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 برخورد با فساد 
بدون خط قرمز

50هکتار بوستان جديد  
 هديه تابستانی 

به شهروندان

گفت وگو با فريــدون جيراني،  
به بهانه تحوالت ايــن روزهاي 

سينما در ايران

با شــهرام شــكيبا  نويســنده 
 طنــازي كه طنز را نيــاز جامعه  

می داند

بــا زهــرا كيانــي،  گفت وگــو 
 تالــوكار تيم ملــي ووشــوي ايران
 كه ركورددار كسب مدال در ورزش 

بانوان است

نگران سينمای 
پس از كرونا هستم

ادبيات عاشقانه
گمشده روزگار ماست

يك روز قهرمان 
المپيك می شوم

يادداشت
حسين سالح ورزي؛ نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن  كشاورزي ايران

 
وقتي صحبت از رشد اقتصادي و جهش توليد مي شود؛ 
همه تصديــق مي كنند كه يكي از پيش شــرط هاي 
ضروري اين حوزه ها، تامين نهاده هاي توليد با كميت كافي و كيفيت مطلوب است. 
اما وقتي صحبت از نهاده هاي توليد، يا همان كاالهاي باالدستي در شبكه تبادل 
ارزش اقتصاد كشور، مي شود؛ توجه اكثريت به چيزهايي از جنس فوالد، آب، نيروي 

كار و خدمات زيرساختي همچون شبكه آب و برق و لجستيك معطوف مي شود.
آنچه در اين ميان مغفول مانده و مي ماند؛ زيرساخت زيرساخت هاست. كاالهاي 
عمومي كه حاكميت متولي توليد آن است و بدون عرضه مؤثر، فراگير و ارزش آفرين 
آن، نظام اقتصادي هيچ شانسي براي توسعه ساختاري و ايجاد مزيت هاي مبتني 
بر تقسيم كار تخصصي و ارتقاي بهره وري و توليد دانش، كه مشخصات اقتصادهاي 
پيشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت. اين روزها و به مناسبت آغاز فعاليت 
دوره جديد مجلس شوراي اسالمي، خوب است؛ مرور كوتاهي داشته باشيم بر نحوه 

نقش آفريني اين نهاد در حوزه توليد كاالهاي عمومي.
وظيفه اصلي مجلس وضع قانون و تضمين اجراي اصل اساسي »حاكميت قانون« 
اســت؛ كه زيربناي هر نظام سياسي مدرني محسوب مي شــود. اين 2فقره، خود 
2كاال/خدمت عمومي بسيار كليدي در هر جامعه اي هستند؛ كه با قدري مسامحه 
مي توان ادعا كرد؛ پايــه توليد و عرضه هر كاال/خدمت عمومي ديگري از ســوي 

حاكميت محسوب مي شوند.
از منظر »ساختار كنش اجتماعي«، نقش حاكميت و قدرت منبعث از نظام سياسي، 
ايجاد همگرايي راهبردي ميان بازيگران نقش آفرين در صحنه جامعه، براي تمركز 
بر فرصت بازي هاي برد-برد اســت. در اين راه، »وضع قانون« به داليل متعددي 
كه شــرح آن در اين مقال كوتاه نمي گنجد؛ نه فقط نخستين حلقه نقش آفريني 
قدرت سياسي رسمي و ساختارمند در سيســتم اجتماعي، بلكه مؤثرترين حلقه 

نيز محسوب مي شود.
وضع قانون با نگاه به فرصت هاي هم افزايــي و تعريف بازي هاي برد-برد ميان 
نيروهاي اجتماعــي و اقتصادي نقش آفرين در صحنــه جامعه، به جاي تالش 
براي هدايت و كنترل مستقيم آنها، به سمت اهداف اقتضايي يا دقيق تر بگويم، 
دلبخواهي سياستگذاران و سياســتمداران، هم ترجمان پايبندي مجلس به 
ركن ركين »حاكميت قانون« است و هم موجب ايجاد احساس آزادي و نشاط 
در فضاي اجتماعي و اقتصادي شــده و به عالوه جامعه را به ســوي تمركز بر 
فرصت هاي هم افزايي و تعريف بازي هاي برد-برد رهنمون مي سازد و البته سبب 
خواهد شد؛ قاطبه جامعه، قانون را به عنوان ستون خلق ارزش افزوده پايدار نه 
فقط براي تك تك اعضا و اجزاي جامعه، بلكه براي كليت آن قلمداد كنند و به 
اين ترتيب، تمكين به قانون از ســطح يك اجبار به سطح يك هنجار رفتاري و 

الگوي فرهنگي ارتقا پيدا خواهد كرد.
براي تحقق اين مهم، ضروري است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ويژه 
داشــته و با اتكا به درك علمي از واقعيت هاي آن، اقدام به قانونگذاري كنند؛ بلكه 
فراتر از اين، منطق اقتصادي خلق ارزش افزوده به واسطه قانونگذاري را، در اتخاذ 

هر تصميم جديد يا لغو تصميم هاي قبلي، سرلوحه كار خود قرار دهند.
حاكم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادي بر فرايند قانونگذاري و تمركز بر اين 
موضوع، به جاي مداخله نابجاي قانونگذاران در جزئيات روند خلق ارزش افزوده 
در نظام توليد و تجارت به وسيله فعاالن اقتصادي، نقطه آغاز ارتقاي بهره وري 
و ارزش آفريني در سيســتم توليد كاالها و خدمات عمومي در كشور است. با 
تبديل بخش توليد كاالها و خدمات عمومي به يك بخش مولد، نظام اقتصادي، 
راه به مراتب هموارتري را براي تحقق شعار جهش توليد پيش روي خود خواهد 

داشت.

مجلس جديد و 
زيرساخت هاي جهش توليد

نگاه
احمد شيرزاد؛ نماينده مجلس ششم

مجلــس يازدهــم اگر گوشــي براي شــنيدن به 
توصيه هاي نمايندگان ادوار داشــته باشــد، بايد 
دقت كند بيش از آنكه مهم باشد چه كند، مهم اين 
است كه چه نكند. در مجلس ششم دوست سرد و 
گرم چشيده اي كه سال ها در كميته هاي مختلف دانشگاه فعاليت داشت و دستي 
بر آيين نامه ها و مسائل اجرايي داشــت، يك توصيه مهم كرد و آن اين بود كه 
تصور نكن پيشينيان تو همه عده اي نادان بودند و نمي دانستند كه چه كنند و 
اين تو هستي كه بايد همه قوانين را عوض كني! همه رويه ها را به هم بزني! اول 
بررسي كن كدام رويه ها نياز به اصالح دارد و اشكاالت كجاست، سپس در مورد 

آنها حداقل تصحيحات را انجام بده. اين نكته بسيار مهمي است.
فرايند قانونگذاري و نظارت مجلس را بايد از ايــن آزمون ها و خطاهاي مكرر 
مصون كرد. اينكه كساني با شور و انگيزه فوق العاده زياد وارد شوند و بخواهند 
ظرف ۴سال تمام رويه ها را عوض كنند و با هر آنچه به نظرشان ناخوشايند است 
مبارزه كنند، بعد از 2سال و در نيمه راه متوجه مي شوند خيلي نمي توانستند 
آسمان را به زمين بدوزند و امكانات شــان محدود بوده است. اين خيلي براي 

نمايندگان خسارت بار است.
و متأسفانه سيستم انتخاباتي ما به گونه اي اســت كه مرتب نمايندگان تغيير 
مي كنند؛ يعني تعداد كســاني كه تجربيات مجالس قبلي را دنبال خودشان 
مي آورند، زياد نيست. اگرچه همواره تعدادي باقي مي مانند اما آنقدر نيستند 
كه بتوان روي آنها حســاب كرد. آنچه به نظر خيلــي نگران كننده و خطرناك 
است، اين است كه آن كساني كه عموما تجربه سياسي خيلي بااليي نداشته اند 
و در جريان هاي مختلف سياسي ديده نشده اند، بخواهند با جار و جنجال زياد 
و هياهوي فوق العاده ، تمام نظامات را تغيير بدهند. اين مي تواند براي كشــور 
خطرناك باشد و مجلس را سوژه هر روزه رســانه ها و نقل محافل كند؛ و البته 
باعث شود كه مقامات عالي كشور به طور مرتب به مجلس تذكر بدهند. به نظر 

مي رسد اين رويداد ناخوشايندي خواهد بود.
توصيه موكد اين اســت كه نمايندگان دور جديد هر تصميــم و برنامه اي كه 
دارند، 2 تا ۳ماه دست نگه دارند و صبوري كنند، مطالعه و بررسي كنند كه چه 

مي خواهند بكنند و بعد وارد گود شوند.
عمر مجلس در چشم به هم زدني تمام مي شود. ۴ســال فرصت بسيار كوتاهي 
است و مجلس با انبوهي از طرح ها و لوايحي مي ماند كه بر زمين مانده و بررسي 
آنها به طول انجاميده؛ مجلس مي ماند و تحقيق و تفحص هايي كه خوانده نشده 
و نظارت هايي كه نيمه كاره رها شده است. همين اواخر مجلس دهم به خوبي 
گوياي اين مسئله بود كه تعداد زيادي گزارش در لحظات پاياني قرائت شدند. 
چرا چنين اتفاقي افتاده است؟ چون آن زمان كه تعدادي از نمايندگان آمده اند 
و با اختيارات قانوني شان نامه امضا كرده اند كه يك تحقيق و تفحص انجام شود، 
ديگر فكر نكرده اند كه براي انجام اين كار تا ابد مهلت ندارند. اين مهلت محدود 
است و دير يا زود تمام مي شود و اگر مي خواهند پيگيري كنند، الاقل يك سال 
قبل از پايان مجلس تحقيق و تفحص ها قرائت شــود. وقتــي مجالس از نيمه 
مي گذرند، تحقيق و تفحص ها چندان وجهي ندارند. تعداد تحقيق و تفحص ها 

بايد محدود باشد.
مجلس در موارد نظارتي خود نيز نمي تواند اليتناهي عمل كند. استيضاح اگرچه 
يك اختيار قانوني مجلس است، ولي يك مجلس چندبار مي تواند وزير استيضاح 
كند؟ اگر اينها نسنجيده باشد و درســت برنامه ريزي نشده باشد، به شكست 

مي انجامد و بسياري از استيضاح ها به نتيجه نمي رسد. در 
اين حالت تنها وزارتخانه ها به تزلزل مي افتند و اين خيلي 

بد است. حتي اگر تعدادي از اســتيضاح ها نيز به نتيجه رسيد، هركدام هزينه 
بااليي دارند و مدتي وزارتخانه بالتكليف مي شود.

نبايدهاي مجلس يازدهم
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برخورد با فساد بدون خط قرمز

روز گذشــته، در روز افتتاح مجلس 
يازدهم، خبرگزاري ها از بازداشــت 
محمد عزيزي و فريــدون احمدي، 
دونماينده مجلس دهم براي اجراي 
حكم محكوميت شــان خبر دادند؛ 
با اين حال، خبر بازداشــت احمدي 
هنوز تأييد نشده است. هريك از اين 
دونماينده مجلس به جرم معاونت در 
اخالل در نظام توزيع خودرو به 61 ماه 

حبس تعزيري محكوم شده اند.
مجموعــه شــواهد از تبانــي اين 
دونماينده با وحيد بهــزادي و نجوا 
الشيدايي، 2متهم رديف اول پرونده 
سايپا حكايت دارد؛ عزيزي و احمدي 

براي تمديد قرارداد مابين الشيدايي و بهزادي با سايپا، به مديران سايپا و وزير 
صنعت اعمال فشار كرده و مديرعامل وقت سايپا را تهديد مي كنند كه درصورت 
مخالفت با تمديد اين قرارداد، وزير صنعت را استيضاح خواهند كرد. اعمال فشار 
نمايندگان نتيجه داده و پس از طرح موضوع اســتيضاح وزير توسط احمدي و 
عزيزي، مديرعامل سايپا توسط وزير صمت بركنار مي شود. با اين حال، هيأت 
نظارت بر رفتار نمايندگان در بهمن ســال97، در پاســخ به مكاتبات مراجع 
قضايي، در نامه اي به دادســتان وقت تهران اعالم مي كند كه اقدامات اين دو  

نماينده مجلس خارج از وظايف نمايندگي آنها تشخيص داده نشد!
پرونده فساد ســايپا مجموعا 50متهم داشــت كه نهايتا ۳۴نفر از آنها محكوم 
شــدند. اتهام عمده اغلب آنها معاونت در اخالل در بازار خودرو و مشاركت در 
اخالل در نظام ارزي بود. در اين پرونده، عالوه بر 2متهم اول كه به اعدام محكوم 
شدند، تعدادي از مديران شركت خودروسازي ســايپا و نيز 2نماينده مجلس 
محكوم شدند؛ مهدي جمالي، مديرعامل سابق شركت خودروسازي سايپا به 
تحمل 7ســال حبس تعزيري، رضا تقي زاده ماكويي، معاون سابق بازاريابي و 
فروش شركت سايپا به تحمل 15سال حبس و حسين هشترودي محمودي، 
رئيس سابق حراست كل گروه خودروسازي سايپا نيز به 61 ماه حبس تعزيري 

محكوم شدند.
سخنگوي قوه قضاييه در تشريح اين پرونده، به »شبكه و باند« گسترده اي اشاره 
كرد كه با محوريت 2متهم رديف اول تشكيل شده بود؛ بهزادي و الشيدايي از 
طريق برقراري مراودات با مديران سايپا، توانسته بودند حجم بااليي از توليدات 
ســايپا را به صورت حواله جات صوري پيش خريد كنند. به گفته غالمحسين 
اسماعيلي، شركت سايپا يي كه 600نمايندگي داشت، محصوالتش را فقط به 
15نمايندگي مي داد و 9۳درصد از توليدات خودرو شركت سايپا، در اختيار اين 
15شركت قرار مي گرفت. اقدامات اين گروه، توزيع مايحتاج عمومي كشور در 
حوزه خودرو را با اخالل مواجه كرده بود. سرعت عمل دستگاه قضايي در اجراي 
حكم 2نماينده مجلس بالفاصله پس از پايان عمر مجلس مي تواند هشداري به 
همه مسئوالن و مديران كشور و نيز نمايندگان مجلس يازدهم تلقي شود كه 
از 7خردادماه كار خود را آغاز كرده اند. اقدام قوه قضاييه در محاكمه نمايندگان 
مجلس و اجراي حكم آنها همچنين اين پيام را با خود دارد كه دستگاه قضايي 
با فســاد در هر زمان و مكان و با هــر فردي در هر جايگاهي كه باشــد، بدون 
درنظر گرفتن هيچ گونه خطوط قرمزي، به مبارزه برخاســته است. چنان كه 
سخنگوي قوه قضاييه اخيرا هم اشاره كرد دســتگاه قضا به دنبال آن است كه 
حتي المقدور به پرونده اتهامي مقامات در همان دوره مسئوليت شان رسيدگي 
شود. برخورد با مسئوالن در دوره مســئوليت آنها به معناي آن است كه سمت 
 و مسئوليت هيچ گونه حاشيه امن و مصونيتي براي مقامات و مسئوالن ايجاد

 نمي كند.

پرونده فساد سايپا 50متهم داشت كه ۳۴نفر از آنها محكوم شدند

ادامه 
در صفحه 20

مجلس سوگند خورد
  توصيه هاي رهبر معظم انقالب به نمايندگان جديد: مجلس با نمايندگان پاكدست و فعال، در رأس امور خواهد بود

2  رئيس جمهور در افتتاحيه مجلس يازدهم: ما از مجلس اخوت می خواهيم

تكاپوي ديرهنگام
  رئيس جمهوری دستور تسريع در رسيدگي به لوايح 

منع خشونت را صادر كرد
  لعيا جنيدی: اليحه تامين امنيت زنان خارج از نوبت بررسی شود

  نيره توكلي: نهادهاي باالدستي با بي توجهي و چشم پوشي از اين 
آسيب هاي بزرگ اجتماعي، مقصر اصلي هستند

  عبدالصمد خرمشاهی: اصالح قوانين حقوق زنان بايد با تغيير 
فرهنگ همراه باشد وگرنه چنين قتل هايی بازهم تكرار  مي شود

  شهيندخت موالوردي: مانع تراشان تصويب قانون
تامين امنيت زنان، حاال پاسخگو باشند

همشهري داليل تاخير 7ساله تصويب اليحه تأمين امنيت زنان را بررسی می كند

شروط جدید پرداخت وام ضد کرونا
 قائم مقام بانك مركزی : صاحبان كسب و كاری كه وام ضد كرونا با نرخ 12 درصد بگيرند
 اما اقساط آن را به موقع به بانك ها برنگردانند، يا وام را در جايی ديگری هزينه كنند 

با جريمه سنگين مواجه خواهند شد
قائم مقام بانك مركزي شــرايط جديد پرداخت وام ضد كرونا 
و همچنين وثايــق بانكي را اعــالم و تأكيد كــرد: صاحبان 
كســب و كاري كه وام ضد كرونا با نــرخ 12درصد بگيرند اما 
اقساط آن را به موقع به بانك ها برنگردانند، يا وام را در جايي 
 ديگري هزينه كنند با جريمه ســنگين مواجه خواهند شد.

به گزارش همشــهري، اكبر كميجاني در گفت وگو با سايت 

بانك مركزي هشــدار داد: افراد متخلف 
به مدت 2سال از دريافت هرگونه خدمات 

بانكي )تسهيالت، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادي و...( محروم 
شده و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 2۴درصد )شامل 
18درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و 6درصد جريمه(، 

خواهند شد. 
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بخوانيد



تبريك شهردار تهران به مجلس
شــهردار تهران در پيام توييتري خود ضمن 
تشكر از رياست پيشين مجلس به منتخبان 
جديد ملــت تبريك گفت. پيــروز حناچي 
در پيامي توييتري نوشــت: »تصويب لوايح 
ارزش افزوده و درآمدهاي پايدار شهرداري ها 
خدمات بزرگي براي شهرداري هاي كشور بود 
كه با همراهي نماينــدگان مجلس دهم و نظر 
مثبت برادر عزيز دكتر الريجاني به ثمر نشست. 
ضمن تشكر از ايشــان و تبريك به منتخبان 
جديد ملت، اميدوارم شــاهد همكاري هاي 

گسترده تري با مجلس يازدهم باشيم.«

فتح بابي براي تعامل
 سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت 
خارجه در نخستين روز شروع به كار مجلس 
يازدهم در توييتي نوشت: مجلس دانا و توانا 
پشتوانه ديپلماسي است. پشت گرمي ما 
به ارتباط دو سويه با اين نهاد مردم ساالِر 
در رأس امور است. وزارت امور خارجه در 
روز شروع مجلس يازدهم ضمن استقبال 
از ديپلماســي پارلماني، خبر تشــكيل 
»فراكسيون ديپلماسي« را فتح بابي براي 
تعامل دلسوزانه و مسئوالنه در دوره جديد 

مي داند.

تقالي مجازي 
منتخبان 

از ديگر حواشــي 
ديروز  افتتاحيــه 
مجلــس تمايــل 
منتخبان به گرفتن 
قاب يادگاري براي 

بازنشر در صفحات مجازي شان بود؛ در همين راستا وقتي كه دستور كار 
مجلس به تعيين شعب رسيد شمار زيادي از منتخبان گوشي به دست 
شدند و ژست عكاسي گرفتند و به دوربين ها لبخند زدند.درنهايت پس 
از به صدا درآوردن زنگ پايان جلسه مجلس منتخبان به مزار شهداي 

گمنام مجلس رفتند و دسته جمعي عكس يادگاري گرفتند.

ت
ه مل

خان
س: 

عك

باالخره ديروز مجلس يازدهمي ها نخستين 
نشست خود را در بهارستان برگزار كردند، مجلس

مقامات آمدند، ســخنراني ها انجام شد و 
منتخبان، سوگند نمايندگي خوردند كه در ايفاي وظايف 

وكالت ملت از اصول قانون اساسي كوتاه نخواهند آمد.
افتتاحيه مجلس يازدهم با حضور 268نماينده به نشستي 
تبديل شده بود كه به غير از دقايقي كه آيات قرآن تالوت 
مي شــد، در ديگر دقايق، رايزني هــا، گعده ها و البي هاي 
مدعيان كرسي هاي هيأت رئيســه خبر از عمق هيجان و 
ســهم خواهي طيفي از منتخبان مي داد و صحن را در روز 
افتتاح به محل چانه زني هاي غيررسمي و خارج از دستور 

تبديل كرده بود.
حاضران ديروز بهارستان به جز 2رديف اول صندلي هاي آن 
كه مخصوص سران و مهمانان مجلس است، قريب االتفاق 
مشغول خوش و بش و رايزني درباره سرانجام كرسي هاي 
هيأت رئيسه مجلس بودند كه قرار است صبح امروز تعيين 
تكليف شود. براســاس روند مرســوم مجلس، منتخبان 
مي بايست در نشست بعدي مجلس كه يكشنبه آتي برگزار 
مي شــود به اين دســتور - انتخابات هيأت رئيسه موقت 
- ورود كنند. تا اينجاي كار محمدباقر قاليباف، مصطفي 
ميرســليم، حميدرضا حاجي بابايي و فريدون عباســي، 
نامزدهاي رياست مجلس يازدهم هستند. اگرچه هر 4نفر 
آنان به ظاهر آرام بر كرسي هاي ساده نمايندگي تكيه زده 
بودند اما حاميانشــان مكررا بين صندلي ها و راهروهاي 
صحن در حال تردد و رايزني بودند. محمدباقر قاليباف با 
تغيير در سبك ريش و موهايش در بهارستان حاضر شده 
بود، محاسن بلند و رنگ شــده او و تغيير در پوشش وي 

موضوع زمزمه بين خبرنگاران بود.
در اين بين علي نيكزاد از ياران دولت بهار كه هفته پيش از 
رقابت بر سر كرسي رياست كناره گيري كرد و از كانديداهاي 
نايب رئيسي است روز شلوغي داشت و نمايندگان زيادي به 

او رجوع مي كردند. عليرضا زاكاني، منتخب قم كه رئيس 
فراكسيون انقالب اسالمي هم اســت از جمله منتخباني 
بود كه بيشترين مراجعه كننده را داشــت، او بي توجه به 
پروتكل هاي بهداشتي ضدكرونايي با حاضران دست مي داد 

و رايزني مي كرد.

همگامي سيدحسن خميني و الريجاني
روساي قواي مجريه و قضاييه، دولتمردان حسن روحاني، 
علي الريجاني، غالمعلي حدادعادل، سيدحسن خميني و 
جمعي از مقامات كشوري و لشكري در اين مراسم حضور 
پيدا كردند. نكته قابل توجه ورود همزمان علي الريجاني به 
همراه سيدحسن خميني بود. گل آرايي جايگاه هيأت رئيسه 
مجلس و مزين شدن آن به عكس شهداي نماينده از ديگر 
نكات قابل توجه بــود. عالوه بر اين تصويــري از آيت اهلل 
سيدحسن مدرس نيز جلوي تريبون سخنران و تصويري از 
سردار شهيد سليماني مقابل تريبون جايگاه رياست مجلس 

قرار داده شده بود.
به صورت مرسوم در نشســت هاي افتتاحيه ادوار مجلس 
اعضاي هيأت دولت، مســئوالن كشــوري و لشــكري، 
استانداران، علما و پيشوايان مذاهب و اقليت ها و نمايندگان 
صنوف مختلف دعوت مي شدند، اما امسال به دليل شرايط 
خاص شمار مهمانان به يك ســوم كاهش پيدا كرده بود. 
مدعوين جلسه افتتاحيه پيش از ورود به مجلس از تونل 
ضدعفوني رد شدند و دماي بدنشان سنجيده شد، با اين 
حال بعد از درگذشــت 2منتخب مجلس يازدهم به دليل 
كرونا، ميهمانان افتتاحيه مجاب شــده بودند كه در اين 
جلسه ماسك و دســتكش با خود داشته باشند.  در سوي 
ديگر اما به دليل گرفتن تست كرونا از همه منتخبان، قريب 
االتفاق منتخبان ماسك و دســتكش ها را كنار گذاشته 
بودند و بي پروا باهم خوش و بــش مي كردند، بي پروايي 
آنان درحالي بود كه 2 منتخب - فاطمه رهبر و محمدعلي 

رمضاني - اين مجلس به دليل ابتال به كرونا در زمســتان 
گذشــته فوت كردند. از ديگر اثرات كرونا بر روند نشست 
اجالســيه، لغو برنامه حضور منتخبان در حرم بنيانگذار 
جمهوري اسالمي بود كه اين برنامه به حضور منتخبان بر 

مزار شهداي گمنام درحياط بهارستان محدود شد.
بررسي عكس و فيلم هاي مراســم ديروز افتتاح مجلس 
يازدهم، حكايت از اين داشــت كه آيت اهلل احمد جنتي، 
دبير شوراي نگهبان و آيت اهلل صادق آملي الريجاني، عضو 
شوراي نگهبان و رئيس مجمع تشخيص در برنامه حضور 
نداشــتند  و كرســي هاي خالي آنان در حالي خودنمايي 

مي كرد كه هنوز دليل اين غيب مشخص نيست.

در افتتاحيه مجلس چه گذشت؟
سيدرضا تقوي متولد1325 به عنوان رئيس سني مجلس 
يازدهم رياســت جلســه را بر عهده گرفت. رئيس سابق 
شــوراي سياســتگذاري ائمه جمعه كه حاال از فهرست 
تهران به مجلس راه يافته اســت در نطقي بيان كرد: ما به 
اين حاشيه سازان متذكر مي شــويم كه تالش نكنند ما را 
به حاشيه برانند. ما مي خواهيم در زندگي مردم تأثيرگذار 
باشيم. ما وكيل الدوله و معاندالدوله نيستيم. به دنبال نطق 
تقوي سخنراني وزير كشــور و ارائه گزارشي درباره نحوه 
برگزاري انتخابات اين دوره مجلس، در دســتوركار قرار 
گرفت. رحماني فضلي در ســخنان خود از شرايط خاص 
انتخابات مجلس يازدهم بعد از شــهادت سردار سليماني 
و كرونا گفت و از نمايندگان مجلس يازدهم خواســت تا 
قانون فعلي انتخابات مجلــس را بازنگري كنند. درنهايت 
نوبت به سخنراني حسن روحاني رسيد، در زمان سخنراني 
او رايزني ها و البي هاي منتخبان شدت بيشتري گرفت و 
بي نظمي صحن به اوج خود رسيد، بي تفاوتي مجلسي ها 
به روحاني در حالي بود كه تعامل و همكاري ماندگار ميان 

دولت و مجلس محور نطق رئيس جمهور بود.

رئيس جمهور در افتتاحيه مجلس يازدهم:

خبرهاي كوتاه

 سخنراني رهبري 
در سالگرد ارتحال امام

محمدعلــي انصــاري، دبير ســتاد مركزي 
بزرگداشــت امام خميني)ره( اعالم كرد: قرار 
بود به دليل شيوع بيماري كرونا و در راستاي 
عمل به دســتورات ســتاد ملي كرونا مراسم 
سي و يكمين سالگرد رحلت امام خميني)ره( 
بنيانگذار جمهوري اسالمي به صورت مختصر 
در حرم مطهر ايشان در تهران برگزار شود، اما 
به دليل تأكيدات مقــام معظم رهبري بر لزوم 
حفظ شــأن و جايگاه امام راحل، اين مراسم 
منتفي شــد. به گزارش ايســنا، به گفته وي 
قرار اســت حضرت آيت اهلل خامنــه اي رهبر 
انقالب اسالمي ايران همچون ساليان گذشته 
به مناسبت سالگرد رحلت بنيانگذار جمهوري 
اسالمي ايران سخنراني داشته باشند كه اين 
ســخنراني در محلي خارج از حرم امام راحل 
و به صورت زنده انجام و از شبكه هاي مختلف 
راديويي، تلويزيونــي و فضاي مجازي پخش 

خواهد شد.

سومين نفتكش در ونزوئال
سومين نفتكش ايران هم بدون مزاحمت از 
طرف ناوهاي آمريكايي وارد منطقه اسكورت 
در درياي كارائيب شد تا براي تخليه در بنادر 
كشور ونزوئال پهلو بگيرد. كاروان نفتكش هاي 
ايران متشــكل از فورچون، پتيونيا، فارست، 
فاكســون و كالول از 3هفتــه قبــل پس از 
بارگيري در بنادر جنوبي ايــران با ظرفيت 
حدود يك و نيم ميليون بشــكه بنزين براي 
تحويل به ونزوئال راهي آمريكاي التين شدند. 
آمريكايي ها مدعي شده بودند كه ايران در ازاي 
صادرات بنزين به ونزوئال و ارسال تجهيزات 
تعمير پااليشگاه هاي ونزوئال 9تن طال دريافت 
كرده كه سخنگوي وزارت خارجه اين ادعا را 
رد كرد و ديروز هم حجت اهلل سلطاني، سفير 
ايران در كاراكاس تأكيد كــرد: انتقال 9تن 
طال از ونزوئال به ايران دروغ اســت، و راه هاي 
ديگري همچون معاملــه پاياپاي و صادرات 
نفت در برابر كاال و مواد غذايي ازجمله قهوه و 

كاكائو وجود دارد.

ما از مجلس اخوت مي خواهيم
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»خواست بنده از مجلس يازدهم اين است كه در سال پاياني دولت 
و ســال آغازين مجلس يازدهم بتوانيم دوران پيوند و پيروزي را دولت

شــكل دهيم.« رئيس جمهور اگر براي مجلس دهمي ها از حسن 
سلوك دولت در ارتباط با آنان سخن گفته بود، در مراسم افتتاحيه مجلس يازدهم 
خواهان اخوت آنان با دولت تدبير و اميد شد. دولتي كه يك سال تا پايان آن بيشتر 
باقي نمانده است و اكثريت رقباي اصولگراي دولت، مجلس را دوقبضه كرده اند. 
او از دمكراسي و سابقه تشكيل مجلس شوراي ملي، قانون اساسي و اصل استقالل 
قوا براي تازه راه يافتگان به مجلس يازدهم ســخن گفت. براساس گزارش پايگاه 
اطالع رساني رياست جمهوري، حســن روحاني در بخشي از صحبت  هاي خود با 
بيان اينكه »بي ترديد كار مجلس شوراي اسالمي، اجرا و مسئوليت هاي اجرايي و 
قضايي نيست« تأكيد كرد: استقالل قوا در قانون اساسي ما تأكيد شده است اما 
استقالل قوا به معناي تنازع قوا و در برابر يكديگر ايســتادن نيست. مي توانيم با 
حفظ استقالل قوا، تعامل قواي ما به گونه اي باشد كه به هدف اصلي دست يابيم.

روحاني با اشاره به سابقه فعاليت مجالس ده گانه پيش از مجلس يازدهم در دوره 
انقالب خطاب به منتخبان راه يافته به مجلــس گفت: مجلس ها آمدند و رفتند، 
دولت ها هم آمدند و رفتند اما مي بينيد قانون مدني كشور براي دهه ها و بيش از 
يك قرن به عنوان محكم ترين قانون هنوز هم جاي افتخار براي ايران و قانونگذاري 

ايران است.

مجلس ملت، نه اقوام
او با بيان اينكه مبناي ما براي همكاري ها چارچوب قانون اساسي است، خطاب به 
نمايندگان حاضر بر كرسي هاي نمايندگي گفت: ما تك تك نمايندگان مجلس را 
از ديدگاه قانون اساسي در برابر كل ملت ايران مسئول مي دانيم. آنچنان كه قانون 
اساســي اين را مي گويد. همه فكرها براي منافع ملي، امنيت ملي، مصالح ملي و 
هويت ملي باشد و مصالح عمومي را بر مصالح حزبي، جناحي و حوزه هاي انتخابيه 
ترجيح بدهيم. بي ترديد مجلس نه مجلس حوزه هاي انتخابيه، نه مجلس اقوام، نه 
مجلس جناح ها و نه مجلس فرق است. مجلس شوراي اسالمي خانه ملت و از آن 
ملت ايران است. ترجيح منافع ملي بر منافع بخشي و حوزه هاي انتخابيه و جناحي 

به عنوان اساس كار براي همكاري دولت و مجلس خواهد بود.

تكيه گاه دولت باشيد
روحاني در طرح درخواست خود از نحوه تعامل مجلس با دولت دوازدهم گفت: 
خواست بنده از مجلس يازدهم اين است كه در سال پاياني دولت و سال آغازين 
مجلس يازدهم بتوانيم دوران پيوند و پيروزي را شــكل دهيم. دوره امروز، دوره 
ايستادگي و بردباري اســت؛ اما با پيوند با يكديگر و حمايت يكديگر و هم افزايي 
كنار هم. به هيچ عنوان دنبال اين نيستيم كه مجلس شوراي اسالمي در دو وظيفه 
بســيار مهم خود يعني تقنين و نظارت، هيچ كجا كوتاه بيايد. بدون كم و كاست 
به دنبال مجلس قوي، صالح و كارآمد و همين مجلســي  هستيم كه مقام معظم 
رهبري در پيام امروزشان تأكيد كردند، مجلسي كه براي مردم اميد و براي دولت 
تكيه گاه باشد. دنبال اين هســتيم كه رابطه دولت و مجلس به گونه اي باشد كه 
بتوانيم در اين سال بسيار سخت و مشكل كه هم با تحريم دشمن و تحريك دشمن 
مواجه هستيم، هم با ويروس خطرناك كرونا، در اين شرايط بتوانيم كشور را اداره 
كنيم و بتوانيم در مقابله با كرونا به موفقيت نهايي برسيم. او با بيان اينكه دولت 
دست خود را به ســمت مجلس يازدهم دراز مي كند، تصريح كرد: ما از مجلس 
اخوت را مي خواهيم همانطور كه همه ما از رهبري بزرگوارمان ابوت را مي خواهيم 
و مطمئن هستيم با همكاري همديگر در اين سال بســيار سخت به مردم اميد 
بيشتر مي دهيم و يأس بيشتر را براي دشمنان نظام و دشمنان ملت بزرگ ايران 
در سر داريم  و پيشرفت و توسعه كشور را ادامه خواهيم داد.دولت 10اليحه مهم 
را تقديم مجلس شوراي اسالمي دهم كرده بود كه فرصت رسيدگي به آنها نشد، 
همه آنها را به زودي تقديم اين مجلس خواهيم كرد در راستاي اهداف بلندي كه 
براي اقتصاد مردمي و عدم تصديگري دولت و نهادهاي عمومي در اقتصاد كشور 

كه جزو دستورات مقام معظم رهبري است.

رهبــر معظم انقــالب اســالمي در پيامي به 
مناســبت آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس رهبري

شوراي اسالمي، يكي از الزامات در رأس امور 
بودن مجلس را حضور نمايندگان فعال، منظم، پاكدســت، 
امانتدار و داراي شــناخت از شــرايط و اولويت هاي كشــور 
دانســتند و با تأكيد بر اينكه »اقتصــاد و فرهنگ« در صدر 
اولويت هاي كشور اســت، نمايندگان را به مسائلي همچون 
اولويت دادن به معيشت طبقات ضعيف، اصالح خطوط اصلي 
اقتصاد مثل اشــتغال و توليد و تورم، رعايت تقوا و انصاف در 
انجام وظايف نظارتي، موضع گيري هــاي انقالبي در حوادث 
مهم و تعامل برادرانه با قواي مجريه و قضاييه توصيه كردند. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در اين 
پيام كه حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني آن را در 
افتتاحيه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي قرائت كرد، 
رهبر انقالب با ابراز خرسندي از آغاز دور جديد مجلس و رخ 
نماياندن اين پيشاني باشكوه و درخشان مردم ساالري اسالمي 
در برابر چشــم جهانيان، از همت و انگيزه ملت براي تشكيل 

مجلس تشكر كردند و به منتخبان جديد تبريك گفتند.

مجلس؛ متعهد به ريل گذاري
ايشــان تعبير امام راحل مبني بر در رأس امور بودن مجلس 
را جامع ترين توصيف براي  شــأن و وظيفه مجلس دانستند 
و افزودند: اگر قانون را راه كشور به سمت قله ها و مقصدهاي 
معين شــده در قانون اساســي بدانيم، مجلس، متعهِد اين 
ريل گذاري و رهگشايي حياتي است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تأكيد بر لزوم حركت همگان در مسير قانون، به ظرفيت هاي 
موجود براي ضمانت اجراي قانون در قوه قضاييه و همچنين 
در خود مجلس نظير حق تحقيــق و تفحص، حق رّد و قبول 
مديران ارشــد دولت و حق تذكر، سؤال و اســتيضاح اشاره 
كردند و گفتند: اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و 
از ضمانت هاي اجرايي آن به درستي استفاده شود، كشور به 
هدف هاي واالي خود دست مي يابد. رهبر انقالب اسالمي با 
تأكيد بر نقش اساسي نمايندگان در نشاندن مجلس در جايگاه 
شايسته آن، افزودند: آنگاه كه نمايندگان مجلس با شناخت 
درست از شرايط و اولويت هاي كشور و با كارشناسي، حضور 
فعال و منظم، پاكدســتي و امانتداري، وظايف خود را انجام 
دهند، مجلس نقطه اميد مردم و نقطه اتــكاي مجريان و به 

معناي حقيقي در رأس امور كشور خواهد بود.

آفات عمده نمايندگي
حضرت آيت اهلل خامنه اي، سرگرم شدن به حواشي زيانبار، 
وارد كردن انگيزه هاي ناسالم شخصي و جناحي، سهل انگاري 
در كار و دسته بندي هاي ناســالم قومي و منطقه اي را آفات 
عمده نمايندگي مجلس دانســتند و با تأكيــد بر اقتصاد و 
فرهنگ به عنــوان 2 اولويت اصلي كشــور، گفتند: در باب 
اقتصاد، عالوه بر مشــكالت عمده مشهود، نمره مطلوبي در 
باب عدالت در دهه پيشــرفت و عدالت به دست نياورده ايم 
و اين واقعيِت ناخواسته بايد همه را به تالش فكري و عملي 
در باب معيشت طبقات ضعيف به مثابه اولويت وادار سازد. 
ايشــان براي رفع اين نقيصه، اصالح خطوط اصلي اقتصاد 
ملي مانند »اشتغال، توليد، ارزش پول ملي و تورم« و »مبنا 
قرار دادن سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي« را مورد توجه 
قرار دادند و با اشــاره به يك وظيفــه نزديك مجلس يعني 
تنظيم برنامه هفتم توسعه كشور خاطرنشان كردند: توجه 
به اين وظيفه و نيز توجه به كاهش نقش تعيين كننده نفت 
خام در منابع مالي دولت كه فرصت مغتنمي براي ترســيم 
خط اقتصادي كشور اســت، توصيه ديگر اينجانب به شما 
عزيزان است. رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر رعايت تقوا و 
انصاف و اجتناب از ُحب و بغض هاي شــخصي و جناحي در 
انجام وظيفه نظارتي مجلس، افزودند: همكاري نمايندگان 
با يكديگر، درهم تنيدگي تجربه مجربان با شــور و حرارت 
جوانان و تــازه واردان، مســابقه در عمِل پاكيــزه و نيكو و 
عدم مســابقه در احراز اين يا آن جايگاه، موضع گيري هاي 
انقالبي در حوادث مهم جهاني و داخلــي، اهتمام به مركز 
پژوهش ها و ديوان محاســبات، صــدور آرامش و اطمينان 
به افكار عمومي كشــور در نطق ها، تعامــل برادرانه با قواي 
مجريه و قضاييه، نسخ قوانين زائد و مزاحم و اجتناب از تكثر 
و تراكم قوانين، توصيه هاي ديگر اينجانب به شما نمايندگان 

ملت است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز اطمينان از اينكه رعايت اين 
سرفصل ها به ملت ثابت خواهد كرد انتخاب آنان درست بوده 
و ميل به حضور در انتخابــات را افزايش خواهد داد، در پايان 
از نمايندگان دوره پيش مجلس به ويــژه از رئيس پرانگيزه و 

پرتالش آن آقاي دكتر الريجاني قدرداني كردند.

 مجلس با نمايندگان پاكدست و فعال  
در رأس امور خواهد بود

توصيه هاي رهبر معظم انقالب به نمايندگان جديد

نمره مطلوبي در باب عدالت در دهه پيشرفت و عدالت به دست نياورده ايم و اين واقعيِت 
ناخواسته بايد همه را به تالش فكري و عملي در باب معيشت طبقات ضعيف به مثابه اولويت 

وادار سازد

حاشيه نگاري هاي خبرنگار همشهري از افتتاحيه متفاوت يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي

سايه ياركشي ها براي انتخابات هيأت رئيسه بر جلسه افتتاحيه سنگيني مي كرد
مجلس سوگند خورد

قالیباف 166 رأی برای رياست مجلس دارد
در جلســه عصر ديروز فراكسيون انقالب اسالمی- فراكســيون اكثريت مجلس- از مجموع 240 رأی 
 مأخوذه، محمدباقر قاليباف با اخذ 166 رأی گزينه نهايی اين فراكسيون برای رياست مجلس انتخاب شد. 
به اين ترتيب به نظر می رسد امروز قاليباف به عنوان ششمين رئيس مجلس پس از انقالب انتخاب شود. 
علی نيكزاد و سيد اميرحسين قاضی زاده هاشمی به عنوان گزينه های فراكسيون اكثريت مجلس برای 

نايب رئيسی مجلس انتخاب شدند.



زماني باغ هاي تهران شهره 
بود، اما ســالياني نه خيلي گزارش

دور و نــه خيلــي نزديك 
بســياري از اين باغات به برج هاي بلند 
تبديل شد تا با لغو مصوبه برج باغ و مصوبه 
جديد، تملك برخي از باغات باقيمانده و 
تبديل به بوستان هاي عمومي در دستور 

كار قرار بگيرد.
طــي ســال هاي اخير حفــظ، تملك و 
تبديل باغات به بوســتان هاي شــهري 
از اولويت هــاي ســازمان بوســتان ها و 
فضاي ســبز تهران بوده اســت. طوري 
كه از ســال 96تا به امروز 15قطعه باغ 
و اراضي مشجر در مناطق 2، 7، 8، 11، 
13، 14و 17به مساحت تقريبي 66هكتار 
تملك شده اســت. مديرعامل سازمان 
بوســتان ها و فضاي سبز شــهر تهران 
معتقد اســت با تملك باغــات و تبديل 
آن به بوستان هاي عمومي اهداف مهمي 
در راستاي توســعه فضاهاي همگاني به 
سرانجام مي رســد. علي محمد مختاري 
درباره اين اهداف به همشهري مي گويد: 
»حفاظت از ميراث طبيعي شــهر تهران 
و حفــظ باغات و اراضي مشــجر، توزيع 
مناسب فضاي ســبز خصوصا در مناطق 
كم برخوردار، احداث بوستان در محالت 
فاقد بوستان وكم برخوردار، حفظ كاربري 
باغات و فضاي ســبز در طرح تفصيلي و 
پيگيري آن از اهداف ما ســت.« او ادامه 
مي دهد: »همچنين با تالش هاي صورت 
گرفته جهت توسعه فضاي سبز در شهر 
تهران هم اكنون به طور متوســط سرانه 
فضاي سبز درون شهري تهران به ميزان 
16/33مترمربع به ازاي هــر نفر بوده و 
سرانه فضاي سبز برون شهري تهران به 
ميزان 24/51مترمربع بــه ازاي هر نفر 
است.«  اين در حالي است كه  17قطعه 
ديگر از اراضي مشجر و باغات شهر تهران 
نيز در مناطق مختلف با اولويت مناطق 
كم برخوردار شناسايي شده كه در مراحل 
ارزيابي و توافق با مالكين است. از آنجا كه 
توافق نهايي صورت نگرفته، مديرعامل 
سازمان بوســتان ها درباره جزئيات اين 
باغ ها توضيــح نمي دهد. مختــاري اما 
مي گويد: »شناسايي اين باغات براساس 
شــاخص هاي ارزيابي ويــژه اي صورت 
مي گيرد، بر اين اســاس باغات و اراضي 
مشــجر و موارد پيشــنهادي ديگر ابتدا 
توســط مناطق مربوطه به كميته اي كه 
به منظور تعيين اولويــت تملك اراضي 
مورد اشــاره تشكيل شــده است اعالم 
مي شود، ســپس ملك مذكور با توجه به 
شاخص هاي درنظر گرفته شده ازجمله 

نوع  زمين، وضعيت منطقــه و محله از 
نظر برخورداري از فضاي ســبز، پهنه و 
كاربري زميــن، معارضين و... بررســي 
و امتيــاز بندي مي شــوند و امالكي كه 
حدنصاب الزم را دارا باشند، به سازمان 
امالك و مســتغالت شــهرداري تهران 
معرفي شــده تا مراحل ارزيابي ملك و 
توافق با مالكين انجام پذيرد.« او يادآور 
مي شــود: »درصورت توافق بــا مالكين 
ملك خريــداري و به بوســتان عمومي 
تبديل خواهد شد. هم اكنون 17قطعه از 
اراضي باغات و اراضي مشجر در مناطق 
10، 11، 12، 14، 16و 17شناســايي و 
تعيين اولويت شده كه در مراحل ارزيابي 

و توافق با مالكين آنهاست. « 

بهره برداري از بوستان وثوق الدوله تا 
پايان مرداد

بحران شــيوع كرونا در تهران برخي از 
فعاليت هاي سازمان بوستان ها را مختل 
كرده است. مديرعامل سازمان بوستان ها 
تأكيد مي كند كه ســعي شده فعاليت ها 
ادامه يابــد و ادامه مي دهد: »در ســال 
1398با تمام مشكالت و محدوديت هاي 
موجــود بالغ بر 15بوســتان در شــهر 
تهران احداث شده اســت؛ ازجمله اين 
بوســتان ها مي توان به بوســتان بانوان 
مرضيه حديدچي واقــع در منطقه 4به 
مســاحت 35هكتار و بوســتان پدر به 
مســاحت 1/1هكتــار در منطقه 2)كه 
يكي از باغات خريداري شده بوده است( و 
به طور مشخص توسط سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شــهر تهران احداث شده، 
اشــاره كرد. هم اكنون نيز بوستان هاي 
ديگــري مانند بوســتان وثوق الدوله در 
منطقه 14، بوستان زندگي در منطقه12، 
فاز اول بوســتان چهار باغ در منطقه 3، 
بوستان گل ها در منطقه 2و... در دست 

انجام است.«
به گفته مختاري، بوســتان وثوق الدوله 
كه يكي از باغات تملك شــده توســط 
شهرداري تهران است تا پايان مرداد ماه 
امســال بــه بهره بــرداري مي رســد. 
او تأكيــد مي كند: »در اين بــاره موارد 
بســياري وجــود دارد؛ مثال بوســتان 
وثوق الدوله)سليمانيه( يكي از باغ هاي 
منطقه 14اســت كه با مساحت تقريبي 
2هكتــار در بزرگراه شــهيد محالتي، 
خيابان 10فروردين، ميدان شــهداي 
تفحص، خيابان ســهيل جنب كالنتري 
12واقع شده اســت. اين باغ متعلق به 
بنيــاد مســتضعفان بوده كه توســط 
شــهرداري تهران تملك شــده است.« 
مديرعامل سازمان بوستان ها مي گويد: 
»با توجه به كمبود ســرانه فضاي سبز 
موجود در منطقه 14، باغ قديمي موسوم 

به وثــوق الدوله تملك شــده و با حفظ 
درختان و بافــت قديمي و بهره گيري از 
سبك باغ سازي ايراني - اسالمي در حال 
تبديل به بوستان عمومي است. طراحي 
اين بوستان با ايده اصلي طرح باغ از شيوه 
باغ سازي ايراني - اسالمي است. با توجه 
به اقدامات انجام شده و پيشرفت كار، اين 
بوستان تا پايان مرداد ماه سال جاري به 
بهره برداري خواهد رسيد. به منظور رفاه 
حال شــهروندان محترم منطقه ابنيه و 
امكانات مناســبي جهت اين بوســتان 

درنظر گرفته شده است.« 
مرمــت واستحكام بخشــي عمــارت 
وثوق الدوله بــراي افزايــش طول عمر 
اين بنــاي ميراثي و باز زنده ســازي  اين 
بناي ارزشــمند با كاربري هاي فرهنگي 
واجتماعي بــراي افزايش ســرانه هاي 
خدمات فرهنگــي منطقــه از اقدامات 
سازمان بوستان ها اســت. همچنين در 
محوطه بوســتان نيز عالوه بر حفظ باغ 
قديمي و بازپيرايي مناســب فضاي سبز 
براساس باغ ســازي ايراني - اسالمي در 

حال اجراست. علي محمد مختاري معتقد 
است ارتقاي كمي و كيفي فضاهاي واجد 
هويت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي در 
شــهر تهران به منظور تقويــت و رونق و 
ارتقاي جريان زندگي شــهري از اهداف 
آرماني اين سازمان است. در عين حال، 
او اهداف كلي سازمان بوستان ها را چنين 
معرفي مي كنــد: 1- حفظ يــك بناي 
تاريخي ارزشــمند براي تاريخ وهويت 
شهرتهران 2-استفاده از ظرفيت هاي اين 
بنا براي خدمت رســاني به مردم منطقه 

جنوب شرقي تهران.
با همه اينها، تملك باغ ها امسال همچنان 
ادامــه خواهد داشــت تا بوســتان هاي 

عمومي شهر اضافه شود.

