتی یا آجری رسید که بعدها گفته شد احتماال کارگاه و کوره 
آهنگری مربوط به دوره صفویه و دوره های پیش از آن اســت. 
می دانیــم تهران به عنوان پایگاه نظامی و تأمین کننده ســالح و 
آذوقه سربازان همواره در برابر هجوم بیگانگان به این سرزمین 
ایفای نقش کرده و شــاید این کوره در آن ســال ها ادواتی مانند 
نیزه، شمشیر، سپر، نعل اسب و از این دست فرآورده ها نیز عرضه 
می کرده اســت. تالش برای آنکه نخســتین مغازه -موزه کشور 
در آنجا راه اندازی شــود، متأســفانه به جایی نرسید. همچنین 
تذکــرات پی درپی درباره بخشــی از حصار تهران کــه در بازار 
بزرگ، نزدیک میدان محمدیه قرار دارد، با وجود تأکید مدیریت 
شــهری هنوز جای پیگیری دارد. هرچند رسانه ای شدن اینها در 
چندین تهران گردی از تخریب بیشتر آنها جلوگیری کرد. بخشی 
از کاشــی کاری دروازه محمدیه در یکی از ســالن های ورزشگاه 
قدیمی شیرودی یا امجدیه ســابق واقع شده که شناسایی شد 
و در شــرایط مطلوب نگهداری می شــود. از طرح های ماندگار 
مدیریت شهری اسبق در پایتخت ارائه آثار موزه ای ارزشمند در 
تابلوهای شــهری با عنوان »موزه ای به وسعت یک شهر« بود 
که فراوان درباره آن گفتند و نوشــتند ولی چندســالی است که 
جای آن در تبلیغات شــهری خالی است. امیدوارم روز جهانی 
موزه و هفته میراث فرهنگی زمینه ای برای توجه بیشــتر به این 
امور باشد تا دیگر شاهد طرح هایی از قبیل تاراج این سرمایه های 
ملی و حافظه شــهری برای مثال کارآفرینی این و آن نباشــیم و 
بدانیم که این آثار، ســرمایه ملی ما در طول قرن ها هستند و از 
ِقَبل آنها می توان هزارها شغل ایجاد کرد که در نسبت با آنچه 
طراحان مثال کارآفرین برای جوانان اندیشیده اند، بسیار کارآمدتر 
بوده و یادگار ماندگار هویت بخش ایران در این همه زمان است. 

روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی مبارک باد.

جای خالی موزه تهران

زيـر پوسـت شهـر

از كرخه تا راين - ابراهيم حاتمی كيا - 1371
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چشم هام رو بهم پس دادی؟ من شكايت دارم، به كی شكايت كنم؟

ديـالـوگ روز

سفر به سرزمین های دور

سمرقند شهری جهانی و ایرانی

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم/ کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی )حافظ(
به شعر حافظ شیراز می رقصند و می خوانند/ سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 

)حافظ(
این چه شهری است که حافظ افتخار می کند که اشعار او را در آنجا می خوانند و با فضا 
و ضرباهنگ موزون آن می خوانند و می رقصند. این شهر سمرقند در واقع نگین جهان ایرانی 
اســت. معماری و فضای فرهنگی شــهر رابطه ای تنگاتنگ با گذشــته تاریخی آن دارد. این 

ویژگی هاست که از چهارسوی جهان گردشگرانی را به خود جذب کرده است.
فردوســی آن حکیم توس در شــاهنامه، اثر جاویدان فرهنگ و تمدن و ادبیات ایران، از 
ســمرقند یاد می کند و بــودن در آنجا را برای قهرمانان مایه افتخــار می داند و به این گفته 
استناد می کند که گفته اند »شرف المکان بالمکین« یعنی شرف یک مکان )شهر یا والیت( به 
مردمان مشهور و نامی است که در آن زندگی می کنند. هم آنانی که در شهر زاده شده و در 
آن زیسته و آفریده اند به شــهر سمرقند افتخار می کنند و هم شهر به بودن باشندگان بزرگ 