ادامه طرح كمربند سبز در سال 99
طرح بزرگ احداث كمربند سبز پيرامون 
شهر تهران به مساحت پنجاه هزار هكتار 
از سال 1366توسط سازمان بوستان ها 
و فضاي ســبز شــهر تهران آغاز شده و 
تا كنون بيــش از 42800هكتــار آن به 

اتمام رسيده است. اين طرح از الويت هاي 
ســازمان بوســتان ها و فضاي سبز شهر 
تهران بوده و براســاس برنامه پنج ساله 
سوم شــهرداري تهران توســعه ساالنه 
به ميزان حداقل هــزار هكتار بايد انجام 
پذيرد. مختاري در اين باره مي گويد:» در 
سال 1399نيز همانند سال هاي گذشته 
نسبت به شناسايي بيش از هزار هكتار از 
عرصه هاي مناسب كاشــت در پيرامون 
شــهر تهران در حريــم مناطق مختلف 
انجام شده اســت كه پس از بررسي هاي 
الزم و هماهنگي با ارگان ها و دستگاه هاي 
ذيربط جهت تحويــل اراضي اقدام الزم   
توسعه فضاي سبز و درختكاري در آنها با 
توجه به ساختار گياهي منطقه و استفاده 
از گونه هــاي گياهي مقاوم و ســازگار با 
شــرايط آب و هوايي محل انجام خواهد 
شد.« الزم به ذكر است كه سال گذشته 
1290هكتار جنگل كاري در قالب طرح 
فوق در 15اسفندماه سال 1398توسط 
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران 

افتتاح شد. 

در پي احداث و توسعه 4بوستان تا پايان مردادماه در شهر تهران رخ مي دهد

از سال 96تا حاال 15قطعه باغ و اراضي مشجر به مساحت 
تقريبي 66هكتار تملك و تبديل به بوستان  عمومي شده 

است و 17قطعه باغ در آستانه تملك قرار دارد

تابستان سال پیش شهرداری باغ عبقری در منطقه 2 را تملک و تبديل به بوستان پدر كرد.   عكس:همشهری/ امیر پناهپور

 50هکتار بوستان جدید 
هدیه تابستانی به شهروندان

محمود مواليي
خبر نگار

در شهر

جلوگیري از ورود شهروندان بدون 
ماسک به مترو

درصورتي كه شهروندان تهراني الزام استفاده از ماسك را رعايت نكنند، 
از ورود افراد بدون ماســك به شبكه مترو جلوگيري مي شود.به گزارش 
همشــهري، فرنوش نوبخت، مديرعامل شــركت بهره برداري متروي 
تهران در تشــريح روند اجراي طرح الزام اســتفاده از ماسك در شبكه 
متروي تهران، گفت: تمهيداتي انديشــيده شد تا در همه ايستگاه هاي 
مترو فروشندگان ما مستقر شوند تا مردم درصورت نداشتن ماسك از 
اين محل ها نسبت به خريداري ماسك اقدام كنند. وي افزود: اميدواريم 
شهروندان با همكاري هاي الزم، شرايط را به گونه اي پيش ببرند كه ما 
مجبور نشويم در ورودي شــبكه مترو فردي را به دليل نداشتن ماسك 
برگردانيم و در حقيقت از ورود او به شبكه مترو جلوگيري كنيم. نوبخت 
تأكيد كرد: نظارت ها در ورودي هاي شــبكه مترو اعمال مي شود اما در 
داخل شــبكه مترو اعمال اين نظارت امكان پذير نيســت و شهروندان 
مي توانند اين موضوع را به يكديگر متذكر شــوند. مديرعامل شــركت 
بهره برداري متروي تهران در تشريح ظرفيت شبكه مترو، گفت: ما همانند 
سال گذشته براي يك ميليون و 900هزار نفر ظرفيت يابي انجام داده ايم 
اما هم اكنون 800هزار نفر مسافر جابه جا مي شود ولي پيش بيني افزايش 
تعداد مسافران در هفته آينده با آغاز به كار همه مشاغل انجام شده است. 

افزايش ۱۶درصدي معاينه فني در پايتخت

ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران از افزايش 16درصدي معاينه 
فني در ارديبهشــت خبر داد.به گزارش همشــهري، حسين مقدم، 
مديرعامل اين ستاد درباره ميزان مراجعات به مراكز معاينه فني تهران 
در ارديبهشت امســال، گفت: ميزان مراجعات در  ماه گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال پيش 16درصد افزايش يافته و روزانه 7500خودرو 
معاينه فني آنها در تهران انجام شــده اســت. وي افــزود: با توجه به 
تعطيالت عيد فطر ازدحام ويژه اي در روزهاي گذشته در مراكز معاينه 
فني تهران وجود نداشته و اميدواريم اين پراكندگي مراجعات همچنان 
ادامه داشته باشد و با ازدحام جمعيت مواجه نشويم. مديرعامل ستاد 
معاينه فني خودروهاي شــهر تهران ادامه داد: از ابتداي سال تا پايان 
ارديبهشت 280هزار دستگاه خودرو معاينه فني آنها در پايتخت انجام 
شده كه از اين تعداد 201هزار خودرو معاينه فني آنها مربوط به مراجعه 
اول بوده كه 18درصد از اين موارد در آزمون آاليندگي گازهاي خروجي 
از اگزوز مردود شدند. مقدم گفت: همچنين 11درصد از خودروها در 
آزمون همراستايي چرخ ها، 4درصد در آزمون كمك فنر، 14درصد در 
تســت ترمز و 16درصد در عيوب ظاهري مردود شده اند و درمجموع 
39درصد از خودروها به علت نقص معاينه فني موفق به اخذ معاينه فني 
در مراجعه اول نشدند. وي خاطرنشان كرد: شهر تهران داراي 56خط 
معاينه فني ويژه خودروهاي ســبك در 17مركز معاينه فني ثابت و 
8واحد سيار تك خطه اســت. همچنين 3 مركز معاينه فني تك خطه 
مختص خودروهاي سنگين وجود دارد.هم اكنون استفاده از سيستم 
نوبت دهي تنها در 8مركز دماوند، چمران، آبشناسان، نيايش، شقايق، 
الغدير، سراج و بيهقي انجام مي گيرد كه اين مراكز داراي 32خط معاينه 
فني هستند. در اين باره به رغم اطالع رساني ستاد مركزي معاينه فني 
خودروهاي تهران براي اســتفاده از سيســتم نوبت دهي آنالين تنها 

40درصد از ظرفيت نوبت دهي آنالين مراكز فني اشغال شده است. 

آرزوي عكاسي ريحانه

ريحانه محبي، دختر جواني كه به تازگي پيوند قلــب انجام داده بود در 
مراسم جشن نفس99 كه با حضور شــهردار تهران برگزار شده بود آرزو 
كرد عكاس شود. 2روز پيش او در دفتر شهردار تهران يك دوربين عكاسي 
دريافت كرد. به گزارش شهرنوشت، محبي به همراه پدر، كتايون نجفي زاده 
مديرعامل انجمن اهداي عضو ايرانيان و رضا كيانيان بازيگر ســينما و 
تلويزيون به دفتر شهردار در خيابان بهشت رفت. همچنين علت حضور 
ديروز رضا كيانيان در مراسم اهداي هديه به ريحانه محبي اين بود كه او 
همان شب كه ريحانه در جشن نفس آرزوي خود را مطرح كرده بود، براي 
او در صفحه شخصي اينستاگرامش پستي به اشتراك گذاشته بود.جشن 
نفس هرساله از سوي انجمن اهداي عضو ايرانيان با حضور شخصيت ها و 
مقامات لشكري و كشوري و نيز هنرمندان محبوب كشور برگزار مي شود 
و در آن برخي خانواده هاي افرادي كه عضو بدن خود را اهدا و يا عضوي 
را دريافت كرده اند حضور دارند و هر سال به تعدادي از خانواده هايي كه 

عزيزانشان اهداي عضو كرده اند هدايايي به رسم قدرداني اهدا مي شود.

خبرهاي كوتاه

اصالحيه

  خانه افشار مرمت و بازسازي مي شود
عمليات مرمت و بازسازي خانه اميرخسرو 
افشــار كه در زمره آثــار ثبت شــده ملي 
است، طبق برنامه توســط سازمان عمراني 
مناطق شــهرداري تهران ادامه دارد. خانه 
امير خسرو افشــار، يكي از بناهاي تاريخي 
شهر تهران اســت كه در محدوده مركزي 
شهر واقع شده است. ســاختمان اصلي اين 
بنا در اوايــل دوره پهلــوي )اوايل دهه 20 
شمســي( در خارج از حصار ناصري بنا شد. 
به گزارش همشــهري ، پروژه مرمت خانه 
افشــار داراي بخش هاي مختلفي از قبيل 
احداث ساختمان دو طبقه رياست با متراژ 
بيــش از 600 مترمربع، اتاق هــاي اطراف 
محوطــه و متعلقات آن با مســاحت حدود 
400 مترمربع و نيــز محوطه به متراژ 400 
مترمربع است. از ابتداي ســال جاري، 50 
درصد از عمليات ابنيه ســاختمان رياست 
اجرايي شــده و تالش بــراي تكميل نماي 
اصلي مجموعه نيز در دستور كار قرار گرفته 
است. در احداث بخش هاي اداري 30 درصد 
و در نصب تاسيســات مكانيكي حدود 95 

درصد پيشرفت داشته  است. 

  نصــب ۱7هــزار برچســب در 
نانوايي هاي تهران 

طرح نصــب برچســب هاي فاصله گذاري 
اجتماعي در اماكن و مشــاغل پرريســك 
ازجمله نانوايي هــا با هــدف جلوگيري از 
شــيوع ويروس كرونا در 8 منطقه ازشــهر 
تهران اجرا شــد. به گزارش همشــهري، از 
اواســط هفته جــاري با مشــاركت ادارات 
آموزش هاي شــهروندي مناطــق 15الي 
22شهر تهران بيش از 17هزار برچسب در 
باره رعايت فاصله گذاري اجتماعي درمحيط 
پيرامون هــزار و 725نانوايي، نصب شــده 
اســت. اداره كل آموزش هاي شــهروندي 
شهرداري تهران در همين زمينه با برگزاري 
كارگاه هــاي برخــط و حضــوري آموزش 
تســهيلگري طرح فاصله گذاري اجتماعي 
صنوف كه با حضــور جمعــي از نيروهاي 
داوطلــب مردمــي و كاركنان شــهرداري 
تهران برگزار شــد، بــا اعزام تســهيلگران 
اجتماعي، آموزش هــاي الزم جهت رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي، بهداشت فردي و 
اصول فاصله گذاري اجتماعي را به نانوايان 
 و شهروندان حاضر در اين مكان ها، آموزش 

مي دهد.

  تجهیز 2 ايستگاه مترو به پاركینگ 
دوچرخه 

ايســتگاه هاي مترو صنعت و شــادمهر به 
پاركينگ دوچرخه مجهزشدند. به گزارش 
همشهري، ايجاد فضاهاي پاركينگ دوچرخه 
در شهر ازجمله اقدامات زيرساختي جهت 
تســهيل در بهــره منــدي شــهروندان از 
دوچرخه هاي اشــتراكي است واين فرصت 
فراهم مي شــود تا بــا اســتفاده از طريق 
دوچرخه به ايســتگاه هاي مترو برســند. با 
اجراي اين طرح، ايستگاه هاي متروي فعال 
در منطقه 2 با مســير هاي دوچرخه سواري 
ادغام خواهند شد. پاركينگ هاي دوچرخه 
به طريقي طراحي شــده اند كــه به راحتي 
قابل اســتفاده باشــند. با توجه به استقبال 
شــهروندان، توسعه مســيرهاي دوچرخه 
 در برنامه هــاي آتــي منطقــه پيش بيني 

شده است.
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بهار ســال قبل پروانه ها به تهران آمده 
بودند و امســال ملخ ها نزديك شــهر ساماندهي

شده اند. فصل بهار هميشه با زنده شدن 
طبيعت همراه است و امسال كه تردد و فعاليت انساني 
به دليل محدوديت هاي كرونا كمتر شده بود، طبيعت 
فرصت بيشتري براي احياي خود پيدا كرده است. به 
گزارش همشــهري، در برخورد با هجوم ملخ ها بايد 
هميشه دانست كه با حشــرات بومي منطقه روبه رو 
هستيم يا هجوم دسته اي از آفت ها محيط زيست شهر 
را به خطــر انداخته اســت. ملخ هــاي صحرايي در 
سال هاي گذشته چندبار وارد مناطق جنوبي كشور 
شده اند و وزارت جهاد كشاورزي يا ارگان هاي محلي 
اقدام به سمپاشي عرصه هاي منابع طبيعي كرده اند. 
مسير حركت اين دسته هاي مهاجر از سمت جنوب و 

به قولي از عربســتان يا آفريقاست. ســال پيش نيز 
تصاويري در فضاي مجازي منتشر شده بود كه ملخ ها 
را در شــهر هاي اطراف تهران نشان مي داد اما كار به 
تخريب فضاي سبز شهر نرسيد.امسال هم مسئوالن 
حوزه محيط زيست اعالم كردند كه ملخ ها زياني براي 
گياهان شهر ندارند. رئيس اداره نظارت بر امور حيات 
وحش محيط زيســت تهران در اين بــاره مي گويد: 
»ملخ ها به تهران حمله نكردند، ملخ هاي مشاهده شده 
در جنوب تهران مربوط به تخمگذاري هاي يك و دو 
سال گذشته هستند كه با توجه به شرايط مساعد آب 
و هوايي و رطوبت مناســب خاك متولد شده اند. هر 
زماني كه رطوبت زمين مناسب باشد و دماي هوا هم 
افزايش يابد تخم هــاي ملخ هــا در اصطالح تفريق 
)متولد( مي شــود اما تا وقتي خسارت اقتصادي وارد 

نكنند با آنها مبارزه نمي شود. «
محمد كرمي درباره وجود ملخ هــا در جنوب تهران 
به خصوص در شهرســتان هاي اسالمشهر، ورامين و 
قرچك مي گويد: »شرايط اين مناطق براي تخمگذاري 
ملخ ها مناسب تر از ديگر مناطق تهران است. ملخ ها در 
سال هاي گذشته هم وجود داشته اند اما شرايط آب و 
هوايي به گونه اي نبود كه به اين شــدت افزايش پيدا 
كند.« اين حشرات بخشي از زنجيره غذايي در طبيعت 
محســوب مي شــوند و پرندگان در فصل زاد آوري و 

جوجه آوري از آنها تغذيه مي كنند.

شهرداري با آفات كشاورزي مبارزه نمي كند
براي مبارزه با ملخ ها رديف  بودجه اي در وزارت جهاد 
كشاورزي ديده شده است، اما به دليل اينكه چنين 
آفتي معموال تهــران را تهديد نمي كند ســابقه اي 
از آن در فعاليت هاي شــهرداري نيســت. مديركل 
محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، درباره 

هجوم ملخ ها به شهر تهران مي گويد: »مقابله با حمله 
ملخ ها يا هرگونه از حشرات در حيطه اختيارات اداره 
كل محيط زيســت شــهرداري تهران نيست. نحوه 
كنترل جمعيت ملخ ها و  نوع اقدام از سوي سازمان 
حفظ نباتات اعالم مي شود و شهرداري صرفا مجري 
است؛ البته اداره كل محيط زيست شهرداري تهران 
به نحوه سمپاشــي و آثار و عوارض زيست محيطي 
احتمالي آن در مناطق تحت تأثير نظارت مي كند«. 
شينا انصاري مي افزايد: »به نظر مي رسد اين ملخ ها 
از جنوب و جنوب شرق تهران به سمت شهر تهران 
آمده اند و در ايــن زمينه با معاونــت كنترل آفات 
ســازمان حفظ نباتات، هماهنگي هايي براي نحوه 
اقدام انجام شده اســت«. مديركل خدمات شهري 
شهر شــهرداري تهران نيز با اشــاره به اينكه اين 
ملخ ها محلي و بومي هستند، مي افزايد: » هنوز در 
مناطق بيست و دوگانه، پارك ها و سطح شهر حضور 
ملخ ها مشهود نيست و گزارشي مبني بر هجوم آنها 

نداشته ايم«.
علي اصغر عطايي بيان مي كند: » ايــن ملخ ها بومي 
پاكدشت، ورامين و مامازن هستند و اگر هم در شهر 

گسترش پيدا كنند، قابل كنترل هستند«.
بنا به آنچه معاون سازمان حفظ نباتات كشور مي گويد 
ملخ هاي ديده شده در اســتان تهران از نوع شاخك 
كوتاه و بومي هســتند و بين 10 تا 20 روز آينده در 
اثر شرايط طبيعي نابود مي شــوند؛ درحالي كه ملخ 
صحرايي هم اكنون تنها در 7استان جنوبي كشور ديده 
شده و خسارتي هم به محصوالت كشاورزي وارد نشده 
است. عليمراد ســرافرازي مي گويد: » زمستان نسبتا 
ماليم و همچنين بارندگي هاي اواخر ســال و اوايل 
سال جديد باعث شده است كه پوشش گياهي بسيار 
مناسبي براي تغذيه برخي حشرات ايجاد شود. براي 
اينگونه ملخ ها استفاده از آفت كش ها ضرورتي ندارد، 
چرا كه خود آفت كش ها ممكن است محيط زيست را 

آلوده كنند«. 

بوستانگلها)باغگلها(بوستانچهارباغبوستانزندگیبوستانوثوقالدوله
محل: 

منطقه 14، بزرگراه شهيد محالتي
وسعت:
 2هكتار

ويژگي ها:
 طراحي اين بوستان براساس شيوه 

 باغ سازي ايراني - اسالمي است.
 بوستان وثوق الدوله زمين بازي و 

ورزشي، حياط هاي مراكشي، تاكستان، 
كبوترخانه، آبنماها و گلگشت خواهد 

داشت.

محل: 
منطقه 12، محله هرندي

وسعت: 
22هكتار

ويژگي ها:
فضاهاي جديد ازجمله سالن سرپوشيده 

با سازه سبك به مساحت 10هزار 
مترمربع روي پاركينگ زير سطحي جهت 
اجراي شهر كودك، ديوار پيراموني به 
طول 1800متر از ويژگي هاي  بوستان 

زندگي است.

محل:
 منطقه 3،  بين بزرگراه هاي  شهيدان 

سليماني و همت
وسعت:
 12هكتار

ويژگي ها: 
مساحت بوستان چهارباغ  45هكتار است. 

15هكتار از اين مساحت متعلق به باغ 
ايمان، 10هكتار متعلق به باغ آفرينش، 
6هكتار متعلق به باغ دانش و 12هكتار 

متعلق به باغ بهشت است. 

محل:
منطقه 2، در محدوده بوستان گفتگو

وسعت: 
13تا 14هكتار
ويژگي ها:

 احداث باغ گل ها به منظور فروش 
گل هاي گوناگون در اين بوستان نيست. 
در باغ گل ها انواع گل هاي پيازي، بهاره، 
پاييزه و... كشت مي شود و اين بوستان 
گونه هاي گياهي همانند باغ گياه شناسي 

نخواهد داشت.

جزئياتياز4بوستانيكهتاپايانمردادامسالاحداثشدهياتوسعهمييابند

باغات تملک شده طي 2سال گذشته
نام محل منطقه رديف 

تملك شده
مساحت 
)مترمربع(

نشانيسال بهره برداري

خيابان پليس، خيابان اجاره دار، خيابان 310097هورفر17
ماندگار

خيابان سعادت آباد، نبش خيابان دوم1100098پدر)عبقري(22

خيابان نبرد، خيابان رضايي ، جنب سازمان آبمرداد 99به بهره برداري مي رسد20000وثو ق الدوله 314

در حال اجراي عمليات عمران 2500بخشي فر47
براي بهره برداري

خيابان بخشي فر، كوچه همتي

طرح آن تهيه شده و به زودي 6000شهيد مدني58
عمليات اجرايي آن آغاز مي شود

خيابان شهيد مدني، جنب بازار ميوه و 
تره بار شهيد مدني

خيابان دماوند، خيابان وحيديه، ايستگاه پلطرح اجرايي آن در دست تهيه است 2314سازور68

طرح اجرايي آن در دست تهيه 1200مرمر78
است.

وحيديه، خيابان شهيد نوبخت آزاد، نبش 
كوچه شهيد تاجيك فر

اين قطعه به صورت فضاي 1286وصفنارد817
مشجر در حال استفاده است

بزرگراه آيت اهلل سعيدي، وصفنارد، 
خيابان مسجد

طرح اجرايي آن در دست910نراقي97
تهيه است

خيابان دكتر شريعتي، پايين تر از سه راه 
طالقاني، نبش كوچه نراقي

طرح احداث يك بوستان موضوعي 22000سبزي1017
براي آن در دست اقدام است

ضلع غربي بوستان بهاران، جنب ساختمان 
بازيافت

خيابان اسكندري جنوبي، نرسيده به 2000096دامپزشكي1111
خيابان آذربايجان

خياطخانه 127
)شهداي ارتش(

خواجه نظام، خيابان شيخ صفي450097

 جوراب بافي 1313
)نشاط كودك( 

خيابان نيروي هوايي، خيابان شورا810098

قطعه مشجر مورد استفاده 922صالحان1417
شهروندان است

خيابان زمزم، خيابان متين، نبش خيابان 
پيرمرادي

قطعه مشجر مورد استفاده 845پيرمرادي1517
شهروندان است

خيابان زمزم، خيابان متين، نبش خيابان 
پيرمرادي

   اجراي طرح ضربتي با موش هاپروانه رفت و ملخ آمد
رئیس شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شــهر تهران از اجراي طرح 
ضربتي مبارزه با موش هاي شهر تهران با محوريت 22 منطقه شهرداري 
تهران خبر داد. به گفته سیدعلي مفاخريان اين طرح در 2 مرحله ديگر با 
النه كوبي، سمپاشي و طعمه گذاري تا پايان سال تكرار خواهد شد. در اين 

كار از سموم مورد تأيید سازمان حفظ نباتات استفاده مي شود.
مفاخريان درخصوص اثر حذف موش ها بر محیط زيســت تهران تصريح 
كرد كه موش هايي كه در تهران ديده مي شوند، مربوط به زيست بوم تهران 

نیستند و از طريق بار مسافران وارد كشور شده اند و تكثیر پیدا كرده اند.

   خبري از سفيدبالك نخواهد بود
در سال هاي گذشته حشره سفید بالک از ابتداي خرداد در تهران ديده 
مي شد و در برخي نقاط مانند اطراف درختان توت تراكم آن به شدت زياد 
مي شد. اگر چه اين حشره زياني براي سالمتي انسان ندارد، اما مشاهده 
آن باعث نگراني برخي شهروندان شده بود. در سال هاي 97و 98مبارزه 
با اين آفت شامل نصب نوارچسب زرد رنگ، شست وشوي مكرر با آب و 
سموم كشاورزي باعث كنترل آن شد. امسال تا كنون تعداد كمي از اين 
حشره در مناطقي از شمال شرق پايتخت مانند منطقه ۴ ديده شده است. 

اما شهرداري اعالم كرده جمعیت سفید بالک ها كنترل مي شود.

در گزارش اصالح اليحه پياده راه ها كه روز 
دوشــنبه در صفحه 3 شــهري همشهري 
منتشر شد در گزارشي با عنوان »تالش براي 
بازگشت زندگي به پياده روها« و مطلبي با 
تيتر »در ستايش نقاط مكث شهري« به نقل 
از »وحيد نوروزي« دكتراي محيط زيست 
درج شد كه سمت ايشان به اشتباه مشاور 
معاونت حمل ونقل شهرداري تهران آورده 

شده بود و بدين وسيله اصالح مي شود.



قائم مقام بانــك مركزي 
شرايط جديد پرداخت وام بانك

ضد كرونــا و همچنيــن 
وثايــق بانكــي را اعالم و تأكيــد كرد: 
صاحبان كسب و كاري كه وام ضد كرونا 
با نرخ 12درصد بگيرند اما اقساط آن را 
به موقع به بانك ها برنگردانند، يا وام را در 
جايي ديگري هزينه كننــد با جريمه 

سنگين مواجه خواهند شد.
به گزارش همشــهري، اكبر كميجاني 
در گفت وگو با ســايت بانــك مركزي 
هشــدار داد: افراد متخلــف به مدت 2 
سال از دريافت هرگونه خدمات بانكي 
)تســهيالت، ضمانت نامــه، اعتبارات 

اسنادي و...( محروم شــده و موظف به 
پرداخت وجه التزام بــه نرخ 24درصد 
)شــامل 18درصد نرخ مصوب شوراي 
پــول و اعتبــار و 6درصــد جريمه(، 
خواهند شد. وي افزود: تا كنون از تعداد 
20ميليون و 190هزار و 973سرپرست 
خانوار معرفي شــده از ســوي سازمان 
هدفمندسازي يارانه ها، تعداد 20ميليون 
و 186هزار و 643خانوار، اين تسهيالت 
را دريافت كرده اند. بــه گفته قائم  مقام 
بانك مركزي دليل اصلي واريزنشــدن 
مبلغ يــك ميليون تومان به حســاب 
برخي سرپرســتان خانوار، مسدودي 
حساب، شماره حساب اشتباه، سازگار 

نبودن شماره حساب با كدملي ارسالي، 
نامعتبر بودن اطالعات معرفي شــده و 
ساير خطاها بوده كه برخي از اين موارد 
در هفته هاي آينده با همكاري سازمان 
هدفمندسازي يارانه رفع مي شود. وي 
افزود: در مرحله جديــد از پرداخت ها 
نيز به حساب سرپرســتان خانوارهاي 
باقيمانده كه موفق به ثبت نام نشده اند و 
براساس اطالع رساني وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در حال ثبت نام هستند، 
يك ميليون تومان در تاريخ 20خرداد ماه 

سال جاري واريز مي شود. 

وام كرونــا بــه كســب و كارهاي 
آسيب ديده

كميجاني تصريح كــرد: وام پيش بيني 
شده براي پرداخت به كسب و كارهاي 
آســيب ديده از كرونا با نرخ 12درصد 
تنها بــه واحدهايي پرداخت مي شــود 
كه پارســال فعال بوده و همچنان داير 
هستند و شــاغالن آنها از بيمه بيكاري 
استفاده نكرده باشــند. وي افزود: واحد 
كســب وكاري كه پس از شيوع ويروس 
كرونا يعني ابتداي اســفند پارســال، 
90درصــد متوســط نيروي كار ســه 

ماهه آبان، آذر و دي ســال 1398خود 
را براســاس اطالعات ســازمان تأمين 
اجتماعــي تعديل نكرده يا نســبت به 
بازگشــت و افزايش نيروي كار موجود 
براساس متوسط سه ماهه مذكور اقدام 
كنند هــم مشــمول وام 12درصدي 
مي شــوند. به گفته وي، واحد كسب و 
كاري كه با نيروهاي شــاغل )براساس 
تعداد شاغلين متوســط سه ماهه آبان، 
آذر و دي ســال 1398( قــرارداد كار 
در ســال 1399منعقد كرده و متعهد 
به حفــظ نيــروي كار تا پايان ســال 
1399شــوند هم مي توانند وام بگيرند. 
به گفته اين مقام بانــك مركزي تمام 
مراحل ثبت نام و فرايند كاري پرداخت 
وام كرونــا، به صــورت الكترونيكي در 
ســامانه كارا از 24ارديبهشت ماه آغاز 

شــده و همچنان ادامه دارد. كميجاني 
درخصوص ميزان پرداخت تســهيالت 
به واحدهاي مشــمول اين طرح اظهار 
كرد: پرداخت تسهيالت صرفاً براساس 
مبلغ تعيين شده براي صاحبان كسب 
و كار توســط وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعــي در ســامانه كارا و ليســت 
شــاغالن در واحد كسب و كار و معرفي 
از طريق سامانه مورد اشاره به بانك ها و 
 مؤسسات اعتباري عامل انجام مي شود. 
وي خاطرنشــان كــرد: پرداخت اين 
تسهيالت به صورت دو مرحله اي است، 
در مرحله اول 50درصد تسهيالت متعلق 
به صاحبان كسب و كار پرداخت و مابقي 
يك ماه بعد از آن و پــس از تأييد وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه هاي 
اجرايي ذيربط در ســامانه كارا به ازاي 

تسهيالت حمايتي به كسب و كارهاي واجد شرايط در 2مرحله پرداخت مي شود
شروطجديدپرداختوامضدكرونا
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اخبار كوتاه

  گاز خانگي گران مي شود؟
محمد عسگري، سخنگوي شركت ملي گاز 
گفت: تاكنون برنامه اي براي افزايش قيمت 
گاز خانگي اعالم نشــده و قرار نيســت كه 
افزايش قيمتي در تعرفه گاز خانگي صورت 
بگيرد. اين در حالي اســت كه براســاس 
مصوبه قانونــي دولت، قيمــت آب و برق 
در ســال 1399 معــادل 7 درصد افزايش 

يافته است.

  افزايش توليد گوشت قرمز
مركز آمار ايران از رشــد 2درصدي توليد 
گوشــت قرمز در كشــتارگاه هاي رسمي 
در فروردين امســال خبر داد و اعالم كرد: 
توليد گوشت قرمز در ماه نخست امسال در 
كشتارگاه هاي رسمي به 21هزار و 900تن 
رسيده كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش 

از ساير انواع دام بوده است.

  ماكاروني را گران كردند
رئيــس انجمــن صنفــي كارفرمايــان 
كارخانجــات ماكارونــي از افزايــش 
50درصــدي قيمت ماكارونــي خبر داد و 
گفت كه قيمت هاي جديد تقريبا از اوايل ماه 
رمضان اعمال شده اســت. مهدي آثاريان 
افزود: قيمت هر بسته ماكاروني 700گرمي 
از 5200تومان به 7800تومــان افزايش 
يافته كه دليــل آن افزايش قيمت گندم از 

1800تومان به 2800توماني است.

  احتمال كاهش فشار آب 
محمدرضا احمدنســب، قائم مقام شركت 
آب و فاضالب استان تهران گفت: به دليل 
شــيوع بيماري كرونا ميــزان مصرف آب 
در پايتخت افزايش يافته اســت؛ تا جايي 
كه حتي نگراني بــراي تامين آب در زمان 
پيك نيز وجود دارد. پيش بيني مي شــود 
درصورت مصــرف بي رويه شــهروندان 
تهراني، در روزهاي پيــك مصرف با افت 

فشار آب مواجه شوند.

  نبض دالر متفاوت مي زند
قيمت هر دالر آمريكا در بــازار آزاد تهران 
طي 2روز گذشته روندي كاهشي را تجربه 
كرده و در ســاعت 17عصر ديروز در سبزه 
ميدان تهران 17هزار و 340تومان قيمت 
خورد. اين در حالي است كه ميانگين قيمت 
دالر آمريكا در صرافي هــاي مجاز 17هزار 
و 50تومان بوده و هر يــورو هم 18هزار و 

650تومان دادوستد شد.

اطالعات منتشر شده از سوي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
در ارديبهشت امســال، بازيابي معامالت اين بازار و جهش ميانگين قيمت مسكن

مسكن را تأييد مي كند؛ اما مقايسه اين تحوالت با شاخص هاي كالن اقتصاد 
و واقعيت هاي بازار مسكن نشان مي دهد تغييرات اين بازار در ارديبهشت ماه تماما آن چيزي 

نيست كه از ظاهر آمارها مشاهده مي شود.
به گزارش همشــهري، معامالت بازار مسكن شــهر تهران در ارديبهشت امسال به سطح 
ميانگين معامالت اين بازار در ماه ها و سال هاي گذشته نزديك شده و كامال عادي به نظر 
مي رســد؛ اما عجيب ترين نكته در اين بــازار، جهش 11درصدي ميانگين قيمت اســت 
كه معادل 3برابر ميانگين نرخ تورم بازار مسكن در ســال 98 و 4.4برابر نرخ تورم كل در 

ارديبهشت ماه بوده و از اتفاقي بنيادين در بازار مسكن حكايت دارد.

آبروداري رونق مسكن با آمار
بررســي آمارها نشــان مي دهد بازار مسكن شــهر تهران در ارديبهشت امســال با رشد 
810درصدي تعداد معامالت مواجه شده؛ اما اين مسئله بيش از آنكه نمايي از رونق اين بازار 
باشد، مي تواند ناشي از ورود تقاضاي انباشته خريد مسكن از اسفند 98 و فروردين99 به 
ارديبهشت ماه تلقي شود؛ چراكه بازار مسكن از ميانه اسفند سال گذشته و به دنبال اجراي 
طرح فاصله گذاري اجتماعي عمال نيمه تعطيل و حتي تعطيل شده بود و تعداد معامالت 
اين بازار در فروردين امسال به كمترين ميزان در 11سال اخير رسيد. از سوي ديگر باوجود 
رشد 810درصدي معامالت بازار مسكن ارديبهشت، همچنان اين معامالت در مقايسه با ماه 
مشابه سال قبل 6.7درصد كمتر است و نمي تواند نشانه اي از بازگشت رونق به بازار مسكن 
تلقي شود. عالوه بر اين بررسي وضعيت معامالت ارديبهشت امسال در مقايسه با سال هاي 
قبل نشان مي دهد تعداد معامالت در اين ماه نسبت ماه مشابه در سال هاي 97 تا 93 به ترتيب 
41، 31، 26، 20 و 53درصد كاهش داشته است؛ به عبارت ديگر معامالت بازار مسكن شهر 
تهران در ارديبهشت امسال به زحمت معادل دوسوم ميانگين معامالت اين ماه در سال هاي 
گذشته بوده است. اين مسئله از يك سو نشانگر ركود جدي معامالت مسكن به دليل رشد 
شديد قيمت ها و كاهش قدرت خريد است اما از سوي ديگر به واسطه رشد 11درصدي قيمت 

مي تواند ناشي از كاهش عرضه نيز باشد.

تشكيك در قيمت مسكن
روي ديگر سكه بازار مسكن شهر تهران در ارديبهشت، افزايش چشمگير ميانگين قيمت 
اســت كه با توجه به ركود معامالتي اين ماه بايد ناشــي از كاهش عرضه باشد؛ اما بررسي 
آگهي هاي تكراري فروش مسكن در فضاي مجازي نشــان مي دهد تقاضاي مؤثر در بازار 
مســكن به مراتب كمتر از ميزان عرضه در اين بازار است و بسياري از آگهي هاي فروش در 
چند ماه اخير به مراتب با قيمت هاي جديد تكرار شده اما به فروش نرسيده است. مشاوران 
امالك اين مسئله را اينگونه توجيه مي كنند كه متقاضيان واقعي خريد مسكن عمدتا قادر 
به خريد نيستند؛ اما در مقابل فروشــندگان باوجود ناتواني در فروش به واسطه انتظارات 
تورمي همچنان قيمت پيشــنهادي را افزايش مي دهند و معدود معامالت انجام شده در 
بازار ناگزير بايد با قيمت هاي باالتر انجام شود. بر اين اساس، به نظر مي رسد جهش قيمت 
مسكن در شرايط فعلي بيش از اينكه ناشي از كاهش عرضه باشد، برگرفته از انتظارات تورمي 
فروشندگان مسكن اســت كه قيمت كاالي خود را با قيمت ارز، طال، خودرو و حتي سهام 
مي سنجند. در اين ميان، دستكاري قيمت از طريق معامالت صوري سودجويان نيز از ديگر 
عوامل تحريك قيمت مسكن است كه البته اين اقدام نيز به واسطه وجود انتظارات تورمي در 

بازار بوده و به تنهايي اثرگذاري بااليي ندارد.

ابهام در معادله بازار مسكن
همه مفروضات مطرح شده زماني استناد است كه داده ها و اطالعات جامعي از بازار مسكن 
وجود داشته باشد؛ اين در حالي اســت كه وزارت راه و شهرسازي و اداره آمار و بررسي هاي 
اقتصادي بانك مركزي فقط نتيجه برخي از آمار و اطالعات را منتشر مي كنند كه عمال كمكي 
در شناخت جنس تقاضا، مسير حركت نقدينگي و شيوه تأمين مالي خريد مسكن به دست 
نمي دهد. در اين وضعيت تحليل بازار مسكن بيش از آنكه برخاسته از تحليل درست و مستدل 
باشد، به ناچار با چاشني حدس و گمان و اطالعات حاصل از گزارش هاي ميداني ارائه مي شود 
و امكان خطا در آنها كم نيست. نكته ديگر اينكه، تحوالت بخشي از بازار مسكن تهران به عنوان 
بورس مسكن و محل سرمايه گذاري پول هاي كالن و متقاضيان سرمايه گذاري با اغلب مناطق 
مسكوني تهران متفاوت است اما در تجميع كل آمارهاي بازار، داده هاي اطالعاتي مغاير با 
واقعيت اغلب مناطق پايتخت و نزديك به تحوالت اين مناطق بورسي تغيير مي كند. داوود 
خلجستاني، مديركل حقوقي بانك عامل بخش مســكن در اين زمينه مي گويد: 52درصد 
معامالت مسكن شهر تهران فقط در 17محله از 320محله پايتخت انجام مي شود و عمال 
وزن معامالت انجام شده در 5.3درصد از محالت تهران بيش از وزن معامالت در 94.7درصد 
از ساير محالت اين كالنشهر است. به گفته او بايد در استخراج آمار و اطالعات معامالت مسكن 
پايتخت، داده هاي مربوط به اين 17محله از ساير محالت جدا شود. اين در حالي است كه 
گزارش هاي مسكن به صورت تجميعي و با روش ميانگين گيري محاسبه و اعالم مي شود و 

درصد خطاي آن باتوجه به كيفيت معامالت اين بازار باالست.

آزادسازي سهام عدالت در شرايطي 
 سهام
انجام مي شــود كه همچنان برخي عدالت

ابهام ها در مورد نحوه تخصيص سهام 
عدالت به دهك هاي جمعيتي و همينطور سازوكار 
اجرايي و عملياتي آزادسازي آن وجود دارد و شواهد 
ميداني نشان مي دهد كه مردم نيز براي دريافت اين 

سهام با سردرگمي مواجه شده اند.
به گزارش همشهري، باالخره بعد از يك دهه انتظار 
عمليات آزادسازي سهام عدالت از سه شنبه 6خرداد 
آغاز شــد. آنطور كه مســئوالن اعالم كرده اند در 
نخستين گام، ســهامداراني كه روش مستقيم را 
براي مالكيت سهامشان انتخاب كرده اند مي توانند 
سهامشان را از طريق شعب بانك ها بفروشند و در 
مرحله بعد نوبت به مشــموالني مي رسد كه روش 
غيرمستقيم را انتخاب كرده اند. البته مشموالني كه 
روش مستقيم را انتخاب كرده اند فعال فقط مجازند 
تا 30درصد از سهامشان را بفروشند. بااين حال اين 
روش آزادسازي ســهام عدالت ابهام هايي را ايجاد 
كرده است چراكه قبال وزارت اقتصاد در اطالعيه اي 
اعالم كرده بود كه همه مشــموالن سهام عدالت 
مي توانند با مراجعه به بانك ها سهام عدالت خود را 
بفروشند اين در حالي است كه ازنظر اجرايي فقط 
مشموالني كه روش مســتقيم را از طريق سامانه 
سهام عدالت انتخاب كرده اند مي توانند سهامشان را 
بفروشند. اين موضوع منجر به سردرگمي مشموالن 

سهام عدالت شده است.

چه كساني بايد به بانك مراجعه كنند
وزارت اقتصاد هفته قبل در اطالعيه اي اعالم كرده 
بود تمامي دارندگان سهام عدالت كه قصد فروش 
قسمتي از سهام خود را دارند، مي توانند از 6خرداد 
براي فروش سهامشان به شــعب بانك ها مراجعه 
كنند، حاال اما مسئوالن سازمان خصوصي سازي 
مي گويند كه در مرحله اول فقط كساني كه روش 
مستقيم را انتخاب كرده اند مي توانند تا 30درصد 
از سهامشان را بفروشــند. در حالي كه ظرف 2روز 
گذشــته مشــموالني كه روش غيرمســتقيم را 
انتخاب كرده بودند هم بــه بانك مراجعه كرده اند 
و سفارش فروش سهامشان را ثبت كرده اند. همه 
اينها ابهام هايي را پيش روي مشموالن سهام عدالت 
ايجاد كرده و منجر به سردرگمي سهامداران شده 

است. ماجرا چيست؟
ماجرا از اين  قرار است كه هر دو گروه از مشموالن 
ســهام عدالت مي توانند به بانك هــا براي فروش 
سهامشان مراجعه كنند با اين تفاوت كه مشموالني 
كه روش غيرمســتقيم را انتخــاب كرده اند فقط 
مي توانند برگه سفارش فروش سهامشان را تكميل 
و به بانك بدهند و سهامشان زماني فروخته مي شود 
كه شركت هاي سرمايه گذاري استاني وارد بورس 

شوند. سازمان خصوصي سازي هم ديروز در همين 
رابطه توضيح داد: همانگونه كه قبال هم اعالم شده 
سهامداراني كه قصد فروش 30درصد از سهام خود 
را دارند ابتدا بايد در ســامانه ســهام عدالت روش 
مستقيم را انتخاب كنند سپس براي فروش به شعب 
بانكي كه شــماره شباي آن حســاب را در سامانه 
معرفي كرده اند مراجعه و با تكميل فرم هاي مربوط 
نسبت به تكميل سفارش فروش 30درصد از سهام 
عدالت خود و تعهدنامه مربوطه اقدام كنند. بر اين 
اساس اطالعات افرادي كه روش مستقيم را انتخاب 

كرده اند در اختيار بانك هاي عامل قرار مي گيرد.
همچنين سهامداراني كه به سامانه سهام عدالت 
مراجعه نكنند به صورت خودكار روش غيرمستقيم 
براي آنها انتخاب مي شود. اين دسته از سهامداران 
نيز مي توانند با مراجعه بــه بانك مربوطه كه قبال 
شباي حساب آن بانك را براي دريافت سود معرفي 
كرده اند نسبت به ثبت سفارش فروش سهام خود در 
شركت سرمايه گذاري استاني اقدام كنند؛ اما موضوع 
فروش سهام اين افراد به برگزاري مجمع و افزايش 
سرمايه شركت هاي سرمايه گذاري استاني و پذيرش 

آنها در بازار سرمايه موكول مي شود.
درواقع مشموالني كه روش غيرمستقيم را انتخاب 
كرده انــد و گفته مي شــود بيــش از 80درصد از 
مشموالن سهام عدالت هستند بايد منتظر بمانند 
تا از 10خرداد مراحل پذيرش ســهام شركت هاي 
سرمايه گذاري اســتاني كه در آن اقامت دارند در 
بورس آغاز شــود تا بعدازآن بتوانند سهام متعلق 
به خودشان را بفروشند چراكه درواقع آنها سهامدار 
شركت هاي ســرمايه گذاري اســتاني مي شوند 
درحالي كه سهامداراني كه روش مستقيم را انتخاب 
كرده اند به طور مستقيم به تناسب مالك 36شركتي 

مي شوند كه در سبد سهام عدالت موجود است.

ابهام در نحوه تخصيص سهام عدالت
يكي ديگر از ابهام هاي پيش روي ســهام عدالت 

نحوه و مقدار تخصيص سهام عدالت به هر نفر است. 
به طوركلي ميزان سهام اختصاص يافته به مشموالن 
سهام عدالت متفاوت است به برخي از مشموالن 
يك ميليون تومان و به برخي ديگر از مشــموالن 
532هزار تومان سهام اختصاص يافته است. اكنون 
براي بسياري از مشموالن سهام عدالت اين پرسش 
ايجاد شده است كه اوال ميزان سهام اختصاص يافته 
به آنها چقدر اســت و چرا اين ميزان سهام به آنها 
اختصاص يافته و با ساير مشموالن متفاوت است. 
ازنظر شفافيت در اطالع رساني تاكنون وزارت اقتصاد 
و سازمان خصوصي سازي توضيح كاملي دراين باره 
به مشــموالن ارائه نكرده اند و هريك از مشموالن 
نمي دانند كه مالك چقدر سهام هستند اما اطالعات 
كلي در مورد ميزان سهام اختصاص يافته به هر نفر 
بيانگر آن است كه اين سهام به تفكيك دهك هاي 
جمعيتي اختصاص يافته است كه پيچيدگي هاي 
فراواني دارد و نهايتا منجر به آن شــده اســت كه 
ميزان سهام عدالت دهك هاي مختلف جمعيتي 

متفاوت باشد.
براي شناسايي مشموالن سهام عدالت از سال84 
تا سال89، درمجموع 6بار تصميم مسئوالن وقت 
تغيير كرد. در ابتدا بنا بود اين سهام به همه ايرانياني 
كه 15سال كامل دارند با اولويت دهك هاي پايين 
درآمدي واگذار شــود اما در آبان ماه سال85 اين 
تصميم عوض شد و قرار شد سهام عدالت فقط به 
2دهك پايين درآمدي برسد و نهايتا در فروردين88 
با تصويب آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت، ارائه 
سهام عدالت به 6دهك پايين درآمدي كه 2دهك 
پايين درآمدي آن با اولويت روستاييان و عشاير بود، 

به تصويب رسيد.
نهايتا مشــموالن ســهام عدالتي كه امروز بحث 
آزادسازي آن مطرح است مجموعا 6دهك پايين 

جامعه را شامل مي شوند.
براي 2گروه از اين دهك ها كه شــامل مددجويان 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان 
بهزيستي بودند با 50درصد تخفيف اين سهام صادر 

شد و مابقي مشموالن شامل تخفيف نشدند.
از سال85 تا 95 حدود 50درصد سود سهام عدالت 
از طريق سود ســهام شركت هاي ســرمايه پذير 
پرداخت شد و اين 2دهك داراي سهام يك ميليوني 
بودند. امروز افرادي كه ســال هاي 95 تا 98 سود 
سهام دريافت كرده اند مورد تعيين تكليف سازمان 

خصوصي سازي قرار مي گيرند.
اما در مورد شناسايي و تخصيص سهام به مشموالن 
ســهام عدالت، انتقادهايي وجود دارد. دولت ايران 
بارها اعالم كرده است كه به دليل نبود يك ساختار 
مالياتي كارآمد در كشور، نمي تواند به صورت دقيق 
جامعه را براســاس ميزان ثروت دسته بندي كند. 
اين مسئله كه بيشتر در مورد پرداخت يارانه هاي 
نقدي مطرح شد، در مورد توزيع سهام عدالت هم 

صدق مي كند.
اما درواقع به دليــل نبود ســامانه اي جامع براي 
شناسايي 6دهك پايين درآمدي در سال هاي قبل، 
توزيع سهام عدالت خطاهاي زيادي داشته است. 
به عبارت ديگر هم بسياري از افراد متمكن، سهام 
عدالت گرفته اند و هم در طرف مقابل، بســياري 
از افرادي كه براساس اهداف ســهام عدالت، بايد 
مشمول دريافت آن قرار مي گرفتند، از دريافت اين 
سهام جامانده اند و معناي اين سهام كه به عدالت 

منسوب شده است را زير سؤال برده اند.
كارشناســان معتقدند دولت بايد براي مشــمول 
كردن جامانــدگان، فكري اساســي كند چراكه 
تركيب مشموالن سهام عدالت، بي عدالتي در حق 
جاماندگان را نشان مي دهد و به تدريج با آزادسازي 
و قابل معامله شدن اين سهام، تبعات اجتماعي آن 
اجتناب ناپذير است. به عنوان نمونه ازجمله اقشار 
ضعيف جامعه كه بايد حتما موردتوجه اين سهام 
قرار بگيرند قشر كارگر هستند كه در شناسايي اوليه 
مشموالن سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. 
نهايتا در سال89 تنها اقشار بسيار خاصي از كارگران 
يعني كارگران فصلي، ســاختماني و زنان كارگر 
سرپرســت خانوار )مجموعا حدود 6ميليون نفر( 

مشمول اين سهام شدند.
در اين بــاره علي خدايــي، نماينــده كارگران در 
شــوراي عالي كار پيش ازاين گفته بود: متأسفانه 
در مقطعي كه ثبت نام در حال اتفاق بود، فريادهاي 
ما به آســمان رفت؛ اما مسئوالن تصميم گير وقت 
كارگران را به عنوان گروهي از جامعه قبول نكردند، 
امروز ممكن است تعدادي از كارگران در قالب نوع 
ديگري از ثبت نام ها مشمول ســهام عدالت شده 
باشند، اما جامعه فراگير كارگري هيچ وقت در گروه 
مشــموالن قرار نگرفت. گروه هاي مختلف جامعه 
سهام عدالت دريافت كردند اما بخش عمده اي از 

كارگران مشمول اين طرح نشدند.

دستور فروش سهام دولتي در بورستكذيب ادعاي رئيس كل سابقنسخه چاپي بيمه ثالث اختياري است
بيمــه مركزي پــس از نمايان 
شــدن برخي اختالف نظرهاي  
نمايندگان شركت هاي بيمه و 
مردم در ارتباط با حذف نسخه 
فيزيكي بيمه شخص ثالث اعالم 
كرد: تصميم بــه ارائه خدمات 
بيمه اي به بيمه گــزاران بدون 

نياز به نسخه فيزيكي بيمه نامه شخص ثالث به مفهوم حذف شبكه فروش از فرايند 
عرضه بيمه نامه نيست و شبكه فروش همچون گذشــته نقش و كاركرد خود را 
حفظ خواهد كرد. به گزارش همشهري، براساس اعالم بيمه مركزي از اين پس 
واحدهاي صدور بيمه نامه شخص ثالث شامل شعب و نمايندگان شركت هاي بيمه 
وظيفه دارند با رعايت دقيق مقررات مربوطه نسبت به تبيين و تشريح اهداف و 
منافع اين طرح براي بيمه گزاران اقدام كنند و درصورت درخواست مردم، نسخه 

چاپي بيمه شخص ثالث را در اختيار آنها قرار دهند.

بانك مركزي ادعــاي محمود 
بهمني، رئيس كل ســابق اين 
بانــك در دولت گذشــته در 
ارتباط با رشد 400هزار ميليارد 
توماني نقدينگي در 2 ماه ابتداي 
امســال را تكذيب و اعالم كرد: 
متوسط رشد نقدينگي در 2ماه 

ابتدايي 10 سال گذشته، رقمي معادل 2.4 درصد بوده كه با ارقام ذكر شده، فاصله 
بسيار زيادي دارد. به تازگي محمود بهمني ادعا كرده بود كه ميزان نقدينگي در 
2 ماه نخست امسال با 400هزار ميليارد تومان جهش به رقم 2400هزار ميليارد 
تومان رسيده است. اين در حالي اســت كه بانك مركزي اعالم كرده رقم دقيق 
حجم نقدينگي در پايان اسفند 1398 معادل 2472.1 هزار ميليارد تومان برآورد 
شــده و از اين به بعد به عنوان مرجع توليد و انتشــار آمار كالن پولي و اعتباري، 

هرگونه اطالعات مربوط به متغيرهاي پولي را منتشر خواهد كرد.

حسن روحاني، رئيس جمهور 
اعــالم كرد: تمــام بخش هاي 
دولتي بايد ســهام خود را در 
بازار بورس به فروش برسانند 
تا بــازار بورس تقويت شــود. 
روحانــي ديروز در نشســت 
هيأت دولت افزود: بازار بورس 

براي تقويت، نياز به خون جديد دارد و اين ســهام جديد و نو اســت؛ به ويژه 
سهامي كه شناســنامه دار و ســودآور هســتند، مي توانند بورس را به خوبي 
 تقويت كنند. رئيس جمهور با اشــاره به اينكه هم اكنون تعداد زيادي از مردم 
با بورس آشنا شده و در آن وارد مي شوند، اظهار اميدواري كرد كه شوراي عالي 
بورس به اين اميــد مردم توجــه داشــته و آن را تقويت كند، چــرا كه بازار 
 سرمايه يك بازار مهمي است كه بايد آن را به درســتي مديريت كرده و از آن 

مراقبت كنيم.

جدول مشموالن سهام عدالت
تعداد مشموالن )نفر(مشخصاتگروه

مددجويان كميته امداد امام خميني و 
سازمان بهزيستي

گروه تخفيف دار محسوب مي شوند و همه اعضاي اين گروه سود سهام براي 
۵,۹۵۶,۶0۶عملكرد سال ۹۵ و ۹۶ خود را دريافت كرده اند.

1۵,14۶,74۹سود عملكرد سال ۹۵ و ۹۶ سهام خود را دريافت كرده اند.روستاييان و عشاير
۶,10۵,420آنها هم  سود مربوط به عملكرد سال ۹۵ و ۹۶ را گرفته اند.كارگران فصلي ساختماني

ساير اقشار
گروه هاي كم جمعيت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طالب، خادمان 

مساجد هستند كه آنها هم  سود عملكرد سال ۹۵ و ۹۶ را به طور كامل دريافت 
كرده اند.

8,۵70,228

گروه كارمندان و بازنشستگان دولتي، دستگاه هاي عمومي و بازنشستگان كارمندان و بازنشسته ها
13,3۶۹,772كشوري و لشكري هستند.

4۹,148,77۵جمع كل

سردرگمي سهامداران سهام عدالت
آزادسازي سهام عدالت در شرايطي انجام مي شود كه ابهام هاي مختلفي در 

مورد نحوه تخصيص سهام عدالت به دهك هاي جمعيتي و همينطور سازوكار 
اجرايي و عملياتي آزادسازي آن وجود دارد

جريمهسنگيندرانتظارمتخلفان
 اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي درباره ارائه راهكارهايي براي جلوگيري از تخلفات 
احتمالي از ســوي واحدهاي كســب وكار كمتر از 50نفر نيروي كار، تأكيد كرد: واحدهاي 
كسب و كار معدودي كه ممكن اســت در موعد مقرر به بازپرداخت تسهيالت اقدام نكنند 
يا با تشــخيص و اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا دستگاه بخشي مربوطه، منابع 
دريافتي را در غيرمصاديق تعيين شده هزينه كنند، 2 سال از دريافت هرگونه خدمات بانكي 
)تسهيالت، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادي و...( محروم  و موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 
 24درصد )شامل 18درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و 6درصد جريمه(، خواهند شد.

وي يادآور شد: همچنين واحدهاي مورد اشــاره، درصورت كاهش نيروي كار )با مأخذ ۳1 
ارديبهشت 99( تا پايان ســال 1۳99به ميزان كمتر از 90درصد متوسط تعداد در سه ماهه 
آبان، آذر و دي سال 1۳98، موظف به پرداخت وجه التزام به نرخ 24درصد )شامل 18درصد 

نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و 6درصد جريمه(، از زمان كاهش نيروي كار خود مي شوند.

هر شــاغل داراي پرونــده بيمه تأمين 
اجتماعي انجام مي شود. وي اضافه كرد: 
براي واحدهاي كسب و كار به ازاي هر 
شــاغل 12ميليون تومان تعيين شده 
كه 70درصد اين مبلــغ براي پرداخت 
هزينه هــاي دســتمزد و 30درصد آن 
براي ساير هزينه هاي عملياتي مرتبط 
با كسب و كار اســت. كميجاني تأكيد 
كرد: بــراي واحدهاي كســب و كار در 
رسته هايي كه براســاس مصوبه ستاد 
ملي مقابلــه با كرونا تعطيل شــده اند، 
به ازاي هر شــاغل 16ميليــون تومان 
وام تعيين شــده كه نيمــي از آن براي 
هزينه هاي دســتمزد خواهد بود. عضو 
هيأت عامل بانك مركزي، با بيان اينكه 
براي واحدهاي كسب و كاري كه تعداد 
شاغلين آنها باالي 50نفر است، پرداخت 
تســهيالت به روشــي متفاوت انجام 
مي شــود، تصريح كرد: درخصوص اين 
واحدها براساس تصميم ستاد ملي مقابله 
با كرونا؛ تسهيالت با تعهد بازپرداخت، 
در اختيار صاحب كسب و كار قرار  گيرد 
وليكن سهم شــاغلين با اخذ موافقت 
از كارفرما در زمان انعقــاد قرارداد، نزد 
بانك عامل مسدود و براساس فهرست 
اعالمي كارفرما و شماره حساب شاغلين 
كه احراز اشتغالشــان به تأييد سازمان 
تأمين اجتماعي رسيده و در سامانه كارا 
درج شده اســت، در وجه آنها پرداخت 

مي شود. 

بازي خواني بازار مسكن ارديبهشت
بازار مسكن شهر تهران در ارديبهشت امسال  ضمن بازيابي فعاليت هاي متوقف 

شده در دوره كرونا  با جهش 11درصدي قيمت نيز مواجه شده است



 كاش مي شد در بيداري خواب ديد، آن وقت 
زندگي فقط يك بار نبود، مي توانست چندبار 
باشد. تو يك بار نباشي چندبار باشي، حتي 
تصميم گرفتن هم مي توانست چندبار باشد 
مثال در هر وضعيتي 2بار تصميم مي گرفتيم 
هم از كوه به رودخانــه مي پريديم و هم در 
همان وضعيت سفر قايقرانان را تا رسيدن به 
درياچه مي ديديم. اما افسوس كه نمي شود 
هم تو را دوست داشت و هم نداشــت. همانطوري كه نمي شود 
چندبار زندگي كرد و مثال به مردي كه تصميم دارد دم بانك كيف 
مرا قاپ بزند و من از درماندگي زمينگير شــوم بگويم آقاي دزد 
بفرماييد حقوق اين ماه من پيشكش به درگاه شما. من در اين ماه 

از گرسنگي مي ميرم و ماه بعد دوباره زنده مي شوم.

با اين همه كاش مي شد در بيداري خواب ديد. يعني در وضعيتي 
كه هنر متولد مي شود انســان ديگري شد در زمانه اي كه انسان 
امروزي چون همه زندگي اش ماشيني اســت با قيافه اي شبيه 
ماسك خيابان را ســمفوني بوق مي كند و همنوعانش را غايت 

نمي داند و وسيله مي پندارد.
هر غروب

سر در گريبان
به خانه برمي گردم

از مزار اميدهاي قديمي 
بهار كه مي شود عاشقي مثل هواي باراني به ما مي گويد چتر يادت 
نرود، سر كوچه باران در كمين است. آن وقت است كه احساس 
زيبايي ما را دربرمي گيرد. يعني ما از زيبايي به خاطر زيبايي لذت 
مي بريم. پس آن پيرمرد تا شــده در پياده روهاي عصر، پس آن 

پيرزن جا مانده در قاب پنجره هاي انتظار كه نگران خاكســتر 
شدن جواني هاي شما هســتند، مي توانند مانند آن دخترك و 
پسركي كه سر چهارراه ها به جاي فروش گل به رانندگان انتظار، 
گل هاي شان را به يكديگر تعارف مي كنند، زيبا باشند. در چنين 
اوضاعي آن وقت مجازات آناني كــه نمي دانند چه مي كنند رها 
كردن در بيابان تنهايي نيست، همراهي كردن در باغ هايي است 
كه برگ هاي افتاده با چسب زخم دوباره به آغوش دوستان شان 

باز مي گردند و سبز مي شوند.
 ماهي قرمز افتاده در پاشويه حوض، ناگهان در طغيان باران زنده 
مي شود و به آغوش كاشي هاي آبي برمي گردد. در چنين بهاري 
دروغ ها از درخت مي افتند تا راست ها جوانه بزنند و ما باور كنيم 
تنها راز پوشيده مانده در پيرامون ما، عاشق شدن دزدي است كه 
به گناهانش اعتراف كرده است و ما باور مي كنيم دروغ گفته اند 

كه حســادت دشمن شــرافت اســت. دروغ گفته اند حسادت، 
وفاداري نمي شناسد. دروغ گفته اند كه حتي سوسن سفيد هم 

سايه اش سياه است.
اي شب بهار

كه نسيمت روح بخش جان هاست
چقدر ستاره  داري؟

هزار سال پيش من راستگو بودم، چون بچه بودم و نمي دانستم 
يك دروغ وقتي تبديل به راست مي شود كه انسان آن را باور كند، 
آن وقت ها نمي دانستم شايعه نصف دروغ است، چون بچه بودم. 
بعدها كه بزرگ شدم دروغگو شــدم، چون فهميده بوم اگر دريا 

توفاني نباشد يك ديوانه هم مي تواند كاپيتان كشتي باشد.
كاش مي شــد من به شــما بي واهمه بگويم، لطفا گره از ابرو باز 
كنيد. بگذاريد تبســم، فاصله ها را پر كند تا شما به من بگوييد 

عيبي ندارد شما كه صبح زود سنگك خشخاشي مي خريد يكي 
هم براي همسايه بخريد و به شاطر آقا بگوييد با خشخاش روي 

خمير بنويسد: 
نوش جان!

وقتي به تو مي انديشم
درخت زردآلويي

از سر تا پا خودش را مي آرايد
از نو غنچه مي كند

شروع مي كند به چرخيدن
غنچه مي كند و 

مثل كالف باز مي شود 
باز مي شود و

ناز مي كند

چتر يادت نرود، سر كوچه باران در كمين است

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت 
اول

شعرها از شاعران ترك؛ حسن عزالدين دينامو، جاهد صدقي و بدري رحمي

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه 
گشتي در موزه استاد صنعتي بزنيد

مجسمه هايی 
كه روح دارند

چرا خشمگين مي شويم و چطور مي توانيم 
مهارت كنترل خشم را بياموزيم؟

دور كردن كبريت 
از انبار باروت

همه چيز درباره سكه هاي »دريك« يا »ِشكل« 
كه در زمان سلطنت داريوش هخامنشي ضرب شده  است

نخستين پول
0610 ايرانی ها 08

10روايت از دستگيري ها 
و كشتارهاي 15خرداد1342

از خون 
جوانان وطن...

لي
اض

نا ف
 مو

س:
عك
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با شهرام شكيبا، شاعر و نويسنده 
 طنازي كه طنز را نياز جدي جامعه 
در روزهاي سخت می داند

راهنماي فرصت ساختن از روزهاي خانه نشيني اجباري
  با كمك چهره هاي فعال فرهنگي و هنري

گفت وگو با زهرا كياني، تالوكار تيم ملي 
ووشوي ايران  كه ركورددار كسب مدال 

در ورزش بانوان است 
 

ادبيات عاشقانه
گمشده 
روزگارماست

يك روز 
قهرمان المپيك 

می شوم

12

به صرف  فيلم وكتاب

گفت وگو با فريدون جيراني، كارگردان، فيلمنامه نويس و تهيه كننده 
به بهانه تحوالت اين روزهاي سينما در ايران

نگران سينمای 
پس از كرونا هستم

09



مناسب سازي  شده
اگر جزو افراد سالمند يا معلول بوده 
و عالقه مند به بازديد از اين موزه 

2طبقه هستید نگران نباشید، موزه 
استاد صنعتي نخستین موزه اي 

است كه در آن آسانسور نصب شده 
است. 

گل خانه6

موزه صنعتي كرمان

جلوه ديگر از هنرهاي معاصر
به جرأت مي توان گفت كه بعد از موزه هنرهاي معاصر تهران، موزه صنعتي كرمان، ارزشــمندترين 
گنجينه هنرهاي معاصر ايران و جهان در كشورمان را در خود گنجانده است. در موزه صنعتي كرمان 
حدود ۱۲۰۰اثر هنري نگهداري مي شود كه بيشتر اين آثار هنري شامل مجسمه هاي برنزي، گچي، 
مرمري و چوبي، تابلوهاي موزائيك سنگ، نقاشي هاي سياه قلم، رنگ روغن و آبرنگ مي شود. نيمي 
از آثار موجود در موزه متعلق به استاد سيدعلي اكبر صنعتي، مجسمه ساز و نقاش و باقي آن متعلق به 
بيش از ۸۳هنرمند معاصر ايراني و ۱۶هنرمند خارجي است. هنرمندان معاصر خارجي شامل آگوست 
رودن، هنري مور، بن نيكلسن، آلبرماركه، اميل نولده، بالكادار، بوناتي، واسيلي كاندينسكي، جاكوب 
اپشتاين و تام فيليپس و هنرمندان معاصر ايراني شامل كمال الملك، علي اكبر ياسمي، ژاره طباطبايي، 

محمد حيدريان، رسام ارژنگي، پرويز تناولي و سهراب سپهري هستند.

  مؤسس موزه كه بود؟
تاريخچه ايــن موزه به حــدود ۸۰ســال پیش و به 
روزگاران قديم، به زمــان بزرگمردي بازمي گردد كه 
هم اكنون آرامگاه او در داخل كتابخانه اين مجموعه 
فرهنگي اســت. اين مرد خیر و نیكوكار كه حاج اكبر 
صنعتي زاده نام داشــت، بعد از بازگشت از سفر حج 
به ديدن سیدجمال الدين اســدآبادي رفت و از وي 
خواست كه در خدمت ايشان عبادت كند؛ با اين ديدار 
مسیر زندگي اين خیر تغییر كرده و به جاي خدمت به 
سیدجمال الدين راه ديگري پیش مي گیرد. راهي كه به 
گفته سید بهترين عبادت يعني خدمت به خلق نیست. 
بعد از اين ديدار حاج اكبر به شهر خود كرمان بازگشت 

و پرورشــگاهي براي كودكان بي سرپرســت و يتیم 
كرماني خصوصا كودكان هنرمند و مستعد ساخت. اما 
چه پرورشگاهي شد و چه هنرمنداني را پرورش داد. 
پرورشگاه صنعتي كرمان در سال۱2۹۵ و در مساحتي 
حدود ۴۵هزار مترمربع توسط اين مرد خیر و دلسوز 
تاسیس شد و به گفته مسئول آموزش اين پرورشگاه، 
نزديك به ۴۰۰۰كودك تحت مراقبت و نگهداري اين 
پرورشگاه بودند و بیشتر آنها با تعلیم و تربیت خوب 
مؤســس آن، حاج اكبر به افرادي بلنــدآوازه تبديل 
شدند. از آنجا كه زمان ثبت نام در كالس ابتدايي نیاز 
به شناسنامه بود و گروهي از كودكان اين پرورشگاه 
در آن زمان فاقد شناســنامه بودند، مرحوم حاج اكبر 

صنعتي از نماينده اداره آمار و ثبت احوال خواست كه 
براي كودكان پرورشگاه كه بدون شناسنامه بودند، با 
فامیل صنعتي زاده شناسنامه صادر كند. بدين ترتیب 
نام خانوادگي بیشــتر كودكان پرورشــگاه همنام با 

حاج اكبر بود.

  پرورشگاهي كه موزه شد
جالب اســت بدانید موزه هنرهــاي معاصر كرمان 

در حقیقــت پرورشــگاه بوده كه در ســال۱۳۵6 
به منظور نگهداري و نمايش آثار اســتاد سیدعلي 
اكبر، هنرمند مجسمه ســاز و نقــاش و آثار ديگر 
هنرمندان ايران و جهان به موزه تبديل شد. فعالیت 
فرهنگي پرورشگاه صنعتي از سال۱۳2۸ با ساخت 
كارگاه و نمايشگاهي از آثار نقاشي و مجسمه سازي 
استاد صنعتي آغاز شــد. در سال۱۳۴۱ نیز يكي از 
نخستین كتابخانه هاي شهر كرمان به اين مجموعه 

فرهنگي افزوده شــد كه اكنون به عنوان كتابخانه 
تخصصي هنر و منابع هنــري نفیس از كتاب هاي 
ارزشمند هنري پذيراي هنرجويان، هنردوستان، 

پژوهشگران، هنرمندان و اساتید است. 

  معماري موزه
معماري اين موزه هم منحصربه فرد است، به گونه اي 
كه بناي اصلي موزه به صورت خطي شكل گرفته و از 
خشت خام در پي و آجر تراش در روكار ساخته شده 
است. در ساخت ســقف اين موزه از شیوه معماري 
سنتي ايران الهام گرفته شــده و به شكل گنبدي 
اســت. در جلوي بنا رواقي وجود دارد كه به شیوه 
ايراني براي حفاظت و سايه انداختن و خنك كردن 
اتاق ها به كار رفته است. سر در ورودي بنا تركیبي از 
كاشي هاي معرق فیروزه اي و سیاهرنگ و آجر است 
كه در سال۱۳2۷ به بناي اصلي الحاق شده و زيبايي 
خاصي به بنا بخشیده است. بنا داراي تزئین خاصي 
نیست، اما از نظر معماري با توجه به اينكه در برهه 
خاصي از تاريخ معماري شكل گرفته حائز اهمیت 
اســت و در واقع آخرين روزهــاي تلفیق معماري 
ســنتي را به نمايش مي گذارد. محوطه موزه نیز با 
روش باغ سازي ايراني باغچه بندي شده است. اين 
موزه همچنین در چند دوره بازسازي شده است كه 

آخرين آن به سال۱۳۹2 بازمي گردد.
نشــاني موزه: جنوب شرقي شــهر كرمان، خیابان 
شــريعتي، حدفاصل میــدان باغ ملــي و چهارراه 

طهماسب آباد.
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  خال سياه عربي
چند مــاه پیش بود كــه حامد 
عســكري تويیــت كــرده و از 
خواننــدگان و همكارانــش 
درخواســت كرد تا عنواني براي 
سفرنامه اخیر حجي كه نگارش 
كــرده، پیشــنهاد بدهند. كلي 
هم عنوان پیشــنهاد شد تا در 
نهايت، ســفرنامه حج اين شاعر 
و نويســنده، توســط انتشارات 
امیركبیر و با عنوان »خال سیاه 
عربي« منتشر شد. جالب اينكه 
چاپ اول آن نیز در ۴-۳ روز اول 
تمام شد. عســكري قباًل نیز در 
نشــريات مختلفي ستون ثابت 
داشــت و متن هايــي را قلمي 
مي كرد. او در جريــان رونمايي 
مجازي از اين كتاب، درباره اثر 
اخیرش چنین گفــت: »در اين 
كتاب جانماز آب نكشــیده ام و 
سفارش نويسي و كم فروشي هم 
نكرده ام، خودم بــوده ام و صرفاً 
سعي كرده ام از مواجهه ام با يك 
امر و اتفاق عظیم بگويم. اتفاق و 
امر عظیمي كه براي هر انساني 
ممكن است رخ بدهد و هر كسي 
تجربه اي از آن داشــته باشــد. 
امیدوارم كــه مقبول مخاطبان 
افتد و ذخیــره اين دنیــا و آن 
دنیايم قرار گیرد«. در بخش هاي 
ابتدايــي كتــاب آمده اســت: 
»خدا... اين كلمــه، اين مفهوم، 
بزرگ ترين سؤال كودكي من بود 
و از ۳۷سال پیش تا همین لحظه 
اكنون، مغزم دست گذاشته روي 
عالمت سؤال صفحه كلید مغزم و 
هنوزاهنوز برنداشته. اين مفهوم، 
اين نیرو، اين نور، اين قدرت، اين 

هر چي كه هست، كیست؟...«.

  وقتي رسيديم كه قطار 
رفته بود

يكــي از خاص تريـــــــن و 
دوست داشتني ترين  شاعران  
زمانه ما، بدون شك سیدعلي 
صالحي است؛ سراينده اي كه 
نوســرايي هاي او، طرفــداران 
خاص خودش را دارد. صالحي 
شــاعري اســت كه به ســال 
۱۳۳۴در خوزســتان به دنیا 

آمده است. 
در روزگار كودكــي حصبــه 
فراگیر شد و يكي از برادرانش 
را از دســت داد. ولــي آنها به 
مسجدســلیمان كوچ كردند و 
او از دست اين بیماري گريخت. 
روزگار نوجوانــي و جوانــي 
ســختي را گذراند و به همین 
دلیــل، جانمايه شــعرهايش 
باورپذيرنــد. اما اگــر فرصت 
نمي كنید كه سروقت اشعار اين 
شاعر برويد، مي توانید نیم نگاهي 
به گزيده اشــعار او هم داشــته 
باشــید. صالحي چند تا گزيده 
اشعار دارد. »وقتي رسیديم كه 
قطار رفته بود« يكي از آنهاست 
كه شامل اشعار نوي اين شاعر 
در دهه هاي 6۰و ۷۰ اســت. به 
ياد داشته باشید كه او، جزو حلقه 
اولیه اي بود كه جريان موج ناب را 
در شعر سپید پايه گذاري كردند. 
ديگراني كه در اين جريان اولیه 
بودند، منوچهر آتشي و نصرت 
رحماني نــام داشــتند؛ دو تن 
ديگر از شــاعران بزرگ ايراني. 
در بخشي از شعر »سرود سقراط 
در شام شوكران« مي خوانیم: »...

سنگین از نگفتنم/ در لحِن ماه/ 
خبر از مرمر ابر است و غبار آب/

پس اين ارغــوان را/آرام تر فرود 
آر/گلويم/كودك تر از بوسه هاي 

مالقات است...«.

۲ پيشنهاد

در سرزمين محمد

مرد شاعرانه هاي ري را

۱ پيشنهاد

در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه 
گشتي در موزه استاد صنعتي بزنيد

مجسمه هايی 
كه  روح دارند

استاد علي اكبر صنعتي، نقاش و مجسمه ساز و تنها هنرمند ايراني است 
كه ۲موزه به نامش ثبت شده است: موزه صنعتي )كرمان( و موزه صنعتي 
)تهران( كه هر دو از بهترين گنجينه هاي فرهنگي و هنري كشور محسوب 
شده و آثار نفيسي را از اين هنرمند به نمايش گذاشته اند. مشخصه متفاوت 
و منحصر به فرد آثار هنري استاد اين بود كه تصاوير را در قالب مجسمه ها مي آفريد. تماشاي آثار 
نقاشي و مجسمه هاي اين استاد در موزه به نوعي چهره نگاري و مردم شناسي تاريخ ايران را براي 
ما مرور مي كند اما اين روزها به علت شيوع ويروس كرونا بازديد از اين دو موزه امكان پذير نيست. 
البته نگران نباشيد ما براي شما پيشنهاد جالب تري داريم و آن هم بازديد مجازي از موزه هاي استاد 
صنعتي است. مي پرسيد چطور؟ خيلي راحت شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك 
روي دكمه نمايش تصوير موزه و آثار ارزشمند آن را تماشا كرده و لذت ببريد. همچنين مي توانيد 
كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اســكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد. با ما همراه 

باشيد تا شما را با ديدني هاي منحصربه فرد اين دو موزه بيشتر آشنا كنيم.

اين فيلم را در  newspaper.hamshahrionline.ir ببينيد اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به موزه استاد صنعتی برويد

الناز عباسيان 

نحوه دسترسي
 اين موزه حدود ۳۵۰متر با متروي 
امام خمیني فاصله دارد و به راحتي 
مي توانید به آن دسترسي پیدا كنید.

نشاني موزه
ضلع شمال غربي میدان 

امام خمیني  )میدان توپخانه يا سپه 
پیشین(، ابتداي خیابان فردوسي 

 استاد علي اكبر صنعتي
 پدر مجسمه سازي  ايران

علي اكبر صنعتي متولد سال۱2۹۵در كرمان و يكي از كودكان 
پرورش يافته در پرورشگاه صنعتي كرمان است. بله درست 
شنیديد. او شاگردي با استعداد و هنرمند در میان كودكان 
پرورشگاه بود و از همان روزهاي اول به حاج اكبر صنعتي زاده 
)رئیس پرورشگاه( نشان داد كه در نقاشي تبحر بي نظیري 
دارد. وقتي حاج اكبر از استعداد نقاشي و مجسمه سازي اين 
كودك هنرمند باخبر شد، او را تشويق كرد و مورد حمايت 
خويش قرار داد. حاج اكبر نام و نام خانوادگي اين كودك، كه 
پدر خود را در شش ماهگي به دلیل بیماري طاعون و مادر خود 
را در هشت سالگي از دست داده بود، علي اكبر صنعتي، همنام 
خود برگزيد و به اين ترتیب اين كودك با نام مؤسس پرورشگاه 
بزرگ شد. عالقه اش به نقاشي پاي او را به مدرسه كمال الملك 
باز كرد و بااستعداد خاصي كه داشت توانست بعد از ۱2سال با 
موفقیت دانشنامه لیسانس را دريافت كند. او طي 62 سال كار 
خود، نزديك به ۱۰۰۰نگاره و ۴۰۰پیكره )مجسمه( ساخت. 
صنعتي از نخستین پیكره تراشان و نگارگران سبك رئالیسم 
معاصر و بنیادگذار نخستین موزه آثار هنري معاصر است. او 
در طول سالیان ســكونت خويش در تهران، نمايشگاه هايي 
دائمي تشكیل داد. در كرمان هم عالوه بر مجسمه و تابلوهايي 
كه مرحوم صنعتي زاده در آغاز فعالیــت خود، يعني بعد از 
ســال هاي ۱۳2۰، تهیه كرده و در ســالن پرورشگاه، جاي 
داده بود، حسن حبیبي، معاون رئیس جمهور وقت تعدادي 
مجسمه و تابلو از آثار ســیدعلي اكبر صنعتي زاده به مبلغ 
۵۰۰میلیون ريال خريداري كرد كه در ســالن پرورشگاه 
صنعتي در رديف ديگــر آثار موجود قرار داده شــد و موزه 
جالبي تشكیل شــد كه همه روزه مورد بازديد گردشگران 
و پژوهشــگران قرار مي گیرد. ناگفته نماند بسیاري از آثار 
اين هنرمند اكنون نــزد مجموعه دار ها و موزه هاي معروف 
نگهداري مي شوند. اســتاد صنعتي در سال هاي آخر عمر 
به علت سكته مغزي قدرت تكلم خود را از دست داد و نیمه 
چپ بدنش نیز فلج شد. او همچنین در اسفند ماه سال۱۳۸۴ 
به خاطر عارضه ريوي و تنفسي در بیمارستان ايرانمهر بستري 
و پس از بهبودي نسبي از بیمارستان ترخیص شد و در آخر 
بامداد سیزدهم فروردين۱۳۸۵ در سن نودسالگي درگذشت. 
پیكر اين اســتاد گرامي در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به 

خاك سپرده شده.

   پيشينه موزه صنعتي تهران 
بناي موزه اســتاد علي اكبر صنعتي متعلق به اواخر 
دوران قاجــار و اوايــل دوران پهلوي اســت كه در 
دوران پهلوي به جمعیت شــیر و خورشــید سابق 
ســپرده مي شــود و در اصــل به عنوان نخســتین 
مركز شــیر و خورشید قلمداد مي شــود كه به مدت 
۵ســال فعالیت هاي اين مركز در ســاختمان موزه 
انجام مي شــده و لذا از اين منظر، ايــن بنا نماد آغاز 
فعالیت هاي بشردوســتانه هالل احمر محســوب 
مي شــود. اما موزه علي اكبر صنعتي در سال۱۳۵2 
به دست اســتاد علي اكبر صنعتي ساخته شده و در 

روز 2۴آبان سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملي سازمان 
میراث فرهنگي به ثبت رسیده است. اين موزه پس 
از ۳ سال مرمت و بازسازي در شهريور ماه ۹6 درهاي 
خود را روي مخاطبانش گشود. ساخت متروي تهران 
و باز شدن يكي از درهاي ايستگاه متروي امام خمیني 
زير ساختمان موزه صنعتي باعث شد به بهانه احتمال 
ريزش ساختمان، اين موزه به حالت تعطیل در بیايد. 
موزه صنعتي بعد از ۷سال تعطیلي و ۳سال مرمت، 
جزو نادر بنا هايي اســت كه از صفر تــا ۱۰۰ مرمت 

شده است.

   فضاي داخلي موزه
ساختمان موزه صنعتي از ساختمان هاي باقیمانده عصر قاجار است. ساختمان در 2طبقه ساخته شده و طبقه يكم با 
تاالري بزرگ كه در ورودي آن در جنوب شرقي عمارت است، 2در ديگر نیز براي موزه وجود دارد كه يكي در جنوب 
غربي عمارت و ديگري در خیابان خیابان فردوسي است. درِ فردوسي به نیم طبقه دوم راه دارد، در طبقه اول دستشويي، 
آشپزخانه و انباری و در شــمال غربي موزه صنعتي يك حیاط كوچك قرار دارد. ورودي ها و پنجره ها به صورت نعل 
اسبي بوده و ستون ها با گچبري قاشقي مزين شده و سرستون ها نیز با گچبري هاي زيبا آذين بندي شده اند. ازاره هاي 
سنگي به بلنداي يك و نیم متري پیرامون موزه صنعتي را دربر گرفته و نما با آجركاري و كاشي هاي ۷رنگ معرق تزئین 
شده  است. بازديد از اين موزه براي اهالي هنر بسیار لذتبخش خواهد بود. عالوه بر اين آشنايي با مشاهیر ايران براي 
كودكان نیز بسیار جذاب است. اين موزه داراي سالن تئاتر، شهر فرنگ، نمايشگاه تك چهرها و موزه مردم شناسي است.

   رازهاي معماري خانه رضا ميرپنج
اين ساختمان به عنوان نخستین خانه خاندان پهلوي زماني محل سكونت رضاخان میرپنج بود. رضاخان پهلوي قبل از رسیدن 
به منصب شاهي در طبقه دوم اين خانه زندگي مي كرد و طبقه پايین نیز محل نگهداري اسب هايش بود. گفته مي شود حتي 
رضاخان در زمان نخست وزيري و قبل از رسیدن به شاهي در اين خانه زندگي مي كرده  و جلسه اي را در زيرزمین اين خانه 
شب قبل از راي گیري براي انحالل سلسله قاجار با برخي نمايندگان برگزار كرده است. بعدها اين بنا توسط دخترش، شمس 
پهلوي به نخستین مركز شیر و خورشید سرخ ايران تبديل مي شود. قبل از انقالب اين بنا توسط جمعیت شیر و خورشید سرخ 
به عنوان موزه استاد صنعتي نام گذاري شد و مردم مي توانستند از آن بازديد كنند و خود استاد در طبقه باال مشغول كار بودند و 
مسئولیت نگهداري موزه با خود وي بود. بعد از انقالب به توصیه استاد صنعتي اين بنا از موزه صنعتي به موزه۱۳ آبان تغییر نام 
داد. جالب است بدانید حین بازسازي رازهاي خاصي درباره معماري اين بنا به دست آمده است. معماري اين بناي ۱۳۵ساله 
كه زماني رضاخان به عنوان منزل مسكوني خود از آن استفاده مي كرد به اين شكل است كه تمام آهن هايي كه در اين بنا مورد 
استفاده قرار گرفته است به هیچ عنوان به يكديگر جوشكاري نشده و به روش خاصي روي هم قرار گرفته بودند. همچنین در 
اين موزه در كنار تنديس هاي استاد نبايد از زيبايي تابلوهاي آبرنگ او غافل شد. او میان نقاشي رنگ روغن و آبرنگ، به فكر 
اعتبار بخشیدن به نقاشي آبرنگ افتاد. به گونه اي كه آرام آرام آبرنگ هايش منزلت مكتب شدن را يافت و مكتب نوين آبرنگ 
استاد سیدعلي اكبر صنعتي، تحولي در اين هنر ايجاد كرد. از تابـلوهاي آبرنگ او مي توان به آقا سیدحسن، به شوق پرواز، 
يك جهان رنـگ و نقش، زنـدگي بـا آبرنگ، شبان و موسي، كوه و دشت، مي شود دوست داشت، زندگي در مرداب، اسب تنها 

در دشت، عاشقان گل، آن يادها كه رفت، سپیده دم دهكده، ياد ايام كودكي، باغ بي حصار، پناه، جمعه سبز و... اشاره كرد.

از زندانيان تا بزرگان تاريخ
جالب ترين بخش اين موزه كوچك و قديمي، پيكره 
گروهي از زندانيان سياسي دوره قاجار است كه 
به دست استاد علي اكبر صنعتي به تصوير كشيده 
شده است. اين پيكره بزرگ درست در مركز موزه 
قرار گرفته اســت. در كنار اين گروه استاد سراغ 
بزرگان تاريخ هم رفته و پيكره فردوسي، سعدي، 
مسيح مصلوب، دهخدا، كمال الملك، كريم خان زند، 
جواهر لعل نهرو، مهاتما گاندي، ملك الشعراي بهار، 
شــاه عباس و پيكره بزرگ نادرشاه افشار را هم 

ساخته تا جلوه هاي هنرش را به همگان ثابت كند.

تنديس هايي از مردم روزگار 
وقتي به اين تنديس مرد بيــكار در كنار اهل و 
عيالش نگاه مي كنيم متوجه مي شويم كه سرشت 
آثار صنعتي با دگرگوني هاي تاريخي و اجتماعي 
گره خورده است. پيكره ها و تنديس هايي كه او 
آفريده  است به نوعي چهره نگاري و مردم شناسي 
دوراني را درون خود دارد كه نشان مي دهد چگونه 
چهره جامعه سنتي به آرامي در حال رنگ باختن 
است و چهره هاي معاصر جايگزين مي شوند. در 
روند ساخت اين مجسمه ها مي توانيد دگرديسي 

و دگرگوني در اين چهره ها را  بنگريد.



7 كتاب خانه

من از نوشتن فاصله 
نگرفته ام. گمان 

دوستان بر اين است 
كه اگر من كه كار 

نوشتن انجام مي دادم، 
االن در تلويزيون 

مشغول هستم، تبديل 
به فردي سطحي 

شده ام كه در تلويزيون 
حرف هايي مي زند و 

مي رود. بايد بدانيم كه 
خلوت و جلوت آدم ها با 

هم فرق مي كند
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آدم ها را انتخاب مي كند. كســاني ايــن انتخاب را 
مي پذيرند وكساني از آن فرار مي كنند. من سال ها 
روزنامه نگاري كردم، حدود 5ســال طنــز روزانه 
نوشتم و در دولت دهم، از اين كار فاصله گرفتم. در 
اين حدود 8سال، فراوان دوست داشتم كه بنويسم. 
سوژه هاي زيادي براي نوشتن داشتم كه فرياد مردم 
هم بود، اما جايي براي آنها پيدا نكردم. دنبال جاي 
نشان دار و وابسته به جناح خاصي نبودم، رسانه اي 
ميانه رو مي خواستم كه پيدا نكردم، به همين دليل 
مجبور شدم در خانه بنشينم. به فضاي مجازي هم 
چندان اعتقادي نــدارم و مخاطبانش را مخاطباني 

نمي بينم كه نوع طنز من به دردشان بخورد.
  به عنوان نويســنده اي كه تجربه 
فعاليت هاي طنز داريد، فكر مي كنيد طنز 
در روزهاي سخت چه كاركردي مي تواند 

در اجتماع داشته باشد؟
طنز در روزهاي ســخت، نيازي جدي اســت؛ در 
روزهايي كه مردم ســؤال هاي فراواني برايشــان 
ايجاد مي شود و شايد پاســخي براي اين سؤال ها 
نگيرند. طنزپردازان معموال كســاني هســتند كه 
زودتر از مردم ســؤال ها را مطرح مي كنند، چراكه 
شاخك هاي حساس تري دارند. فكر مي كنم خيلي 
مهم اســت كه در اين روزگار طنز نوشــته شود، 
مخصوصا طنز مطبوعاتــي. اما حيف، 
نگاه جناحي باعث مي شود طنزنويسان 
به نوعي به اســارت گرفته شوند. در اين 
شرايط طنزنويس نمي تواند حرفي بزند 
كه خارج از چارچوب جناحي مشخص 
باشد، آنها هميشه در حال حذف بخشي 
از حرف هايشان هستند. اين آفت بزرگي 
اســت اما همين هم در روزگار شدت و 

گرفتاري، به  هرحال مورد نياز است.
  براســاس تجربه شــما جامعه 
ملتهب و شــهروندان نگران، تاب 

مواجهه با طنز را دارند؟
بســتگي به زاويه نگاه طنزپرداز دارد. 
وقتي كه اتفــاق تلخی افتاده شــرايط 
خاص اســت؛ مثــا دربــاره كرونا، ما 
هم ميهنانمــان را از دســت داده ايــم. 
طبيعتا وقتي موضوع مــرگ و زندگي 
مطرح است، بايد خيلي با دقت با آن شوخي شود. 
اگر ما مرگ را ساده بگيريم و ســوگواري آدم ها را 
دســتمايه شــوخي قرار دهيم، جامعه برنمي تابد. 
طنزنويس بايد اين دقت را داشــته باشد. مي شود 
درباره همه موضوعات نوشت، اما زاويه ديدمان مهم 
است؛ اينكه چطور بنويسيم كه حساسيت برانگيز 
نباشد. قبا هم نمونه هاي اين موضوع را ديده ايم، 
گاهي طنزنويس يا كاريكاتوريست، از سر دشمني 
اثري خلق نكرده، اما جامعه اي كه دچار سوءتفاهم 
فراواني با نهادهاي باالدســتي است، اعتراضش را 
به اين شكل نشان مي دهد. مثا ناگهان مي بينيم 
قومي به دليل اتفاقاتي كه در طــول تاريخ افتاده و 
باعث شده آنها خودشــان را كم برخوردار بدانند، 
وقتي طنزنويسي، چيزي مي نويسد و سهوقلمي 
هم دارد، همه خشــم فروخورده خود را بر 
سر طنزنويس و رسانه خالي مي كنند. 
چاره اي هم نيســت، اين مشكات 
جوامعــي اســت كه ســؤال هاي 
سرگردان در آن زياد است. علت 
ازدياد سؤال هاي بي پاسخ هم تا 
حد بســيار زيادي نوع عملكرد 
رســانه ملي ماســت. در اين 
رسانه موضوعاتي به شكل تابو 
ديده مي شود، در حالي كه اين 
موضوعات وجود دارند و مردم با 
آنها زندگي مي كنند. اگر به اين 
موضوعات با زباني لطيف پرداخته 
نشود و مردم پاســخي نگيرند، شرايط 
هميشه ملتهب خواهد بود. هميشه خطري 
احساس مي شود و اسب زين شده اي است 
كه يا از داخل هي مي شــود و يا از بيرون 

شاق مي خورد. 
  كدام آثار ادبــي بودند كه بيش از 

يك بار سراغ آنها رفتيد؟
فراوان اين اتفاق برايم افتاده است. ديوان 
شاعران، چيزي نيست كه يك بار بخوانيم، 
هميشه مي توان دوباره به آنها مراجعه كرد. 
بارها و بارها ســراغ ديوان شــاعران رفته ام و 
ســعدي و حافظ برايم حضــور دائمي دارند. 
بعضي آثار هم بوده اند كه چندين و چندبار آنها 
را خوانده ام. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد 

شهرام شكيبا در نقش مجري
شهرام شكيبا عالوه بر نويسندگي و شاعری، به عنوان يك مجري تلويزيوني هم شناخته مي شود. 
او در برنامه هاي زيادي مجري بوده كه از جمله آنها مي توان به » اثر انگشت«، »قند پهلو )داور(«،  
»خوبی از خودتونه«، »چه خبر از جزيره؟«، »من و صبا يهويی )راديو(«، »شــبكه ما« و »مسابقه 

ثانيه ها« اشاره كرد.

 با شهرام شكيبا، شاعر و نويسنده طنازي كه طنز را نياز جدي جامعه 
در روزهاي سخت می داند

ادبيات عاشقانه
گمشده روزگار ماست

شهرام شكيبا از آن چهره هايي است كه تصميم گرفته سراغ تجربه هاي مختلفي در كارهاي هنري برود؛ گاهي روي 
صفحه تلويزيون در جايگاه مجري ديده مي شود، زماني سراغ روزنامه نگاري مي رود، گاهي نامش را به عنوان نويسنده 
روي جلد كتاب مي خوانيم، گاهي صدايش را از راديو مي شنويم و بعضي وقت ها هم به عنوان منتقد شناخته مي شود. 
شايد تصويرش به عنوان مجري، شناخته شده تر باشد، اما خودش مي گويد چيزي كه هرگز باعث پشيماني اش نشده، 
نوشتن است. شكيبا معتقد است در روزگار سخت، رفتن سراغ ادبيات عاشقانه مي تواند حالمان را خوب كند و البته 
طنز هم در اين شرايط، نيازي جدي است. با شهرام شكيبا از نوشتن و خواندن در روزهاي خانه نشيني و نقش ادبيات در 

زندگي ما در چنين روزهايي حرف زده ايم.

نيلوفر ذوالفقاري

  اتاق رو به قبله
روزهاي پيش رو، روزهاي سالروز 
قيام 15خرداد و رحلت حضرت 
روح اهلل هســتند. پس بي بهانه 
نبايد باشد اگر به معرفي كتابي 
ساده خوان و خوش خوان درباره 
زندگي امام خميني)ره( بپردازيم. 
اين كتاب را علي آقاغفار- فعال 
رسانه اي و نويســنده- نگارش 
كرده و در دهه 80شمســي نيز 
به زيور طبع آراســته شده است. 
ناشر كتاب هم مؤسسه تنظيم و 
نشــر آثار امام خميني)ره( بوده. 
بخش هاي مختلف كتاب عبارتند 
از: اتــاق رو به قبلــه، خانه گل، 
عموجان، نسيم و قاصدك، سايه 
شمشاد، دور و نزديك. با مراجعه 
به سايت مؤسســه، مي توانيد به 
متن اين كتاب دسترسي داشته 
باشــيد. با توجه به اينكه كتاب 
براي نوجوانان و در قالب روايت 
و داستان، نگارش يافته، افرادي 
كه چندان اهل مطالعه نيستند 
هم مي توانند آن را بخوانند. اتاق 
رو به قبله چنين شروع مي شود: 
»ســايه اي را مي بينم. آرام روي 
ديوار اتاق حركــت مي كند. نور 
كم رمق مهتاب، قامت ســايه را 
نامشــخص كرده است. دلهره به 
جانم رخنه مي كند؛ دلم را چنگ 
مي زند؛ گويي به قلبم فرمان تپش 
پرشــتاب مي دهد. نمي توانم از 
جايم بلند شوم. سكوت عجيبي 
است. نيمه هاي شب است و هنوز 
بيدارم. انگار خواب با من قهر كرده 
است. هر زمان خواستم بخوابم، 
به نظر مي رسيد كسي مي گفت 
نخواب، چشم از ديوار برنمي دارم، 

شايد...«.

  بهار بيداري
تاريخ، چيز عجيبي است. هرقدر 
كه از رويدادهــا و وقايع دورتر 
مي شــويم، به همان نســبت 
دسترسي به اطاعات دست اول 
نيز سخت تر و صعب تر مي شود. 
اما طي ســال هاي گذشــته، 
تاش هاي زيادي در حوزه ثبت 
تاريخ شفاهي انقاب اسامي 
صورت گرفته است؛ كه بخش 
اعظم آن در ســازمان اســناد 
انقاب اســامي و بخش هايي 
نيز در جاهاي ديگر  انجام شده 
اســت. بهار بيــداري، حاصل 
همين تاش هاست؛ اثري كه 
شــامل خاطرات بازماندگان 
حماســه 15خــرداد دشــت 
ورامين است. در اين كتاب، به 
واقع خاطره نگاري و تاريخ نگاري 
و... را با هم مشــاهده خواهيد 
كرد. خبر دستگيري امام)ره( 
كه به شهرهاي مختلف رسيد، 
قيام هايي اتفاق افتاد. از جمله، 
مردم پيشــوا و ورامين و...، به 
سمت تهران حركت كردند. اما 
در ميانه راه، با نيروهاي زرهي 
و نظامي شاهنشــاهي روبه رو 
شــده و اين قيام بــه خاك و 
خون كشيده شد. بدين ترتيب 
حماسه كفن پوشــان ورامين 
براي هميشه ماندگار شد. شاه 
و اطرافيانش كه گمان چنين 
خيزشي را نداشتند، به شدت 
سراسيمه شــدند. طوري كه 
ارتشبد فردوست در خاطراتش 
مي گويد كه به اويسي، فرمانده 
لشــكر گارد ويژه، گفتم تنها 
راه اين است كه هرچه آشپز و 
نظافتكار و اسلحه دار و غيره در 
لشكر داري، مســلح كني. اين 
كتــاب در 228صفحه تدارك 

ديده شده است.