و نامی افتخار دارد.
در مرکز شــهر سمرقند، هتلی است به نام »شاهنامه« و در همان حوالی خیابانی باریک 
و قدیمی و دراز واقع اســت به نام »ابوالقاسم فردوســی«. من در یکی از سفرهایم در هتل 
»شاهنامه« و در مهمانسرایی قدیمی با باغچه ای با درختان میوه و گل های سرخ در خیابان 
»ابوالقاســم فردوسی« اقامت داشتم. در ســمرقند یک ایرانی هرگز خود را بیگانه احساس 
نمی کند. همه جا می تواند به زبان پارسی با دیگران سخن بگوید و با لهجه شیرین تاجیکی 
پاســخ بشنود. در دانشگاه دولتی ســمرقند بخش آموزش زبان فارسی دایر است. در حیاط 
یکی از مدارس قدیمی شــهر، در انجمن دوستی سمرقند و ایران به نام فاریاب مجسمه ای 
از فردوسی توسی برافراشته شده است. در شهر سمرقند تعدادی ایرانی تبار زندگی می کنند. 
در یک جشــن عروسی سمرقندی که شــرکت داشــتم مهمانان از حضور من به عنوان یک 
مســافر ایرانی بسیار اســتقبال کردند. در مرکز شهر میدانی اســت به نام »ریگستان« که در 
آن ســه مدرسه قدیمی با کاشی کاری و معماری تحسین برانگیز با شهرت جهانی واقع شده 
است. مدارس »شــیردار«، »طالکاری« و »الغ بیک« در این میدان بزرگ از دوره تیموری واقع 
شــده و جشنواره دوســاالنه موسیقی معروف »شــرق ترانه لری« )رانه های شرق( بیش از 
یک دهه اســت که نوازندگان و هنرمندانی مشــهور و صاحب نام را از سراســر شرق به این 
میدان می کشاند. در بناهای تاریخی شهر کتیبه هایی با کاشی های آبی رنگ با خط نستعلیق 
فارســی می توان یافت که با اشــعار فارسی مزین شده اند. در پیشانی ســردر »گور امیر« که 
مزار تیمور و خانواده وی در آن قرار دارد، نوشــته شده است: »عمل عبدالضعیف المحمود 
البنا االصفهانی« )ساخت بنده کمترین محمود بنای اصفهانی(. سمرقند پایتخت تیمور بود. 
می توان عظمت این شهر را در کتاب »سفرنامه کالویخو«، سفیر دربار اسپانیا که از طریق گذر 
از ایران به این شهر سفر و به دربار امیر تیمور راه یافته است، به تفصیل خواند و به عظمت 

شهر و فضای فرهنگی و سیاسی آن پی برد. مشاهیر بزرگ ایرانی در این شهر زیسته اند.
ســمرقند در عین حال ایرانی و مأمن ایرانی و ایرانی تباران و فارســی زبانان است، شهری 
جهانی و متعلق به جهانیان است، زیرا بزرگانی که از این شهر و در فضای معنوی فرهنگی 
ایرانی برخاســتند، همچون ســتارگانی بر آســمان علم و ادب، جهان را به ســوی خویش 

فراخواندند.
ســمرقند یکی از باستانی ترین شهرهای جهان است که در سال 2007، دوهزار و هفتصد 
و پنجاهمین ســالگرد بنیان گذاری آن جشن گرفته  شد. این شهر ازبکستان که غالبا به عنوان 
»آینه جهان «، »باغ جان «، »گوهر اســالم «، »مروارید شرق «، »زیبایی کشورهای زمینی « از آن 
یاد می شود، مرکز تجاری آســیای مرکزی بود که به مدت دو هزار سال در مسیر جاده بزرگ 
ابریشم قرار داشت . سمرقند همچنین پایتخت سیاسی و فرهنگی آسیای مرکزی در سده های 
میانه ، در اثنای دوره امیر تیمور )تیمور لنگ ( بود. با اســتقرار در وادی زرافشان و احاطه شده 
توســط دامنه های کوه های پامیر ـ آالی، این واحه افســانه ای در انگشــتان بیابان قزل قوم ، 
هیچ گاه بدون تحسین کنندگان شگفت زده نبوده است . نام دیگر آن ، »شهر سایه های معروف « 
است که آشکار می سازد شهر سمرقند شاهدی است بر میدان دید تاریخ آسیای مرکزی . بیش 
از 40 هزار سال پیش ، مرزهای طبیعی ترسیم شده انسان دوره پارینه سنگی در این منطقه بود. 
شــهر شایســته ادعای برابری با ُرم و باِبل بود و از نظر باستان شناسان ، تاریخ استقرارگاه های 