2 پيشنهاد

يار سفر كرده

شليك به قلب قيام

1 پيشنهاد

  به نظر شــما ادبيات مي تواند در 
روزگار ســخت، ناجي و روحيه بخش 

آدم ها باشد؟
يكي از ويژگي هاي ادبيات كه نــه فقط در ايران 
بلكه در ادبيات همه كشــورها نهفته اســت، اين 
اســت كه آثار فراواني وجود دارند كه اميدبخش 
هستند. در ادبيات ما هم آثاري از اين دست زياد 
است. در ادبيات هر كشوري، اميد موضوعي مهم 
اســت. اميد، موضوعي جهاني اســت. در ادبيات 
ما، كتاب حجيمي وجــود دارد به نام »فرج بعد از 
شدت«، قاضي ابوعلي محسن بن ابوعلي تنوخي 
اين كتاب را نوشته و در جوامع الحكايات عوفي هم 
بخش هايي از آن آمده است. موضوع آن، اتفاقات 
خوشي اســت كه بعد از اتفاقات تلخ افتاده است. 
اين اثر ترجمه است، اما كتاب هاي فراوان ديگري 
هم در اين زمينه وجود دارد. بين آثار منظوم هم، 
شاعران بزرگ ما بسيار از اميد و اميدواري گفته اند. 
البته من نگاه مصرفي به ادبيات ندارم و اينكه در 
يك دوره زماني مشخص براســاس اتفاقاتي كه 
افتاده، در ادبيات بگرديم و اثــري را پيدا كنيم، 

چندان مورد قبولم نيست.
  فكر مي كنيد ردپاي اين روزها در 

ادبيات به چه شكل به جا خواهد ماند؟
گمان مي كنم مشــخصا اتفاقات روزگار ما و اين 
بيمــاري همه گيــر، در ادبيات مــا تأثير خواهد 
گذاشت. آثاري را خواهيم ديد كه به اين موضوع 
اشاره كنند. به  نظرم اين اشاره ها بيشتر در حيطه 
داستان، فيلمنامه و نمايشنامه ديده خواهند شد. 
اما در شــعر، فكر نمي كنم اثر ويژه اي خلق شود. 
شعرهايي كه با اين مضامين گفته شده اغلب رنگي 
از طنز دارند و مخصوص همين روزگار هستند، به 
همين دليل كاركرد به روز دارند و شايد ماندگاري 
چنداني نداشته باشــند؛ مثل همه شعرهايي كه 
براســاس اخبار و اتفاقات روزانه گفته مي شوند 
و بعد از كهنه شــدن خبر، آن شعرها هم جايگاه 
اوليه خود را نخواهند داشت. اما ممكن است اثرات 
ثانويه اي در ادبيات ما بگذارد؛ يعني نگاه شاعران 
ما را به زندگي، مرگ و دلبســتگي ها تغيير دهد. 
اين اثري است كه در همه حيطه هاي ادبي باقي 
خواهد ماند؛ اگر شاعر و نويسنده، ذات موضوع را 

درك كرده باشد.
  اگر قرار باشــد براي بهبود حال 
روحي به ســراغ ادبيات برويم، به نظر 
شما كدام دسته از آثار بيشتر توصيه 

مي شود؟
مدتي است به اين موضوع فكر مي كنم كه خودم در 
اين زمينه بتوانم كاري انجام دهم. به تلويزيون كه 
اميدي نيست، دوست داشتم دست كم در فضاي 
مجازي، به ادبيات عاشقانه بپردازم. مهم ترين بخش 
ادبيات ما همين است. اصا غزل، از مغازله مي آيد 
كه ريشه در ادبيات عاشقانه دارد. به نظر من در اين 
روزها، آنچه مي تواند انسان ها را به هم نزديك كند 
و تذكري جدي باشد، ادبيات عاشقانه است. درباره 
ادبيات تعليمي كه بحث بخشش و كمك به يكديگر 
در آن فراوان ديده مي شود، حرفي نمي زنم. معموال 
در اين روزگار نمي توان چندان به ادبيات تعليمي 
پرداخت و انسان امروزي از اين نوع ادبيات چندان 
لذت نمي برد. به نظرم ادبيات عاشــقانه، گم كرده 
روزگار ماست، چراكه در رســانه به آن پرداخته 
نمي شود. منظورم عشق از نوع سخيف و چندضلعي 

و عجيبي كه در ســريال ها و فيلم هــا مي بينيم 
نيست، شريف ترين نوع عاشقي در ادبيات ما ديده 
مي شود؛ عشقي كه مي تواند براي روح انسان هم 
تعالي باشد. ادبيات عاشقانه مي تواند در اين روزگار 

كمك كننده باشد.
  اين روزها در شــرايط قرنطينه، 
خودتان چــه كتاب هايي مي خوانيد و 
براي حفظ آرامش و بهبود حال روحي، 

سراغ چه كارهايي مي رويد؟
يكي از داليلي كه مردم ما كمتر كتاب مي خوانند، 
همين توصيه هاي ماست كه االن اين نوع كتاب 
را بخوانيد. مثل دســتورالعمل ها و بخشنامه هاي 
اداري مي ماند و مردم آن را نخواهند پسنديد. اما 
به طور كلي به نظرم االن زمان خوبي براي آشتي 
كردن با ادبيات است. اگر بنا بر خانه نشستن باشد، 
زمان مناسبي است كه مردم با كتاب آشتي كنند 
و با ادبيات آشنا شوند. ادبيات چيزي است كه در 
رسانه ملي ما ديده نمي شود و تنها در راديو گاهي 
هســت. وقت خوبي براي خواندن هر نوع كتابي 
است، هرچه كه دوست داريم. فقط بايد ياد بگيريم 
و عادت كنيم كه كتاب بخوانيم. دســتورالعملي 
وجود ندارد كه بگويد در اين زمــان اين كتاب را 
بخوانيد يا ديگران كتاب معرفي و توصيه كنند. اگر 
اين توصيه ها اثر داشت بايد تيراژ آثار معرفي شده، 
الاقل از 1000نســخه به 1500نسخه مي رسيد 
كه در عمل نرسيده است. پس اين نوع نگاه غلط 
است. تنها زمان خوبي براي آشتي كردن مردم با 
كتاب اســت. هر كتابي كه بخوانند از نخواندنش 

بهتر است.
  چــرا مدتي اســت از نوشــتن 

فاصله گرفته ايد؟
من از نوشــتن فاصله نگرفته ام. گمان دوستان بر 
اين است كه اگر من كه كار نوشتن انجام مي دادم، 
االن در تلويزيون مشغول هستم، تبديل به فردي 
سطحي شده ام كه در تلويزيون حرف هايي مي زند 
و مي رود. بايد بدانيم كه خلــوت و جلوت آدم ها 
با هم فرق مي كند. نوشــتن، خلوت و كار دل من 
است و تلويزيون، جلوت اســت و كار گل. اين دو 
با هم خيلــي متفاوت هســتند. طبيعتا هر آنچه 
گفتني است را نمي توانم در تلويزيون بگويم. من 
نوشــته هاي خودم را دارم و به وقتش هم منتشر 
خواهند شد. نوشتن را دوست دارم و فكر مي كنم 
زندگي كردنم به نوشتن است؛ هرچند براي زنده 
ماندن فعا كاري كه بلدم، كار كردن در تلويزيون 
اســت. پيش تر هم گفته بودم كه به محض اينكه 

به اندازه راه انداختن يك ساندويچ فروشــي 
پول داشته باشم، قطعا سراغ آن كار خواهم 
رفت؛ البتــه آن موقع هــم همچنان يك 

ساندويچ فروش نويسنده خواهم بود.
  شــما تجربــه  فعاليت در 

شــاخه هاي فرهنگي مختلفي را 
داريد، چرا سراغ نوشتن رفتيد؟

به نظر من كســي ســراغ نوشــتن نمي رود، 
نوشتن است كه سراغ آدم مي آيد؛ يعني 

حرف هايي داري كه ناگزير سراغ 
نوشتن آنها مي روي و شايد با 

شــكل ديگري نتواني آنها 
را بگويي. فكر نمي كنم 

كسي نوشتن را انتخاب 
كرده باشد، نوشتن 
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دو تخم مرغ در مه
  انتشارات نيستان

مجموعه »دو تخم مرغ در مه« شــامل طنزنوشته هاي سينمايي شكيبا 
و در قالب شوخي با سينماگران مطرح كشــور است. شوخي با برخي از 
سينماگران مطرح ايران مانند مسعود كيميايي، تهمينه مياني، عباس 
كيارستمي و ابراهيم حاتمي كيا در اين مجموعه ديده مي شود. اين كتاب 

داراي يك سوژه كلي با عنوان خريد تخم مرغ از بقالي است.

صفحه آخر 1
  انتشارات نيستان

آنچه در اين كتاب خواهيد خواند مجموعه طنزهاي شكيبا در روزنامه خبر 
است. نوشته ها تاريخ دارد و در متن نيز اشارات صريحي به اخبار مربوطه شده، 
پس توضيح چنداني نياز ندارد. شــكيبا در مقدمه گفته: اين كتاب را تقديم 
مي كنم به همه كســاني كه ســوژه هاي طنزهاي من بوده اند و با سعه صدر 

پذيرفتند و حتي يك مورد تذكر يا شكايت از ايشان دريافت نكردم.

شعر طنز امروز ايران
  انتشارات ني

شكيبا اين مجموعه شــعر را با همكاري ابراهيم نبوي جمع آوري كرده 
است. در اين مجموعه، اشعاری طنزآميز از شاعران معاصر ايران، همراه با 
معرفی كوتاه هر شاعر گردآمده است. سيمين بهبهانی، عمران صاحی، 
علی اكبر سعيدی سيرجانی، سيد حسن حسينی، و جال رفيع از جمله 

شاعرانی هستند كه نمونه ای از اشعار طنز آنان به چاپ رسيده است .

مثا يكي از آثاري كه بسيار از خواندنش لذت مي برم 
و وقت هايي كه مي خواهم اوقات خوشــي داشــته 
باشم انتخابش مي كنم، كتاب »اميرارسان نامدار« 
است. از بي منطقي هاي كتاب بســيار مي خندم و 
لذت مي برم. هركس آثاري از اين دســت را براي 
خود انتخاب مي كند، شــايد ديگري اميرارسان 
را بخوانــد و اصا لذت نبرد. بعضــي كتاب ها براي 
بعضي ها خيلي عزيز هســتند. من هنوز هم گاهي 
دوست دارم كتاب »شــازده كوچولو« را بخوانم و 
دوباره در ذهنم تكرارش كنــم. معموال آثاري كه 
مرا كمي به فكر وادار مي كنند و آثاري كه مرا فارغ 
از عالم مي سازند و مي خندانند، آثاري هستند كه 

چندين باره سراغشان مي روم.
  از كدام يك از كارهايي كه تا به حال 

سراغ آنها رفته ايد پشيمان شده ايد؟
بيت مشهوري از ســعدي وجود دارد كه مي  گويد: 
»هرچه گفتيم جز حكايت دوســت / در همه عمر 
از آن پشــيمانيم«. اگر بخواهم واقعيت را بگويم، 
كارهاي فراواني بوده كه شــايد اگر انجام نمي دادم 
بهتر بود. بيشــتر اين كارها هم مربوط به نوشــتن 
نيستند، هرچه كه نوشتم را دوســت دارم و برايم 
عزيز است. بعضي كارهايي كه در تلويزيون داشتم، 
براي خودم دوست داشتني نبوده و هنوز هم نيست. 
اين موضوع طبيعي است. ما گمان مي كنيم مجري 
تلويزيون، نظرات خودش را اعام مي كند، در حالي 
كه اينطور نيست. مثل يك راننده تاكسي، اشخاص 
مختلفي را به مقصد مي رســاند. بگذريم از چندين 
مجري ای كــه در جايگاهي قرار داده شــده اند كه 
مي توانند با يك برنامه در ســال، همه زندگي شان 

را بچرخانند؛ شــايد زندگي ده ها خانــواده را هم 
بتوان با آن پول چرخاند. ولي ما كه گنجشك روزي 
هستيم و گاهي دستمزدمان، يك درصد دستمزد 
مجرياني از اين دســت اســت، خيلي كارها را هم 
ممكن اســت براي گذران زندگي انجــام دهيم، 
در حالي كه به آنهــا عاقه نداريــم. كارهايي كه 
از آنها پشــيمانم مربــوط به تلويزيون اســت. در 
 راديو هم هر تجربه اي بوده، دوســتش داشــته ام 

و پشيمان نشده ام.
  قله هدف شما كجاست؟ با رسيدن به 
چه جايگاهي از خودتان احساس رضايت 

خواهيد داشت؟
خيلي اهل هدف گذاري نيستم. وقتي قله اي تعريف 
مي كنيم 2حالت اتفاق مي افتد؛ يا به آن نمي رسيم و 
احساس شكست خوردن مي كنيم  يا به آن مي رسيم 
و مي بينيم اهــداف چندان بلندي هــم نبوده اند. 
مثا در كار كســي مثل من، چه در نوشــتن و چه 
در اجرا، چه قله اي مي تواند وجود داشــته باشــد؟ 
بنابراين نرسيدن به هدف، سرخوردگي و شكست 
دارد و رســيدن به آن، هــدف را معمولي مي كند 
و افســردگي مي آورد. خيلي از ما دوســت داريم 
اتومبيلي خاص داشته باشيم، بعد كه آن را مي خريم 
مي بينيم آن هم شــبيه بقيه است حاال كمي بهتر، 
اما گرفتاري هاي خــودش را دارد و چند وقت بعد، 
مدل باالتري از آن وارد مي شود. فكر مي كنم چنين 
هدف هايي در زندگي، چندان شريف نيستند. هدف 
بايد اين باشــد كه قشــنگ زندگي كنيم، همين. 
به نظرم هدف اين دنيا درست زندگي كردن است تا 

نتيجه آن را در عالم ديگر هم ببينيم.

براي همه صلح و عدالت بخواهيم
شهرام شكيبا در پاســخ به اين ســؤال كه »چه چيزي شما را 

خوشــحال مي كند؟«، كمي فكر مي كند و مي گويد: »راستش را 
بخواهيد نمي دانم چه اتفاقي در نگاه و نگرش من افتاده است. شايد 

روزگاري خيلي چيزهاي شخصي مرا خوشــحال مي كرد، اما االن اين موضوعات 
چندان خوشــحالم نمي كند. االن چيزي كه مرا واقعا خوشــحال مي كند، عدالت 
است. اميدوارم عدالت در كشورمان برقرار شود، نه فقط در كشور ما، بلكه در همه 
جهان. صلح و آرامش هم مرا خوشحال مي كند؛ البته نه الزاما براي خودم. شايد من 
زندگي نسبتا آرامي داشته باشــم، اما فراتر از اين نگاه مي كنم و مي گويم  اي كاش 
همه مردم كشورم در آرامش، صلح و رفاه باشــند! اين جز با عدالت شدني نيست. 

گاهي فراموش مي كنيم و اگر دلخواســته اي داريم، فقط مختص مردم و كشور 
خودمان است، در حالي كه در اين نوع نگاه خودخواهي ديده مي شود.  اي كاش 

همه بشريت خوبي ببينند! شــايد فكر كنيد شــعار مي دهم اما نه، شايد اقتضاي 
سن و سال من اســت يا دور بودنم از بعضي رفتارهاي اجتماعي. من مدت هاست 
حتي كمتر از خانه بيرون مــي روم و اگر در تلويزيون ديده مي شــوم، چند دقيقه 
 قبل از خانه بيــرون رفته ام و چند دقيقــه بعد هم به خانه برمي گــردم. از اين نوع 

نگاهم راضي هستم.

اين باركد را اسكن 
كنيد و پادكست 
گفت وگو با اين 

شاعر و نويسنده را 
بشنويد
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  فيلم تئاتر دروغ
اين تله فيلم ها را توي تلويزيون 
يادتان كه هســت؟ فيلم هاي 
كوتاهي كه با هزينه هاي پايين 
ساخته مي شــد و اتفاقاً تجربه 
خوبي هم بود. بعــدش هم كه 
تله تئاترهــا آمدند كــه انصافاً 
تجربه هــاي خوبــي بودند و به 
نوعي قصد داشــتند كه تئاتر يا 
رويكرد تئاترگونــه را، عمومي 
كنند. حــاال كه كرونــا آمده و 
تئاترها هم تعطيل اند، چرا تئاتر 
بايد تعطيل باشــد؟ گروه هاي 
تئاتــري از پلتفرم هاي پخش 
آنالين استفاده كرده و اقداماتي 
در اين زمينه انجــام دادند. در 
نتيجه فيلم تئاترها ايجاد شدند 
كه تجربه هاي بديعــي بودند. 
باالخره وقتي كه كرونا همه چيز 
را تعطيل كــرده، كاچي بهتر از 
هيچي. چه معلوم، شايد همين 
فيلم تئاترها كارشان هم بيشتر 
بگيــرد. البته شــباهتي هم به 
همان تله تئاترهــا دارند. يكي از 
اين فيلم تئاترها را كه مي توانيد 
در پلتفرم هاي نمايش اينترنتي 
ايراني تماشا كنيد، دروغ است. 
نمايشــنامه اش را فلوريان زلر 
نوشته و در روزگار كنوني اتفاق 
مي افتد. اين نمايش، در واقع يك 
درام است كه قصد دارد زندگي 
زناشويي را آسيب شناسي كند تا 
نشان دهد كه گاهي موارد ساده و 
دروغ هاي پيش افتاده، مي تواند 
منجر به چه عواقبي شــود. اين 
نمايش را آرين رضايي كارگرداني 
و افشين هاشمي هم در آن ايفاي 
نقش كرده. شــايد از اين حيث 
بتوان اين اثر را، چيزي شــبيه 

فيلم هاي فرهادي قلمداد كرد.

دروغ ها و عاقبت ها
1 پيشنهاد

اين دو حشره ماجراجو
2 پيشنهاد

  انيميشن دفتر خاطرات 
حشرات

اين روزها، هم انيميشــن هاي 
خوب داخلــي مي بينيم و هم 
خارجــي. خارجي هــا هم كه 
سريالي شان حسابي مي توانند 
مــا و بچه هايمان را ســرگرم 
كنند. يكي از اين انيميشن ها، 
دفتر خاطرات حشــرات است 
كه حالت سريالي پيدا كرده و 
فصل هاي مختلفــي هم دارد. 
دست بر قضا دوبله هم شده و 
به راحتي مي توانيد به مبل ها و 
پشتي هاي خودتان تكيه داده و 
آن را تماشا كنيد. اين انيميشن 
را جيلي فاگ ساخته و در ژانر 
كمدي قرار مي گيرد و محصول 
2019آمريكاست. موضوع اين 
انيميشن، دو دوست به نام هاي 
فــالي و كرم خاكي هســتند 
كه حســابي هم ماجراجويي 
را دوســت دارند. آنهــا نه تنها 
با هم بازي كــرده، بلكه حتي 
تجربه هايي كه از ماجراجويي ها 
دارند را به اشتراك مي گذارند. 
آنها به مدرســه رفته و سعي 
مي كننــد كــه هواي هــم را 
داشته باشند. دست آخر اينكه 
خاطرات شان را توي دفترچه 
خاطراتي كــه دارنــد، ثبت 
مي كنند. هميــن ثبت كردن 
خاطرات باعث مي شــود تا در 
بيان آنها، راحت تر و خوشايندتر 
رفتار كنند. آنها در هر قسمت از 
فصل هاي مختلف اين سريال، 
با داستان و ماجرايي متفاوت 
روبــه رو مي شــوند. از كمك 
كردن به يــك عنكبوت براي 
رســيدن به خانه دوستش تا 
مقابله با كســي كه به مدرسه 

حمله كرده است و....

نگاهي به روند شكل گيري سكه در ايران

اگر درباره سير ضرب سكه ها از ابتداي به وجودآمدن تا دوره ظهور اسالم كنجكاو شده ايد، اين گزارش كوتاه كمك تان مي كند تا هم با نام و هم با تصوير سكه هاي از ليديا تا سكه هاي اسالمي
اين دوران آشنا شويد.

  سكه هاي ليديايي
نخستين ســكه هايي كه در ايران مورد استفاده قرار 
گرفت، سكه هاي ســرزمين ليديا بود؛ سكه هايي كه 
روي آنها تصوير سر يك شير يا سر يك شير و يك گاو 
نر در حال نبرد نقش بسته بود. كورش هخامنشي در 
سال 546پيش از ميالد با لشكركشي به اين سرزمين، 
زمينه رواج اين ســكه ها را در امپراتوري هخامنشي 

فراهم كرد.

  سكه هاي اشكاني
با روي كارآمدن اشــكانيان حدود ســال 247قبل 
از ميــالد، ســكه هاي جديدي ضرب شــد كه روي 
آنها تصوير فرمانروايان اشــكاني ديده مي شــد. اين 
سكه ها كه نمايشــگر آرايش، كاله و تاج فرمانروايان 
اشــكاني بودند، اگرچه هنوز تحت تأثير ســكه هاي 
 يوناني قــرار داشــتند اما مي شــد در آنهــا عناصر 

ايراني هم ديد.

  سكه هاي بدون تصوير
بعد از ســكه هاي عرب ساساني، از ســال 77قمري 
نوبت به ضرب سكه هاي بدون تصوير رسيد كه روي 
آنها فقط شعائر اسالمي به خط كوفي نوشته مي شد. 
زيباترين اين ســكه ها كه در دوران عباسيان ضرب 
شده، سكه واليتعهدي حضرت علي بن موسي الرضا)ع( 
اســت. اين ســكه با نام مامــون و درج واليتعهدي 

امام رضا)ع( ضرب شده است.
  سكه هاي اسكندري

بــا از بين رفتــن امپراتوري هخامنشــي در ســال 
330قبل از ميالد به دست اسكندر مقدوني، سكه هاي 
اســكندري جايگزين ســكه هايي با طــرح كماندار 
پارسي شدند. روي اين سكه ها كه به شكل سكه هاي 
هخامنشي ضرب مي شد، تصوير اسكندر نقش بسته 
 بود و پشــت آن، تصوير زئوس، خــداي يونانيان به 

چشم مي آمد.

  سكه هاي اسالمي
با ظهور اسالم و در سال 31هجري قمري، تغييراتي 
روي درهم هاي ساســاني انجام شد كه درواقع شروع 
ضرب سكه هاي اســالمي را پديد آورد. در آن روزگار 
درهم هايي با نقش يزدگردسوم يا خسرو پرويز با اينكه 
داراي تمام خصوصيات ســكه هاي ساساني بود، اما 
واژه هاي اسالمي مانند بسم اهلل و َجيِّد نيز با خط كوفي 

در حاشيه خارجي سكه ها ضرب مي شد.

  سكه هاي هخامنشي
اما نخستين ســكه هاي ايراني حدود سال 515قبل 
از ميالد و به دســتور داريوش اول، ســومين پادشاه 
هخامنشي ضرب شد. اين ســكه ها كه از جنس طال 
و نقره بودند و به ترتيــب به آنها دريك و ِشــكل )يا 
سيگلوي( گفته مي شد، نقش يك كماندار پارسي را به 
تصوير مي كشيدند؛ كمانداري كه احتماال خود پادشاه 

هخامنشي بوده است.

  سكه هاي ساساني
با تاسيس سلسله ساساني در ســال 224ميالدي و 
رسميت يافتن دين زرتشــت، نمادهاي زرتشتي در 
پشت ســكه ها پديدار شــد كه مهم ترين آنها تصوير 
آتشدان بود. سكه هاي ساساني اگر از جنس طال بودند، 
دينار نام داشــتند، اگر نقره بودند به آنها درهم گفته 
مي شد و اگر از فلزات كم ارزش تر مثل مس، برنج، سرب 

و... ساخته مي شدند، پشيز نام مي گرفتند.

  سكه هاي تمام اسالمي
به تدريج با برداشــتن تصاوير از روي ســكه ها، فقط 
نوشته هايي با زبان عربي و خط كوفي روي آنها ديده 
مي شود. به اين ترتيب ســكه هاي نخستين سلسله 
حاكمان ايراني دوره اسالمي، يعني سلسله طاهريان، 
كامال شبيه به سكه هاي عباسي اســت؛ هر چند در 
اواخر حكومت طاهر ذواليمينين، گاه نام حاكم طاهري 

جايگزين نام خليفه عباسي مي شد.
  سكه هاي سلوكي

بعد از اسكندر كه يكي از سردارانش به نام سولوكوس 
به بخشي از قلمرو هخامنشيان مسلط شد و سلسله 
سلوكيان را بنيانگذاري كرد، سكه هاي اسكندري از 
رونق افتادند و جاي خودشان را به سكه هاي سلوكي 
دادند؛ سكه هايي كه كامال از شكل و شمايل ايراني شان 
فاصله گرفته و دقيقا به سبك سكه هاي يوناني ضرب 

مي شدند.

  سكه هاي عرب ساساني
تنوع شعارهاي اســالمي در ســكه هايي كه پس از 
سال 31هجري قمري ضرب شد، باعث شد تا به اين 
سكه ها نام عرب ساساني تعلق بگيرد. روي اين سكه ها 
شعارهاي اسالمي همچون بســم اهلل ربي،  اهلل اكبر، 
ربي اهلل، هلل و محمد به چشم مي خورد. زماني كه معاويه 
حكومت سرزمين اســالمي را به دست گرفت، نامش 

جانشين خسرو پرويز روي اين سكه ها شد.

همه چيز درباره سكه هاي »دريك« يا »ِشِكل« 
كه در زمان سلطنت داريوش هخامنشي ضرب شده  است

نخستينپولايرانیها
سال هاي سال پيش كه هنوز خبري از سكه و اسكناس نبود، ايراني ها هم مثل مردمان ديگر سرزمين هاي جهان معامله كاال به 
كاال انجام مي دادند؛ يعني كااليي را كه مورد نيازشان بود با كااليي كه خودشان داشتند، معاوضه مي كردند. رفته رفته قوانين 
معامله تغيير كرد و برخي از كاالها كه هم حمل ونقل شان آسان تر بود و هم براي انسان ها ارزش بيشتري داشت، به عنوان »پول 
ابتدايي« درنظر گرفته شد. مثال صدف، برنج، چاي، نمك و... به كاالهايي تبديل شدند كه مالك ارزشگذاري كاالهاي ديگر 
بودند و در معامالت نقش پول را ايفا مي كردند. تا اينكه سرانجام يكي از پادشاهان سرزمين باستاني ليديا در قرن هفتم پيش از ميالد اقدام به ضرب سكه 
كرد. چندين سال بعد وقتي كورش كبير »سارديس« پايتخت ليديا را فتح كرد، ايراني ها با سكه آشنا شدند و همين موجبات ضرب سكه در كشورمان را 
فراهم كرد. سكه هايي از جنس طال يا نقره كه به آنها دريك يا ِشكل گفته مي شد، عنوان نخستين پول رسمي ايران را از آن خود كردند تا امروز عمر پول 
در كشورمان به بيش از 2هزار و 500سال برسد! اما جالب اينجاست كه با وجود گذشت بيش از 2هزار و 500سال از عمر اين سكه ها، نخستين پول رسمي 
ايران هنوز هم موجود است و در برخي از موزه ها مي توان آنها را از نزديك مشاهده كرد. يكي از اين موزه ها، موزه ملي ملك است كه تاالري جداگانه براي 

سكه هاي تاريخي ايران دارد. اگر مي خواهيد بيشتر راجع به سكه هاي هخامنشي بدانيد، با ما به گنجينه بجامانده از حاج حسين آقاملك بياييد.

پرنيان سلطاني

سكه هاي زر 8/42گرم وزن داشتند و وزن سكه هاي 
سيمين يا همان نقره، 10/75گرم بود. البته در دوره داريوش 

سوم سكه هاي دو دريكي و نيم دريكي هم ضرب شدند كه وزن سكه 
دودريكي 16/80و وزن نيم دريكي ها 5/6گرم بود. درباره ارزش اين 

سكه ها هم نقل است كه هر سكه طالي دريك برابر با 20سكه نقره ِشكل 
بود و با يك سكه دريك مي شد يك گوسفند نر خريد! اين پول آنقدر 
ارزشمند بود كه هر سرباز خارجي كه در ارتش ايران كار مي كرد، 

ماهانه يك سكه طالي دريك حقوق مي گرفت!

سكه هايي كه در زمان داريوش اول ضرب مي شد، از جنس 
طال و نقره بود كه به ترتيب به آنها دريك و ِشكل )يا سيگلوي( 

مي گفتند. نكته جالب توجه درباره اين سكه ها عيار باالي آنها بود؛ 
به طوري كه سكه زرين داريوش اول يا همان دريك، 97درصدش طالي 

خالص بود و فقط 3درصد ناخالصي داشت. سكه هاي نقره هم داراي 
بيش از 90درصد نقره بودند. اينطور كه هرودت، مورخ يوناني مي گويد 
داريوش هخامنشي مي خواست از خودش يادگاري به جا بگذارد كه 

تا آن زمان هيچ پادشاهي بر جا نگذاشته بود.

كورش كبير بعد از فتح ليديا مدت زمان زيادي زندگي نكرد 
و كمبوجيه هم در دوران كوتاه فرمانروايي اش درگير فرونشاندن 
شورش ها بود. براي همين افتخار ضرب نخستين سكه هاي ايران 
به داريوش اول رسيد. داريوش اول بعد از برقراري نظم و امنيت در 

امپراتوري پهناور هخامنشيان، حدود سال 515قبل از ميالد ضرابخانه اي 
ساخت و به ضرب نخستين سكه هاي ايراني پرداخت؛ سكه هايي از طال 

و نقره كه به سكه هاي شاهي شهرت داشتند، عنوان نخستين پول 
رسمي كشور را به خود اختصاص دادند.

نقل است كه ضرب سكه هاي طال فقط در انحصار پايتخت 
بود و به فرمان شخص اول مملكت انجام مي شد؛ اما ساتراپ ها 
)نمايندگان شاهنشاهي هخامنشي( و فرمانداران محلي اجازه 

 ضرب سكه هاي نقره را داشتند. به گواه تاريخ »تيسافرن« 
 فرماندار لوديا، »فرناباذ« فرماندار فريگيه، »تريباس« 

نايب السلطنه ارمنستان، »مازه« ساتراپ بابل و »آبروكاموس« 
 فرمانرواي سينوپ افرادي بودند كه اجازه ضرب سكه 

را داشتند.

  ضرب نخستين سكه جهان در ليديا
مردم سرزمين ليديا )لوديا، لوديه يا ليديه(، نخستين مردمي هستند كه سكه 
طال و نقره ضرب كردند. اين موضوعي اســت كه هرودت، مورخ يوناني آن را 
مطرح كرده و بيشتر دانشمندان سكه شناس نيز آن را قبول دارند. البته در اينكه 
كدام يك از پادشاهان ليديا براي نخستين بار تصميم به ضرب سكه گرفته اند، 
قطعيتي وجود ندارد. عده اي معتقدند كه آردوس در قرن هفتم پيش از ميالد 
سكه هاي ليديايي را ضرب كرده و عده اي ديگر اعتقاد دارند ضرب اين سكه ها 
در اواسط قرن ششم پيش از ميالد و به دستور كورسوس انجام شده است. اما 
آنچه داراي اهميت است اين است كه به هر حال افتخار ضرب نخستين سكه 

دنيا نصيب مردمان سرزمين ليديا شده است.

  سكه هايي با سر شير و گاو نر
اولين سكه هاي دنيا كه به سكه هاي ليديايي شهرت دارند، سكه هايي هستند كه 
روي آنها تصوير سر يك شير ديده مي شود. البته روي سكه هاي كوچك تر اين 
دوره فقط پنجه شير ضرب مي شد. اين در حالي است كه در سكه هاي متاخرتر 
سرزمين ليديا، يعني سكه هايي كه به عصر ما نزديك تر هستند، تصوير سرشير 
و سرگاو نر نقش بسته كه روبه روي هم قرار دارند و گويا در حال نبرد هستند. 
اينطور كه مورخان مي گويند وزن تقريبي نخستين سكه هاي ضرب شده در 

جهان حدود 10و نيم گرم بوده است.

  رواج سكه هاي ليديايي در ايران
تا سال ها مردمان سرزمين ليديا يگانه مردمي در دنيا بودند كه براي معامالت شان 
از سكه استفاده مي كردند. تا اينكه كورش كبير در سال 546پيش از ميالد به اين 
سرزمين لشكر كشيد و با فتح سارديس پايتخت ليديا، اين سرزمين باستاني را هم 
به قلمرو هخامنشيان اضافه كرد. در اين فتح شاه هخامنش، ايراني ها به ضرابخانه 
ليديايي ها دست يافتند و با اين عامل تحول در نظام اقتصاد، تجارت و بازرگاني 
آشنا شدند. از آن پس ســكه هاي ليديايي در امپراتوري ايران به ويژه در مناطق 
غربي پادشاهي هخامنشي رواج داشت و مردمان پارس در زمان حكومت كورش 
و پسرش كمبوجيه، سكه هايي با تصوير شير يا سر شير و گاو نر در حال نبرد را 

مورد استفاده قرار مي دادند.

  پول ايران با ارزش ترين پول جهان
با ضرب سكه هاي هخامنشي، مردم ايران به آساني در ايران و ديگر سرزمين ها از مصر 
تا هندوستان بازرگاني مي كردند. به خاطر خلوص باالي دريك و سيگلوي، اين سكه ها 
به شدت معتبر بودند و حتي در تمامي كشورهاي مجاور به ويژه يونان رواج داشتند؛ البته 
كه يونانيان سكه هاي هخامنشي را به نام داريوش، »دريكوس« مي خواندند يا به خاطر 
نقش آن، »كمان دار« مي ناميدند. اينطور كه تاريخ نگاران نوشــته اند، داريوش نسبت 
به عيار سكه ها و بدون غش بودن آنها بسيار حساس بود. به گفته هرودت، داريوش اول 
به خاطر ضرب سكه نقره با عياري كه متفاوت با ديگر سكه هاي ايران بود، آريانه حاكم 
مصر را اعدام كرد يــا والي باختر را به شــدت مورد مجازات قــرار داد. به خاطر همين 
سختگيري هاي سومين پادشاه هخامنشي بود كه پول ايران در آن زمان مرغوب ترين 

پول دنيا به حساب مي آمد و تقريبا مورد اعتماد تمامي كشورهاي دنياي قديم بود.

  نقش كماندار پارسي، روي نخستين سكه هاي ايراني
و اما بشنويد از نقش نخستين سكه هاي 
ايراني. شكل اصلي دريك و ِشكل، نقش يك 
كماندار پارسي است كه مورخان مي گويند 
احتماال تصويري از شاه هخامنشي است. اما 
اين تصوير اصلي در طول2 سده پادشاهي 
هخامنشيان دســتخوش تغييراتي شده 
اســت. به عنوان مثال يك ســري از اين 
ســكه ها نيم تنه يك كماندار پارسي را به 
تصوير كشيده اند، يك سري ديگر تصوير 
فرد پارســي به صورت تمام قد را نمايش 
مي دهند كه در حــال تيراندازي با كمان 
است. نوع سوم اين سكه ها تصوير تمام قد 
شاه هخامنشي است درحالي كه كماني در 
يك دســت و نيزه اي در دست ديگر دارد 
و نوع چهارم هم كماندار پارســي اســت 

كه اين بار به جاي نيزه، خنجر به دســت 
گرفته است. اما وجه مشــترك همه اين 
كمانداران پارسي اين است كه آنها با تاج 
كنگــره دار و با ريش بلنــد و گاهي اوقات 
كوتاه روي ســكه هاي هخامنشي ضرب 
شده اند. باستان شناسان معتقدند از آنجا 
كه ســكه هاي هخامنشــي تاريخ ضرب 
ندارند، مي تــوان از تفاوت نقش هاي روي 
ســكه، دوره ضرب آنها در زمان سلطنت 
هر پادشاه را متوجه شد. نكته ديگر درباره 
شكل سكه هاي هخامنشي اين است كه 
اين سكه ها فقط در يك طرف نقش دارند 
و پشــت آنها يك يا دو فرورفتگي مربعي 
نامنظم ديده مي شود كه احتماال بر اثر زدن 

چكش بر سكه به وجود آمده اند.

  استفاده از سكه  هخامنشي تا فرمانروايي اسكندر
نخستين سكه هاي ايراني تا پايان دوره هخامنشيان مورد استفاده قرار مي گرفتند. 
تا اينكه با سقوط امپراتوري هخامنشي در سال 330قبل از ميالد به دست اسكندر 
مقدوني، جاي خود را به سكه هاي اســكندري دادند؛ سكه هايي كه اگرچه در روي 
آنها تصوير اسكندر و پشــت آنها تصوير زئوس، خداي يونانيان ديده مي شد اما باز 
هم كامال شبيه سكه هخامنشــيان بودند. ولي بعد از مدتي كه سولوكوس، يكي از 
سرداران اسكندر به بخشي از قلمرو هخامنشيان مسلط شده و سلسله سلوكيان را 
بنيانگذاري كرد، سكه ها كامال از شكل ايراني شان فاصله گرفته و به سبك سكه هاي 
يوناني درآمدند. به اين ترتيب مي توان نقطه پايان كار سكه هاي هخامنشي را ضرب 

سكه هاي جديد در عصر حكومت سلوكيان دانست.

ضرب نخستين سكه هاي ايراني 
 

ضرب سكه هاي طال به فرمان در زمان داريوش اول
شخص اول مملكت  هر دريك 8گرم، هر سيگلوي 

10گرم
 دريك و ِشكل؛ 

سكه هايي با عيار باال

نخستين سكه هاي 
ايراني در موزه ملك

 نشاني: ميدان امام خميني، 
سر در باغ ملي، ميدان مشق

زمان بازديد: 
شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8:15تا 14:45
پنجشنبه ها، ساعت 8:15تا 15:15

اين باركد را اسكن كنيد و 
 ويديوی خالصه اين گزارش را

ببينيد. 



9 تماشا خانه

گفت وگو با فريدون جيراني، كارگردان، فيلمنامه نويس و تهيه كننده 
به بهانه تحوالت اين روزهاي سينما در ايران

نگران سينمای 
پس از كرونا هستم

معتقدم اين روش ها در كنار ويدئو نمايش خانگي اشتغال زا 
هستند. اگر اين بخش هم دچار مشكل شــود ما باز هم با 
مشكالت اقتصادي روبه رو خواهيم شــد. در اين شرايط ما 
بايد كاري كنيم كه در زمينه هاي مختلف اشتغال ايجاد شود 
چون بحران، جدي است و اگر در ماه هاي آتي هم دوباره اين 
ويروس اوج بگيرد ما بايد در اين زمينه برنامه ريزي منسجمي 
داشته باشيم. من معتقدم كه االن وقت تشريك مساعي در 
زمينه سينماست. بياييم با تجميع تفكرات در كنار هم باشيم 
و موانع و حواشــي را كنار بگذاريم. به اميد اينكه مشكالت 

اقتصادي اين صنف كمتر شود.
  گويا استقبال مردم و سازنده هاي فيلم هاي 
ســينمايي از اينگونه روش ها روزبه روز بيشتر 

مي شود؟
بله به احتمال زياد فيلم هاي ديگري هــم به زودي آنالين 
اكران مي شوند. اما نكته اي كه من تأكيد دارم اين است كه 
بايد در كنار روش هاي مختلف اكران، شبكه نمايش خانگي 
را - كه اين روزها گسترش بيشتري پيدا كرده - تقويت كرد 
و با انتقادات تند و تيز محدود نكنيم. بايد بپذيريم كه جامعه 
و شرايط آن تغيير كرده و چاره اي جز ساخت سريال هايي با 
محتواي به روز جامعه نداريم. در پاسخ به منتقدان شبكه هاي 
خانگي بايد عرض كنم هرقدر اين شبكه رشد بيشتري كند، 
اشتغال هم بيشتر خواهد شد. رونق اقتصاد در سينما، رونق 
اقتصاد در جامعه را در پي خواهد داشت و در نتيجه شادابي 

در جامعه بيشتر خواهد شد.
  به نظر شــما اگر بخواهيم در زمينه تجربه 
نمايش خانگــي در ايران و خارج از كشــور 
مقايسه اي داشته باشيم وضعيت ايران چگونه 

است؟
 اصاًل قابل مقايسه نيست چون در كشورهاي 
خارجي و حتي در كشورهاي همسايه ما، 
در كنار شبكه هاي دولتي شبكه هاي 
خصوصي دارنــد. از آنجــا كه در 
ايران همــه برنامه هاي تلويزيون 
دولتي است و ما شبكه خصوصي 
تلويزيونــي نداريم، بايد شــبكه 
نمايش خانگي را رونق دهيم. البته 
جاي تشكر دارد كه مسئوالن مربوطه 
با ارائه پروانه ســاخت و نمايش، مسير 
سازندگان در توليد ســريال هاي نمايش 
خانگي را هموار كرده اند و اين شــبكه راه افتاده 
است. با توجه به ضرورت جامعه فعلي ايران، الجرم بايد شكل 
و فرم و ساختار سريال ها تغيير كند. اين موضوعي است كه 
منتقدان بايد درنظر بگيرند زيرا رشد اين شبكه به نفع اقتصاد 
و شادابي جامعه است. حمايت از شبكه نمايش خانگي در 
شرايط فعلي جامعه اهميت و لزوم بيشتري دارد زيرا ممكن 
است كه حتي اگر اكران عمومي فيلم ها آغاز شود سينماي 
ما با اقبال گذشته روبه رو نشــده و اين صنعت دچار ركود 
اقتصادي شود. در اين شرايط تنها ممر درآمد اهالي سينما از 
شبكه نمايش خانگي خواهد بود. اگر قرار باشد با انتقادها و 
موانع تراشي ها اين شبكه محدود شود، ديگر واقعاً كار براي 
اهالي سينما سخت خواهد شد. بايد در اين زمينه به تفاهم 

رسيده و همگي همكاري كنيم.
  چنــد هفتــه اي اســت كــه طــرح 

سينماماشين)درايوين سينما( در پاركينگ 
شماره ۳ برج ميالد براي نمايش فيلم »خروج« 

در دوران شيوع كرونا اجرا مي شود؛ طرحي كه 
گويا سابقه اي ۵۰ ساله در كشورمان دارد و پيش 
از انقالب هم اجرا مي شد. كمي درباره پيشينه 

اين طرح برايمان بگوييد.
سينماي ماشين براي نخستين بار ارديبهشت سال ۱۳۳9 
در »درايوين ســينما تهرانپارس« افتتاح شد. گويا پرده 
وسيع سينما روي پايه هاي بتني تعبيه شده بود و در كنار 

محل پارك هر ماشين، ميله اي قرار داشت كه بلندگوها روي 
آن بود و بلندگوي هر ماشــين از داخل به شيشه چسبيده 
مي شــد تا كم و زيادكردن آن در اختيار مخاطب باشــد. 
همچنين مســئوالن براي افرادي كه اتومبيل نداشتند در 
محوطه اي كه چمن آرايي شــده بود لژ مخصوص با ميز و 
صندلي درنظر گرفته بودند. شهريور ۱۳۴۸ درايوين سينما 
ونك هم افتتاح شد و درايوين سينما تهرانپارس به فعاليتش 
پايان داد. من زمان فعاليت درايوين ســينماي تهرانپارس 
تهران نبودم و سال هاي ۶۸-۶9 آقاي اصغر هاشمي مكان 
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  مردي بدون سايه
اگر دوســت داريد يــك فيلم 
اجتماعي ببينيد، چطور اســت 
كه كمي به فيلم مــردي بدون 
ســايه فكر كنيد؟ ايــن فيلم را 
عليرضا رئيســيان نــگارش و 
كارگردانــي كرده اســت. البته 
نقدهايي به قصــه و حفره هاي 
روايي آن وجود داشــته است. 
ضمن اينكــه فيلم تم اجتماعي 
داشته و براي كودكان و نوجوانان 
و تماشــاي خانوادگي مناسب 
نيســت. با همه ايــن احواالت، 
براي كســاني كه دنبال يك اثر 
ســينمايي اجتماعي هستند، 
مي تواند گزينه مناســبي باشد. 
چرا كه نه! فيلــم، ماجراي يك 
مستندساز اســت كه مستندي 
درباره قتل هاي ناموسي ساخته 
است. در ادامه، او دچار سوء ظن 
شــده و اتفاقاتــي مي افتد و در 
واقع، خود او به سرنوشــت فيلم 
مســتندي كه ســاخته، دچار 
مي شــود. فيلم، به نوعي قصد 
دارد كه آسيب شناســي دقيقي 
از ارتباطــات خانوادگي عصر ما 
داشته باشد، هرچند كه به گفته 
برخي از منتقدان در اين روايت 
و آسيب شناســي، الكن مانده و 
نتوانسته است سليس رفتار كند. 
در اين فيلم، رئيســيان از وجود 
بازيگراني چون ليال حاتمي، علي 
مصفا، فرهاد اصالني، امير آقايي، 
گوهر خيرانديش و... بهره برده 
اســت. فيلم در ايران و اسپانيا 
فيلمبرداري شده است. مردي 
بدون سايه را ســومين فيلم از 
سه گانه رئيســيان مي دانند كه 
دو ضلع ديگر آن چهل سالگي و 

دوران عاشقي است.

  رؤياي سينما
تا به حــال فيلم هــاي زيادي 
دربــاره عالقه مندان ســينما 
ساخته شده است. فيلم رؤياي 
ســينما، قصــد دارد پيرامون 
اين ايده تقريباً تكراري شكل 
بگيرد. اما فيلــم در نهايت، به 
حوزه نوجوانان اختصاص دارد 
و در واقع مي توان آن را مناسب 
اين قشر دانست. فيلم را علي و 
حميد شاه حاتمي كارگرداني 
و علي شادمان، كاظم بلوچي، 
نيلوفــر محمــودي و... در آن 
ايفاي نقــش كرده انــد. فيلم 
به سال ۱۳90ســاخته شد و 
۱00دقيقه اســت. داســتان 
فيلم چنين است كه يك گروه 
سينمايي، قرار است پروژه اي 
مشــترك بين ايران و كانادا را 
رقم بزند. اما آنهــا دنبال يك 
بازيگر اصلي نوجوان مي گردند. 
فراخــوان داده و عالقه مندان 
زيــادي راهــي دفترشــان 
مي شــوند. از همه هم تســت 
بازيگري مي گيرند. در نهايت، 
كاظم و فرهاد، 2نوجوان اصلي 
فيلم انتخاب مي شوند. اما گره 
اصلي داســتان از اينجا به بعد 
اتفاق مي افتد؛ تنها يك نفر از 
آنها مي تواند نقش اصلي را ايفا 
كند. رقابت ســختي بين آنها 
اتفاق مي افتد. قصه فيلم آدم را 
ياد ماجراي رونالدو مي اندازد. 
در يكي از بازي هــاي روزگار 
نوجواني، كسي كه بيشتر گل 
مي زد مي توانســت به آكادمي 
برسد. در نهايت دوست رونالدو، 
توپ نهايي را بــه او پاس داد تا 
كريس برنده شود؛ چون معتقد 
بود كه كريس از او و همه بهتر 

است.

2 پيشنهاد

داستان يك سوء ظن

داستان اين دو نوجوان

1 پيشنهاد

گفت وگو با فريدون جيراني همانقدر كه جذاب است، حساس هم هست. وقتي قرار 
است با كسي كه سال ها خود از هنرمندان بســياري سؤال كرده و آنها را به بحث و 
چالش كشيده سؤال كنيم، بايد حتما دست به عصا باشيم. او كارگردان  بنامي است 
و فيلمنامه هاي خوبي هم مي نويسد. يك تهيه كننده موفق است و پيش تر در جواني 
تجربه بازيگري هم داشته است. اما برخالف تصور ما، جيراني مثل چهره اش مهربان و مثل صدايش آرام و خاص 
است. آرامش و صميميتش باب گپ دوستانه با او را خيلي زود باز مي كند. گرچه شهرت او با فيلم هاي سينمايي 
پرفروش اش در عرصه كارگرداني، زبانزد است اما در مجري گري و كارشناسي فيلم ايراني هم كم نظير است. 
اجراي او در چندين برنامه پرمخاطب نقد سينمايي ازجمله »هفت« در تلويزيون نشان داده كه او به خوبي از 
سينماي ايران و دردهاي نهفته در آن آگاه است. به همين خاطر در اين روزهايي كه سينماي ايران به تعبير برخي 
در حال پوست اندازي و تجربه هايي متفاوت است ســراغش رفتيم و از او درباره وضع فعلي و آينده توليدات 
سينمايي و شيوه هاي مختلف اكران آن پرسيديم. در ادامه گريزي هم به احواالت اين روزهاي اين هنرمند زديم. 

ماحصل اين گپ و گفت شيرين، گفت وگوي ذيل شده كه پيشنهاد مي كنيم آن را بخوانيد.

كوتاه از جيراني الناز عباسيان
فريدون جيراني ســال ۱۳۳0در كاشمر متولد شــد. او فعاليت هنري خود را در ســال ۱۳5۱با بازي در نمايش 
»عصمت« آغاز كرد و سال 52 به عضويت سينماي آزاد مشهد درآمد. او فيلمسازي در سينماي حرفه اي را سال ۶0با 
نوشتن فيلمنامه فيلم »آفتاب نشين ها« آغاز كرد كه مهدي صباغ زاده آن را كارگرداني كرد. همچنين او دست به قلم 
بوده و فعاليت در مطبوعات را با سردبيري در مجله سينما در سال ۱۳۷0 آغاز كرده است. او مدتي مجري- كارشناس 
برنامه سينمايي هفت بود كه به دليل اجراي اين برنامه سينمايي پربيننده در تلويزيون به چهره اي شناخته شده و 
خبرساز تبديل شد. اصال سابقه روزنامه نگاري جيراني در حوزه سينما و سال ها فعاليتش در مجله سينما به عنوان 
سردبير موجب شد تا او سردبيري و اجراي هفت را به عهده بگيرد. كســي كه هم كارگردان است و هم به واسطه 
تجربه هاي ژورناليستي با اهالي سينما مصاحبه و گفت وگو داشــته يا مصاحبه هاي آنها را نظارت و ويرايش كرده 
است، بدون شك مي تواند از پس يك برنامه ســينمايي كه گفت وگو با عوامل سينما يكي از ويژگي هاي آن است، 
برآيد. اما به اين ويژگي ها بايد حافظه عجيب او در ارتباط با تاريخ سينماي ايران را هم درنظر بگيريد كه هم ريشه 
در سوابق روزنامه نگاري او در حوزه سينما دارد و هم مراوده و آشنايي نزديك او با اهالي سينما. از فيلم هايي كه او 
كارگرداني آنها را به عهده داشته است مي توان به »قرمز«، »شــام آخر«، »صورتي«، »ساالد فصل«، »پارك وي«، 
»سه گانه ستاره ها«، »قصه پريا و من مادر هستم« و »خفه گي« اشاره كرد. وي مجري سابق برنامه تلويزيوني هفت 

و برنامه »سي و پنج« است. از ديگر آثار وي مي توان »نهنگ آبي« را نام برد.

گوشه اي از افتخارات 

ســابق آن را در فلكه دوم تهرانپارس كه پاركينگ شده بود 
نشانم داد. اما زمان افتتاح درايوين سينما ونك يعني شهريور 
۱۳۴۸ در تهران بودم البته چون ماشين نداشتم از تماشاي 
فيلم در اين درايوين هم تجربه اي ندارم. آن زمان از درايوين 

سينما استقبال چنداني نشد.
  با توجه به امكانات تفريحي محدود در آن 

زمان، چرا از اين نوع سينما استقبال نشد؟
ارزيابي من از فعاليت اين دو مركز اين اســت كه در زمانه 
خودشان نتوانستند طرح هاي موفق و ادامه داري باشند زيرا 
در آن زمان شرط اصلي استفاده از اين نوع سينما، داشتن 
ماشين بود. معموال آن زمان تعداد ماشين ها كم بود و فقط 
پولدارها ماشين داشــتند؛ به خصوص در دهه ۳0 و زمان 
فعاليت درايوين سينما تهرانپارس.  در اواخر دهه ۴0 فعاليت 
درايوين سينما ونك اگرچه تعداد اتومبيل ها بيشتر بود اما باز 
هم تعداد ماشين هاي شخصي كم بود. البته بايد اين مسئله 
را درنظرگرفت كه در تمام دنيا اغلب مخاطبان محصوالت 
فرهنگي همچون ســينما، تئاتر و كنسرت، طبقه متوسط 
جامعه هستند كه گرچه سرمايه و ثروت هاي بسياري ندارند 
اما معموال از قشــر تحصيل كرده جامعه هستند. طبقات 
مرفه، تفريحات خاص خودشــان را دارند كه به آن عادت 
كرده اند. در زمان فعاليت ســينما درايوين، طبقه متوسط 
ماشين نداشتند و نمي توانستند از اين سينما استفاده كنند. 

ماشين ها در اختيار قشر مرفه و پولدار جامعه كه خيلي 
اهل تماشاي فيلم در سينما نبودند قرار داشت. 

طبقه پايين هم كه اصال ماشين نداشت 
و در ســالن هاي شــهر، فيلمفارسي 
مي ديد. طبقه متوســط پياده يا با 
وســيله نقليه عمومي خودش را 
به سينماي شــهرفرنگ و سينما 
دياموند مي رساند تا فيلم هاي مورد 
پسندش را ببيند. اگر طبقه متوسط 

بيشتري آن زمان صاحب ماشين شده 
بودند، شايد اســتقبال بهتري مي شد. 

نكته ديگر هم البته تلقي عموم از درايوين 
سينما بود. درايوين ســينما به عنوان محلي براي 

خوشــگذراني جوانان جا افتاده بود كه هدفشــان خيلي 
تماشاي فيلم نبود. فرصتي براي جوانان اين طبقه بود كه 
در ماشين هايشــان خوشــگذراني كنند، حال فيلم را هم 

نديدند، نديدند.
  در شرايط فعلي ســينماي ايران چطور؟ 
استقبال از سينماماشين را چگونه پيش بيني 

مي كنيد؟
حاال داستان طبقه متوسط جامعه تغيير كرده است و قريب 
به اتفاق اين طبقه جامعه داراي ماشين هستند. حتي ممكن 
است همين طبقه متوســط جامعه بيش از يك خودرو در 
خانواده داشته باشــند و  اين امر زمينه استقبال از اين نوع 
اكران را بيشتر مي كند. با توجه به طوالني شدن زمان دوري 
مردم از حضور در اجتماع با تدابيــري كه براي ضدعفوني 
ماشين ها اتخاذ مي شود، مي توان پيش بيني كرد كه تعداد 
قابل توجهي از مردم، عالقه مند به تجربه درايوين ســينما 
باشــند. اگرچه امروز تجهيزات فني مدرن شده و به لحاظ 
كيفيت صدا و تصوير شرايط خوبي داريم اما اينكه فيلم ديدن 
در ماشين جواب بدهد يا نه را، بايد تجربه و بعد درباره آن 
قضاوت كرد. در كل من معتقدم به هر شكلي كه مي توانيم 
بايد به رشد اقتصاد سينما كمك كنيم. بايد خالقيت در 

اجرا داشته و مسير را هموار كنيم.
  اجازه بدهيد كمي فضاي گفت وگو را عوض 
كرده و به احواالت اين روزهاي خود شما بپردازيم. 
براي ما بگوييد در دوران قرنطينه و ماندن در خانه 

مشغول چه كاري بوديد؟
تقريبا از دهم اسفندماه تا به امروز كه با شما صحبت مي كنم 
براي فعاليت هنري و كاري از خانه خارج نشدم. البته براي 
پياده روي با رعايت مسائل بهداشــتي چندين بار از خانه 
خارج شدم اما بيشتر فعاليت هاي كاري ام مثل برگزاري 
كالس هاي بازيگري و برنامه كافه آپارات تعطيل شده و 
كالس هاي فيلمنامه در فضاي مجازي برگزار مي شود. 

واقعيت اين است كه اين روزها فرصتي براي من فراهم شد تا 
يك برنامه ريزي پرمحتوايي براي خودم داشته باشم و بيشتر 
براي مطالعه، تحقيق و تماشــاي فيلم وقت بگذارم. آدمي 
وقتي به اين فرصت ها مي رسد متوجه مي شود كه چقدر از 
قافله عقب است. چه بسيار كتاب و مقاله كه نخوانده است! 
چه بسيار فيلم هايي كه تماشا نكرده است و اين فرصتي است 

كه آدم مي تواند حداقل فاصله اش را تا ميزاني  كمتر كند.
  اگر بخواهيد در اين زمينه پيشنهاد كتاب يا 

فيلم داشته باشيد.
در اين مدت حدودا سه ماهه كه من كامال خانه نشين شدم به 
مطالعاتم جهت دادم. نخست مطالعه قصه ها و حكايت هاي 
قديمي و تاريخي را در اولويت كار خود قرار دادم؛ همچون 
اسكندرنامه، امير ارســالن و ملك خورشيد كه حكايت ها 
و افســانه هاي جذاب و خواندني هستند كه در اين سال ها 
فرصت مطالعه عميق آنها را نداشتم. از پدر مرحوم ام بسيار 
از اسكندرنامه شــنيده بودم و هميشه مشتاق خواندن آن 
بودم. بخش ديگر مطالعه، تاريخ ايران بود. كتاب »مصدق 
و نبرد قدرت« نوشته محمدعلي همايون كاتوزيان و كتاب 
»ايران ميــان دو انقالب« اثر يروانــد آبراهاميان را مجدد 
خواندم، ضمن اينكه از قبل هــم روي تعزيه و تأثير آن در 
سينما مطالعه مي كردم. در زمينه فيلم هم اين بار بيشتر 
فيلم هاي ايراني تماشا كردم؛ به ويژه فيلم هاي بعد از انقالب 
و دهه هاي ۶0و ۷0كه بسيار قابل بررسي است. فيلم 
»ليال« به نظر من هنوز هم شاهكار است و 
فيلم قابل تحليل و بررســي است. در 
زمان خودش هم اكران خوبي داشت. 
»هامون« فيلم مهم تري است به 
جهت مقطع تاريخي كه ساخته 
شده است و شكل و شمايلي كه 
ارائه مي دهد فيلم ارزشــمندي 
اســت. فيلم هاي خارجي خيلي 
كم ديدم كه در اين ميان »جوكر« 
يكي از اين فيلم ها بود. خالصه اينكه با 
تماشاي اين فيلم ها و كتاب ها به زندگي 

خانگي ام نظم دادم.
  از جمله كارهايي كه از ساخت آنها راضي 

بوده ايد و دوست شان داريد، كدامند؟
گاهي فيلمي در يك شرايط بحراني و خاص ساخته مي شود 
و گاهي هم در شــرايط ايده آل. اما ميان كارهايم »ســاالد 
فصل« را خيلي دوست دارم و معتقدم جزو فيلم هايي است 
كه مهجور واقع شد. فيلم »آب و آتش« و در فيلم هاي جديد 

»خفگي« را هم بيشتر دوست دارم.
  كار جديدي در دست توليد داريد؟

چند ماه پيش با يك تهيه كننده تا مرز قرارداد رفتم اما سكته 
مغزي موجب شد تا كار متوقف شود. براي اين فيلم حتي 
فيلمبردار و بازيگرها هم مشخص شده بود و اقبال بنده بود 
كه با خانم فاطمه معتمدآريا به عنوان نقش اول فيلم همكاري 
كنم. اما متأســفانه به خاطر عارضه ســكته مغزي و دوران 
نقاهت بعد از آن من ديگر نتوانســتم در اين كار همكاري 
داشته باشم و كار با يك كارگردان ديگر دنبال خواهد شد و 

اميدوارم موفق باشند.
  مردم و اهالي سينما هميشــه شما را به 
سيماي خوشرو و لبخند روي لبانتان ديده و اين 
يكي از ويژگي هاي اخالقي شماست. كدام ويژگي 
اخالقي در فريدون جيراني هست كه موردپسند 

خود شما نيست.
من خيلي ســخت مي توانم نه بگويــم و همين موضوع در 
زندگي بارها دردسرآفرين شــده است؛  مثال كاري بوده كه 

قبول كردم و بعد پشيمان شدم و بهتر بود نه مي گفتم.
  از چيزهايي كه حالتــان را خوب مي كند 

برايمان بگوييد.
شادابي جامعه حال مرا خوب مي كند. جامعه وقتي شاداب 
است كه وضع اقتصادي خوبي داشته باشد، آزادي سياسي و 
اجتماعي باشد، محدوديت ها و بيكاري كم باشد، مطبوعات 
آزاد رشد كرده باشد و تشــكل هاي صنفي از حق و حقوق 

قانوني برخودار باشند.

  چندماهي است كه به علت شيوع ويروس 
كرونا بسياري از فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي 
محدود و سينماها تعطيل شدند. در اين شرايط 
وضعيت امروز سينماي ايران را چگونه مي بينيد؟

 اين روزها، روزهاي ويژه و خاصي است؛ زيرا ما چنين تجربه 
سينمايي و تعطيلي نسبتا سراسري با اين مدت طوالني را 
نداشــتيم. حتي اگر به زمان جنگ و دهه ۶0 هم برگرديم 
كه من تجربه آن زمان را داشــتم اين چنين تعطيلي مراكز 
فرهنگي- هنري را تجربه نكرده بوديم. تفريحات عمومي در 
شهرهايي كه مستقيماً درگير جنگ نبودند تعطيل نشدند. 
البته مخاطبان سينما كم شد زيرا در زمان جنگ احتمال 
خطر بمباران هوايي بود. فعاليت سينما محدود شده بود اما به 
اين شكل و به اين مدت طوالني تعطيل نشده بود. جز  در چند 
برهه كه بمباران و موشك باران شدت گرفته بود، ديگر روزها 
تقريبا در تهران تفريحاتي مثل سينما فعال بود و مردم از اين 
امكانات استفاده مي كردند. چنين تعطيلي طوالني مدت كه 
از اسفند شروع شده و احتماالً تا اواسط خرداد ماه هم ادامه 
دارد تاكنون اتفاق نيفتاده بود. طبيعتــا اين موضوع تمام 
شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه را تحت تأثير قرار داده و 
بسياري از كسب و كارها تعطيل شده اند و اين به اقتصاد كشور 
لطمه وارد كرده است. سال بسيار سختي را آغاز كرده ايم و 
روزهاي سختي را در پيش داريم. سالي است كه در آن اهالي 
سينما چون بسياري از مشــاغلي كه دستمزدهاي ماهانه 
مي گيرند شرايط ســخت اقتصادي را متحمل شده اند. اگر 
قرار باشد به زودي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و رعايت 
فاصله اجتماعي فعاليت سينماها از سر گرفته شود، شاهد 

اتفاقات جديد در اين حوزه خواهيم بود زيرا هيچ كدام تا 
به امروز تجربه نشده است و چون تجربه نشده 

بايد منتظر باشيم و ببينيم بازخورد اين 
اتفاق در جامعه چگونه خواهد بود. اگر 

قرار باشد اجراهاي تئاتري هم از سر 
گرفته شود بايد حتما قبل از اجرا 

تمرين داشته باشند.
  با اين شرايط به نظر 
شما توليدات سينمايي و 

جشنواره فجر ما تحت تأثير 
قرار خواهد گرفت؟

 فقط مسئله جشنواره فجر نيست. موضوع 
مهم تر بحث اقتصاد مملكت ماست. اين بيماري و 

محدوديت هاي اجتماعي آن روي اصناف مختلف ازجمله 
هنرمندان و سينما هم تأثيرگذاشته و صنعت سينما دچار 
بحران اقتصادي شده اســت و اين موضوع خيلي مهم تر از 
جشــنواره فجر اســت و االن خيلي دغدغه برگزارشدن يا 
نشدن جشنواره فجر را نداريم. دغدغه و نگراني ما اين است 
كه آيا سينما بعد از برطرف شدن محدوديت هاي اجتماعي و 
بازشدن مجدد سينماها رونق خواهد گرفت و چون گذشته از 

سينماها استقبال مي شود؟
  اتفاقا سؤال بعدي ما درباره همين موضوع 
است كه به نظر شما وضعيت سينما بعد از عبور از 

اين بحران چگونه خواهد بود؟
درست است كه سينمارفتن جزو تفريح هاي عمومي جامعه 
محسوب شده و معموالً در سبد اقتصادي خانواده ها جايگاه 
خودش را تا حدودي به دست آورده است اما آيا مردم در اين 
شرايط بحراني باز هم تمايلي به رفتن به سينما دارند؟ معموالً 
ثابت شده كه در شــرايطي كه فضاي جامعه بانشاط بوده از 
سينما خيلي استقبال شده اســت اما وقتي فضاي جامعه، 
فضاي غمگين و بحراني باشد نبايد انتظار استقبال چنداني 
داشته باشيم. در اينجا عالوه بر بحث اقتصاد و هزينه بليت 
ســينما، موضوع روحيه و تمايل افراد براي رفتن به سينما 
مطرح است. عالوه بر اقتصاد، بايد ديد كسي دل و دماغ رفتن 
به سينما را دارد؟ سينما رفتن روحيه مي خواهد. همانگونه كه 
مي دانيد بيشتر تماشاگران سينما قشر جوان و بعد خانواده ها 
هستند. بايد ديد اين نسل جوان حوصله رفتن به سينما را در 
اين شرايط كنوني دارد؟ احتمال مي رود اينها كمتر به سينما 
بروند؟ من واقعا نمي توانم جواب پاســخ اين سؤال را بدهم؛ 

كمي پيچيده است.
  به نظر شما پخش آنالين فيلم هاي سينمايي 
و سينماماشين در اين زمينه مي توانند موفق 

عمل كنند؟
 به نظر بايد به اســتقبال اين روش ها رفت. ضمن اينكه من 

 نامزد دريافت 1378
بالن طاليي )قرمز(،  

جشنواره سه قاره

1378
نهمين فيلم سال )قرمز(، 

دوره چهاردهم انجمن 
منتقدان و نويسندگان 

سينمايي ايران

1381
 دهمين فيلم سال 

)شام آخر(، دوره هفدهم 
انجمن منتقدان و 

نويسندگان سينمايي ايران

نامزد دريافت هرم طاليي 1381
)شام آخر(، جشنواره 

بين المللي فيلم »قاهره«

1381
نامزد دريافت سيمرغ 

بلورين بهترين فيلمنامه 
)صورتي(، دوره بيست و 
يكم جشنواره فيلم فجر

1382
برنده جايزه بهترين 

كارگرداني )شام آخر(، 
بنياد فيلم موسيقي و 

هنر آرپا

1382
نامزد دريافت تنديس 

زرين بهترين فيلمنامه 
)صورتي(، دوره هفتم 

جشن خانه سينما

1382
نامزد دريافت تنديس 

زرين بهترين كارگرداني 
)صورتي(، دوره هفتم 

جشن خانه سينما 

1382
دهمين فيلم سال 

)صورتي(، دوره هجدهم 
انجمن منتقدان و 

نويسندگان سينمايي ايران

1397
نامزد دريافت تنديس 

حافظ بهترين چهره 
تلويزيوني )سي و پنج( 

 دوره نوزدهم جشن 
دنياي تصوير

1397
 برنده تنديس حافظ 
بهترين كارگرداني 

)خفه گي( دوره نوزدهم 
جشن دنياي تصوير

امروز تجهيزات فني مدرن 
شده و به لحاظ كيفيت صدا و 

تصوير شرايط خوبي داريم اما اينكه 
فيلم ديدن در ماشين جواب بدهد يا نه را، 
بايد تجربه و بعد درباره آن قضاوت كرد. 

در كل من معتقدم به هر شكلي كه 
مي توانيم بايد به رشد اقتصاد 

سينما كمك كنيم

زمان افتتاح درايوين 
سينما ونك يعني شهريور 

13۴۸ در تهران بودم البته چون 
ماشين نداشتم از تماشاي فيلم در 
اين درايوين هم تجربه اي ندارم. 

آن زمان از درايوين سينما 
استقبال چنداني نشد
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  عجب رســميه از آلبوم 
بي بي جان

بعضي از خوانندگان و هنرمندان 
هستند كه صرفاً با يك اثرشان 
شناخته مي شــوند. شايد بتوان 
رســول نجفيــان و جمشــيد 
جم را از اين دســت برشــمرد؛ 
هنرمنداني كه به واســطه يك 
اثري كه گل كــرده، در ذهن ها 
مانده اند، از نجفيان، قطعه »عجب 
رسميه« او به شــدت ماندگار و 
شنيده شده؛ قطعه اي كه انگار 
خواننده، سوز خاطرات يك عمر 
خــودش را از حنجره اش بيرون 
داده و آن را چنين شناسنامه دار 
كرده است. ترانه ساز و آهنگساز 
و تنظيم كننده ايــن قطعه نيز 
خود اوســت. اين آلبوم به سال 
1375شمســي منتشــر شد. 
در بخش هايــي از ترانــه آن 
مي خوانيــم: »عجب رســميه 
رســم زمونه/ قصه بــرگ و باد 
خزونه/ ميرن آدما، از اونا فقط/ 
خاطره هاشــون به جا مي مونه/ 
كجاس اون كوچه؟ چي شــد 
اون خونــه؟/ آدمــاش كجان؟ 
خدا مي دونه...« نجفيان درباره 
اين ترانه مي گويد: »ترانه رسم 
زمونه، عصاره 50سال زندگي من 
است. گوشه گوشه تهران براي من 
پر از خاطرات است كه هيچ گاه 
فراموش نمي كنم. آدم هايي در 
زندگــي ام نقش داشــته اند كه 
برخي از آنها ديگــر در جمع ما 
نيستند، از پدر و مادر و پدربزرگ 
و مادربزرگ گرفته تا دوستان و 
آشنايان. اما شــايد جرقه اصلي 
سرودن اين شــعر زماني در من 
زده شــد كه خانه دوره كودكي 
من را ويــران كردند و به جايش 

ساختمان نويي ساختند«.

خاطره هاي جانسوز
1 پيشنهاد

هواي گريه با من
2 پيشنهاد

  تصنيف هــواي گريه از 
آلبوم نسيم وصل

همايــون شــجريان در ابتدا 
نوازندگي مي كــرد. اما در يك 
كنســرتي كه پدرش سرمايي 
هم خــورده بــود، قرار شــد 
همخواني داشته باشد. استاد 
شــجريان هم ديد كه نه، مثل 
اينكه درون اين پســر چيزي 
وجود دارد كــه او را مي تواند 
تبديل به يكــي از خوانندگان 
ســنتي ايران كنــد. و حاال، 
همايــون شــجريان يكي از 
پرچمداران آواز سنتي در ايران 
است؛ هرچند كه هر از چندي 
ســعي مي كند از اين فضا دور 
شــده يا در نهايت به موسيقي 
تركيبي هــم روي خوشــي 
نشان بدهد. يكي از قطعه هاي 
به شدت شنيده شده و محبوب 
از همايون، تصنيف هواي گريه 
است كه روي شعري از سيمين 
بهبهاني، شــاعر و غزلســراي 
مطــرح ايراني خوانش شــده 
اســت. اين قطعه كه در آلبوم 
نسيم وصل منتشر شده بود، به 
سال 1380راهي بازار موسيقي 
ايران شد و حســابي هم سر و 
صــدا كــرد. در بخش هايي از 
شعر ســيمين بهبهاني كه با 
جنجره همايون خوانده شده 
است، مي خوانيم: »نه بسته ام 
به كس دل، نه بســته كس به 
من دل/ چو تخته پاره بر موج، 
رها رها رها من/ ز من هر آنكه 
او دور، چو دل به سينه نزديك/ 
به من هر آنكه نزديك، از او جدا 
جدا من.../ ستاره ها نهفتم، در 
آســمان ابري/ دلم گرفته اي 

دوست، هواي گريه با من...«

چرا خشمگين مي شويم و چطور مي توانيم مهارت كنترل خشم را بياموزيم؟

دور كردن كبريت 
از انبار باروت

راننده سرش را از پنجره ماشين بيرون برده و 
بر سر راننده اي ديگر فرياد مي كشد، اما انگار دلش 

خنك نشده و بدش نمي آيد براي دست به يقه شدن پياده شود. 
نمره اش در امتحان كمتر از آن چيزي است كه توقع داشت، بنابراين 

جواب سالم هيچ كس را نمي دهد و كيفش را پرت مي كند روي زمين. رئيسش 
كارهايي را كه وظيفه او نيست روي سرش ريخته و او توانايي نه گفتن نداشته، 

پس خشمش را پشت تلفن بر سر نزديك ترين دوستش خالي مي كند. حساب و 
كتاب هايش به هم ريخته و فكر مي كند با محكم به هم كوبيدن در اتاق، خشمش 

فروكش مي كند. همه ما در موقعيت هاي مختلف، ميزان متفاوتي از خشم را 
تجربه مي كنيم، اما حتما واكنش هايمان نسبت به خشمگين شدن شبيه به 

هم نيست. خشمگين شدن طبيعي و ناگزير است اما پرخاشگري و ابراز 
خشم به هر روشي، اصال طبيعي نيست. مي خواهيد بدانيد چطور 

بايد مهارت كنترل خشم و رفتار صحيح موقع بروز اين 
احساس را ياد بگيريد؟ با هم  راه هاي 

آن را مرور مي كنيم.

نشانه هاي 
جسماني خشم را 

بشناسيم
خشم هم مانند احساسات ديگر، با تغييرات رواني و بيولوژيكي 

همراه است. زماني كه عصباني مي شــويم، ضربان قلب و فشار خون، 
همينطور ســطح هورمون هاي انــرژي، آدرناليــن و نورآدرنالين بــاال مي رود. 

ســردردهايي كه گاه ميگرني هستند شروع مي شوند. احســاس درد در قفسه سينه پيدا 
مي كنيم. بعضي از ما ممكن اســت دندان هايمان را محكم روي هم فشــار دهيم يا دندان قروچه 

كنيم، قرمز شدن پوست و گرگرفتگي در بعضي افراد ديده مي شود. خشم عضالت قلبي را تحت تأثير 
قرار مي دهد و توانايي قلب براي پمپاژ خون را كاهش مي دهد. ممكن است حالت هاي حساسيت يا اختالل 

پوستي به وجود بيايد، مانند اگزما، آكنه و زگيل. از گفته ها و نحوه صحبت كردن شخص يا تن صدايش مي توان 
فهميد كه عصباني است. عصبانيت از طريق حركات بدن و عاليم غيركالمي هم قابل تشخيص است، مثال 

تالش براي بزرگ تر ديده شدن، خيره شدن، مشت كردن دست ها و اخم كردن. بعضي افراد در پنهان كردن 
عصبانيت خود بسيار خوب هستند و به راحتي نمي توان عاليم جسماني آنها را شناسايي كرد. با اين 

حال حمله جسماني واقعي بدون عاليم به ندرت رخ مي دهد. عوارض جسماني خشم مي توانند 
واقعا جدي باشند؛ چرا كه بدن هاي ما تحمل سطح باالي آدرنالين يا كورتيزول را در طوالني 
مدت و به صورت مداوم ندارد. درد در ناحيه سر و كمر، فشــار خون باال كه مي تواند در 
موارد حاد باعث مشكالتي مانند سكته قلبي شود، مشكالت در خوابيدن، مشكالت 
گوارشي، اختالالت پوستي، آستانه درد پايين و سيستم ايمني 

ناقص، مي توانند پيامدهاي جســماني ناشي از 
خشم باشند.

خشم 
از بين نمي رود

 فراموش نكنيد كه نمي توانيد خشم را از 
بين ببريد و از بين بردن آن هم ايده خوبي نيست. 

با وجود تمام تالش هايتان، اتفاقاتي خواهند افتاد كه شما 
را خشمگين مي كنند و گاهي اوقات اين خشم از نوع موّجه آن 

است. زندگي پر از نااميدي، درد، فقدان و اَعمال غيرقابل پيش بيني 
ديگران است. اين حقيقتي اســت كه نمي توانيد آن را تغيير 

بدهيد، امــا مي توانيد ميزان تأثير ايــن حوادث را روي 
خودتان كم كنيد. كنترل خشم مي تواند در درازمدت 
جلوي ناراحتي هاي بيشــتر شــما را 

بگيرد.

اين 
در درمان دارد

از خشمگين شدن راه فراري نيست، درست است 
كه بعضي ها كمتــر اين حس را تجربــه مي كنند اما به 

هرحال خشم، جزو شايع ترين احساساتي است كه خيلي احتمال 
دارد با آن مواجه شويم. ما معموال در مواجهه با خشم، 3انتخاب پيش رو 

داريم: آن را به درون خود بريزيم و ســركوب كنيم كه منجر به نابودي و صدمات 
بسياری به روح و جسممان مي شود، آن را فرياد بزنيم و با خشونت سر ديگران خالي كنيم 

كه منجر به نابودي و آسيب ديگران و مخدوش شــدن روابطمان مي شود يا آن را بپذيريم و با 
كنترل و جهت دادن مثبت به آن، اين انرژي بزرگ را مهار كرده و در پيشبرد اهداف سازنده از آن 
سود ببريم. شايد كمي عجيب به نظر برسد اما از شدت اين نيروي مهارنشدني، مي توانيم در راه هاي 

مفيدي استفاده كنيم. اول اين واقعيت را بپذيريم كه خشمگين هستيم، بعد تصميم بگيريم 
كه چه كاري مي توانيم درباره آن انجام دهيم. بايد بدانيم حق انتخاب و مســئوليت يك 

شيوه پاسخ دهي مناسب در هنگام عصبانيت با ماست. نبايد به بهانه عصبانيت دست 
به رفتارهاي پرخاشگرانه بزنيم. اين خشم نيست كه باعث مي شود به شيوه هاي 
خاص عمل كنيم، بلكه اين ما هستيم كه عصبي مي شويم و تصميم مي گيريم 
كه يا به شيوه اجتماعي پسند و قابل قبول يا به شيوه غيراجتماعي 
و غيرقابل قبول واكنش نشان دهيم. بنابراين 

درد خشم، بي درمان نيست.

منطق، 
دشمن خشم

بيشتر وقت ها منطق، خشــم را شكست مي دهد. 
خشم حتي وقتي موجه باشد، مي تواند به سرعت به يك 

عمل غيرمنطقي تبديل شــود. بنابراين از منطق استفاده كنيد. 
به خودتان يادآوري كنيد كه دنيا با شما سِر جنگ ندارد و شما درست مثل 

انسان هاي ديگر، سختي هاي زندگي روزمره را تجربه مي كنيد. هر بار كه احساس 
كرديد خشم در حال شكســت دادن شماست، از منطق اســتفاده كنيد تا به يك ديدگاه 

متعادل تر برسيد. آدم هاي عصباني معموال در اين زمينه ها متوقع مي شوند: انصاف، قدرداني، 
توافق و انجام كارها به شيوه اي كه آنها مي گويند. همه  ما خواهان اين چيزها هستيم و اگر به آنها 
نرسيم، نااميد مي شويم، اما انسان هاي خشمگين اگر به اين چيزها نرسند، نااميدي شان به خشم 

تبديل مي شود. اما گفتن »من فالن چيز را مي خواهم« سالم تر از گفتن »من بايد فالن چيز را 
داشته باشم« است. وقتي قادر نباشيد به چيزي كه مي خواهيد برسيد، واكنش هاي معمولي 

را تجربه خواهيد كرد، نااميدي، سرخوردگي و آسيب، همه   اينها جز خشم و عصبانيت. 
برخي افراد از خشم براي اجتناب از تجربه  واكنش هاي معمول استفاده مي كنند، 
اما اجتناب باعث از ميان رفتــن اين واكنش ها نمي شــود. وقتي عصباني 
هستيد، تفكر شــما بســيار اغراق آميز و بيش از حد پرشور و 

هيجان مي شود. سعي كنيد افكار منطقي تر 
را جايگزين آن افكار كنيد.

نيلوفر ذوالفقاري

   چرا خشمگين مي شويم؟
طبيعت خشــم كه براســاس ترس هاي طبيعي ما و براي 
محافظت از ما بروز مي كند، داليل ديگري نيز براي خشم 
وجود دارد كه از نقص هاي شــخصيتي ما سرچشــمه 
مي گيرد. هر چه ميزان خودشــيفتگي در ما باالتر باشد 
بيشتر در معرض خشم آشــكار يا خشم پنهان هستيم. 
كساني كه خود را در زندگي بي پناه يا قرباني مي دانند 
دچار خشم فراواني درون خود هستند. اين افراد به محض 
احساس خطر، خشم را راه دفاعي براي خود مي دانند. 
كساني كه احساسات و نيازهاي خود را چه در كودكي و 
چه در بزرگسالي سركوب مي كنند خشم زيادي را درون 
خود ذخيره كرده اند. كساني كه نمي توانند از موضع خود 
دفاع كنند، براي خود احترام قائل شوند و در جايي كه بايد، 

»نه« بگويند، دچار خشم شده و اين خشم رفته رفته درون 
آنها تلنبار مي شود. هر چه گســتره توقعات ما وسيع تر باشد 

خشم و عصبانيت ما نيز بيشتر است و بسياري از توقعات ما نيز 
توقعات عصبي هستند. زماني كه فرد بنياني سست داشته باشد، 

خود را به درستي نشناسد و به خود و توانمندي ها و شخصيت خود 
شك داشته باشد، با هر تهديدي خشمگين شده و بنابراين يا آماده جنگ 

براي اثبات خود مي شود يا فرار مي كند. هر چه نياز به پذيرفته شدن در فرد 
عميق تر باشد، تالش ها و تنش هاي او جهت جلب رضايت ديگران بيشتر شده و 

با كوچك ترين ناكامي فرو  مي ريزد و خشمگين مي شود.

علت هاي عصبانيت خود را شناسايي كنيد. موقعي كه بدانيد چه چيزي شما را از كوره در مي برد، پيشاپيش آمادگي خواهيد داشت. يكي از مهم ترين كارهايي مهارت هاي الزم براي كنترل خشم
كه بايد در آن مهارت پيدا كنيد، اين است كه نشانه هاي خشم خود را شناسايي كنيد. به طور مثال آيا وقتي داريد عصباني مي شويد دندان هايتان را به هم فشار 

مي دهيد؟ آيا شانه هاي شما جمع مي شود؟ آيا دچار تپش قلب مي شويد؟ اين نشانه ها را مثل يك چراغ خطر به ذهن بسپاريد.

به نشانه هاي خشمتان 
پاسخ بدهيد، وقتي متوجه 
شديد كه داريد عصباني 

مي شويد، كمي صبر كنيد، 
مثال تا 10بشماريد، چند تا 

نفس عميق بكشيد، از پنجره 
بيرون را تماشا كنيد و هر 

كاري كه به آن وسيله بتوان 
وقت را خريد تا مغز شما 

فرصت دريافت و رسيدگي به 
پيام هاي هيجاني را پيدا كند.

زماني را به آرام سازي 
اختصاص دهيد، قبل از مقابله 

با شخص يا وضعيتي كه 
شما را عصباني كرده، راهي 
پيدا كنيد تا كمي از انرژي 
احساسي و هيجاني خود را 

تخليه كنيد. مثال برويد كمي 
قدم بزنيد، خانه را تميز كنيد 
يا فعاليتي كه كمي از انرژي 

شما را بگيرد.

خشمتان را سركوب نكنيد، 
اگر خشم شما ناشي از چيزي 
است كه كسي گفته يا انجام 
داده، برويد و با همان شخص، 
رو در رو صحبت كنيد. البته 
او را به رگبار اتهامات لفظي 
نبنديد. فقط راجع به همان 
موضوع با او حرف بزنيد و 
قضاوت كلي را كنار بگذاريد.

براي خشم خود شير اطمينان 
پيدا كنيد. به دنبال راه هاي 
ابداعي مخصوص خودتان 
براي تخليه انرژي حاصل از 
خشم بگرديد؛ مثال گوش 
كردن به موسيقي كه براي 

اينطور وقت ها انتخاب 
كرده ايد، نقاشي كردن، 

ورزش يا نوشتن براي تخليه 
انرژي رواني.

نصحيت پذير باشيد، اگر 
احساس مي كنيد اغلب اوقات 

عصبي هستيد، به افرادي 
كه نگران شما هستند مثل 
اعضاي خانواده يا دوستان 

اعتماد كنيد و از آنها بخواهيد 
تا شما را در يافتن راه حلي 
مناسب براي برخورد با اين 
مشكل ياري كنند يا با يك 
روانشناس مشورت كنيد.

نگاه طنزآميز مي تواند از راه هاي 
مختلف، خشم را خنثي كند 
و به شما كمك كند به ديدگاه 

متعادل تري برسيد. وقتي 
عصباني مي شويد و مي خواهيد 
به كسي ناسزا  بگوييد، لحظه اي 
درنگ كنيد و به حرف هايتان و 
اثراتش بر فرد مقابل فكر كنيد. 
خشم يك احساس جدي است، 
اما اغلب با داليلي همراه است 
كه اگر به آنها توجه كنيد، باعث 

خنده تان مي شوند.

تكنيك هاي ساده تمدد 
اعصاب از قبيل تنفس عميق و 
تصورات آرام بخش مي توانند 

به فرونشاندن احساس 
خشم كمك كنند. كتاب ها 
و دوره هايي هم وجود دارند 
كه تكنيك هاي تمدد اعصاب 
را آموزش مي دهند و زماني 
كه شما اين تكنيك ها را 

ياد بگيريد، مي توانيد در هر 
موقعيتي از آنها استفاده كنيد.

نفس عميق بكشيد و سعي كنيد 
كه از ديافراگم نفس بكشيد. 
نفس كشيدن از سينه شما را 
آرام نمي كند. پشت سر هم 

كلمه اي كه برايتان بار آرامش 
دارد، مثل سخت نگير يا آرام 

باش را هنگام تنفس عميق تكرار 
كنيد. با تصويرسازي ذهني 
خود، تجربه اي پر از آرامش را 
تجسم كنيد. اين تجربه ممكن 

است كامال ساختگي يا از 
خاطرات شما باشد.

   مديريت و كنترل خشم 
خشم يك احساس كامال طبيعي است كه همه موجودات به غريزه آن را در خود دارند و براي بقا الزم و ضروري 
است. مشكل زماني است كه خشم از حد فراتر مي رود و نمي توانيم آن را مديريت و كنترل كنيم و به شكلي 
مخرب براساس آن عمل مي كنيم. عواملي مانند ترافيك، آلودگي هوا، مصرف غذاهاي پر چرب، شور و تند، 
تماشاي فيلم هاي خشن و گوش كردن به بعضي موسيقي ها باعث بروز خشم در بعضي افراد مي شود. از طرف 
ديگر هر انساني در زندگي شخصي خود و در جهت رسيدن به اهداف و ايجاد ارتباط با محيط و اطرافيان، با 
موانع زيادي مواجه است كه اين موانع، حس ناتواني را در او افزايش مي دهد. همين عامل باعث بروز رفتارهايي 

مثل خشم، عصبانيت، فرياد و گاهي گريه مي شود. 

   دردسرهاي خشم فروخورده
زماني كه جلوي خشــم خود را مي گيريد، درباره آن فكر نمي كنيد و در عوض فكر خود را 
متمركز بر موضوعي ديگر مي كنيد. مشكل سركوب خشــم اين است كه زماني كه اجازه 
تخليه خشم از راه هاي صحيح را به خود نمي دهيد و آن را درون خود حبس مي كنيد، اين 
احساس شما حركتي دروني پيدا مي كند و از درون به شما آسيب وارد مي كند. گاهي حتي 
ميزان آن هم تشديد مي شود و باعث بروز بيماري هايي مانند تنش هاي قلبي، فشار خون 
و... مي شود. خشم را مي توان سركوب كرد، شما جلوي خشم تان را مي گيريد، هدف تان اين 
است كه خشم تان را مهار يا سركوب كنيد و آن را به يك رفتار سازنده تر تبديل كنيد. خطر 
نهفته در اين نوع واكنش اين است كه شايد بتوانيد واكنش بيروني  را به خشم به شكل مثبت 

ابراز كنيد، اما واكنش دروني شما به خشم، همچنان منفي خواهد بود.

   كنترل خشم در روابط خانوادگي
يك آتشفشان فعال شده بر اثر خشم، مي تواند روابط خانوادگي 
ما را كه حتمــا برايمان اهميت ويــژه اي دارد، تحت تأثير قرار 
دهد. حتي ممكن است موقع خشم دست به رفتاري بزنيم 
كه بعدا پشيماني از آن هم سودي نداشته باشد. اينجاست 
كه داشتن مهارت كنترل خشم دوچندان مهم مي شود. 
قدم اول اين اســت كه به نشــانه هاي بروز خشم دقت 
كنيد. موقع خشم ابتدا نشانه هاي هشدار دهنده آن بروز 
مي كند. با شناخت اين نشانه ها و كنترل آنها مي توانيم از 
شدت گرفتن خشم جلوگيري كنيم. تغييرات بدني مثل 
افزايش ضربان قلب، افزايش فشــارخون، منقبض شــدن 
عضالت، تغيير تنفس، مشت شدن دست ها و به هم فشردن 
دندان ها از نشانه هاي فيزيولو ژيك خشــم است و وقتي اين 
نشــانه ها را ديديم، يعني آتشفشــان آماده فعال شدن است و 
بايد به فكر راه حل باشــيم. اگر در ميانه هاي يك بحث هستيد 
و حس مي كنيد كم كم خشمگين شده ايد، مراقب كالم خود 
باشــيد. تحقير، توهين، تهديد، سرزنش و پرخاشگري نكنيد. 
دقت كنيد اگر صدايتان بلندتر شده، به تندي يا با پرخاشگري 
صحبت مي كنيد، كمي مكث كنيد تا آرام شويد. بعضي وقت ها 
الزم اســت موقعيت را ترك كنيد. زماني كــه فكر مي كنيد 
درصورت ادامه بحث، ديگر نمي توانيد خشم خود را كنترل كنيد، 
صحبتتان را به زمان ديگري موكول كنيد. با اين كار به خود و طرف 
مقابلتان فرصت مي دهيد تا از عصبانيت و خشــم فاصله بگيريد و 

رفتار مناسب تري داشته باشيد.

از نظر روانشناسان انواع مختلفي از خشم وجود دارد كه البته خيلي 
هم ضروري نيست به شكل تخصصي آنها را بشناسيم. كافي 

است بدانيم خيلي اوقات حق داريم خشمگين شويم و احساسمان 
طبيعي است، اما اين موضوع باعث نمي شود بر سر هر موضوعي 
به خودمان حق خشمگين شدن و بدتر از آن، ابراز آن به هر شكلي 

را بدهيم. درست است كه خشم يك هيجان بهنجار است ولي 
نحوه مقابله و كنار آمدن ما با آن بسيار مهم است

طرح: محمد علي حليمي



كمك مؤمنانه به بي بضاعت ها 
تالوكار تيم ملي ووشو دستي هم در فعاليت هاي خيرخواهانه دارد و معموال پاي ثابت همه 
پويش هايي است كه ورزشــكاران براي كمك به افراد نيازمند ايجاد مي كنند. زهرا كياني 
به اتفاق ساير ورزشــكاران ملي پوش اصفهاني، پويش »كمك مومنانه« را براي كمك به 
خانواده هاي بي بضاعت ايجاد كرده اند و قصدشان هم دستگيري از افرادي بوده كه بعد از 
شيوع كرونا شغل و درآمدشان را از دست داده اند. او مي گويد: »اين پويش با همكاري اداره 
كل تربيت بدني استان اصفهان ايجاد شده است. خيلي از مردم وضعيت اقتصادي مناسبي 
ندارند و شيوع كرونا هم باعث شده شغل شان را از دست بدهند. وقتي شغلي نباشد درآمدي 
هم نيست و كرونا كساني كه به نان شب محتاج بودند را محتاج تر كرده. هدف ما اين است كه با 
كمك كساني كه تمكن مالي دارند دست اين افراد را بگيريم چون معتقديم مردم براي حرف 
ورزشكارها ارزش و احترام خاصي قائلند. وقتي مي خواهم به مسابقه بروم، دايركتم از 

دعاهاي خير مردم پر مي شود و به همين دليل تصميم گرفتيم از اين 
انرژي مثبت براي كمك به افراد محتاج استفاده كنيم«.

11 توپ خانه

اصفهان با زاينده رود زيباست
زهرا كياني، سال ها قبل به اتفاق خانواده اش از شهركرد به اصفهان مهاجرت كرده و اين مهاجرت ناخواسته 
با زندگي ورزشي اش بي ارتباط نيست.او رنج زندگي در شــهري غيراز محل تولدش را به جان خريده تا 
زيرنظر مربي اش تمرين كند و به همان جايي برســد كه اكنون ايستاده است؛»وقتي استاد بني طالبي از 
شهركرد به اصفهان رفت، كارم سخت شد چون در 10سالگي هر روز بايد از شهركرد به اصفهان مي رفتم 
تا زيرنظر مربي ام تمرين كنم.هفته اي يك بار، آن هم آخر هفته ها مسير دو ساعته را طي مي كرديم تا به 
اصفهان برسيم و تمرين كنم. استاد بني طالبي چند نفر از شاگردان ارشدش را انتخاب كرده بود كه ما را 
در شهركرد تمرين بدهند اما كسي كه مي خواهد در ورزش به موفقيت برسد بايد حرفه اي و زيرنظر استاد 
مجرب تمرين كند. به همين دليل پدر و مادرم به خاطر من به اصفهان مهاجرت كردند. پدرم معلم است 

و يادم هست كه تا يك سال هر روز براي تدريس به شهركرد مي رفت و برمي گشت.« تالوكار تيم ملي 
بعد از حدود 10سال به زندگي در اصفهان عادت كرده و با زيبايي هاي اين شهر تاريخي خو گرفته و 

دغدغه اش پرآب ماندن زاينده رود است؛»اصفهان به خاطر زاينده رود برايم شهر جذابي است؛ 
به خصوص در روزهايي كه پرآب است. وقتي رودخانه خشك باشد خيلي دلگير مي شوم و 

تماشاي زاينده رود بدون آب خيلي غم انگيز است. تجربه 10ساله زندگي من در اصفهان 
مي گويد اين شهر با زاينده رود پر آب زيبايي دو چنداني دارد.«

تا پنج  سالگي در روستا زندگي مي كردم 
كسي كه از 10سالگي به مسابقات بين المللي اعزام شده و مدام در حال تمرين و مسابقه است قاعدتا فراغت چنداني 
ندارد.زهرا كياني مي گويد ووشو و تالو همه فراغتش را پر كرده و اگر مجالي داشته باشد، تماشاي فيلم مسابقات را 
تالو را به هر تفريحي ترجيح مي دهد؛ »فيلم مسابقات داخلي چيني را مدام نگاه مي كنم. تالو جزئياتي دارد كه شايد 
با نگاه كردن به سبك اجراي چيني ها آنها را ياد بگيرم. فيلم مسابقات داخلي در سايت هاي خارجي پيدا مي شود و 
به راحتي در دسترس است.« ملي پوش ووشو مي گويد فقط يك كار به جز تمرين و مسابقه حالش را خوب مي كند و 
آن هم رفتن به روستاي هرچگان و بوئيدن چارقد مادربزرگ است؛ »مادربزرگم در روستاي هرچگان شهركرد يك 
خانه باصفا دارد كه مرا ياد دوران كودكي مي اندازد. من تا 5سالگي در روستا زندگي مي كردم و به همين دليل وقتي به 
خانه مادربزرگ مي روم آن روزها برايم تداعي مي شود. گاهي اوقات حسرت مي خورم كه چرا زندگي در روستا 
را ترك كرديم،  اي كاش بيشتر آنجا مي مانديم.« بيشتر ورزشكاران حرفه اي يك درد مشترك دارند و آن 
هم حضور مداوم در تمرين و مسابقه و از دست رفتن فرصت سفر به شهرهاي دور و نزديك به اتفاق خانواده 
است. زهرا كياني پاي ثابت اينگونه سفرهاست و گاهي از شدت تمرين و مسابقه به طبيعت بكر شمال كشور 
پناه مي برد؛ »ما درعباس آباد يك خانه داريم اما به حدي درگير تمرين و مسابقه مي شوم كه كمتر پيش 
مي آيد به آنجا برويم. سفرهايي از اين دست براي ورزشكاران ملي نوعي مديتيشن است اما در سفر هم دست 

از تمرين بر نمي دارم و معموال كنار ساحل تمرين مي كنم.«

  اصال چطور شد كه به ووشو و سبك تالو 
عالقه مند شديد؟

من مستقيما سراغ تالو نرفتم. از 6تا 8سالگي ژيمناستيك 
كار مي كردم و به پيشــنهاد يكي از دوستانم سراغ ووشو 
و تالو رفتم. پدر و مادرم از همان كودكي قصد داشــتند 
جز ژيمناستيك مرا در رشته ورزشــي ديگري ثبت نام 
كنند چون مي خواستند در رشته اي كار كنم كه اعزام به 
مسابقات بين المللي هم داشته باشد. شايد آنها از همان 
موقع مي دانستند كه مي توانم وارد ورزش قهرماني شوم. 
به هر حال با دعوت يكي از دوســتانم به باشــگاه رفتم و 
تمرين ووشــوكارها را از نزديك تماشا كردم. وقتي وارد 
سالن شدم و بچه ها را با لباس هاي رنگي و مخصوص تالو 
ديدم به اين ورزش عالقه مند شــدم. قبل از اين ماجراها 
تصورم اين بود كه ووشو يك ورزش مبارزه اي و درگيرانه 
است اما وقتي ديدم بچه ها با آن لباس هاي زيبا و رنگارنگ 
تالو اجرا مي كنند، تفــاوت تالو را به عنوان يك ســبك 
نمايشي با ساندا كه مبارزه تن به تن است، احساس كردم 

و مشتاق شدم.
  چرا خانواده اصرار داشتند كه در سطح 

قهرماني ورزش كنيد؟
پدر و مادرم از همان ابتدا مي خواستند در ورزش به يك 
جايي برسم و به همين دليل از همان روز اول كه به سالن 
ژيمناستيك رفتم بناي آنها بر حمايت بود. يك سال بعد از 
اينكه ژيمناستيك را شروع كردم قهرمان مسابقات استاني 
شدم و مربي و اطرافيان مدام مي گفتند استعداد دارم و 
آينده درخشاني در انتظار من است. وقتي مادرم با مربي ام 
مشورت كرد متوجه شــد كه اگر غير از ژيمناستيك در 

رشته ديگري هم كار كنم آينده روشني خواهم داشت.
  پيشرفت شما در تالو بسيارسريع بود. 
روندي كه در تالو طي كرده ايد اهالي ورزش 
را به اين نتيجه رسانده كه بايد منتظر ظهور 
يك ورزشكار بزرگ بود. اين روند را چگونه 

طي كرديد؟
كمتر از يك سال بود كه ووشو كار مي كردم و به تيم ملي 
دعوت شدم. 2 ســال اول به هيچ مسابقه اي اعزام نشدم. 
نخستين بار در ســال 2010و در رده سني نونهاالن به 
مســابقات جهاني ســنگاپور رفتم و مدال نقره گرفتم. 
سال بعد در مسابقات آســيايي نونهاالن يك طال و يك 
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  قطعه دروغه از آلبوم قلب 
يخي

اين آلبوم به سال 1390شمسي 
منتشــر شــده اســت. در آن 
سال ها سريال نمايش خانگي 
»قلب يخي« خيلي سر و صدا 
كرده بود و به همان نســبت، 
قطعه هايي كه در اين ســريال 
خوانده مي شــد نيز به شدت 
ديده شدند. يكي از معروف ترين 
قطعه ها كه به نوعي تبديل به 
شناسنامه مازيار فالحي شد، 
همين قطعه بــود. فالحي، در 
كل خواننــده اي پاپ خــوان، 
عاشقانه خوان و البته آرام خوان 
است و در غالب قطعه هاي او، 
اثري از ريتم تنــد و تن باالي 
صدا و... نيســت. بــه واقع او را 
مي توان صداي آرام عشــق در 
ميان پاپ خوانان ايراني قلمداد 
كــرد. جالب اينكه ترانه ســرا، 
آهنگســاز و تنظيم كننده اين 
قطعه هم خود او بوده است. در 
بخش هايــي از ترانه اين قطعه 
مي خوانيم: »همــه ميگن كه 
تو رفتــي/ همه ميگــن كه تو 
نيستي/ همه ميگن كه دوباره 
دل تنگمو شكستي/ دروغه.../ 
چه جوري دلــت ميومد/ منو 
اينجوري ببيني/ با ستاره ها چه 
نزديك/ منو تو دوري ببيني/ 
همه گفتن كه تــو رفتي/ ولي 
گفتم كه دروغه...«. اما بشنويد 
از داستان جالب تر اين قطعه: 
شايد بيشتر شــما تصور يك 
عشق رايج را از اين قطعه داشته 
باشيد، اما »دروغه« كاري بود 
كه اين خواننده و آهنگساز براي 
پدرش نوشــته بود و دوري او. 
پدر فالحي، در روزگار نوجواني 

اين خواننده درگذشت.