شهری در این منطقه ، حداقل به قرن ششم پیش از میالد می رسد.
سمرقند دومین شهر بزرگ ازبکســتان و به دیرینگی شهرهای ُرم ، آتن  و باِبل است و 2۵ 
قرن قدمت دارد. در دست نوشته های کهن عربی از این شهر با نام »گوهر شرق « یاد می شود. 
اروپایی ها آن را »ســرزمین دانشــمندان « می نامند. ســمرقند شهری باشــکوه و زیبا و شهر 
افسانه هاســت . هنگامی که اسکندر کبیر نخستین بار سمرقند را دید، اظهار کرد: »من شنیده 
بودم که شهر زیباست ، اما هرگز نمی پنداشتم که این شهر می تواند چنین زیبا و باشکوه باشد«.
»... و اکنون نگاه خود را به سوی سمرقند بگردان. آیا این شهر ملکه زمین نیست؟ آیا به 
خود نمی بالد از اینکه فراتر از همه شهرهاســت و مقدرات همه شهر ها را در دست دارد؟« 

)ادگار آلن پو، 184۹-180۹(.
»ما تنها برای آمد و شد سفر نمی کنیم

با بادهای گرم تر، قلب های گرم ما خنک می شود
برای هوس دانست نباید شناخته شد

ما راه طالیی سمرقند را در پیش می گیریم« )جیمز الروی فلکر(.
این ســخنان زیبا و اشعار دلنشین از آن غربیان است که درباره یک شهر شرقی در آسیای 

میانه سروده اند. این جذابیت برای چیست؟

بهرام اميراحمديان احمد مسجدجامعی

خبرگزاری ها: همان طور که پیش بینی می شــد، گروه اوکراینی 
و  شــد  امســال  یوروویــژن  برنــده 
همان طور که زلنســکی در پیام آنالین 
خود اعالم کرد، شــهر بندری ماریوپل 
که در پی تهاجم روســیه بــه اوکراین 
در ماه هــای اخیر ویران شــده، میزبان 
رقابت یوروویژن ســال آینده خواهد بــود. هرچند جزء مقررات 
این جشنواره موسیقی، تأکید بر سیاسی نبودن است؛ اما به نظر 
می رسد این احساســات و همدلی بود که ســبب پیروزي شد. 
به گزارش رویترز گروه موســیقی »کالوش ارکســترا« بر اساس 
رأی گیری هیئت داوران این اجــرا در جایگاه چهارم این دوره از 
رقابت های یوروویژن قرار گرفت اما با کسب رکورد در رأی گیری 

بینندگان، رتبه نخست را کسب کرد. 

دويچه وله: هزاران راهب در میانمار و زیر سایه حکومت کودتاگران و 
به دستور آنان، برای جشن تولد بودا در یک 
نزدیکی  در  سازماندهی شــده  گردهمایی 
کاخ ســلطنتی ســابق در شــهر ماندالی 
شــرکت کردند. همچنیــن عکس هایی از 
دختر بچه های راهبه  نیز منتشر شد که این 
بودایی های کوچک نیز در روز تولد »پیامبر« خود در عبادتگاه مرکزی 
رانگون دعا می خوانند. مردم از راهبان خواســته بودند این مراسم را 
تحریم کنند. اما یکی از ایــن راهبان گفت که فرقی نمی کند از طرف 
کدام حکومت برای مراسم دعوت می شویم. خونتای نظامی میانمار 
مراســم گســترده ای برای میالد بودا و تبلیغات حکومتی ترتیب داد. 
راهبان بودایی معموال جلوی دیکتاتوری های نظامی ایســتاده اند اما 

بعد از کودتای فوریه 2021 بین آنها دودستگی ایجاد شد.