  از كرخه تا راين
فيلــم »از كرخــه تــا راين« 
به خودي خود، يك اتفاق مهم 
سينمايي در سال 1371بود. اما 
موسيقي آن يك اتفاق خاص تر 
بود. ســاخته مجيد انتظامي، 
به قدري روي اين فيلم نشست 
و به قدري مقبول جامعه ايراني 
واقع شد كه تا سال ها مراسم ها، 
از اين موسيقي استفاده مي شد 
و صداوســيما، هزاران بار آن را 
بازپخش كرده. حتي شاعران 
نيز با اين موســيقي شعرهاي 
زيادي را بازخواني كرده اند. در 
واقع از كرخه تــا راين، جزو آن 
دست موسيقي فيلم هايي بود 
كه از خود فيلــم جلوتر رفت و 
ماندگارتر شد. اين نواي غمگين، 
تا درون مغز استخوان آدمي نفوذ 
مي كند و آن ســوت شنيدني 
عليرضا خورشــيدفر، حالتي 
منحصر به فرد و تكرارناشدني 
به آن بخشيده است. هنوز هم 
مي توانيــد به مناســبت هاي 
مختلف اين موسيقي را بشنويد. 
جالب اينكه خود خورشيدفر 
هم تصور نمي كــرد در چنين 
اثري با اين حــد از ماندگاري 
ســوت بزند. ديگــران تصور 
مي كردند كه اين نواي ماندگار 
ســوت، با دســتگاه زده شده 
است. خورشــيدفر به واسطه 
اين هنــرش با آهنگســازان 
ديگر هــم كار كــرد، اما هيچ 
كدام شان از كرخه تا راين نشد 
كه نشــد. انتظامي را بيشتر با 
همين موســيقي فيلم هايش 
مي شناسيم كه جوايز مختلفي 

را هم دريافت كرده اند.

2 پيشنهاد

همه ميگن كه تو رفتي...

آن سوت ويرانگر

1 پيشنهاد

 گفت وگو با زهرا كياني، تالوكار تيم ملي ووشوي ايران
 كه ركورددار كسب مدال در ورزش بانوان است 

يك روز قهرمان 
المپيك می شوم

نوابغ ورزش ايران را نه مي توان محصول آكادمي هاي تخصصي دانست و نه نتيجه 
فعاليت مستمر پايگاه هاي استعداديابي كه در كشورهاي صاحب ورزش، مهم ترين 

مركز تربيت ورزشكاران به شمار مي روند. قريب به اتفاق اسطوره هاي ورزش 
ما يا به طور خودجوش رشد كرده اند يا مورد حمايت خانواده ها بوده اند. زهرا 
كياني، تالوكار تيم ملي ووشوي ايران كه كلكسيوني از مدال هاي آسيايي و 
جهاني را در كارنامه اش دارد يكي از نوابغي است كه درست در چنين بستري 
رشد كرده و بدون شك در آينده از او بيشتر خواهيم شنيد؛ دختر 20ساله اي 
كه تاكنون 23مدال در مسابقات بين المللي و در رده هاي مختلف سني به گردن 
آويخته و در اوج جواني به يكي از ركوردداران ورزش ايران بدل شده است. او 
نخستين بانوي مدال آور تالو در بازي هاي آسيايي است و مي تواند به سيطره 
چند ده ســاله چيني ها در تالوي زنان پايان بدهد. موفقيت هاي بي بديل زهرا 

كياني نشان مي دهد حمايت از يك ورزشكار حرفه اي تا چه حد مسير 
زندگي اش را تغيير مي دهد و عمر دوران قهرماني يك ورزشكار 

را طوالني مي كند. تالوكار تيم ملي از كودكي حمايت تمام قد 
خانواده اش را پشت سر خودش احساس كرده و چشم اندازي 
كه براي خودش ترسيم كرده، ايستادن روي سكوي قهرماني 
المپيك است. اگر تالو از دوره هاي بعد وارد فهرست بازي هاي 
المپيك شود، زهرا كياني را مي توان يكي از شانس هاي مسلم 

قهرماني دانست. كارنامه ورزشي و كلكسيون مدال هاي او چنان 
پر و پيمان است كه مي توان روي قهرماني اش در المپيك شرط 

بست؛ او كسي است كه مي تواند روي بام ووشوي جهان بايستد.

مهرداد رسولي

ثبت نام كنند.
  از بين بچه هايي كه در تالو ثبت نام كردند 

چند نفر در حد قهرماني كار مي كنند؟
هيچ كدام؛ چون تالو يك رشته ورزشي منحصر به فردي 
است كه پيگيري ورزشكار و حمايت خانواده را توأمان 
مي خواهد. در اين سال ها خيلي استعدادها را ديدم 
كه يا مــورد حمايت خانواده نبودند يا خودشــان 
تمايلي براي ادامه ورزش نداشــتند. من معتقدم 
مي توانستيم زهرا كياني هاي ديگري هم داشته باشيم 
اما بنا به همان داليلي كه گفتم ورزش ايران از داشــتن 
آنها محروم شد. يك مجموعه عواملي بايد دست به دست 
هم بدهد تا يك قهرمان ورزشي به موفقيت برسد. من از 
كودكي تمرينات سختي را انجام مي دادم و هميشه هم 
مورد حمايت خانواده ام بوده ام. هنوز هم در 20سالگي با 
پدر و مادرم به باشگاه مي روم و به خانه برمي گردم. اين 

براي ورزشكار حرفه اي يك شانس بزرگ است.
  االن در مجموع چند مــدال جهاني و 

آسيايي داريد؟
تا االن 23مدال گرفته ام.

  در ورزش ايران كسي را سراغ داري كه از 
اين تعداد بيشتر مدال گرفته باشد؟

در ووشو و تالو كسي را نمي شناسم كه از من بيشتر مدال 
گرفته باشد اما از ورزش هاي ديگر خبر ندارم.

  كدام يك از 23مدالي كه تاكنون گرفتيد 
برايتان با ارزش تر است؟

بدون ترديد مدال نقره بازي هاي آسيايي جاكارتا برايم 
ارزش بيشــتري دارد؛ چون احســاس مي كنم معجزه 
زندگي ام بود. براي من كه تازه وارد تيم ملي بزرگساالن 
شــده بودم، مدال گرفتن در بخش تالــو كه بيش از هر 
چيزي به تجربه نياز دارد يك ماموريت غيرممكن بود كه 
به سرانجام رسيد. من اصوال تحت هر شرايطي به توانايي 
خودم ايمان دارم و در سخت ترين شرايط اطمينان دارم 
كه مي توانم از پس كارها بربيايم اما يادم هســت به هر 
كســي مي گفتم در بازي هاي آسيايي مدال مي گيرم 
تعجب مي كرد و مدام از من مي خواستند واقع بين 

باشم.
  واقع بينانه اش چه بود؟

خيلي ها مي گفتند در نخســتين 
حضورت تجربه كسب كن. شايد 
هم حق با آنها بود. مدال گرفتن 
در بازي هاي آسيايي به خصوص 
در بخش تالو كه بــه مجموع 2 فرم 
مدال مي دهند خيلي سخت است. رقباي 
سرسخت چيني و چندين كشور شرق آسيا كه خودشان 
را صاحب ووشــو مي دانند و معمــوال روي رأي داورها 

تأثيرگذارند را هم درنظر بگيريــد. داورها معموال براي 
حريفاني از چين و ماكائو و هنگ كنك بيش از حد احترام 
قائلند و نمرات خوبي به آنهــا مي دهند. همين جزئيات 
شرايط را ســخت مي كند؛ چون در تالو داورها براساس 
سليقه هم رأي مي دهند و برايشان قابل هضم نيست كه 
يك تالوكار ايراني بيايــد و از تالوكار چيني نمره بهتري 

بگيرد.
  خودتان فكر نمي كرديد براي يك دختر 
17ساله بهتر است كه در چنين ميدان بزرگي 

فقط كسب تجربه كند؟
شايد واقع بينانه اش همين باشد؛ چون جوان ترين رقباي 
اصلي من 25سال به باال داشتند و ورزشكاران زير 20سال 
معموال در تالو مدال نمي گيرند. تالو نياز مبرمي به تجربه 
دارد و اينكه شما هر روز فرم ها را اجرا كني و بدن تان به 

اجراي آنها عادت كند.
  با اين حساب احتماال يك تالوكار تا 
35سالگي مي تواند در مسابقات آسيايي 
و جهاني مدال بگيرد. فكر مي كنيد تا پايان 

دوران قهرماني چند مدال ديگر بگيريد؟
خيلي. هدفم اين اســت كه هر ســال دست كم 2 مدال 
بگيرم. البته من فقط در رده ســني بزرگساالن مبارزه 
مي كنم و اين كارم را سخت مي كند اما سالي 2 مدال را 
براي خودم كنار گذاشــته ام. فكر مي كنم در 3فرمي كه 

اجرا مي كنم به راحتي 2 مدال خواهم گرفت.
  با اين حساب تعداد مدال هايتان از 50عدد 
هم عبور مي كند كه مي توانــد يك ركورد 

تاريخي در ورزش ايران باشد.
اميدوارم همينطور باشد و من هم تالش خودم را مي كنم  
تا با يك كارنامه پر و پيمان از دنياي قهرماني خداحافظي 

كنم.
  چين، مهد ووشــوي جهان است اما در 
بخش ساندا قهرمان جهان شــديم و آنها را 
پشت سر گذاشتيم. ووشوي ايران اين توان 
را دارد كه در بخش تالو هم از چيني ها سبقت 

بگيرد؟
تالو در مقايسه با ساندا جزئيات بيشتري دارد و فراموش 
نكنيد كه چين اندازه جمعيت كشور ما ووشوكار دارد. اين 
كار ما را سخت مي كند. به نظرم اگر مي خواهيم در تالو با 
چين رقابت كنيم بايد ووشوكاران بيشتري داشته باشيم. 
نكته دوم اين است كه فقط مربيان چيني به جزئيات تالو 
اشراف دارند و اگر مي خواهيم در اين بخش حرفي براي 
گفتن داشته باشيم بايد با چيني ها اردوي مشترك برگزار 
كنيم. من معتقدم ما ايراني افراد باهوشي هستيم و با نگاه 

كردن مي توانيم جزئيات تالو را از چيني ها ياد بگيريم.
  اين احتمال وجود دارد كه بعد از المپيك 
توكيو و از دوره بعد، تالو به فهرست اين بازي ها 
اضافه شود. اگر اين اتفاق بيفتد شانس كسب 
مدال طال را هم داريد. اگر به المپيك برويد از 

خودتان چه انتظاري داريد؟
اگر تالو المپيكي شود قطعا به مدال طال فكر مي كنم چرا 
كه كيفيت مسابقات آسيايي با جهاني تفاوتي ندارد. وقتي 
مي توانم در آسيا طال بگيرم حتما در المپيك هم قهرمان 
خواهم شد. يكي از آرزوهاي من اين است كه تالو المپيكي 
شود تا ما تالوكارها بيشتر ديده شويم.اگر هم اين اتفاق 
نيفتد به مدال طالي بازي هاي آسيايي فكر مي كنم كه 

همسنگ طالي المپيك است.
  به طور كلي براي آينــده چه برنامه اي 

داريد؟
برنامه بلندمدتم قهرماني در المپيك يا بازي هاي آسيايي 
است اما امسال مسابقات آسيايي هند را در پيش داريم 
كه به دليل شــيوع كرونا به تعويق افتاده و در بهمن ماه 
برگزار خواهد شد. برنامه آينده ام اين است كه با مدال طال 
از مسابقات آسيايي هندوستان برگردم تا استارت خوبي 

باشد براي قهرماني در بازي هاي آسيايي 2022چين.

نقره گرفتم تا اينكه به رده ســني نوجوانان رسيدم و در 
مسابقات آســيايي اين رده هم يك نقره و يك برنز و در 
مسابقات جهاني 2طال و يك برنز گرفتم. بعد از آن وارد 
رده سني جوانان شدم و از همان سال اول به طور همزمان 
در تيم ملي بزرگساالن هم حضور داشــتم. اين كار مرا 
ســخت مي كرد چون جوانان و بزرگساالن، 2رده سني 
كامال متفاوت به حساب مي آيند و هر رده سني فرم هاي 
مختص خودش را دارد. در 3 ســالي كه عضو تيم ملي 
جوانان بودم 6مدال طال، 2نقره و يك برنز از مســابقات 
جهاني و آســيايي گرفتم. براي تيم ملي بزرگساالن هم 
2 مدال نقره و 2برنز از مســابقات جهاني كســب كردم 
تا رسيديم به بازي هاي آســيايي جاكارتا كه مدال نقره 
گرفتم و نخستين بانوي ايراني شدم كه در بخش تالوي 
بازي هاي آسيايي مدال گرفتم. قبل از من فقط يك بار در 

بخش مردان برنز گرفته بوديم.
سريع بودن روند پيشرفتم صرفا به خاطر داشتن استعداد 
ذاتي نبود. از همان كودكي جز 8ساعتي كه مي خوابيدم 
بقيه روز را درگير تالو بودم و عالقــه ام به حدي بود كه 
مادرم درس خواندن را پيش شرط رفتن به باشگاه قرار 
مي داد.حتي در كوچه هم آرام و قرار نداشــتم و تمرين 
مي كردم. خيلي از همســايه ها با ديــدن تمرينات من 

فرزندان شــان را در تالو ثبت نام كردند. 
در آن سال ها سريال »جومونگ« 
از تلويزيون پخش مي شد و زماني 
كه با لباس هاي رنگي تالو در كوچه 

تمرين مي كردم مرا با »سوســانو« 
مقايســه مي كردند. حتي وقتي براي 

اجرا به جشنواره هاي مختلف مي رفتيم 
مي شــنيدم كه همه درباره شــباهتم به 

سوســانو حرف مي زنند. هر جا مي رفتيم از 
استقبال مردم غافلگير مي شــدم. تالو عالوه بر 

اينكه يك ورزش نمايشي است همه تكنيك هايي كه 
در رشته هاي رزمي و مبارزه تن به تن از آنها استفاده 

مي كنند را دارد. شــايد به همين دليل هر تماشاگري را 
جذب مي كند. با اينكه 12سال است تالو، كار مي كنم هر 
روز يك نكته جديد كشف مي كنم و تكنيك هاي تازه ياد 
مي گيرم. خانواده ها وقتي اين جذابيت ها را مي ديدند از 
مادرم سراغ مي گرفتند كه كجا مي توانند فرزندانشان را 
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  بازي اندرويدي توپ و گل
اين روزها دســت بيشتر آدم ها 
موبايل هــاي هوشــمند وجود 
دارد. وقتــي كــه پاي گوشــي 
همراه هوشــمند به ميان بيايد، 
پاي اندرويد هم به ميان مي آيد. 
به همين دليل اســت كه بيشتر 
توسعه دهندگان نرم افزاري، بابت 
دســت گرمي هم كه شده اقدام 
به طراحي بازي هاي اندرويدي 
براي دانلود و بازي در موبايل ها 
مي كننــد. توســعه دهندگان و 
طراحان بازي ايراني هم در اين 
زمينه البته ســعي كرده اند كه 
از همتايان خارجي شــان عقب 
نمانند. بــازي اندرويدي توپ و 
گل، يكي از همين بازي هاست. 
البد فكر مي كنيــد اينكه خيلي 
ساده است. اما ســادگي، ابتدا و 
مغز پيچيدگي است؛ خاطرتان 
باشــد. توپ و گل، در اصل يك 
بــازي معمايــي اســت. فقط 
حواس تان باشد كه حسابي هم 
اعتيادآور اســت و ممكن است 
ساعت ها شما را مشغول نگه دارد. 
طراحي گرافيكــي بازي خيلي 
ساده و البته خوشايند است. شما 
قطعه هايي داريد و بايد توپ را از 
ميان اين قطعه ها عبور داده و وارد 
دروازه كنيــد. مرحله به مرحله 
كه مي رويد، ايــن قطعه ها البته 
بيشتر و پيچيده تر مي شوند. جنبه 
اعتيادآور آن هم دقيقاً به همين 
واسطه است كه اتفاق مي افتد؛ به 
اين دليل كه شما اعصاب تان خرد 
شده و مدام مي خواهيد برگرديد و 
دوباره تكرارش كنيد. اين بازي را 
از كافه بازار مي توانيد دانلود كرده 
و در حوزه بازي هاي استراتژيك 

تقسيم بندي شده است.

  بازي رايانه اي ايران 57
يكي از اتفاقــات خوبي كه در 
صنعت بازي سازي ايران اتفاق 
افتاده، ورود روايت و رويكردهاي 
منحصر به فرد و بومي تاريخي 
و جغرافيايــي بــه درون اين 
بازي هاست. يعني بازي سازان 
صرفاً به اين اكتفا نمي كنند كه 
يك بازي را تقليــد يا طراحي 
كرده و به باقي مواردش كاري 
نداشته باشند. بازي ايران 57از 
همين دست اســت. اين بازي 
اكشن ماجرايي، دقيقاً داستاني 
گيــرا دارد و همين داســتان، 
ســعي مي كند كه بازيكنان را 
درگير كند. رويكرد مستندگونه 
بــازي هــم در باورپذيري آن 
نقش بســياري داشــته است. 
بــازي، همانطور كــه از نامش 
پيداست به ســال 57و انقالب 
اســالمي ايــران بازمي گردد. 
اما اصل بازي از ســال 42و به 
خاك و خون كشــيده شــدن 
قيام مردم وراميــن در دفاع از 
امام خمينــي)ره( برمي گردد. 
رهبر كفن پوشــان وراميني، 
فرزندش را به كسي مي سپارد 
و خود رهسپار مي شود. 15سال 
بعد، داســتان اين بازي از زبان 
اين شخص روايت مي شود كه 
حاال جواني برومند اســت. او 
عمويي ماركسيســت دارد كه 
به اين واسطه درگير برنامه هاي 
ايــن گــروه شــده و از آنهــا 
سرخورده مي شــود. اين بازي، 
معمايي، اكشــن، تيراندازي و 
ماشين سواري بوده و 40كاراكتر 
دارد. ضمن اينكه ديالوگ ها و 
سندهاي خوب تاريخي هم رو 
مي كند تا همه  چيــز باورپذير 

بشود.

2 پيشنهاد

فوتبال بزنيم

تاريخ به روايت بازي

1 پيشنهاد

مهدي 
زمين پرداز

عباس 
حسين نژاد

حبيب 
دهقان نسب

منوچهر 
والي زاده

 راهنماي فرصت ساختن از روزهاي خانه نشيني اجباري 
با كمك چهره هاي فعال فرهنگي و هنري

دعوت به صرف 
فيلم و كتاب

انگار كه اين ويروس مقاوم و پرخطر قرار نيست حاال حاالها دست از سر ما بردارد. آمارهاي روزانه از ميزان ابتالي افراد به ويروس كرونا 
نشان مي دهد كه بايد كماكان بيشتر وقت مان را در خانه بمانيم و تا حد امكان از ترددهاي غيرضروري در شهر خودداري كنيم. اما اين 
خانه نشيني خودخواسته كه قطعا براي سالمتي جسم مان الزم و ضروري است، اگر بي برنامه و بي هدف صورت بگيرد، مي تواند تهديدي 
براي سالمت روحمان باشد! ماندن در چهارديواري خانه بدون امكان بهره مندي از تفريحاتي كه پيش از اين در پارك ها، ورزشگاه ها، 
سينماها، تئاترها، سالن هاي برگزاري كنسرت و... تجربه مي كرديم، ممكن است خيلي هايمان را به مرز افسردگي بكشاند. براي همين بايد كامال حواس مان را 
جمع كنيم و با كمك تفريحات خانگي، از اين شرايط خاص و ويژه يك فرصت بسازيم. بي شك يكي از بهترين تفريحات خانگي كه اتفاقا تفريح ِصرف به حساب 
نمي آيد و مي تواند چيزي به داشته هايمان اضافه كند، ديدن فيلم ها و سريال هاي روز دنيا و خواندن كتاب هاي خوب و تحسين شده است. اما اينكه چه بخوانيم 
و چه ببينيم، خودش مي تواند يك سؤال بزرگ باشد؛ سؤالي كه در اين گزارش سعي كرده ايم با كمك چهره هاي فعال فرهنگي و هنري به آن پاسخ دهيم. اگر 
مي خواهيد پاسخ هاي كاربردي حبيب دهقان نسب، عباس حسين نژاد، منوچهر والي زاده، نيلوفر الري پور، اميرحسين قهرايي و مهدي زمين پرداز را در اين 

زمينه بشنويد، نگاهي به اين راهنما بيندازيد.

پرنيان سلطاني

   سريال هاي خوب ببينيم
اميرحسين قهرايي را حتي اگر به اسم هم نشناسيد، قطعا چهره اش را به ياد داريد. سازنده شماره يك 
دوربين مخفي هاي تلويزيون و شبكه نمايش خانگي، كسي جز اين بازيگر و كارگردان توانا نيست. خالق 
مجموعه پرطرفدار »شوخي با ستارگان«، دانش آموخته فيلمسازي و كارگرداني از انگلستان است و سري 
دوربين مخفي هايش در دهه 80، به يكي از پرطرفدارترين برنامه هاي تلويزيوني تبديل شد. اما اگر او را فقط 
با دوربين مخفي هايش مي شناسيد، سخت در اشتباهيد. سريال »علي كوچولو« را يادتان هست؟ 
همان مجموعه فتوانيمشني كه در دهه 60 از تلويزيون پخش مي شد؟ يكي از كارگردانان اين كار 
خاطره انگيز همين آقاي دوربين مخفي است. او البته خالق يكي ديگر از بهترين خاطرات ما دهه 
شصتي ها هم هست. مجموعه »چاق و الغر« هم به كارگرداني او ساخته شده. البته قهرايي هنوز 
هم براي بچه ها كار مي سازد. نمونه اش فيلم سينمايي »بازيوو« كه سال 1397 براي سينماي 
كودك و نوجوان ساخته شد. حاال خالق لحظه هاي شيرين زندگي مان قصد دارد براي گذران 

بهتر روزگار كرونا، فيلم و كتاب هاي خوب و مورد عالقه اش را به ما معرفي كند.

   از فيلم و كتاب هاي خوب ايراني و خارجي لذت ببريم
حبيب دهقان نسب، بازيگر اســت و كارگرداني تئاتر خوانده، اما در عين حال به شدت اهل كتاب و 
مطالعه هم است. براي همين، قطعا يكي از بهترين گزينه هاي پيشنهاد فيلم و كتاب به حساب مي آيد. 
او كه در تلويزيون با سريال »در پناه تو« چهره شد، بيشــتر به  خاطر بازي در مجموعه هاي تاريخي 
شناخته مي شود. او كه نقش برادر قطام را در سريال امام علي)ع( بازي كرده، در مجموعه هاي تلويزيوني 
و تاريخي، ازجمله »تنهاترين سردار«، »واليت عشق«، »مختارنامه« و... نيز حضور فعالي داشته است. 
بازيگر »سفر به چزابه«، »بيداري روياها«، »سفر سرخ«، »سگ كشي«، »از يادها رفته«، »پرده نشين«، 
»حس سوم«، »خواب و بيدار« و... پيشنهاد مي كند در اين روزهاي خانه نشيني فيلم هاي ايراني 
»متري شيش ونيم«، »سرخپوست« و »قصر شيرين« را ببينيم و كتاب هاي ايراني »كليدر«، 
»جاي خالي سلوچ« و »درخت انجير معابد« را بخوانيم. اين هنرپيشه باسابقه كه كار هنري 
را از سال 1346 با نمايش هاي راديو و تئاتر شروع كرده، پيشنهادهايی براي ديدن فيلم ها و 

كتاب هاي خارجي خوب هم دارد كه در ادامه مي خوانيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  صد سال تنهايي

اثر: گابريل گارسيا ماركز، انتشارات: اميركبير، آريابان و...

   كتاب های دوست داشتنی
  نام من سرخ

اثر: اورهان پاموك، انتشارات: مرواريد/ چشمه
  سياه

اثر: اورهان پاموك، انتشارات: چشمه

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال بازي تاج و تخت 

محصول سال 2011 تا 1920، كارگردان: ديويد بنياف دي. بي. وايس
  سريال دروغ هاي كوچك و بزرگ 

محصول سال 2017 تا 2019، كارگردان: ژان مارك ولي
  سريال خانه پوشالي 

محصول سال 2013 تا 2018، كارگردان: بو ويليمن

   فيلم های دوست داشتنی
  ُرما  

محصول سال 2018، كارگردان: آلفونسو كوارون
  تاريك ترين ساعت

محصول سال 2017، كارگردان: جو رايت
  نخستين انسان

محصول سال 2018، كارگردان: ديمين شزل

   »زندگي زيباست«، پس »روي  ماه خداوند را ببوس«!
اگر فيلم هاي سينمايي »ماجراي نيم روز«، »رد خون«، »التاري« و »ديدن اين فيلم جرم است« را 
ديده باشيد، مهدي زمين پرداز را مي شناسيد. بازيگر جواني كه كار هنري اش را از سال 1382 و با تئاتر 
شروع كرد، به خاطر شباهتش به شهيد باقري، مقابل دوربين ايستاد و مستند »آخرين روزهاي زمستان« 
را بازي كرد. درخشش زمين پرداز در اين فيلم مستند خيلي زود از او »مسعود« ماجراي نيم روز و »سامي« 
التاري را ساخت و چندي بعد بازيگر نقش اول ديدن اين فيلم جرم است شد. او كه كارشناسي ارشد 
كارگرداني اش را از دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر گرفته، پيش از حضور در سينما، در 
تئاترهاي مختلفي ايفاي نقش كرده كه »انگشتري ژنرال ماسياس«، »غروب روز نهم«، 
»نبرد رستم و كك«، »معركه اهل طرب«، »اينجا چراغي روشن بود«، »مرگ تصادفي 
يك آنارشيست« و... ازجمله آنهاست. بازيگر سريال »گيله وا« مي گويد كه انتخاب 3فيلم 
و 3كتاب از بين كتاب ها و فيلم هاي خوب كار ســختي است، اما با اين حال خواندن و 

ديدن چند كار جذاب را توصيه مي كند.

   مجموعه »بچه ها من هم بازي« را بزرگ ترها هم بخوانند
عباس حسين نژاد را اهل شعر و ادبيات به خوبي مي شناسند؛ اهل رسانه و روزنامه هم همينطور. از او كه 
متولد سال 1356 است، تاكنون يك مجموعه اشعار با عنوان »تو ابر شو ببار« و كتابي با عنوان »مناجات« 
منتشر شده است. نكته جالب توجه درباره اين شاعر و نويسنده جوان اين است كه حسين نژاد مدتي 
پيش گرفتار ويروس كرونا شده بود و به همين دليل قرنطينه را به معناي واقعي كلمه درك كرده است. 
براي همين وقتي از او مي خواهيم براي اين روزهاي خانه نشيني فيلم و كتاب معرفي كند، با روي 
باز مي پذيرد و مي گويد: »كتاب خواندن و فيلم ديدن دواي درد اين روزهاست«. اما اين فعال 
فرهنگي و رسانه اي توصيه مي كند همه ما مجموعه كتاب هاي بچه ها من هم بازي منوچهر 
احترامي را بخوانيم؛ »منوچهر احترامي خالق قصه هاي حسني است و به همين دليل همه 
در سنين كودكي با آثارش خاطره داريم. اما مجموعه كتاب هاي بچه ها من هم بازي، الزاما 
متن كودك نيست، متني همه خوان است كه همه گروه هاي سني، از كودك، نوجوان، 

جوان گرفته تا بزرگسال مي توانند از خواندنش لذت ببرند.«

   »فرار از زندان« آدم را در خانه نگه مي دارد
منوچهر والي زاده نياز به هيچ معرفي اي ندارد. فقط كافي اســت صداي جوان و پرانرژي اش را در 
ذهن مان تجسم كنيم؛ همان صدايي كه با آن مايكل اسكافيلِد فرار از زندان را مي شناسيم و بازيگران 
معروف و نام آشناي هاليوود مانند تام كروز، تام هنكس، ويل اسميت، ادي مورفي، رايان اونيل، جان 
تراولتا، رابرت دنيرو، جيم كري و... را بيشتر از صداي واقعي خودشان، با اين صدا به ياد مي آوريم. و چقدر 
خوب است كه هنوز هم مي توانيم صداي خاطره انگيز منوچهر والي زاده را كه سال ها برايمان »لوك 
خوش شانس« بوده، از برنامه هاي راديويي بشنويم و با هر بار شنيدن صدايش خودمان را مهمان 
خاطرات خوش گذشته كنيم. اين بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون و اين گوينده، دوبلور و مدير 
دوبالژ توانا كه اين روزها در آستانه هشتادسالگي است، پيشنهاد مي كند در روزهاي خانه نشيني 
حتما ســريال فرار از زندان را ببينيم، چون به اعتقاد او اين سريال مي تواند آدم را در خانه نگه 
دارد! شرلوك هلمز مجموعه فيلم هاي كارآگاهي دهه 40، براي اين روزهايمان ديدن فيلم ها 

و خواندن كتاب هايي را تجويز كرده كه حال مان را خوب مي كند.

   كتاب های دوست داشتنی
  روي  ماه خداوند را ببوس

اثر: مصطفي مستور، انتشارات: مركز
  چراغ ها را من خاموش مي كنم

اثر: زويا پيرزاد، انتشارات: مركز
  غرور و تعصب

اثر: جين آستين، انتشارات: ني، افق و...

   كتاب های دوست داشتنی
  سبيل بابا ناميزونه )بچه ها من هم بازي 1(

اثر: منوچهر احترامي، انتشارات: گل آقا
  مثل كنه چسبيدن )بچه ها من هم بازي 2(

اثر: منوچهر احترامي، انتشارات: گل آقا
  كي بود رفت زير ميز؟ )بچه ها من هم بازي 3(

اثر: منوچهر احترامي، انتشارات: گل آقا

   كتاب های دوست داشتنی
  آتش بدون دود

اثر: نادر ابراهيمي، انتشارات: روزبهان
  بوف كور

اثر: صادق هدايت، انتشارات: صادق هدايت

   فيلم های دوست داشتنی
  فارست گامپ

محصول سال 1994، كارگردان: رابرت زمكيس
  يادگاري 

محصول سال 2000، كارگردان: كريستوفر نوالن
  زندگي زيباست

محصول سال 1997، كارگردان: روبرتو بنيني

   فيلم های دوست داشتنی
  ايكوااليزر 2 

محصول سال 2018، كارگردان: آنتوني فوكا
  سريال دستگيري 

محصول سال 2019، كارگردان: بن چانان
  كميسر مگره 

محصول سال 2016، كارگردان: اشلي پيرس

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال فرار از زندان

محصول سال 2005تا 2017، كارگردان: پل شيورينگ
  سريال امپراتور دريا

محصول سال 2004، كارگردان: جونگ جين ئوك، هوآنگ جوها

نيلوفر 
الري پور

   رسيدن به حال خوب با آثار شاد و فانتزي
جدا از اينكه نامش را در كارهاي بسياري از خوانندگان مطرح ايران ديده ايم، اين نويسنده، شاعر، 
ترانه سرا و روزنامه نگار پرانرژي، چندين و چند مجموعه شــعر و داستان دارد كه از مهم ترين آنها 
مي توان به »بي من فروغ نخوان«، »امروز چند شنبه است؟«، »پر پرواز«، »شب برهنه«، »هزار و يك 
شب«، »عسل و فروردين«، »اگر تا هفت بشماري«، »آلزايمر«، »چل بسم اهلل«، »عشق كوچك 
من« و... اشاره كرد. الري پور توصيه مي كند در اين روزها هركسي به دنبال نسخه حال خوب 
خودش باشد و مي گويد: »ممكن اســت يك نفر با خواندن كتاب »طاعون« آلبر كامو حال 
خوبي پيدا كند، اما يك نفر از خواندنش استرس بگيرد، براي همين هركسي بايد به  دنبال 
چيزي بگردد كه حالش را خوب مي كند«. و ادامه مي دهد: »اما به طور كلي آثار طنز، فانتزي 
و شاد سينمايي و مكتوب، بهترين گزينه براي اين روزها به حساب مي آيند. خود من هر 
وقت حالم خوب نيست »فرندز درماني« مي كنم و به همه هم توصيه مي كنم اگر اين سريال 

را نديده اند، حتما ببينند و اگر ديده اند، دوباره و چندباره آن را تماشا كنند«.

   كتاب های دوست داشتنی
  مجموعه كتاب هاي هري پاتر

اثر: جي. كي. رولينگ، انتشارات: تنديس
  هاكلبري فين

اثر: مارك تواين، ترجمه: نجف دريابندري، انتشارات: خوارزمي
  بيگانه اي در دهكده

اثر: مارك تواين، ترجمه: نجف دريابندري، انتشارات: اميركبير

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال دوستان 

محصول سال 1994 تا 2004، كارگردان: ديويد كرين، مارتا كافمن
  سريال خانواده مدرن 

محصول سال 2009 تا 2020، كارگردان: كريستوفر لويد، استيون لويتان
  سريال تئوري بيگ بنگ 

محصول سال 2007 تا 2019، كارگردان: مارك سندروسكي



13  پنجشنبه    
8  خرداد  1399  
شماره 78  

رصدخانه

خيزش مردمي 15خرداد، حسابي دربار و نظاميان را به هم ريخت. يعني در اصل 
انتظارش را نداشتند و حسابي غافلگير شدند. ارتشبد فردوست، نظامي بلندپايه 
نزديك به محمدرضا پهلوي دراين باره در خاطرات خود چنين گفته: »محمدرضا 
دستور شدت عمل مي داد و در نتيجه سرهنگ مولويـ  رئيس ساواك تهرانـ  به 
مدرسه فيضيه قم حمله كرد و عده اي را كشت و تعدادي را زخمي نمود و تظاهرات 
خياباني قم و ساير شهرها با دخالت نيروهاي انتظامي متفرق شدند... حسن علي 
منصور مطرح كرد كه بايد هرچه سريع تر آيت اهلل خميني به تركيه تبعيد شود. 
گفتم: بايد به پاكروان گفته شــود. گفت: تلفن كنيد. تلفن كردم پاكروان گفت: آيا مي توانم با شاه صحبت كنم؟ 
موضوع را به محمدرضا گفتم. او به اتاق ديگر رفت و با وي صحبت كرد. دســتور تبعيد امام صادر شد و همان شب 
مولوي- رئيس ساواك تهران- به همراه نيروهايي از هوابرد به قم رفت و ايشان را به تهران آورد و صبح روز 

بعد با هواپيما به تركيه تبعيد شد«.

نامه شــهرباني خراســان درباره دســتگيري آيت اهلل خامنه اي در آستانه 
15خرداد42: »محترما باســتحضار مي رســاند طبق گزارش شماره 203/5–
12/3/42 شهرباني بيرجند آقاي سيدعلي فرزند حاجي سيدجواد خامنه اي 
محصل مدرسه حجتيه قم 24ساله براي وعظ به آنجا آمده و در شهر از جريانات 
قم و ايراد ضرب به علما بياناتي نموده و اذهان عمومي را تحريك كرده، نامبرده 
دستگير و پرونده به نظر آقاي بازپرس رسيده و فعال در شهرباني مذكور تحت نظر 
است. به شهرباني مربوطه دستور داده شد، مشاراليه را با پرونده به مشهد اعزام 

دارد كه شخص مذكور ساعت 22روز 11خرداد42 وسيله مأمورين بدرقه وارد و صبح روز 20خرداد42 به ساواك 
خراسان تحويل گرديده است.« واكنش آيت اهلل حكيم نيز به جنايت روز 15خرداد چنين بود: »يقين دارم اصرار 
مسئولين امور در پيروي از سياست كوبيدن و ارعاب مردم در فاصله هاي پي در پي كاشف از عجز آنها در اداره امور 
مملكت است. بايد از اينگونه سياست بازي ها بهراسند كه به طور قطع آنها را به پرتگاه سقوط مبتال خواهد ساخت...«.

دستور تبعيد 
امام

يك دستگيري

 و يك واكنش

  عيسي محمدي
از وقايع خرداد1342 چه مي دانيم؟ البته مي دانيم كه پانزدهم خرداد هر 
سال تعطيل است، مي دانيم كه اعتراضاتي اتفاق افتاد و سركوب شد، مي دانيم 
كه امام)ره( را دستگير كردند، مي دانيم كه... . بيشتر اين دانستني ها را هم 
از طريق توضيحات و گزارش ها و برنامه هاي رسمي شنيده ايم. گاهي همين 
اطالعات رسمي هستند كه به اصل روايت ها ضربه مي زنند و باعث مي شوند 
تا نگاه كاملي به يك واقعه، خاصه اگر تاريخي باشد، نداشته باشيم. چرا كه 
تصور مي كنيم همه دانســتني هاي الزم را مي دانيم و نيازي به اطالعات 
ديگري نيست. اما هميشه، چيزهايي هست كه نمي دانيم؛ يا به آن شكل سابق 
نمي دانيم. درباره 15خرداد1342 هم ماجرا بدين منوال است؛ هميشه 
چيزهايي هست كه نمي دانيم يا كمتر شنيده ايم. اين واقعه مهم و اثرگذار در 

پيروزي انقالب اسالمي را، در 15روايت مرور مي كنيم.

شماره 3 - ماجراي قيام 15 خرداد

اين باركد را اسكن 
كنيد و پادكست 

»وقايع اتفاقيه« را 
بشنويد.

مهر

1341
مهر

1341
اصالحيه قانون انجمن هاي 
ايالتي و واليتي به تصويب 

كابينه امير اسداهلل علم گذشت. 
خبرش هم در روزنامه هاي 

فردايش چاپ شد. اين قانون 
از زمان تصويب در نخستين 

دوره مجلس شوراي ملي بدون 
تغيير مانده بود.

طبق اين قانون زنان نيز حق 
رأي داشتند. همچنين شرط 

مسلمان بود و سوگند به قرآن 
از شرايط انتخاب شوندگان 

حذف شد. همين موارد بود كه 
اعتراضات مذهبي ها را باعث 
شد. آنها در پشت اين مصوبه، 
نيت هايي ديگر را مي ديدند.

آذر

1341
دولت كه اعتراضات وسيع 

روحانيون را ديد، طي تلگرافي 
به علماي قم، خبر لغو اين 

مصوبه را اعالم كرد تا كمي از 
نقدهاي ايجاد شده عليه رژيم 

بكاهد.

دي

1341
طرح جديدي توسط پهلوي 

دوم، با عنوان انقالب سفيد يا 
انقالب شاه و ميهن اعالم شد. 
در اين طرح، مواردي چون 
اصالحات ارضي، ملي كردن 
جنگل ها و مراتع، واگذاري 
كارخانه هاي دولتي و... 

گنجانده شده بود.

بهمن

1341
يك همه پرسي برگزار شد تا 

درباره اين طرح تصميم گيري 
شود. در اين همه پرسي، تنها 

4هزار رأي مخالف به صندوق ها 
ريخته شد؛ كه همين امر شائبه 
فرمايشي و نمايشي بودن آن 

تقويت مي كرد.

فروردين

1342
امام)ره( طي بيانيه اي، نوروز 
را عزاي عمومي اعالم كرد. 

ايشان گفتند كه اين انقالب، نه 
انقالب سفيد كه در اصل انقالب 
سياه است و نوروز سال جديد را 

عزاي عمومي اعالم مي كنند.

فروردين

1342
ماجراي حمله به فيضيه اتفاق 
افتاد. مأموران مخفي شاه ابتدا 

مي خواستند در مجلسي ديگر بلوا 
به پا كنند. تا اينكه كار به مدرسه 

فيضيه كشيده شد. همان مأموران 
مخفي بلوا به پا كرده و زد و خورد 
سنگيني بين طالب و مأموران 

در گرفت. امام)ره( شخص شاه را 
مسئول اين واقعه دانست.

خرداد

1342
ماه محرم آغاز شده بود. 

نيروهاي امنيتي رژيم حدس 
مي زدند كه دامنه تحركات 

انقالبيون بيشتر خواهد شد. 
تذكرها و دستگيري هايي هم 

صورت گرفت. اما اوج اعتراض 
انقالبيون، در سخنراني حضرت 
امام)ره( در عاشورا اتفاق افتاد. او 

شخص شاه را خطاب قرار داد.

خرداد

1342
ابتدا ياران امام)ره( دستگير 
شدند. سپس خود وي در 

سحرگاه دستگير شد. خبر به 
سرعت در شهرهاي مختلف 

پيچيد. مردم به حركت 
درآمدند تا عليه اين اقدام 

رژيم اعتراض كنند. برخوردها 
مستقيم و سركوب گرانه و 

بي رحمانه بود. 

مروري بر قيام  15خرداد

10روايت از دستگيري اه و كشتاراهي 15رخداد1342

از خون جوا   انن وطن...
  روايت هفتم  روايت اول

  روايت سوم

  روايت دوم

يك گزارش كلي
مهر سال 1341 قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي اصالح شد و در اين 
اصالحيه، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن از شرايط انتخاب شوندگان 
حذف شد. دي ماه همان ســال نيز طرح جديد شاه موسوم به انقالب سفيد 

با هدف اصالحات ارضي اعالم شــد. امام خميني)ره( عالوه بر مخالفت با 
آن اصالحيه، يكي از مخالفان انقالب سفيد بود كه آن را بيشتر به سود شاه 

و سلطنت مي دانست. همه پرسي انقالب ســفيد بهمن آن سال برگزار شد اما 
امام خميني)ره( آن را تحريم كرد و پس از آن نوروز سال جديد يعني 1342 را 

عزاي عمومي خواند. اما اوج مخالفت ايشان، زماني بود كه نيروهاي امنيتي پهلوي 
به فيضيه حمله كردند. اين اتفاق دوم فروردين42 به وقوع پيوســت. ايشان در 

عاشوراي42)4خرداد(، از شاه به شدت انتقاد و براي نخستين بار به عنوان يك روحاني 
بلندپايه، خطر اسرائيل را گوشزد كردند. پس از اين سخنراني كوبنده، امام)ره( دستگير 

شد. خبر به سرعت در سراسر ايران پيچيد. در قم، تهران و... تظاهراتي اتفاق افتاد.

كمي قبل تر، شاه در كرمان
شــاه قرار بود كه به كرمان برود. كرمان هم نيروي 
انقالبي و ضد شاه كم نداشت. محمدجواد حجتي كرماني 
قبل تر، بذر مخالفت با شاه و مبارزه عليه رژيم را در بين 
مذهبي هاي كرمان كاشته بود. حجت االسالم محمود 
دعايي هم در آن روزگار، تايپ كردن را در دبيرستان 
آموخته بود. به همين دليل، دستگاه تايپي تدارك ديده 
و اعالميه هايي را عليه شاه تهيه كرد كه در آنها نوشته 
شده بود كرماني ها مهمان ناخوانده نمي خواهند و شاه 
دارد به اسالم و روحانيت خيانت مي كند. به مناسبت 
آمدن شاه، طاق نصرت هايي هم در سراسر شهر زده 
بودند. انقالبيون كرماني هم تصميم گرفتند يكي از اين 
طاق نصرت ها را آتش بزنند. دعايي در اين مورد در 
خاطراتش نوشته: »فقط طاق نصرت گرمابه داران چوبي 
بود. ما هم به كمك دوستان روي اين طاق نصرت بنزين 
ريختيم و آتش زديم«. اين كار، حسابي سروصدا كرد. 
سرانجام اينكه شاه آمد و در سخنراني اش، توهين هاي 

بدي هم به روحانيت كرد.

شاه چه گفت؟
محمدرضا پهلوي وقتي كه به كرمان رفت و هنگام دادن سندهاي مالكيت 
كشاورزان به آنها، درباره كساني كه با اين اصالحات مخالفت مي كردند 
هم صحبت كرد. عده اي از آنها را مالكاني دانست كه از اين قضيه ضرر كرده 
بودند. هرچند كه اشاره كرد خودش مالكاني را مي شناسد كه به اين اصالحات 
رأي مثبت هم داده اند. پهلوي دوم، 2گروه مخالف ديگر را، ارتجاع سياه 
و خائن سرخ مي دانست. از خائن سرخ، منظورش توده اي ها و چپ ها و 
كمونيست ها بود. درباره ارتجاع سياه، كه منظورش روحانيت و مذهبي ها 
بودند نيز گفت: »...اما آن مرتجع سياه، او هم دنيايش فرو ريخته، براي 
اينكه دنياي او موقعي بود كه از جهل و ناداني مردم استفاده مي كرد. دنياي 
او دنيايي بود كه در آن يك دهقان ساده اي بدون اينكه از حقوق خودش 
برخوردار باشد يا اطالع داشته باشد، سرش را پايين بيندازد و زحمت بكشد 
و فايده را او ببرد، يعني مستقيم يا غيرمستقيم فايده را ببرد. دنياي او تمام 
شد«. او اين دســته را، دزدان روحي و... ناميد. همين صحبت ها بود كه 

دوباره، خشم روحانيون و ازجمله حضرت امام)ره( را برانگيخت.

 اي آقاي شاه، دست بردار...
همين توهين ها بود كه باعث شد تا حضرت امام)ره( در سخنراني معروف روز عاشورا، صحبت هاي تندي را متوجه بزرگ ترين 
قدرت كشور كند. او در اين سخنراني، چنين گفت: »آقا! من به شما نصيحت مي كنم؛ اي آقاي شاه! اي جناب شاه! من به تو نصيحت 
مي كنم؛ دست بردار از اين كارها. آقا! اغفال دارند مي كنند تو را، من ميل ندارم كه يك روز اگر بخواهند تو بروي؛ همه شكر كنند... 
. اگر ديكته مي دهند دستت و مي گويند بخوان، در اطرافش فكر كن، نصيحت مرا بشنو... . ربط مابين شاه و اسرائيل چيست كه 

سازمان امنيت مي گويد از اسرائيل حرف نزنيد... مگر شاه اسرائيلي است؟«

بازداشت مرد مبارز
االن شايد شــما فكر كنيد يك نفر صحبتي كرده و يك نفر هم برخوردي 
كرده است. اما واقع قضيه چنين است كه بعد از كودتاي 28مرداد1332، 
تنها صدايي كه در كشور شنيده مي شد، صداي شاه و اطرافيانش بود. به 
واقع كسي گمان نمي كرد كه فردي بيايد و در يك سخنراني، با آن صداي 
بلند بزرگ ترين قدرت كشور و حتي خاورميانه را خطاب كند. يعني هم 
باوركردني به نظر نمي رسيد، هم خيلي سروصدا كرد. چنين بود كه در 
شامگاه 14خرداد، ابتدا عده اي از اطرافيان و ياران امام)ره( دستگير شدند. 
سپس بامداد پانزدهم خرداد، صدها كماندوي اعزامي از مركز، اقامتگاه 
آيت اهلل خميني را محاصره كرده و وي را درحالي كه نماز شب مي خواند، 
دســتگير و راهي تهران كردند. ابتدا امام)ره( را به بازداشتگاه باشگاه 

افسران و سپس به زندان قصر منتقل كردند.

مستقيم تا بازداشتگاه
سرهنگ پرتو در ادامه اين گزارش نگاشته است: »ساعت 3:30 صبح، عده اي مأمور ساواك 
تهران به طور متفرقه به اتفاق راهنمايان ساواك قم و شهرباني به منزل خميني و 2منزل 
ديگر مورد نظر اعزام گرديدند و خميني را كه در منزل دامادش بود، دستگير كرده با فولكس 
ساواك قم تا جلو بيمارستان و از آنجا با اتومبيل سواري كه از تهران به همين منظور آمده 
بود حركت دادند. در جريان دستگيري فقط يك نفر در منزل خميني قدري مجروح و يك نفر 
كه قصد داد و فرياد داشته دستگير و پس از دستگيري خميني آزاد شد و پيش بيني مي شد كه 
در منزل خميني عده اي مستحفظ وي باشند. ليكن در موقع دستگيري غير از 2نفر مزبور 
در منزل وي كسي نبود و در منزل دامادش اشخاص متفرقه اي ديده نشدند. افراد مورد نظر 
در مسجد سلماسي كه در نزديكي منزل خميني است بيتوته نموده بودند كه متوجه دستگيري 
وي نشدند. ضمنا خميني در آن موقع بيدار و لباس پوشيده حاضر و خود را معرفي نمود كه 
روح اهلل خميني من هستم به ديگران كاري نداشته باشيد. بعد از اينكه خميني به ماشين سواري 
ساواك تهران منتقل شد آقاي مولوي نيز از شهرباني رسيده و پشت سر سواري مزبور با 

عده اي گارد ساواك به تهران عزيمت نمودند«.

  روايت چهارم

  روايت پنجم

  روايت ششم

پرواز هواپيماها در ارتفاع پايين
در قم نيز مانند تهران، مردم از اطراف و اكناف شــهر و روستاها راهي شهر 
شدند. خشم آنها به حدي بود كه ابتدا مأموران امنيتي فرار كردند. اما بعدتر، 
با تجهيزات و نيروهاي بيشتر برگشتند. نيروهاي كمكي هم از پادگان هاي 
اطراف قم به اين شــهر آمدند تا با انقالبيون مقابله كنند. هواپيماهاي 
نظامي هم كه از تهران آمده بودند، در ارتفاع پايين پرواز مي كردند و 
ديوار صوتي را مي شكستند تا رعب و وحشت ايجاد كنند. قم مثل يك 
شهر جنگ زده شده بود. در مشهد، شيراز و... هم زد و خوردها زياد 
بود. مردم ورامين، قرچك، محمدآباد و... هم به سمت تهران به راه 
افتادند. اما در ميانه راه با نيروهاي نظامي روبه رو شده و كار به خشونت 
كشيد. در تهران هم گروه هايي از جنوب شهر به سمت مركز پايتخت به راه 

افتادند كه طيب حاج رضايي هم جزو پيشقراوالن شان بود.

قدبلندها تير مي خوردند
درباره كشتارهاي 15خرداد، كتاب ها و روايت هاي مختلفي شده است. يكي از 
اين راويان حسن بهشتي است كه خاطراتش در اين زمينه ثبت شده است. او در 
خاطرات خودش آورده است: »داخل صحن حرم حضرت معصومه)س( بوديم. 
پانزده، بيست هزار نفري بوديم. گفتيم برويم و تظاهرات كنيم. از صحن بيرون 
زديم، به سمت پل آهنچي. بعد به چهارراه شاه و بعد چهارراه غفاري رسيديم. آنجا 
يك كالنتري بود. به سمت ما تيراندازي شــد. ديدم اول يك جيپ و پشت آن، 17 تا 
جيپ ديگر آمدند. توي چهارراه غفاري هم چند تايي ماشين بود. سربازها همينطور 
مي زدند. مردم همينطور مي افتادند. روي ماشين ها مسلسل هم كار گذاشتند. قد بلندها 

از سينه گلوله مي خوردند، قد كوتاه ها هم فرار مي كردند. همه داشتند فرار مي كردند«.

  روايت هشتم

تير خالص مي زدند
حسن بهشتي در ادامه خاطراتش مي گويد: »من هم فرار كردم. وارد كوچه 
انگوري شديم كه بن بست بود. ناچار شديم وارد خانه اي بشويم كه درش باز 
بود. كوچه بن بست از جمعيت پر بود. ما توي بالكني بوديم كه يك طرفش 
به اين كوچه و يك طرفش به خيابان باز مي شد. چه ها كه نديدم از آن باال. 
تير خالص به جنازه ها مي زدند. افسر مي گفت كي بود مي گفت يا مرگ يا 
خميني؟ اين هم مرگ! حتي ساعت شهدا را باز مي كردند و جيب شان را 
خالي مي كردند. تا اينكه افسر و سربازها چشم شان به جمعيت پنهان شده در 
اين كوچه افتاد. افسر بقيه سربازها را صدا كرد. چهار تا سرباز آمده و زانو 
زدند و شروع به تيراندازي كردند. چند تا چند تا جنازه ها روي هم مي افتاد. 
صداي شان عادي نبود، خون توي گلوي شان گير كرده بود و صداي خاصي 
مي دادند موقع جان دادن. افسر همينطور دستور تيراندازي مي داد، خون 
به در و ديوار مي پاشيد. وقتي كشتار تمام شد، ماشين ها آمدند و جنازه ها 
را بردند. بردند منظريه، آنجا گودال هايي كنده بودند و همانجا دفن شان 
كردند. من 16تا ماشين شمردم؛ بعضي هاشان ســي تا يا چهل تا جنازه 
مي بردند. آنهايي را كه نفس داشتند تير خالص مي زدند. 970شهيد...«.

  روايت نهم

چنين گفت علم...
در نهايــت اينكــه، با برخــورد تند 
رژيم، اين خيزش ســركوب شد. اسداهلل 
علم، نخست وزير شــاه در خاطراتش از 
اين روز، خطاب به شــاه نوشته است: اگر 
ما عقب نشــيني كرده بوديم ناآرامي به 
چهارگوشه ايران سرايت مي كرد و رژيم ما 
با تسليم ننگ آوري سقوط مي كرد، در آن 
موقع حتي اين را به شما ]شاه[ عرض كردم كه 
اگر خود من هم از مسند قدرت به زير كشانده 
شوم شما هميشه مي توانيد با محكوم كردن و 
اعدام من به عنوان مسبب آنچه واقع شده 

خود را نجات دهيد!...«.

  روايت دهم

  بازي نوســتالژيك فكر 
بكر

همين االن در فروشــگاه هاي 
مجــازي و غيرمجــازي اگر 
جســت وجو كنيد، مي توانيد 
نســخه هايي از اين بــازي را 
مشاهده كنيد. جالب اينكه به 
محض ديدن اين بازي، خيلي ها 
ســريع به دوران كودكي شان 
پرتاب مي شوند؛ به دوراني كه 
اين بــازي را داشــتند و بازي 
مي كردند. اما هنوز هم شــما 
با يــك هزينه كــرد معقول، 
مي توانيد اين بازي نوستالژيك 
را تجربه كنيــد. البته توصيه 
مي كننــد كه بهتر اســت كه 
نســخه بزرگ تــرش را تهيه 
كنيد. چرا؟ عرض خواهيم كرد. 
در اين بازي، دو نفر شــركت 
مي كنند. شما ميخ هايي رنگي 
و پالســتيكي و يــك صفحه 
سوراخ سوراخ داريد. حاال اين 
ميخ هاي رنگي را بايد چيدمان 
كنيد. نفر مقابل هم بايد نظم 
موجــود در ايــن چيدمان را 
حدس بزند؛ اينكه مثاًل اول يك 
رنگ است و بعد يك رنگ ديگر 
و بعد يك عدد ديگر و چيزهايي 
شــبيه به اين. در واقع بازي، 
كامــاًل فكــري و حدس زدني 
اســت. به واقع با ايــن بازي، 
حسابي تمركز فكر شما و قواي 
استنتاج و منطق يابي شما رشد 
مي كند. اما چرا بايد بزرگ ترش 
را بخريد؟ چون اگــر اقدام به 
خريد نسخه كوچك تر كنيد، 
بعد از مدتي همه الگوريتم ها 
و مسيرها را حفظ خواهيد بود 
و بازي لطف خودش را از دست 
خواهد داد. دوســت نداريد به 

كودكي تان پرت شويد؟

  تاس ها و دستورها
هر بازي، طراحي دارد. بازي ها 
از آســمان نيامده انــد. يك 
طراح مي نشــيند و از طريق 
تجربه ها و الگــو و الگوريتم ها 
و استنتاج هاي مرسوم، اقدام 
به طراحي بــازي مي كند. اگر 
چنين اســت، چــرا خودتان 
يك بازي طراحي نكنيد؟ اين 
بــار در بازي هــاي دورهمي، 
مي خواهيم يك بازي خالقانه 
و ابداعي معرفي كنيم؛ تركيبي 
از ارتباط خانوادگــي و بازي. 
شــما با تاس ها آشنا هستيد؛ 
همان مكعب هايــي كه روي 
هر كنج آن يك تا شش نقطه 
وجود دارد. شما تاس ها را هوا 
انداخته و زمين مي افتد و هر 
عددي آمد، مي تواند براي شما 
مفهومي داشــته باشد. حاال 
در مدل ما، شــما صرفــاً بايد 
6بياوريد. مي توانيد براي مهيج 
شدن بازي، نفري دو تاس هم 
داشته باشيد. خانواده دور هم 
جمع شده و هر كسي دو تاس 
مي اندازد. اگر جفت شش آمد، 
نفري كه جفت شــش آورده، 
مي تواند دســتور بدهــد. اما 
دامنــه اين دســتورها بايد از 
قبل مشخص شــده باشد و به 
داخل خانه و مسائل مربوط به 
خانه مرتبط باشد؛ مثل درست 
كردن يك عصرانــه يا چايي 
يا تميــز كردن يــا انجام يك 
بازي و... . هر كــدام از اعضاي 
خانواده كه جفت شــش آورد، 
بايد از فهرســت طراحي شده 
موردي را انتخــاب كرده و از 
يكي از اعضاي خانواده بخواهد 

تا انجامش بدهد.

2 پيشنهاد

روزهاي كودكي

كي دستور ميده؟

1 پيشنهاد
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  بردگيمكينگدومينو
طراح اين بازي، نخستين بازي 
دومينو را ساخت. چون جعبه 
بازي كوچك بــوده و بيش از 
را درون خــودش  8كارت 
نمي توانســت جــاي بدهد، 
تصميم بــه طراحي نســخه 
بزرگ تــر آن گرفت. در نتيجه 
نسخه كينگ دومينو طراحي 
شد. در اين بازي، شما در نقش 
پادشــاه، بايد ســعي كنيد به 
طراحي خاصــي از دومينوها 
برســيد تا بتوانيد برنده لقب 
بگيريد. امــا روش انجام اين 
بازي چطور است؟ در هر دور، 
يكي از دومينوهــا را به نوبت 
انتخاب مي كنيد. اگر دومينوها 
پرسودتر باشــند، نوبت بعدي 
شما ديرتر خواهد رسيد. حاال 
اين دومينوي انتخاب شده را 
بايد با حفظ قواعدي براي بازي 
مشخص شــده، به قلمروتان 

اضافه كنيد. 
در نهايت اينكه كل قلمرو شما 
نبايد از يك مربع پنج در پنج 
بيشتر باشد. اگر نتوانيد طبق 
قواعدي كه مشــخص شده، 
دومينوي برداشــت شده را به 
قلمروي خود اضافه كنيد، در 
نتيجه بايد آن را بســوزانيد و 
اين، امتيازي منفي براي شما 
محسوب شده و از بازي عقب 
خواهيد ماند. قواعد هم چنين 
اســت كه مثاًل جنگل در كنار 
جنگل و اينكــه دومينو را در 
اطــراف قلعه اوليــه بگذاريد، 
ولي بايد با يك قسمت از قلعه 
ديگري همسايه باشد و... وقتي 
12دومينو را هر كســي بازي 
كرد، امتيازها شمرده مي شود.

  بردگيمآربورتوم
نام ديگر اين بازي را باغ- موزه 
گذاشــته اند كه در اصل، يك 
بازي كارتي با محوريت ساخت 
باغي از درختان مختلف است. 
اين بازي، 2تا 4نفر بازيكن را 
به مدت نيم ســاعت مي تواند 
درگير كرده و براي افراد باالتر 
از 8ســال طراحي شده. البته 
گــول كارت هاي خوشــگل 
و طبيعت محــور ايــن بازي 
را نخوريد، شــما با يك بازي 
سخت و طاقت فرســا و نسبتاً 
بي رحم روبه رو هســتيد. در 
اين بازي، هر كــس، 7كارت 
داشــته و نوبت مشخصي هم 
دارد و شروع به بازي مي كند. 
هر بار كه نوبت شما مي شود، 
2كارت بايد بكشيد، يك كارت 
بســوزانيد و يــك كارت هم 
بازي كنيد. در نهايت شما باغ 
خودتان را مي ســازيد و طبق 
قوانين بازي،  به آن رسيدگي 
مي كنيد. اما در نهايت كيست 
كه برنده بازي تلقي مي شود؟ 
خيلي ساده اســت: كسي كه 
سلسله درخت هاي او، به همان 
درختي ختم بشود كه باغش با 
آن شروع شــده است. و اينكه 
اعــداد مرتبط بــا كار ت هاي 
درختــي او صعودي باشــد. 
مي بينيد؟ هميشه هم بازي ها 
قرار نيست ســاده باشند. به 
همين نسبت اســت كه شما، 
بايد خيلي حساب شــده بازي 
كرده و هر درختي را، با توجه 
به نتيجه اي كه در نهايت براي 
شما مي تواند داشته باشد توي 

باغ تان بكاريد.

قلعه هاي پادشاه

باغ هاي قشنگ

1 پيشنهاد

2 پيشنهاد

   پنجشنبه
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  شماره 78

امروزهسيگاربرایجامعه
وخانوادههاتبدیلبهیکكابوسشده

است.ازآسيبهایآنبهسالمت،اقتصاد،
فرهنگوجامعهگرفتهتاكمبودهاوشرایطیكهباعث
گرایشافرادبهسمتاستعمالآنمیشود،همهجزو

دغدغههایخانوادههاوجوامعامروزیشدهاست.سيگار
جزوآندستهازموجوداتناشناختهاياستكهباپيشرفت
روزبهروزعلم،ابعادپيچيدهتروالبتهدردناکتریازآن
آشکارمیشودووحشتازحضورآنهمچنانبيشتر
میشود.روزمبارزهبادخانياتبهانهایشدتانگاهی

داشتهباشيمبهابعاداینكابوسجامعه.

يك گزارش از وضعيت بودجه خانوارهای ايرانی 
نشان می دهد، هر خانواده ايرانی به طور متوسط 1147 

نخ سيگار مصرف كرده است كه از اين تعداد ۵18 نخ سيگار 
توليد داخلی و ۶2۹ نخ از توليدات ديگر كشور ها بوده، يعنی 

معادل ۵7 بسته سيگار، مصرف كرده است. آمريكا برای توليد 
سيگار در ايران ۳۰۰ ميليون دالر سرمايه گذاری كرده و سومين 

صنعت سودآور سيگار و دخانيات در دنياست.

ساالنه بر اثر تنفس 
دود سيگار و نه سيگار 

كشيدن در دنيا می ميرند. 
دبير كل سازمان ملل متحد در 

پيامی به مناسبت روز جهانی بدون 
دخانيات اعالم كرده ساالنه در جهان 
بر اثر مصرف دخانيات فقط ۶۰۰هزار 

نفر به دليل تنفس غير مستقيم 
دود دخانيات ديگران فوت 

مي كنند.

۵۷  بسته 
در هر خانواده

ودرس سیگار و پیری ز

اثرات دیررس ترک سیگار 

ودرس ترک سیگار 600,000 نفر  فواید ز

6 دقیقه

جریمه سیگاری ها

% ۱۲,۵
از مرگ ها در جهان بر اثر سيگار است. همچنين بر 
اساس برآوردهای بانك جهانی 2 تا ۳ برابر هزينه 

مصرف دخانيات، صرف درمان بيماری ها، ناتوانی ها 
و مرگ های زودرس ناشی از استعمال دخانيات 

می شود كه تنها با افزايش آگاهی عمومی می توان 
از مصرف دخانيات و ترفندهای صنايع دخانياتی 

جلوگيری كرد.

رگ ها
شكننده شدن عروق و خونريزی آنها بر اثر استعمال 

سيگار به وجود می آيد. با خونريزی عروق امكان 
اكسيژن رسانی به آن ناحيه از بين می رود و قطع 

اكسيژن  رسانی مساوی است با سكته. يكی 
از شايع ترين عوامل سكته های قلبی و مغزی 

استعمال سيگار است.

مو
سيگار كشيدن باعث ريزش  مو می شود. 

متخصصين معتقدند مواد شيميايی سمی ای كه 
در دود سيگار وجود دارد، به DNA موجود در 

فوليكول مو ها صدمه می زند و راديكال های آزاد را 
كه به ساختار مو آسيب می زنند، توليد می كند؛ در 
نتيجه افراد سيگاری موهای كم پشت تری دارند كه 

زود تر هم سفيد می شود.

دستگاه گوارشی
يكی از عوامل ترش كردن های متوالی افراد، استعمال دخانيات 
است. اين ترش كردن ها باعث برگشت اسيد به مری می شود 

و مری را برای ابتال به سرطان مستعد می سازد. زخم ها و 
سرطان های دستگاه  گوارشی و روده بزرگ و كاهش ترشحات 
معده همه از اثرات مخرب استعمال سيگار است. بيماری هاي 

ديگر دستگاه های گوارشی مثل كيسه صفرا و كبد و 
سرطان های مربوط به آنها مثل تشكيل سنگ های كيسه صفرا 
و سرطان لوزالمعده ارتباط مستقيم با استعمال دخانيات دارد.

پوست
تغيير ميميك صورت و چروک و پيری زودرس پوست و 

تيرگی بافت های آن از تأثيرات كشيدن سيگار است. سيگار 
كشيدن يكی از شايع ترين عوامل ابتال به سرطان پوست هم 
هست. بر اساس تحقيقی كه در سال 2۰۰1 چاپ شده، ابتال 
به سرطان سلول سنگفرشی كه دومين سرطان شايع پوست 
است، در افراد سيگاری تا ۳ برابر بيشتر از افراد غير سيگاری 

است.

دندان
سيگار كشيدن انسان را در معرض انواع مشكالت مربوط به 
لثه و دندان مثل سرطان لثه قرار می دهد. در واقع بر اساس 
تحقيقی كه در سال 2۰۰۵ در انگلستان انجام شده، افراد 

سيگاری گاهی تا ۶ برابر بيشتر از افراد غير سيگاری استعداد 
ابتال به بيماری های لثه را دارند كه در   نهايت، ممكن است 
منجر به از دست دادن دندان ها شود. پوسيدگی زودرس 
دندان ها و جرم گرفتن دندان ها، بدرنگی و بد فرمی آنها از 

ديگر تأثيرات سيگار است.

دهان 
تيرگی رنگ پوست لب و بد شكل شدن آن، از ديگر تأثيرات 
سيگار بر بدن است كه نشانه های آن را بر افراد سيگاری به 

وضوح می توانيد ببينيد. كاهش بزاق دهان و مشكالت ناشی 
از آن. فراهم ساز استعداد زياد استعمال كننده های دخانيات 

به انواع سرطان دهان، حلق و غدد لنفاوی نيز از عوارض 
ديگر سيگار كشيدن است.

چهره 
اگر به چهره افراد سيگاری توجه كرده باشيد، پوست افراد 
سيگاری حالتی تيره و متفاوت دارد. خصوصياتی مثل 

چين  و چروک، گود افتادگی و تيرگی پوست چهره به خاطر 
مصرف سيگار ايجاد می شود. دود سيگار حاوی مونواكسيد 
كربن است كه جايگزين اكسيژن موجود در پوست شما 

می شود. عالوه بر اين، نيكوتين هم دارد كه گردش خون را 
كم می كند و پوست را خشك و بی روح می سازد. عالوه بر 

 C اين مصرف سيگار باعث تخليه مواد مغذی مثل ويتامين
می شود كه در حفظ و بازسازی پوست نقش مهمی دارند.

شکم 
مصرف سيگار می تواند باعث كم اشتهايی شود و افراد 

سيگاری معموالً نسبت به سايرين وزن كمتری دارند. اما 
تحقيقی كه در سال 2۰۰۹ در كشور هلند انجام شده، 
نشان داده است كه ميزان چربی اندام های داخلی افراد 

سيگاری بيشتر از غير سيگاری ها است. اين چربی ها كه در 
بين بافت ها و اندام های داخلی وجود دارند، در شكم جمع 
می شوند و كم كم زمينه ساز بيماری های ديگری از جمله 

ديابت می شوند.

زخم ها 
تحقيقات نشان داده اند كه زخم افراد سيگاری بعد از انجام 
اعمال جراحی به سرعت سايرين بهبود حاصل نمی كند. 

بنابراين افراد بسياری كه گمان می كنند چين و چروک های 
ناشی از مصرف سيگار را می توانند با جراحی درمان كنند، 

بايد بدانند كه اين كار برای آنها مشكل خواهد بود.

انگشتان 
نيكوتين موجود در دود سيگار باعث زردی انگشتان و 

ناخن ها هم می شود. اگر در اينترنت به دنبال راه حلی برای 
اين مشكل بگرديد، با پيشنهاد هايی مثل استفاده از آبليمو، 

مايع سفيد كننده و ساييدن با سيم مواجه می شويد اما 
مسلماً ترک سيگار كم هزينه تر، راحت تر و بی درد تر است.

زمانی است كه طی آن يك نفر در دنيا بر اثر استعمال سيگار می ميرد. اين در 
حالی است كه سيگار ساالنه جان ۶ ميليون نفر در جهان را می گيرد و عامل اصلی 

بيماری های غير واگير همچون بيماری های قلبی و عروقی، سرطان و عفونت های حاد 
ريوی است كه اين بيماری ها موجب ۶۰ درصد از مرگ ومير ها در جهان هستند.

روز جهاني مبارزه با دخانيات 

بهانه اي است براي آشنايي 

بيشتر با مضرات سيگار

دشمن
نزديك

۲0,000,000,000
نخ سيگار در يك سال، در ايران توليد شده است. 

كشورمان در يك سال توانسته توليدات خود را به مرز 
2۰ميليارد و ۵۰۰ ميليون نخ سيگار برساند.

آسیب رگ ها
شكننده شدن عروق و خونريزی آنها بر اثر 

استعمال سيگار به وجود می آيد. با خونريزی 
عروق، امكان اكسيژن رسانی به آن ناحيه از بين 

می رود و قطع اكسيژن  رسانی مساوی است 
با سكته. يكی از شايع ترين عوامل سكته های 

قلبی و مغزی استعمال سيگار است.

متخصصان معتقدند كه سيگار كشيدن، فرآيند پير شدن را 
تسريع می كند و به طور ميانگين افراد سيگاری 14 سال پير تر 
از غير سيگاری ها به نظر می رسند. در واقع مصرف سيگار مانع 
خون رسانی به بافت پوست شده و باعث می شود كه پوست شما 
چروكيده و ناسالم شود. از سوی ديگر سيگار كشيدن يكی از 

شايع ترين عوامل ابتال به سرطان پوست هم است.

افرادی كه استعمال سيگار را ترک می كنند، نسبت به افرادی كه به 
كشيدن سيگار ادامه می دهند، زندگی طوالنی تری دارند. بعد از

 1۵- 1۰ سال در اين افراد خطر مرگ زودرس ناشی از سيگار مثل 
افرادی می شود كه هرگز سيگار نكشيده اند. حدود 1۰ سال پس از ترک 
سيگار خطر مرگ ناشی از سرطان ۵۰- ۳۰ درصد كمتر از كسانی است 

كه به كشيدن سيگار ادامه می دهند.

فوايد سالمتی ناشی از ترک سيگار قابل توجه 
است. تقريباً بالفاصله، گردش خون شخص 
شروع به بهبود و سطح مونوكسيد كربن در 
خون شروع به كاهش می كند )مونوكسيد 
كربن سبب كاهش توانايی خون در حمل 
اكسيژن می شود.( تعداد نبض و فشار خون 

شخص سيگاری به طور غير طبيعی باالست، 
كه پس از ترک سيگار شروع به برگشت به حد 

طبيعی می كند.

3 ماه طاقت بیاورید
در بسياری از افراد سيگاری، ترک سيگار 

سخت است. آنها معموالً قبل از ترک كامل 
سيگار، چندين بار سعی در ترک داشته اند اما 
موفق نشده اند. همچنين احتمال بازگشت 
به سيگار دوباره آنها در چند هفته يا ماه اول 
بعد از ترک وجود دارد. افرادی كه به مدت 
۳ماه سيگار را ترک كنند، می توانند بقيه 
زندگی شان را بدون سيگار سپری كنند.

توجه نكردن به جلو با 27 درصد، رعايت 
نكردن حق تقدم 17 درصد و تغيير مسير 
ناگهانی با 1۰ درصد مهم ترين علل وقوع 

تصادفات در تهران است كه سيگار كشيدن 
و صحبت با تلفن همراه به عنوان يكی از 

مهم ترين علل اين موارد ذكر شده اند.

ریه
سرطان اسمال سل )small cell( يكی از 

خطرناک ترين سرطان های ريه است كه استعمال 
سيگار شايع ترين عامل اين سرطان است. يكی از 

آسيب هايی كه سيگار به بدن وارد می كند، از بين بردن 
پرزهای مجاری داخلی بدن در اعضای داخلی است كه 
كارشان ممانعت از ورود ويروس ها، ميكروب ها و مواد 
سرطان زاست. پس استعمال سيگار را می توان عاملی 

بر بروز اكثر سرطان ها دانست. 



ويلي ســانيول، بازيكن و كمك مربي ســابق بايرن مونيخ، شــايعه 
مذاكره اش با فدراســيون فوتبال ايران براي قبول سرمربيگري تيم 

ملي را رد كرد.
المين درامي )lamin drame( مدير برنامه هاي سانيول در پيامي 
اختصاصي كه به دست همشهري رسيده، به نقل از اين ستاره سابق 
تيم ملي فرانسه، نوشته است: »من به صورت جدي هرگونه تماس با 
فدراسيون فوتبال ايران را تكذيب مي كنم. اين شايعات بي اساس بعد 
از مصاحبه خوب من با يك برنامه تلويزيوني، توسط منبعي در آلمان 

و يك رسانه فرانسوي مطرح شده است.«

به نظر مي رسد اشاره ســانيول به گفت وگوي هفته پيش او با برنامه 
تلويزيوني فوتبال120 باشــد كه پنجشنبه شــب ها از شبكه ورزش 

پخش مي شود.
به دنبال آن گفت وگوي تلويزيوني، سايت فرانسوي زبان »فوت مركاتو« 
نوشت: »سانيول در آستانه بازگشت به زمين فوتبال قرار دارد. طبق 
اطالعاتي كه به دست ما رسيده، بازيكن سابق بايرن مونيخ با فدراسيون 
فوتبال ايران تماس داشته است. ويلي سانيول كه در ايران هم خيلي ها 
سوابق و شــخصيت او را قبول دارند، مي تواند ســرمربي بعدي تيم 
سي و سوم رده بندي فيفا باشد، تيمي كه هم اكنون هدايت آن بر عهده 

دراگان اسكوچيچ اســت.«اميرمهدي علوي، سخنگوي فدراسيون 
فوتبال هم ديروز شــايعات درباره تغيير سرمربي تيم ملي را تكذيب 
كرد. او به وبسايت فدراسيون گفت: »هيچ مذاكره اي ميان فدراسيون 
فوتبال ايران و ويلي ســانيول وجود نداشته اســت. تيم ملي تحت 

سرمربيگري دراگان اسكوچيچ به فعاليت خود ادامه خواهد داد.«
ســانيول كه به عنوان مدافع 58بازي ملي براي فرانسه انجام داده، با 
بايرن مونيخ 5بار بوندس ليگا و 4بار هم جام حذفي آلمان را برده است. 
او با اين تيم يك بار هم در فصل 2001-2000 قهرمان ليگ  قهرمانان 

اروپا شده است.

بهروز رسايلي| كرونا با وجود همه معايب و مصايبش، 
درس هايي هم براي ما مخاطبان فوتبال ايران داشت؛ 
آموزه هاي منحصربه فردي كه بعيد است مشابهش را 
هيچ كجا پيدا كنيد. در اين مطلب بعضي چيزهايي 
كه در عصر كرونا ياد گرفتيم را با شــما به اشتراك 
مي گذاريم؛ باشد كه به عدالت، حقانيت و انصاف اهالي 

فوتبال در ايران ايمان بياوريد.
  جان آدم ها خيلي خيلي مهم است

اولين نكته اي كه در كشمكش روزهاي كرونايي آموختيم، 
اين بود كه جان آدم ها براي مسئوالن بعضي از باشگاه ها 
خيلي خيلي مهم اســت؛ يعني اينقدر كه در اين مدت 
در فوتبال ايران راجع  به اهميت سالمتي و اولويت جان 
آدم ها بحث شــد، در تاريخ وزارت بهداشت بحث نشده 
بود. تيم هاي مخالف ازسرگيري مسابقات مدام دغدغه 
سالمتي انسان ها را داشتند، فقط نمي دانيم چرا قبل از 
ظهور كرونا، همين مديران گرامي در مقابل خشونت هاي 

وحشتناك روي سكوها بي خيال بودند. چشم كور مي شد، 
سر مي شكست، با زنجير و شالق به جان هواداران ميهمان 
مي افتادند، اما هيچ صدايي از مدافعان امروز جان آدم ها 
درنمي آمد. به فضل و مهر خدا، يــك روز باالخره كرونا 
هم مي رود. اگر رفت، شما را به جان عزيزان تان براي زد و 
خوردهاي ناجوانمردانه روي سكوها هم همين قدر نگران 
باشيد و سر و ساماني به وضعيت ورزشگاه هاي خانگي تان 
بدهيد. جان آدم را هم ويروس به خطــر مي اندازد، هم 

قلوه سنگ.
  اين فوتباليست هاي مستحق

اواســط نيم فصل اول، يك بــار كه پرداختي باشــگاه 
پرســپوليس به بازيكنانش به تأخير افتاده بود، شجاع 
خليل زاده مصاحبه كرد و گفت: »بعضي از بازيكنان ما مثل 
اميد عاليشاه اجاره خانه شان را ندارند كه بدهند.« در طول 
تعطيالت كرونايي اما امير حسين خيرخواه، عكاس سايت 
ورزش3، به بهانه روايت زندگي بازيكنان در قرنطينه، از 

منزل مسكوني آنها گزارش هاي تصويري مفصل منتشر 
كرد. در اين گزارش ها خانه عاليشاه را نديديم، اما اگر شبيه 
منزل شجاع يا كنعاني زادگان و ساير دوستان باشد )كه البد 
هست( خداوكيلي اينها حق دارند اينقدر نگران اجاره خانه 
باشند. اجاره هر ماه از خانه اين دوستان به اندازه چند ماه 
حقوق يك كارگر و كارمند است و باشگاه بايد اين مسائل 
را درنظر بگيرد. همچنين ما در اين گزارش هاي تصويري 
فهميديم بازيكنان ايراني كتــاب هم مي خوانند كه اين 
يكي ديگر واقعا غيرمنتظره بود. فقط خدا كند كتاب را 

خود عكاس براي بازيكنان عزيز نبرده باشد.
   افتخار ويروس شناسان جهان

در اين مدت همچنيــن برخي از اهالي فوتبــال ايران 
يافته هاي علمي شــان در مورد كرونا را بــا ديگران در 
ميان گذاشــتند؛ چيزهايي كه اگر به زبان هاي خارجي 
ترجمه مي شــد، اين عزيزان را به مايــه فخر و مباهات 
ويروس شناســي جهان تبديل مي كــرد. به طور مثال، 
محمدرضا زنوزي، مالك تراكتور كه بيشترين اصرار را براي 
تعطيلي ليگ دارد، مدعي شد هر فوتباليستي كرونا بگيرد، 
ريه اش از بين مي رود و دوران بازي اش به پايان مي رسد. 

البته قواعد علمي خيلي از مواقع استثنا  هم دارند. در اين 
مورد خاص هم مثال ديباال اســتثنا  بود كه بعد از ابتال به 
كرونا، االن دارد مثل بنز با يوونتوس تمرين مي كند. اين 
البته چيزي از ارزش هاي ويروس شناسان فوتبال ايران 

كم نمي كند.
   فوتبال، خطرناك تر از شمال

در زمينه خطرها و حذرها هم فوتبال ايران در عصر كرونا، 
آموزه هاي منحصربه فرد خاص خودش را داشت. اينجا 
وقتي به تيم ها مي گفتي بياييد تمريــن كنيد، صداي 
اعتراض شان به آسمان بلند مي شد و مي گفتند اين كارها 
براي سالمتي خطرناك است، اما خيلي از بازيكنان گرامي 
در همين مدت به گشت و گذار پرداختند و تازه با افتخار از 
خودشان عكس منتشر كردند. زوج بيرانوند- وريا غفوري 
به دل كوه زدند، هرچند بعدا سر انتشار تصاوير يكديگر به 
مشكل خوردند. ميثم تيموري، بازيكن تراكتور هم در اوج 
كرونا و همزمان با التماس »به شمال نياييد«، همراه با رفقا 
راهي مازندران شد. به اين ترتيب ما ياد گرفتيم در دوره 
كرونا، فوتبال مي تواند تهديدي بزرگ تر از شمال رفتن و 

سياحت كردن باشد.

سانيول:تماسبافدراسيونفوتبالايرانراتكذيبميكنم

  4 يافته منحصربه فرد در دوران همزيستي با كرونا

  نقل قول اختصاصي همشهري از ستاره سابق بايرن مونيخ و تيم ملي فرانسه
بازي ها بايد تحت هر شرايطي 

برگزار شود
جــالل چراغپور| در تمــام دنيا و دربــاره ادامه 
بازي هاي فوتبال، يك تجربه متفاوت را شــاهد 
هستيم و كشورها دارند اين آزمون و خطا را پشت 

سر مي گذارند.
در ابتدا فوتبال را دولت ها به خاطر كرونا تعطيل 
كردند و اين مسئله با واكنش جامعه و هواداران 
فوتبال مواجه شــد كه چرا فوتبال تعطيل شد. 
اگر اين بار با شروع دوباره مسابقات بخواهند ليگ 
را به دليل برگشــتن كرونا ادامه ندهند، مي توان 
گفت اين كرونا ست كه فوتبال را تعطيل كرده  و با 

عكس العمل جامعه مواجه نمي شويم.
پيش از همه بايد براساس پروتكل هايي كه تهيه 
شده به زندگي سابق برگشت و ورزش را هم انجام 
داد. سپس اگر بيماري مهار نشد و دوباره بازگشت، 
مي گويند ليگ را كرونا تعطيل كرده و ما تعطيل 
نكرديم و عكس العمل اجتماعي را شاهد نخواهيم 
بود. به نظر من اگر االن هم ليگ را شروع كنند، در 
درازمدت و با توجه به شيوع مجدد كرونا ليگ را 

تعطيل مي كنند.
كرونا يك بيماري اپيدمي است كه كل جهان را 
درگير خود كرده است، در نتيجه در مبارزه با آن 
هر كسي يك عكس العملي نشان داده است. مثال 
يكي از مديران در ابتدا مي گفت قرنطينه مربوط به 
جنگ جهاني اول است يا براي بيماري هايي مانند 
طاعون، وبا و اينها بوده و ديگر دليلي ندارد به خاطر 
كرونا قرنطينه شويم اما بعداز آنكه خودش كرونا 
گرفت، مسئله قرنطينه را مطرح كرد. پس چون 
اين بيماري يك پديده جديد اســت، اگر بازي ها 
را شــروع كردند و در پاييز دوباره كرونا برگشت، 
مسابقه ها را بايد چه كار كنند؟ كاش از حاال براي 

آن موقع هم پيش بيني و تدبير كنند.
 به نظرم با بيماري كرونا شــكل ورزش و فوتبال، 
سينما و هنر و حتي بسياري از رفتارهاي عمومي 
جامعه تغيير مي كند. ما هم بايد گوشه اي از اين 

سناريوي جهاني باشيم و مثل آنها عمل كنيم.
اگر قرار باشد فوتبال در سطح آسيا، در سطح دنيا 
در رده باشگاهي و ملي با برگشتن كرونا تعطيل 
شــود، اين فرضيه كه ما بياييم بــا نگاه كردن به 
جدول بگوييم چه تيم هايي اول، دوم و سوم شوند، 
هيچ چيزي را تغيير نخواهد داد. دفعه بعد كه كرونا 
اوج گرفت، چه كار خواهيد كرد؟ دفعه بعد بازي 
برگزار مي كنيد؟ يا به باشگاه ها مي گوييد يارگيري 
كنيد تا براساس آن بگوييم كي اول، كي دوم و كي 
سوم مي شود! در كل اعتقاد دارم بازي ها حتما بايد 
برگزار شــود. اصال كار درستي نيست كه بازي ها 
لغو شود، بايد تا لحظه آخر مســابقه ها را برگزار 
كنند تا از اين طريق مشخص شود تيم ها در چه 

رده اي قرار مي گيرند.

ورزشگاه با صدا
راه حل جايگزيني صدا در هنگام پخش 
مسابقات فوتبال بدون تماشاگر پيدا شد

فعال تنها ســهم عالقه مندان به فوتبال از اين رشته 
مورد عالقه تماشــاي بوندس ليگا از طريق تلويزيون 
است، درحالي كه بازي هاي اين ليگ در ورزشگاه هاي 
خالي و با صداي همهمه و فرياد مربيان و فحش هايي 
كه بازيكنان به همديگر مي دهند، برگزار مي شــود. 
تصويربرداري بازي ها هم براي آنكه سكوهاي خالي 
توي ذوق مخاطــب تلويزيوني نخــورد، به گونه اي 
گرفته مي شــود تا بخش اعظم كادر توسط زمين و 
بازيكنان پر شود و كمتر نشانه اي از صندلي ها و سكوها 
باشد. باشگاه مونشن گالدباخ براي اين منظور اقدام 
به گذاشــتن ماكت 13هزار تــن از هوادارانش روي 
صندلي ها كرده و در ازاي دريافت پول از اين 13هزار 
نفر، كاري كرده كه آدم فكر كند يك فوتبال عادي را 
تماشا مي كند نه يك مسابقه در دوران كرونا. برخي 
تيم ها هم به فكر بودند تا به جاي صداي حمام عمومي  
كه االن از مسابقات فوتبال در ورزشگاه بدون تماشاگر 
مي شنويم، صداي ضبط شده تماشاگران خودشان را 
از بلندگوي ورزشگاه پخش كنند كه البته اين ممكن 
است مشــكالتي به وجود بياورد؛ مثال صداي شادي 
گل تماشاگران پخش شود درحالي كه بازيكنان دارند 
وســط زمين به هم پاس كوتاه مي دهند. حاال يك 
باشگاه ژاپني براي رفع اين نقيصه درنظر دارد صداي 
تماشــاگران خودش را به صورت آنالين در ورزشگاه 
پخش كند. حاال اگر اين تصميم در ايران اجرا شود، 
تماشاگران به خاطر وجود دستگاه هاي تأخير دهنده 
در پخش مســتقيم با چند ثانيه تأخير به ورزشگاه 
مي رسد. برنامه ژاپني ها قرار است از تاريخ 29تير در 
رشته بيسبال آزمايش شود و سپس در ليگ فوتبال 
هم مورد اســتفاده قرار بگيرد. سيستم طراحي شده 
توسط شركت ژاپني ياماها به كاربرانش اجازه مي دهد 
تا هنگام تماشاي مسابقات از تلويزيون، با استفاده از 
تلفن همراه خود به تشويق يا هو كردن بپردازند و آنگاه 
صداي آنها توسط بلندگوهاي غول پيكر در ورزشگاه 
پخش خواهد شد. دامنه اســتفاده از اين نرم افزار از 
صداهاي پيش فرض تا ضبط صداي خود تماشــاگر 
منعطف اســت. براي ضربات آزاد، گل ها و تشويق ها 
دكمه هاي ميانبري درون نرم افزار تعريف شده است. 
فقط لطفا موقع تشــويق تيم تان صداهاي نامربوط 
مثل صداي كولر، گريه بچه، دعواي زن و شــوهري، 
كمپرسور شــركت گاز كه در حال كندن كف كوچه 

است، و... را قطع كنيد!

ديدگاه

جهان
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 جانشين سانه در سيتي

به گزارش بيلد، منچسترسيتي در بازار به دنبال جانشين لروي سانه مي گردد و لئون بيلي، وينگر 22ساله بايرلوركوزن 
يكي از اهداف آنهاســت. با وجود عالقه منچسترســيتي به لئون بيلي، بايرلوركوزن تمايلي براي فروش وينگر 

جامائيكايي خود ندارد و تنها در صورت دريافت پيشنهادي 50ميليون يورويي، راضي به فروش بيلي خواهد شد.

كارگزار جديد باشگاه پرسپوليس ســرانجام بعد از 
جلسات متعدد با سرخپوشــان به توافق رسيد و در 
نخستين گام مبلغ 7ميليارد تومان به حساب باشگاه 
ريخت تا قسمتي از مطالبات بازيكنان پرداخت شود. 
حاال در شرايطي كه هنوز تكليف ادامه ليگ مشخص 
نيست اين كارگزار در آخرين جلسه خود با مديران 
باشــگاه به آنها اعالم كرده است كه براي فصل آينده 
بودجه بسيار خوبي در اختيارشان خواهند گذاشت 
تا تيم قدرتمندي را آماده ليگ كنند. در اين جلســه 
به سرمربي پرســپوليس هم اعالم شد كه بازيكنان 
مدنظر خود را خيلي زود به باشــگاه اعــالم كند تا 
براي فصل آينده تيم قدرتمنــدي را روانه ليگ برتر 
و همچنين ليگ قهرمانان آســيا كنند. ســرمربي 
سرخپوشــان البته اعــالم كرده اولويــت او تمديد 
قرارداد با بازيكنان فعلي و حفظ اســكلت تيم است. 
گل محمدي معتقد است حداقل 90درصد تيم بايد 
حفظ شود تا اســتخوان بندي و شــاكله تيم پابرجا 
بماند. اما اگر بازيكنان ديگري هم مثل بيرانوند قصد 
جدايي داشته باشند، پيدا كردن جانشين براي آنها 
در بازار ايران كار سختي خواهد بود. به نظر مي رسد 
سرخپوشان برخالف ســال هاي قبل با وجود جيب 
پرپول با بازاري خالي از بازيكن روبه رو هستند و يحيي 
براي قدرتمندتر كردن تيم خود با مشكالت زيادي 

روبه روست.
  بيرانوند، فعال بدون جانشين

جدايي بيرو از پرســپوليس ديگر قطعي شده و رادو 
تنها گزينــه دروازه باني سرخپوشــان تا پايان فصل 
خواهد بود. با اين حال براي فصل بعد يحيي به دنبال 
جانشيني براي بيرانوند است. اين در حالي است كه 
ساير دروازه بانان خوب ليگ با تيم هاي خود قرارداد 
دارند و هيچ گلر خوبي هم اكنون در ايران آزاد نيست 

كه سرخپوشان با او وارد مذاكره شوند.

   خط دفاع؛ فقط يك بازيكن 
در خط دفاعي اوضاع با وجود شــجاع ، ســيدجالل و 
كنعاني در ميانه زمين بســيار خوب است و يحيي از 
باشگاه خواسته تا اين بازيكنان براي فصل بعد هم حفظ 
شوند. سرمربي سرخپوشــان به دنبال اين است كه در 
دفاع راســت يك بازيكن جذب كند اما با وجود تمايل 
فراوان براي بازگرداندن رامين رضائيان گويا اين بازيكن 
قصد دارد همچنان در قطر بماند و به همين دليل يحيي 

كار سختي براي جذب بازيكن در پيش خواهد داشت.
   تالش براي حفظ رسن و ترابي

در خط هافبك با بازيكناني مانند كمال، رسن، ترابي، 
اميري و نعمتي ســرمربي سرخپوشــان از شرايط 
بســيار راضي است. اين در حالي اســت كه احتماال 
عاليشاه در پايان فصل جدا خواهد شد و زمزمه هايي 
درخصوص جدايي رسن و ترابي نيز شنيده مي شود. 
يحيي از باشگاه خواسته تا به جاي هزينه كردن تالش 
كنند قرارداد رســن و ترابي تمديد شــود. سرمربي 
سرخپوشــان به خوبي مي داند كه درصورت جدايي 
ترابي و رســن قدرت خط هافبك تيم بسيار پايين 
خواهد آمد و از طرفي بازيكني در سطح اين دو بازيكن 
فعال در ليگ حضور ندارد كه بتواند جانشين مناسبي 

براي آنها باشد.
   همه هزينه ها براي خط حمله

در خط حمله به نظر مي رســد سرخپوشان در فصل 
آينده اوضاع سختي داشته باشند. استوكس در فصل 
آينده ديگر در پرسپوليس حضور ندارد و عليپور هم 
به دنبال اين اســت كه در پايان فصل به اروپا برود. از 
طرفي اوساگونا هم نتوانسته آنچنان خودش را نشان 
دهد و احتماال با اين شرايط در فصل بعد باشگاه روي 
او حساب نخواهد كرد. در اين شرايط باشگاه احتماال 
براي جذب مهاجم بايد دوباره دست به دامن دالالن 

خارجي شود تا بتواند مهاجم خوبي را جذب كند.

تعطيلي غيرمنتظــره و طوالني مدت ليگ برتر بر اثر 
شــيوع كرونا، چنان فضايي بر فوتبــال ايران حاكم 
كرده كه تقريبا همه جزئيــات مربوط به پيش از اين 
واقعه، فراموش شده است. حاال اگر ليگ دوباره از سر 
گرفته شود، هواداران هم كم كم يادشان خواهد آمد 
تيم هاي محبوب آنها 3ماه پيش با چه مسائلي دست 
به گريبان بودنــد. يكي از اين داســتان هاي جالب، 
مربوط به دروازه بان اصلي پرسپوليس است؛ يحيي 
گل محمدي در 2هفته پاياني برگزاري مســابقات، 
خيلي ســاكت و بي ســروصدا عليرضــا بيرانوند را 
نيمكت نشين كرد و بوژيدار رادوشوويچ را در تركيب 
اصلي به ميدان فرســتاد. يكي از اين دو بازي ديدار 
معروف با ســپاهان در اصفهان بود كه نهايتا برگزار 
نشد، اما اسم رادو در تركيب ابتدايي قرار داشت. بازي 
دوم هم نبرد با شــهرخودرو. در آن بازي رادو مجددا 
فيكس شد و اگرچه باالخره نخستين گل فصلش را 
دريافت كرد، اما باز چند واكنش خوب داشت و توجه 

و تحسين كارشناسان را متوجه خود كرد.
حاال سؤال اينجاست كه بعد از يك وقفه طوالني، در 
بازي دوم تير برابر پيكان )البته اگر برگزار شود( يحيي 

گل محمدي كدام يك از دروازه بان هايش را در تركيب 
اصلي به ميدان خواهد فرســتاد؛ عليرضا بيرانوند كه 
آخرين روزهاي حضورش در پرســپوليس را پشت 
ســر مي گذارد يا بوژيدار رادوشوويچ كه قبل از كرونا 

فيكس بود و خوب هم كار كرد؟ 
ترديدي نيست كه بيرانوند از نيمكت نشيني ناراحت 
مي شــود و حتي ممكن است مثل گذشــته به اين 
موضوع واكنش نشان بدهد، اما سرمربي بايد مصالح 
تيم را درنظر بگيرد و به همين دليل به نظر مي رســد 
شانس رادو براي فيكس شدن بيشتر باشد. دروازه بان 
كروات پرســپوليس در اين مدت موهاي ســرش را 
تراشــيد و در قرنطينه هم به تمرينات انفرادي ادامه 
داد. او كــه به تازگي قــراردادش را با پرســپوليس 
تمديد كرده، كوه انگيزه است؛ مخصوصا كه مي داند 
به احتمال فراوان فصل آينده دروازه بان شــماره يك 
پرسپوليس خواهد بود. بنابراين منطق حكم مي كند 
يحيي بدون توجه به ناراحتــي احتمالي بيرانوند، بار 
ديگر رادوشــوويچ را فيكس كند. به هــر حال براي 
روشن شــدن جواب اين ســؤال بايد تا روز دوم تير 

منتظر بمانيم.

 پول هست، بازيكن نيست
 ولخرجي كارگزار جديد پرسپوليسي ها در بازار خالي

 رادو يا بيرو؟
  اولين معماي يحيي گل محمدي در بازگشايي مسابقات ليگ

مدل موهاي كرونايي
كرونا تأثيرات زيادي روي فوتبال گذاشته؛ از بازي در زمين هاي بدون 
تماشــاگر گرفته تا مدل موهاي فوتباليســت هايي كه به نظر مي رسد 
به خاطر دور ماندن از ويروس، قيد رفتن به آرايشگاه را زده اند! مروري 
بر ظاهر جديد برخي از فوتباليست هاي مشــهور اين موضوع را بهتر 

نشان مي دهد.

 دوســه ماه دوري از فوتبال و اجتماع و حضور در 
قرنطينه باعث شــده رونالدو ورژن جديدي از 
خودش به نمايش بگذارد. او بعد از سلماني، رفت 
جلوي آينه و از آينه پرســيد: »خوشگل ترين 

فوتباليست جهان كيست؟«

 مسي بعد از 5سال ريش هايش را زد تا احتماال از 
شــر بعضي بدل هايش در امان باشد. االن اگر آن 
همه خالكوبي روي بدنش نبود، نمي شد تشخيص 
داد اين ورژن فصل 15-2014 مسي است يا نسخه 

بدون رضا پرستش. 

 ظاهر جديد دلي الــي را بعضي هــا با اعضاي 
كارتل هاي مواد مخدر مكزيك مقايسه كرده اند. 
كمي ته چهره چگوارا هم دارد؛ البته اگر چگوارا با 
صد تا سرعت با صورت مي خورد به ديوار و او را از 

روي ديوار با كاردك جمع مي كردند.

 اين هم ظاهر جديد گريزمــان؛ البته ظاهرش از 
پشت. در دوران قرنطينه جرأت نكرده به سلماني 
برود و موها را كوتاه كند ولي يك آشنا داشته كه 
آرايشگر زنانه بوده و داده موهايش را اين مدلي 

برايش درست كرده.

 اگر دندان هاي براق لمينيت شده اش نبود، عمرا 
تشخيص نمي داديم كه اين چهره فيرمينو، مهاجم 
برزيلي ليورپول است. يعني دهانش را كه ببندد 
ممكن است او را با يك رهگذر در خيابان پشت 

شهرداري در پايتخت غنا اشتباه بگيريم.

 يعني اين ساديو مانه حتي به تيغ ژيلت هم اعتماد 
نكرده تا موهايش را در دوران كرونا مرتب كند. 
البته االن معلوم شــد كه چرا مهاجم سنگالي 
ليورپول آنقدر اصرار داشت موهايش را از ته بزند 

تا اين شكلي ديده نشود.

آليسون بكر كمي با چهره هميشگي خودش تفاوت 
كرده؛ يعني موهايش بلند شده وگرنه اين ريش را 
قبال هم داشت. البته او غير از ماسك، دستكش هم 
ندارد؛ درحالي كه طبيعي اش اين است كه حداقل 

دروازه بان ها دستكش بپوشند.