تايمز: شاهزاده ویلیام درحال بازدید از پناهگاه در حرکتی نادر که 
خالف مقررات امنیتی اســت، یک مرد 
بازنشســته گریان را در آغوش کشید. او 
در یک حرکت احساســی ویلیام برنز را 
کــه پدربزرگ 2۵ نوه اســت، در آغوش 
گرفت. طبق قوانین تشریفات سلطنتی 
ملکه هرگز با کسی با دســت های پوشیده نشده دست نمی دهد. 
اگر او با شــخص دیگری دست بدهد، همیشه دستکش به دست 
دارد و این یکی از سنت هایی است که در طول سلطنتش پذیرفته 
اســت. در آغوش گرفتن مرد سالخورده توسط ویلیام بروز نادری 
از احساسات واقعی از ســوی یک مقام ارشد سلطنتی است و از 
چهره مرد می توان فهمید که این شادی واقعی بود؛ لحظه ای که 

مطمئنا تا پایان عمرش با او خواهد ماند.

چـه خـبـر

صف یارانه پشت در بخشداری مرکزی 
خیابان ولیعصر کمی باالتر از فاطمی، خبرگزاری ایرنا قرار دارد. طبق گزارش این خبرگزاری دولتی 
در چند روز گذشته حداقل 22 نفر دستگیر شده اند. کمی پایین تر، نرسیده به فاطمی، بخشداری مرکزی 
تهران قرار دارد. دو، ســه روز اســت که تعداد زیادی از مردم روزانه جلوی در آن جمع می شــوند و 
فرم های اعتراضی خود را نسبت به عدم دریافت هزینه معیشتی اعالم می کنند. این هزینه معیشتی 
همان مبلغی اســت که به حساب افراد زیادی واریز شده است و به حساب بسیاری دیگر واریز نشده 
اســت. همان طورکه ابراهیم رئیسی در آخرین واکنش خود گفته اســت: »پرداخت ماهانه 400 هزار 
تومان به هر فرد گامی برای رفع فقر مطلق اســت« او البته در مقام رئیس دولت تأکید کرده اســت 
»پرداخت این مبلغ به صورت ماهانه به هر فرد کار ســختی اســت« اما این پالکاردی که جلوی این 
بخشداری زده شده، به نکته دیگری نیز اشاره می کند، به زودی قرار است افراد و کسانی که یارانه شان 
قطع شده یا در سال های گذشته به منظور دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند، بتوانند در سایتی که توسط 

سازمان هدفمندی یارانه اعالم می شود، ثبت نام کنند و نام خود و خانواده خود را برای دریافت یارانه 
ثبت کنند. اما این نکته با آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم می کند، فرق دارد. او گفته است: 
»در طرح جدید یارانه ها ۹0 درصد افراد جامعه باید یارانه را دریافت کنند، دو دسته از افراد می توانند 
به عدم دریافت یارانه اعتراض کنند. دســته اول کســانی که در گذشته یارانه 4۵ هزار تومانی دریافت 
نمی کردند. دسته دوم کسانی هستند که ساختار خانواده آنها عوض شده است«. او معیارهای دریافت 
یارانه را چنین تشــریح کرده: »معیار دهک بندی خانوار شامل مواردی همچون خودرو، گردش مالی 
و ســودهای بانکی است و ملک و خانه افراد جزء مالک های دهک بندی نیست. برای دهک بندی کل 
گردش مالی خانواده را در نظر می گیریم و درآمد فرزندان خانواده که شــاغل هســتند و درآمد دارند، 
مالک اســت«. هرچند وعده داده شــده است »وب ســایت هدفمندی یارانه ها در روزهای آینده برای 
ثبت نام این افراد در دسترس قرار خواهد گرفت«. قالیباف در مقام رئیس مجلس هم اعالم کرده است 
فقط یک دهک، یارانه دریافت نخواهند کرد. این روزها خیابان ها، شبکه های اجتماعی و... بستری برای 

اعتراض به گرانی شده است.