 اوباميانگ هم يكي ديگر از ستاره هايي است كه 
قيد مرتب كردن موهايش را زده است. البته به نظر 
مي رسد موهاي اوباميانگ در دوران كرونا كمي 
ريزش هم داشته و باعث شده جلوي سر او كامال 

خالي شود.

 اگر ستاره هاي خارجي بعد از سه ماه بخور و بخواب 
دوران كرونا تغيير چهره داده اند، ما خودمان رامين 
 رضاييان مذگان داريم! رامين پس از آنكه از خودش 
در حال گريه كردن پاي يك فيلم ملودرام ويدئو 

گرفت، اين شكلي شد.

عكس نوشت



شايعه در تمرين پرسپوليس؛ ليگ 
برگزار نمي شود

سرانجام و بعد از مدت ها وقفه به خاطر شيوع بيماري 
كرونا، تمرينات پرسپوليس آغاز شد و سرخپوشان 
خود را آمــاده مي كنند تا 3هفته ديگر نخســتين 
ديدارشان را برگزار كنند. سرمربي سرخپوشان به 
همين دليل برنامه ويژه اي را بــراي بازيكنان خود 
درنظر گرفته اســت. بازيكنان پرسپوليس پيش از 
آغاز تمرينات تست بدني انجام دادند و بعد از انجام 
تســت كرونا، حاال به دنبال آمادگي براي حضور در 
مسابقات هستند. همچنين سرخپوشان قرار است 
امروز )پنجشنبه( در ديداري دوستانه به مصاف تيم 
نيروي زميني بروند. طبق هماهنگي هاي مسئوالن 
2تيم قرار شده پزشك تيم نيروي زميني با هماهنگي 
پزشك سرخپوشان براي انجام تست كرونا اقدامات 

الزم را انجام دهد.
با اين حال، روز گذشته در تمرين تيم شايعه شد كه 
با توجه به اعتراض چند تيم ليگ برتري براي آغاز 
رقابت هاي ليگ برتر و نامه اين باشگاه ها به وزارت 
ورزش و همچنين مثبت شــدن تست چند بازيكن 
ليگ برتري احتماال اين رقابت هــا برگزار نخواهد 
شد و پيش از شــروع، پايان خواهد يافت. اين اتفاق 
باعث شد تا بازيكنان با يحيي گل محمدي جلسه اي 
برگزار كنند و در اين خصوص به صحبت بپردازند. 
سرمربي پرســپوليس البته به بازيكنان خود اعالم 
كرد با توجه به اينكه هنوز هيچ چيز مشخص نيست، 
بازيكنان بايد با نهايت فشار تمرين كنند تا درصورت 
برگزار شدن بازي ها، سرخپوشان از آمادگي خوبي 
برخوردار باشند. البته شنيده ها حاكي از اين است كه 
بازيكنان پرسپوليس هم از تعطيلي ليگ استقبال 
مي كنند و به كادر فني اعالم كرده اند درصورتي كه 
با قهرماني آنها موافقت شود، راضي هستند كه ليگ 
برگزار نشود. اين در حالي است كه از جمع بازيكنان 
خارجي تيم تنهــا رادو به ايران بازگشــته و هنوز 
وضعيت بازگشت رسن و اوساگونا به ايران مشخص 
نيست. بايد ديد اين دو بازيكن چه زماني به ايران باز 

خواهند گشت.

 استقاللي ها دوباره تست مي دهند
با اينكه استقاللي ها چهارشنبه هفته گذشته تست 
كرونا دادند، ولي با تصميم كادر پزشــكي بازيكنان 
اين تيم قرار است هفته آينده تست كرونا بدهند تا 
وضعيت سالمت آنها دوباره مورد بررسي قرار بگيرد. 
دكتر امين نوروزي با تأييد اين خبر گفت: هفته آينده 
هم پزشكان سر تمرين مي آيند و از بازيكنان تست 
كرونا مي گيرند. در يك مدت مشــخص بازيكنان 
بايد تست كرونا بدهند تا ما وضعيت سالمت آنها را 

زيرنظر بگيريم.

 سيدعباسي، مشكوك به كرونا
سه شنبه فرهاد حميداوي، مالك شهرخودرو اعالم 
كرد كه 2عضو اين تيم مشــكوك به ويروس كرونا 
هستند اما جواب تست تمام بازيكنان شهرخودرو 
منفي بوده و هيچ بازيكني بــه ويروس كرونا مبتال 
نشده است. گويا يكي از 2عضو مشكوك به ويروس 
كروناي باشــگاه شــهرخودرو، داوود سيدعباسي، 
كمك مربي اين تيم و دســتيار مجتبي سرآسيايي 
است. ديگر فرد مشكوك نيز يكي از اعضاي تداركات 
اين باشگاه است. قرار است اين 2 نفر به زودي تست 
نهايي كرونا بدهند تا ميزان بيماري شــان مشخص 

شود.

گزارش

فوتبال ايران

فرهاد مجيدي به مديرعامل اســتقالل نامه نوشــته و خواستار 
دريافــت تضمين ضدكرونايــي از برگزاركنندگان مســابقات 
ليگ برتر شده اســت؛ يعني مثال ســازمان ليگ تضمين بدهد 
كه درصورت برگزاري بازي ها، كســي به كرونا مبتال نمي شود. 
خب البته فرهاد طبــق معمول در جريان نبــوده؛ چون حدود 
20 روز پيش برخي باشگاه ها خواهان همين تضمين شدند، اما 
سازمان ليگ جواب داد اجابت چنين درخواستي منطقي نيست. 
حاال جسارتا مي خواهيم از فرهاد مجيدي بپرسيم كه آيا خود او 
ضمانت مي دهد در بازه زماني مقرر براي برگزاري ليگ، درصورت 
لغو مسابقات هيچ بازيكني كرونا نگيرد؟ همين االن بدون تمرين 
و بازي، تست حداقل 10بازيكن ليگي مثبت شده؛ خب اينها كجا 
كرونا گرفته اند؟ آيا مديران و مربيان توانسته اند بازيكنان خود را 
در دوران قرنطينه كنترل كنند؟ اگر فوتبال نبود كه هر يك از اينها 

براي اقوام مريض و سالمندشان حكم بمب ساعتي را داشتند.

خودشماتضمينميدهي؟

نيكبخت واحدي همچنان به مصاحبه هايــش ادامه مي دهد و 
به خيال خودش ابعاد تكان دهنــده از زندگي فوتبالي اش بر مال 
مي كند. خيلي جاها هم راحت مي تــوان فهميد چيزهايي كه او 
مي گويد حقيقت- يا دست كم همه حقيقت- نيست. با اين همه 
يك نفر بايد به نيكي يادآوري كند ستاره اقبالش به خاك افتاده و 
االن براي كمتر كسي مهم است او چرا از استقالل به پرسپوليس 
آمد، در زمان اين انتقال چه احساسي داشت يا چرا به جام جهاني 
نرفت. اصطالح »دوره ات گذشته« دقيقا در مورد نيكبخت صدق 
مي كند و او با مروري روي واكنش ها بــه مصاحبه هاي خودش 
راحت اين موضوع را مي فهمد. همچنيــن نيكبخت خيلي هم 
نبايد گول دعوت دورهمي را بخورد؛ چــه اينكه مهران مديري 
باالي  3 دور از همه مردان و زنان ايراني كه بيشتر از هزار نفر آنها را 

مي شناسند به اين برنامه دعوت كرده است! 

واقعابرايكسيمهمنيست

سردار آزمون انصافا بازيكن خوبي است، اما بيشترين وجه شهرت 
او به خاطر سيل گمانه زني هاي نقل وانتقاالتي است كه هيچ كدام 
هم به هيچ كجا نمي رســد. ما البته در فوتبال ايران يك بازيكن 
اين طوري ديگر هم داريم كه خيلي به چشــم نمي آيد. او مجيد 
حسيني است. يعني شــما اگر عبارت »پيشــنهاد براي مجيد 
حسيني« را جست وجو كنيد، احتماال گوگل قبل از نمايش نتايج، 
يك دل سير گريه خواهد كرد. مدافع سابق استقالل و تيم ملي كه 
انصافا بازيكن خوبي هم هست، از زمان حضور در ترابوزان اسپور 
در كانون اين شايعات قرار داشــته است. آخرين بار همين 2 روز 
پيش خبر رسيد پنج باشگاه اروپايي از سه كشور خواهان جذب 
حسيني هستند؛ طوري كه ديباال هم اين شرايط را ندارد. از قرار 
معلوم رسانه هاي ورزشي تركيه كذاب و شايعه پرداز هستند و هر 

چيزي هم كه آنها مي نويسند، اينجا ترجمه مي شود.

سردارآزمونثاني!

نكته بازي

  مي خواستم درباره تبليغي كه 
كرديد، بپرسم.

گــوش رو با 2 انگشــت دســت مي شــكونيم 
و بــدون ضربــه و مشــت، بي حــس مي كنيم. 
كامال بهداشــتي و حرفــه اي و تخصصي، بدون 
درد. هزينــه هر گــوش ســالم بعــد از معاينه 
 ناقابــل 300هــزار تومــان. هزينــه ترميمــي
 )از قبل شكسته و ضربه خورده باشه قيمت باالتر 

ميره( گوشات سالمه؟ چند سالته؟
 25سالمه، يه ذره شكستگي داره 

اونم چون قبال كشــتي مي گرفتم. بي حس 
مي كنيد، مثل اون كشتي  گير نقده اي نشه كه 

گوششو بريدن. محل كجاست بخوام بيام؟ 
نه خيالت راحت، عكس گوشــتو بفرست ببينم 

ميشه يا نه.
)ادامه گفت وگو بعد از ارسال عكس( 

هزينه ش 450هزار تومن ميشه ترميمي. تهرانيم، 
اگر مايلي شــماره بده بهت وقت بديــم و باهات 
هماهنگ كنيم.)چند دقيقه بعد به تلفن خبرنگار 

همشهري زنگ مي زند.(

 چه كســاني بيشــتر مايلن 
گوششون رو بشكنن؟ 

بيشتر كساني كه می خوان در محل خودي نشون 
بدن! حاال اين چه سؤاليه؟

 من خودم خبرنگارم و برام جالبه 
با اتفاقي كه چند ماه پيش براي چند نوجوان 
افتاد و باعث شد گوش يكي شون قطع بشه، 

چه جوري شما خيلي علني تبليغ مي كنيد.
ما دنبال دردسر نيستيم ديگه هم زنگ نزن.

)بالفاصله تلفن را قطع مي كند.(

كارخانهپهلوانپنبهسازي
   گزارش همشهري از تبليغات در اينستاگرام براي شكستن گوش كساني كه مي خواهند

    ورزشكار به نظر برسند

محسن محمودصفري| همين سال پيش بود كه يك كشتي گير نقده اي به دليل عفونت ناشي از شكسستن عمدي گوش و تزريق ماده ليدوكائين، يكي 
از گوش هايش را از دست داد. حاال اما بسياري از صفحات اينستاگرامي، همچنان پر است از تبليغ »شكستن گوش بدون درد«.در ماجراي كشتي گير 
نقده اي گفته شد كه مربي باشگاه به دليل اينكه كشتي گيرانش همه گوش شكسته باشند و به باور خودش حريفان از آنها بترسند، اقدام به شكستن 
گوش شاگردانش مي كرد. او ابتدا به گوش شاگردانش ماده بي حسي ليدوكائين تزريق مي كرد و سپس با ضربه، گوش آنها را مي شكست. 3نفر از 
شاگردان اين مربي، گوش شان عفونت كرد. پزشكان گوش يكي از آنها را كه به دليل عفونت شديد سياه شده بود، قطع كردند. اين ماجرا با شكايت 
خانواده ها و پيگيري فدراسيون كشتي و اداره كل ورزش در نهايت به ابطال كارت مربيگري فرد خاطي و جريمه منتهي شد.خبرنگار همشهري با 

ادمين يكي از صفحات اينستاگرامي از طريق دايركت و بعد هم تلفني، گفت وگو كرده.

بختياري زاده: نمي توان ليگ را نيمه تمام گذاشت
مربي سابق تيم ملي اميد اعالم كرد نمي توان ليگ فوتبال را نيمه تمام 
رها كرد. سهراب بختياري زاده روز گذشته به ايسنا گفت: »تيم ها چند 
 ماه زحمت كشيده  و ســرمايه گذاري كرده اند و در انتظار رسيدن به 
نتيجه زحمات خودشان هستند. در ليگ دسته اول هم رقابت نزديكي 
براي صعود به ليگ برتر وجود دارد و تيم هاي باالي جدول اميد زيادي 
دارند بازي ها برگزار شود و به پايان برســد. تكليف نمايندگان ما در 
آسيا بايد مشخص شــود، ليگ قهرمانان آســيا ادامه پيدا مي كند و 
ساير كشورهاي آسيايي هم در حال برنامه ريزي براي شروع مسابقات 
هستند. آنچه مسلم است،نمي شــود اين فصل را نيمه تمام گذاشت 
و به ســراغ فصل بعد رفت. بايد تكليف وضعيــت تيم ها در اين فصل 

مشخص شود.«

گفت و گو
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 3بازيكن و يك مربي پارس جنوبي در قرنطينه
نتايج تست كروناي اعضاي تيم فوتبال پارس جنوبي مشخص شد. به گفته پزشكان، 3بازيكن و يك مربي از اين تيم شرايط مشكوكي 
دارند. با تصميم باشگاه پارس جنوبي اين 3بازيكن )متين كريم زاده، ميالد خدايي و شفق( و همچنين عباس كيماسي، مربي گلرهاي 
اين تيم به قرنطينه رفته اند. اين در حالي است كه اعضاي پارس جنوبي براي پيگيري تمرينات خود سه شنبه شب به جم برگشتند.

ليلي خرسند| مجلس يازدهم ديروز شــروع به كار كرد و درست پنج روز قبل 
 وزير ورزش براي علي نيكزاد، يكي از نمايندگان اين مجلس حكم عضويت در 
هيأت رئيسه فدراسيون تيراندازي را صادر كرد. همزماني اين دو اتفاق شائبه هايي 
ايجاد كرده است؛ آيا مسعود سلطاني فر به دنبال البي در مجلس است؟ بعضي ها 
احتمال مي دهند سلطاني فر نگران استيضاح احتمالي است و از حاال دست به كار 
شده تا دوستاني در مجلس داشته باشــد.نيكزاد انتخابش را با اين احتماالت 
بي ربط مي داند. او كه يكي از نامزدهاي نايب رئيســي مجلس جديد است، دو 
روز پيش به خبرگزاري تسنيم گفته بود: »چند ماه پيش و قبل از عزم اينجانب 
براي حضور در انتخابات مجلس، رئيس فدراسيون تيراندازي اين درخواست را 
داشتند و من هم پذيرفتم. روزهاي گذشته با هجمه رسانه ها متوجه شدم كه 
يا عضو هيأت  رئيسه فدراسيون هستم و يا شــده ام. زمين و زمان را به يكديگر 
دوخته اند تا موضوع را به مجلس جديد و اتفاقات البي گري هاي آن ربط بدهند. نه 
وزير محترم ورزش اين پيشنهاد را داده و نه با ايشان در اين خصوص مذاكره اي 
داشته ام.«نيكزاد در دولت نهم استاندار اردبيل بود و در دولت دهم وزير مسكن 
و شهرســازي. تا قبل از اينكه به عنوان نماينده مجلس يازدهم انتخاب شــود، 
رئيس هيأت مديره گروه توســعه ساختمان تدبير )وابســته به ستاد اجرايي 
فرمان امام( بود. سؤال اين است كه اگر انتخاب او به عنوان هيأت رئيسه، ربطي 
به حضورش در مجلس ندارد، اين انتخاب چه دليل ديگري داشــته اســت؟ 
 فدراسيون هم مدعي اســت كه نيكزاد از پنج  شــش ماه پيش به عنوان عضو 
هيأت رئيسه به وزارت ورزش پيشنهاد شده بود و شيوع كرونا باعث شد تا حكم 
او دير ابالغ شود. اين در حالي است كه وزارت ورزش در همين ايام براي اعضاي 
هيأت رئيسه فدراسيون واليبال حكم صادر كرده بود.علي دادگر، رئيس فدراسيون 
تيراندازي پيشنهاد گفت وگو با همشهري را به بهانه حضور در جلسه قبول نكرد 

و پيشنهاد داد اين گفت وگو با ناصر رسولي، سخنگوي فدراسيون انجام شود.
  چطور فدراسيون به اين نتيجه رسيد كه بايد نيكزاد را 

به هيأت رئيسه فدراسيون اضافه كند؟ 
رئيس فدراسيون اين پيشنهاد را داد.

 آقاي نيكزاد تخصص خاصي در اين رشته دارند؟
شايد عالقه ايشان به تيراندازي است.

  فدراســيون چطور متوجه عالقه ايشان شده؟قبال 
فعاليتي در تيراندازي داشته اند؟

اين سؤال را خود آقاي نيكزاد بايد جواب بدهد كه چرا به تيراندازي عالقه دارد. 
تيراندازي از ورزش هايي اســت كه پيامبر توصيه كرده است. تا جايي كه من 

مي دانم ايشان قبال رزمنده بوده اند و در رشته تيراندازی هم فعاليت داشته اند.

  مهم دليل انتخاب فدراســيون است. فدراسيون چه 
ارتباطي بين آقاي نيكزاد و تيراندازي ديده ؟

نمي دانم. به هرحال پيشنهادي شده و ايشان هم پذيرفته اند.
  نمايندگي نيكزاد در مجلس دليل انتخاب بود؟

نه فكر نمي كنم نماينده بودن ايشان در مجلس در اين انتخاب تأثيري داشته 
باشد.

  آقاي دادگر از سال 1396رئيس فدراسيون است، چرا در 
اين مدت از نيكزاد براي حضور در هيأت رئيسه دعوت نكرده بود؟

شايد مشغله ديگري داشتند.
  االن كه نماينده مجلس است و بايد مشغله بيشتري 

داشته باشد.
نمي دانم. براساس اقتضاي زمان و اقتضاي شرايط اين پيشنهاد شده ولي ارتباطي 
به اينكه ايشان نماينده شده اند، ندارد. سابقه شان مشخص است، قبال وزير بوده و 

در جايگاه هاي باالي مملكت بوده  و فرد توانمند و پاكدستي است.
  اين انتخاب در روزهايي كه مجلس يازدهم شروع به كار 
كرده، شبهه برانگيز است. بعضي ها مي گويند انتخاب وزير بوده تا 

يك حامي در مجلس جديد داشته باشد.
بعيد مي دانم اين مســائل مطرح باشــد. به هر حال بعضي ها حاشيه ســازي 
مي كنند و اخبار را به هم ربط مي دهند. از هــزاران اتفاقي كه در دنيا مي افتد، 
مي شــود هزاران ســناريو در ذهن طراحي كرد. قطعا اين موارد هيچ ارتباط 
كاري به كســي ندارد. ايــن يك تصميم دو طرفــه بين آقاي دادگــر و آقاي 
نيكزاد بوده. اين پيشــنهاد هم به تازگي مطرح نشــده. پنج شــش ماه پيش 
بود كه آقاي دادگر ايشــان را براي هيأت رئيســه پيشــنهاد كرد. اما به خاطر 
شــيوع ويروس كرونا، مراحل اداراي بــه تعويق افتاد و معرفي ايشــان با آغاز 
به كار مجلــس يازدهم همزمان شــد. همزمــان دو فدراســيون جانبازان و 
 معلوالن و فدراســيون تيراندازي درخواســت داشــتند كه از آقاي نيكزاد در

 هيأت رئيسه اســتفاده كنند. اما با توجه به اينكه آقاي دادگر و آقاي نيكزاد از 
آشنايان قديمي و همكاران قديمي در ورزش هستند، پيشنهاد آقاي دادگر را 

قبول كردند.
  نيكزاد قبال در ورزش بوده؟

در استان هايي كه آقاي دادگر مسئوليت داشتند، همكاري داشتند. هر دو از استان 
اردبيل هستند و آذري زبان.

  اعضاي هيأت رئيسه براساس توانايي هايشان انتخاب 
مي شوند و انتظاراتي از آنها هســت. فدراسيون چه انتظاري از 

نيكزاد دارد؟
طبق اساسنامه فدراسيون ها نياز است كه هيأت رئيسه تشكيل شود و تصميمات 
تخصصي فدراسيون، تصميماتي كه نياز به مصوبه هيأت رئيسه دارند، در اين 

هيأت مطرح شود.
 بله درست، ولي نوع كمك اعضا مهم است. بعضي از 
اعضا مي توانند در بحث فني به فدراسيون كمك كنند، بعضي ها 
هم انتخاب مي شوند كه مشكالت مالي فدراسيون را برطرف كنند. 

نيكزاد با چه تخصص ويژه اي مي خواهد در هيأت رئيسه باشد؟
با توجه به تجاربي كه ايشان به عنوان وزير با حضور در جاهاي مختلف داشته ، 
كمك هاي زيادي مي تواند از نظر فكري داشته باشد و راهكارهايي به فدراسيون 

بدهد تا فدراسيون مستفيض شود.
 مثال در چه موردهايي؟ 

نمي شود االن عيني مثال زد. بايد جلساتي برگزار و مواردي كه نياز دارد فدراسيون 
به تصويب هيأت رئيسه برساند، مطرح شود تا فدراسيون از راهكارهايي كه ايشان 

پيشنهاد مي دهد، بهره مند شود.
 هنوز در جلسه اي شركت نكرده اند؟

نه هنوز جلسه  رسمي برگزار نشده.
  وقتي نماينده اي از مجلس به اعضاي هيأت رئيســه 
فدراسيون ها اضافه مي شــود ، تصور عمومي اين است كه اين 
نماينده قرار است البي هايي را به نفع آن فدراسيون انجام بدهد. 
خود روساي فدراسيون ها هم اغلب تأييد مي كنند كه هدف شان از 
اين انتخاب، استفاده از قدرت سياسي نمايندگان است. فدراسيون 

تيراندازي چه نيازي به اين البي ها دارد؟ 
قطعا حضور آقاي نيكزاد در ورزش كمك به ورزش اســت. ما بايد براي توسعه 
ورزش از وجود اين افراد استفاده كنيم. اين اتفاق در همه جاي دنيا مي افتد، از 
آدم هاي چهره  و توانمند و پاكدست در بدنه ورزش و حتي در راس فدراسيون 
استفاده مي كنند. ما هم از اين قاعده مستثني نيستيم. اين انتخاب اتفاق عجيبي 
نيست و قبال هم از اين انتخا ب ها در ســال هاي قبل و در فدراسيون هاي ديگر 
داشته ايم. نمونه اش فدراســيون واليبال است كه يك ماه پيش آقاي مونسان، 
 وزير گردشــگري را به عنوان عضو هيأت رئيســه معرفي كرد. در ضمن عضو
 هيأت رئيسه بودن، شغل حساب نمي شود و حقوقي دريافت نمي كنند و فقط 

مسئوليتي به مسئوليت هاي اين عزيزان اضافه مي شود.
  تيراندازي و فدراسيون به حمايت هاي قانوني نياز دارد، 
آيا قانوني هست كه مانع فعاليت اين رشته بشود و نيكزاد بتواند 

براي اصالح اين قانون يا ناديده گرفتنش كمك كند؟
تيراندازي به دليل تحريم ها متضرر شده و اين تحريم ها روي تامين تجهيزات 
تأثيرات منفي گذاشته. نياز است كه فدراسيون با خيلي از سازمان ها و ارگان ها 
و مقاماتي كه مي توانند به ما كمك كنند، ارتباط و هماهنگي هاي الزم را داشته 

باشد.

چهكسيتفنگرادستنيكزادداد؟
   سخنگوي فدراسيون تيراندازي در گفت وگو با همشهري ادعا مي كند كه وزير دولت احمدي نژاد غيراز تيراندازي

   از فدراسيون جانبازان و معلوالن هم پيشنهاد داشته است 
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افقی:
 1- ساز زهي ايراني- گلي زيبا- 

خاصيت ارتجاعي دارد
2- رسيدن به مقصود- رماني از 

ماكسيم گوركي روس
3- مجموعه داســتاني نوشته 
جمال ميرصادقــي- پايتخت 

لتوني- حرف ندا
4- سرراســت- پيوسته- نام 

سابق شهركرد
5- محافظ نوك انگشــتان- 

سبزي معطر- خوابيده
6- فاني- برخي آن را از ســر 
گشــادش مي نوازند!- تندي و 

درشتي
7- از عوامل مهم در تغييرات 
جمعيت- پارچه ابريشــمي- 

زبانه آتش
8- شــجاع- معروف تريــن 

تراژدي يونان
9- لباس- از آرايه هاي ادبي- 

مأمور عمليات دشوار جنگي
10- جاويــدان- بــه يكديگر 

ساييده شده- توانا
11- خواهــش- آبگونــه- 

شوره زار
12- فهــم و شــعور- اماكن 

مقدس زيارتي- اندك
13- از غروب تا طلوع آفتاب- 

سازگاري- وسايل حمل ونقل
14- نخســت وزير زن تاريخ 

بريتانيــا و ملقــب بــه بانوي 
آهنين- گمراه

15- همســر حوا- قســمت 
نرم و بدون اســتخوان گوشت 
گوســفند- طوالني ترين رود 

افغانستان
  

عمودی:
1- بيشه- تمرين- ضمير جمع

2- پيشوند فعل مضارع- نوعي 
لقب- شهر فلك االفالك

3- رشــته كوهــي در مركز 
اروپا- مريد- گريــز حيوان از 

روي ترس
4- لقب ســعدي شــيرازي- 

قورباغه درختي
5- هميشــه ته چاه اســت!- 

اميدوار- دربازكن برقي
6- صداي خنده بلند- عماد- 

كرايه دهنده چهارپايان
7- زمان ســنج- مجموعــه 
شــعري از زنده يــاد مهرداد 

اوستا- آدمكشي
8- كتف- شــهري در استان 

كرمان- شنوا- انتها
9- ميــوه تــرش هنــدي- 
افزون شونده- توجه و دقت نظر

10- سفره- ورزش مشت زني- 
دستمالي بزرگ كه وسايلي را 

در آن مي پيچند
عــروس-  همــراه   -11

خدمتگزار- واحد اندازه گيري 
گرما

12- عكس العمل- نوعي انگور 
دانه ريز

13- تكرار حرفي- شــهري در 
پاكستان- گوارش

14- تثبيت شــده- ســتون 
خيمه- اشاره به دور

برهمــن-  همنشــين   -15
بلوري شده- تقليد كننده
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هيچپروتكلبهداشتيدرزاهدانرعايتنميشود
مردم در زاهدان پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند؛ درحالي كه 
هر روز آماري از مبتاليان به كرونا اعالم مي شود. صبح روز عيد فطر 
من و همســرم وقتي هجوم جمعيت براي اقامه نماز عيد را ديديم به 
خانه برگشتيم و نماز عيد را در حياط خانه خودمان اقامه كرديم. واقعا 

چه كسي مسئول شيوع احتمالي دوباره كرونا خواهد بود.
ميرابراهيمياززاهدان

جاماندگانازسهامعدالتتعيينتكليفشوند
همه شواهد نشان مي دهد بسياري از كساني كه مي توانستند مشمول 
سهام عدالت باشند از آن بي بهره اند. از مسئوالن درخواست داريم براي 

جاماندگان از دريافت سهام عدالت فكري كنند.
موسوينسبازتهران

دستفروشاناجناسسرقتيدرمالرددوبارهپيدايشانشد
معتادان دستفروش در سرآسياب مالرد كه اغلب اجناس سرقتي را 
عرضه مي كنند، چهره بسيار زشتي به شهر داده اند. مدتي خبري از 
اينها نبود اما با كمرنگ تر شدن قوانين آمد و شد، دوباره پيدايشان شده 

به گونه اي كه عبور و مرور از پياده روها را مختل كرده اند.
تقويازسرآسيابمالرد

قيمتهايسرسامآوردندانپزشكي
در ميان افزايش هزينه هاي زندگي، ارقامي كه دندانپزشــكان براي 
كارهاي ابتدايي طلب مي كنند واقعــا در چارچوب هاي درآمدي ما 
نمي گنجد. به عنوان نمونه خود من مجبور شدم دنداني را كه قابليت 
ترميم و نگهداري داشت بكشم تا اگر زماني پولي دستم آمد جاي آن 

را ايمپلنت كنم. هيچ كسي به فكر سالمت دندان هاي مردم نيست.
شرافتيازتهران

هزينههايكمرشكنبيمارياماسسنگينترشدهاست
هزينه هاي درمان بيماري  ام اس كه همواره ســنگين بــوده، بعد از 
تحريم ها سنگين تر شده است، اما با آمدن كرونا و در اولويت قرار گرفتن 
بيماران آن، كمبود داروهاي  ام اس زيادتر و تهيه آن مشكل تر شده؛ 

ضمن اينكه بيمه بخش قابل توجهي از هزينه ها را نمي پردازد.
سودابهزهراييازتهران

گيالنمملواززبالهشد
فقط در چند روز از آغاز سفرها به گيالن، اين استان مملو از زباله شده 
است. واقعا اين توقع زيادي است كه از مسافران بخواهيم زباله هاي خود 

را در كيسه دربسته به نخستين سطل زباله برسانند؟
كهنپورازلنگرود

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ به دنبال ســقوط مرگبار زن و تلگرام با مردم
مردي جوان از طبقــه چهارم داخلي

ساختماني در غرب تهران، زن 
صاحبخانه كه توســط پليس بازداشت شده، 
2 روايت عجيب از اين حادثــه را مطرح كرده 
است. به گزارش همشهري، اين حادثه دوشنبه، 
پنجم خرداد ماه رخ داد و قربانيان زن و مردي 
جــوان بودند كه از طبقه چهارم ســاختماني 
حوالي شهرزيبا به پايين سقوط كرده و جانشان 

را از دست دادند.
پس از اين حادثه وقتــي تيم جنايي در محل 
حاضر شــد، در از داخل قفل بود، اما زماني كه 
مأموران مي خواســتند در را بشكنند زني در 
را باز كرد و گفت و زن و مــرد جوان به فاصله 
5دقيقه از يكديگر به پايين افتاده اند. او مدعي 
شد مردي كه پايين افتاده همسرش است، اما 
زن را نمي شناسد. وي ادعا كرد كه شب حادثه 
مهماني برپا كرده و زني را كه ســقوط كرده و 
جان باخته نمي شناسد. او مي گفت زماني كه 
سرگرم پذيرايي بوده صداي مهيب سقوط را 
شنيده و دليل آن را نمي داند. به گفته او پس 
از اين اتفاق بقيه مهمان ها فــرار كردند و او از 

ترسش جرأت نمي كرده در را باز كند.
با اظهارات عجيب اين زن كه صاحبخانه محل 
حادثه بود، قاضي دســتور بازداشت او را صادر 
كرد. وي به كالنتري انتقــال يافت اما ناگهان 

حالش بد شــد و به بيمارســتان منتقل شد. 
پزشــكان اعالم كردند كه او ظاهــرا پيش از 
دســتگيري اقدام به خوردن قرص كرده و به 

همين دليل حالش بد شده است.

روايتديگر
پس از بهبودي ايــن زن، او بــار ديگر تحت 
بازجويي قرار گرفت. زن جوان  روايت تازه اي 
مطرح كرد و گفت: مردي كه فوت شده نامزدم 
است و شب حادثه برخي از دوستان من و او در 
مهماني حضور داشــتند. زني كه فوت شده را 
نمي شناسم اما بعد از سقوط متوجه شدم نامش 

سميراست و در تهران دانشجو بوده است.
او گفت: شب حادثه 3مرد جوان كه تجهيزات 
نظامي مانند شــوكر ودســتبند داشتند وارد 
آپارتمان من شدند و خودشان را مأمور معرفي 
كردند. آنها با تهديد، مهمان هاي مرا دو به دو در 
اتاق ها زنداني كردند. مهمانان من 6نفر بودند 
و آنها نامزدم و سميرا را به يك اتاق بردند. من 
در اتاق ديگر زنداني بودم كه ناگهان 2 صداي 
مهيب به فاصله 5دقيقه شــنيدم. 3نفري كه 
مي گفتند مأمور هستند با شنيدن صداي مهيب 
به اتاق رفتند و متوجه سقوط نامزدم و سميرا 
شدند. بعد از اين اتفاق بالفاصله خانه ام را ترك 
كردند و به دنبــال آن مهمان هاي ديگر هم از 

خانه ام فرار كردند.

با اظهــارات جديد اين زن جــوان، وي با قرار 
قانوني بازداشــت شــد تا معماي اين حادثه 
عجيب آشكار شــود. از سوي ديگر كارآگاهان 
به تحقيقات خود ادامه دادند و دريافتند سميرا، 
دختري كه فوت شــده در خوابگاهي ساكن 
بوده است. بررسي هاي دوربين هاي مداربسته 
خوابگاه دختران كه حوالــي مركز تهران بود 
نشــان مي داد كه او عصر روز حادثه ســوار بر 
خودروي پرايد ســفيدرنگي شده و خوابگاه را 
به مقصد مهماني ترك كرده است. در تحقيق 

از هم اتاقي اش نيز مشخص شد كه سميرا آن 
شب نشاني محل مهماني را به او داده و از وي 
خواسته بود كه پس از مهماني به دنبالش برود 
اما زماني كه وي به محل رسيده متوجه سقوط 
سميرا از طبقه چهارم شــده است. يافته هاي 
كارآگاهان نشان مي دهد كه سميرا نامزد داشته 
و نامزدش دانشجوي دكتري در تهران است. 
مأموران به تحقيــق از وي پرداختند كه مرد 
جوان گفت: من شركت تجهيزات پزشكي دارم. 
7سال قبل زماني كه سميرا دانشجوي رشته 
برق بود در شهرستان با او آشنا شدم. قرارمان 
اين بود كه بعد از پايان تحصيالت من و خريد 

خانه با هم ازدواج كنيم كه اين اتفاق افتاد.
او در ادامه گفت: مــن كافه اي در تهران دارم و 
سميرا گاهي براي كمك به كافه مي آمد اما تا 
قبل از عيد فطر، كافه به خاطر كرونا تعطيل بود 
و نامزدم هم به شهرســتان محل زندگي شان 
برگشته بود. چند روز قبل با من تماس گرفت 
و گفت كه كار دارد و مي خواهد به تهران بيايد، 
اما من مخالفت كردم. بعد از اين ماجرا متوجه 
شدم كه سميرا 6روز قبل بدون آنكه من متوجه 
شــوم به تهران آمده و در خوابگاه ساكن شده 
اســت تا اينكه خبر فوت او را شنيدم و شوكه 

شدم.
براساس اين گزارش، با دستور بازپرس جنايي 

تهران تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.

2روايت از ماجراي سقوط مرگبار  در مهماني شبانه
جنايت؛پايانكورسخياباني

وقتي رانندگان 2 خودروي پژو تصميم گرفتند كورس خياباني بگذارند 
تصورش را نمي كردند كه ماجرا به درگيري و جنايت ختم شود.

به گزارش همشهري، چند روز قبل دختر و پسري جوان كه سوار بر 
يك خودروي پژو 206بودند مقابل بيمارستان شهداي تجريش توقف 
كردند. آنها پســري جوان را كه زخمي و خون آلود بود كشان كشان 
به اورژانس بيمارســتان انتقال دادند و درحالي كه به شدت مضطرب 
بودند به مســئوالن اورژانس گفتند كه تصادف كرده و زخمي شده 
است. درحالي كه پســر مجروح تحت درمان قرار گرفته بود، دختر و 
پسر مضطرب پا به فرار گذاشتند و آنقدر سراسيمه بودند كه ماشين 

پژويشان را مقابل بيمارستان جا گذاشتند.

گزارشقتل
اگرچه در ابتدا عنوان شده بود كه پسر مجروح تصادف كرده است، اما 
در معاينات پزشكي معلوم شد كه او با ضربه چاقو به شدت زخمي شده 
است، اما تالش پزشكان براي نجات پســر جوان فايده اي نداشت و او 
به دليل شدت جراحت و خونريزي جانش را از دست داد. در اين شرايط 
ماجراي قتل وي به بازپرس جنايي تهران اطالع داده شد و او دستور 
تحقيقات را صادر كرد. كارآگاهان در نخستين اقدام به استعالم شماره 
پالك خودروي پژويي كه مقابل بيمارستان رها شده بود پرداختند. 
صاحب آن زني بود كه وقتي مأموران سراغ وي رفتند، مدعي شد كه 
خودرو در اختيار پسرش بوده است. او وقتي تصوير ضبط شده پسر و 
دختري را كه مقتول را به بيمارستان انتقال داده بودند، در دوربين  مدار 
بسته ديد مدعي شد كه آنها پســر وي و دختر موردعالقه او هستند. 
به گفته اين زن، پســرش همزمان با اين حادثه ناپديد شده و ردي از 
خودش به جا نگذاشته است او مي گفت هرچه به موبايل پسرش زنگ 

مي زند خاموش است و از دختر موردعالقه او نيز خبري نيست.

مسابقهمرگبار
متهمان فراري بودند و هنوز مشخص نبود كه ماجرا از چه قرار است 
تا اينكه مأموران در ادامه تحقيقات دريافتند علت درگيري چه بوده 
است. ماجرا از اين قرار بود كه مقتول سوار بر خودروي پژوي خود در 
خيابان هاي شــمال تهران در حال حركت بوده و متهم به قتل نيز به 
همراه دختر موردعالقه اش ســوار بر پژو 206خود در آن حوالي بوده 
كه تصميم مي گيرند با هم كورس بگذارند. راننده هاي پژو با سرعت 
باال حركت مي كردند تا يكي از آنها به خط پايان برسد و پيروز مسابقه 
شود، اما پيش از رسيدن به نقطه پايان با هم درگير مي شوند. دعواي 
آنها تا حدي باال مي گيرد كه يكي از آنها از ديگري مي خواهد مسابقه 
را متوقف كند اما ديگري كه همــراه دختر موردعالقه اش بود با چاقو 
ضربه اي به او مي زند. وقتي راننده غرق در خون روي زمين مي افتد، 
قاتل به همراه دختر موردعالقه اش، راننده زخمي را به داخل ماشينش 
منتقل كرده و او را به بيمارستان مي رساند و پس از آن نيز به همراه اين 
دختر فرار مي كند. از سوي ديگر در تحقيق از مادر متهم مشخص شد 
كه پسر جوان از وحشت دستگيري، فراري شده است كه در اين شرايط 
قاضي ساسان غالمي، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران 
دستور بازداشت اين دختر و پسر جوان را صادر كرده و تحقيقات براي 

دستگيري آنها آغاز شده است.

زني كه بعد از مرگ مغزي پسرش اعضاي بدن او را به چندين بيمار 
نيازمند اهدا كرده بود، تنها خواسته اش اين است كه گيرنده قلب 

پسرش را ببيند تا شايد قلب داغدار خودش كمي آرام گيرد.
به گزارش همشهري، روز 21ارديبهشت ماه امسال مرد 34ساله اي به 
نام اسكندر ميرزايي همراه با پسر 10ساله اش سوار بر موتورسيكلت 
راهي روستاي شان در منطقه افشاري شهرســتان خدابنده واقع 
در اســتان زنجان بودند.       خانواده چشم انتظار آنها اما هرچه صبر 
كردند خبري نشد. بعد از چند ســاعت دلواپسي و نگراني مردي از 
يكي از بيمارستان هاي زنجان با برادر اسكندر تماس گرفت و گفت 
او تصادف كرده است. ساعتي بعد اعضاي خانواده اسكندر سراسيمه 
خود را به بيمارستان رســاندند و جوياي احوال او و پسر نوجوانش 
شدند. شــواهد نشــان مي داد كه آنها در راه با خودرويي تصادف 

كرده اند و راننده فرار كرده اســت. پسر 10ساله اسكندر كه هنگام 
حادثه خواب بود گفت: من پشت موتور نشسته بودم كه خوابم برد، 
اما ناگهان همراه پدرم وسط جاده پرت شديم و از خواب پريدم و ديدم 

كه يك خودرو به ما زده و راننده در حال فرار است.
در اين حادثه پســر نوجوان صدمه زيادي نديد اما پدرش از همان 
ابتدا بيهوش شد و پسر 2ساعت باالي سر پيكر نيمه جان پدرش بود. 
او گفت: هيچ كس از آنجا عبور نمي كرد و پدرم بيهوش روي زمين 
افتاده بود تا اينكه سرانجام چند نفر سر رسيدند و از اورژانس كمك 

گرفتيم و بعد از 2ساعت پدرم به بيمارستان منتقل شد.
بررسي هاي اوليه نشان مي داد اسكندر به دليل برخورد سرش با زمين 
دچار مرگ مغزي شده و امكان بازگشت او به زندگي وجود ندارد. در 
اين شرايط بود كه مسئوالن بيمارستان براي جلب رضايت پدر و مادر 

اسكندر براي اهداي اعضاي 
بدن او به بيمــاران نيازمند 
وارد عمل شدند. پدر و مادر 
داغدار مرد جوان خيلي زود 
براي اهــداي اعضاي بدن 
پسرشــان رضايت دادند و 
به اين ترتيب قلب، كليه ها 
و كبد اين مرد به بيماران 
نيازمنــد اهدا شــد. برادر 

اسكندر در اين باره به همشــهري گفت: برادرم، 3 فرزند 10ساله، 
5ساله و  شيرخوار داشت كه حاال آنها يتيم شده اند. از طرفي مادرم 
كه بيمار است براي اسكندر بي تابي مي كند و مي گويد اگر فردي را 
كه قلب اسكندر در سينه اش مي تپد ببيند شايد قلب داغدارش آرام 
بگيرد. از مسئوالن پيوند اعضا خواهش مي كنم كاري كنند تا مادرم 

اين فرد را ببيند و آرام شود.

تنهاخواستهزنيكهاعضايبدنپسرشاهداشدهاست



 فهيمه طباطبايي
خبرنگار

 از خلــق ســكانس نفســگير 
متالشي شدن جمجمه ملوك در گزارش

فيلم خانه پدري، حاال 10ســال 
گذشــته و البته تصاوير دلخــراش آن هيچ گاه 
به درســتي فرصت ديده شــدن پيــدا نكرده اند؛ 
سكانسي كه هر چقدر در سينماي ايران بي بديل 
است، در دنياي واقعيت چندان غريب به حساب 
نمي آيد. ملوك فيلم عياري، اسم مستعار دختراني 
است كه در تاريخ اين ســرزمين جانشان را به نام 
غيرت و ناموس از دست داده و مي دهند. دختراني 
كه اغلب در سكوت و انزوا مي ميرند و معدودي  از آنها 
توجه افكار عمومي را برمي انگيزند. داستان ملوك، 
براي كساني كه اخبار حوادث را دنبال مي كنند، 
داستان آشنايي است؛ فقط كافي است جاي اسم ها 
و آلت قتاله عوض شود؛ از سنگ جمجمه شكن تا 
چاقوي قصابي و اخيرا داس درنــده گلو. انگار كه 
قاتالن و قربانيان همه بازيگر يك نمايشنامه تراژيك 
يكسان در زمان هاي مختلف باشند؛ با سناريويي كه 
موتور محركه اش فرهنگ و قوانين ناكارآمد است و 
»حفظ آبرو« منطق و بهانــه همه رويدادهاي آن. 
روميناي 14ساله، جديدترين قرباني اين نمايش 
هراس انگيز است. دختر تالشــي كه جانش را به 
فجيع ترين شــكل در خانه پدري از دست داد تا 
موضوع قتل هاي ناموسي دوباره به صدر توجه افكار 

عمومي بيايد.

آنچه از قتل رومينا مي دانيم
ماجرا از يك رابطه عاشقانه شروع شده، يك طرفش 
روميناي 14ساله و طرف ديگرش بهمن كه برخي 
او را 35ســاله و برخي ديگر 29ســاله خوانده اند. 
روايت تأييدنشــده اي از بهمن در برخي رسانه ها 
منتشر شده كه بر اســاس آن، رابطه عاشقانه اين 
دونفر چند سال سابقه داشــته، خانواده دختر و 
پســر اختالفات فرهنگي و مذهبي داشــته اند و 
نهايتا به دليل همين اختالفــات و مخالفت پدر 
رومينا كار به سرانجام نرسيده است. در سوي مقابل 
روايت ديگري از عموي رومينا منتشر شده كه در 
تناقض با روايت منتسب به بهمن است. براساس 
اين روايت، خانواده رومينا راضي به ازدواج بوده اند 
و اين مخالفت خانواده پسر بوده كه مانع از ازدواج 
شده است. آنچه بر سر آن اختالفي نيست اما اين 
است كه رومينا و بهمن، به دليل موانع ازدواج تن 
به فرار عاشــقانه داده اند. با شكايت پدر رومينا، او 
و بهمن بازداشت شــده اند، نهايتا بازپرس پرونده 
رومينا را تحويل خانواده اش داده، آنها يك شب در 
آستارا در منزل يكي از اقوام اقامت كرده اند، فرداي 
آن روز و پس از بازگشــت به خانه در روستا، پدر 

رومينا، زماني كه دخترش خواب بوده، او را با داس 
به قتل رسانده است.

سرنوشت قاتل چه خواهد شد؟
يكــي از مهم ترين محورهايي كه هميشــه پس 
از قتل هاي ناموســي، مورد توجــه افكار عمومي 
قرار مي گيرد، نوع مجازات تعيين شده در قوانين 
براي اين نوع قتل هاست. عبدالصمد خرمشاهي، 
وكيل پايه يك دادگستري در اين باره به همشهري 
مي گويد: »ماده220 قانون مجازات اسالمي مصوبه 
سال1370 در مجلس شوراي اسالمي به صراحت 
مي گويد كه پــدر يا جد پدري كــه فرزند خود را 
بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه 
مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. اين قوانين بايد 
اصالح شود اما حواسمان باشد كه علت اصلي اين 
آســيب هاي اجتماعي بزرگ و ناپسند فقط خأل 
قانوني نيســت.« او افزود: »مشكالت اينچنيني 
ريشــه در فرهنگ و تفكر غلط در جامعه دارد كه 
باعث شــده پدري خود را حاكم بر جان فرزندش 
تصور كند و به خود اجــازه بدهد حقوق او را زير پا 
بگذارد و به حيثيتش تعرض كند و در صورت لزوم 
او را به قتل برساند.« خرمشاهي معتقد است اصالح 
قوانين درباره حقوق زنان بايد با تغيير فرهنگ همراه 
باشد، در غير اين صورت باز هم شاهد تكرار چنين 
قتل هايي خواهيم بود: »شــايد اصال پدر رومينا و 
مردان مشــابه ديگر پيش از ارتكاب جرم ندانند 
كه در صورت قتل به قصاص محكوم نمي شــوند. 
به شدت معتقدم فقر فرهنگي و آموزشي در حوزه 
خانواده را بايد جدي گرفت. تفكر حاكم بر مسائل 
فرزندان به ويژه دختران را بايد تغيير داد و آگاهي 
الزم درخصوص آســيب هاي اجتماعي را به تمام 
اعضاي خانواده رســاند، وگرنه حتي اگر قوانين را 
هم به روز كنيم باز هم شــاهد قتل فرزند به دست 

پدر خواهيم بود.«

مسئله اي به نام بازدارندگي
نيره توكلي، جامعه شناس و فعال حقوق زنان نيز 
در اين باره مي گويد: »بسياري از مطالبات حقوق 
زنان در اين سال ها معطل مانده و تثبيت قانوني 
نشده اســت.« او افزود: »ما درباره خانه هاي امن 
و در زمينه خشونت هاي خانگي يا همين حقوق 
بالمنازع پدر بر فرزند نياز بــه بازنگري و اصالح 
جدي قوانين داريم. نمي خواهم بگويم كه در اين 
زمينه مطلقا اقدامي نشده است، قطعا تالش هايي 
از سوي نمايندگان مجلس، فعاالن حوزه زنان در 
نهادهاي تأثيرگذار مثل رياست جمهوري صورت 
گرفته اما كافي نيست و نياز به جديت و هم افزايي 
نيروهاي بيشــتري در نهادهاي تأثير گذار ديده 

مي شود.«
توكلي برخالف خرمشــاهي معتقد است كه در 

سطح فرهنگ عام، تفكرات مترقي تري را نسبت 
به 50ســال پيش در حوزه زنان شاهد هستيم و 
فجايعي مانند آنچه بر ســر رومينا اشرفي آمده، 
حاصل بي توجهي به قانون است: »شما وضعيت 
ايران را با ســاير كشورهاي همســايه و حاشيه 
خليج فارس مقايســه كنيد، مثال با افغانستان، 
پاكستان و حتي تركيه. قطعا خواهيد ديد كه نگاه 
مردم به ويژه در طبقه متوسط نسبت به زنان تغيير 
پيدا كرده و خيلي بهتر شده اما نياز داريم در اين 
زمينه آگاهي طبقه پايين دست را افزايش دهيم 
كه متأسفانه قانون و رسانه هاي بزرگ فرهنگساز 
مانند تلويزيون و راديو و... كه شــأن حاكميتي 
دارند، در اين زمينه نه تنها كم كاري مي كنند بلكه 

مانع بزرگ و اصلي محسوب مي شوند.«

مشكل جاي ديگري است
اين جامعه شناس توضيح داد: »قتل فرزند توسط 
پدر در جامعه ايراني پديده ای عادي و پذيرفتني 
نيست اما وقتي در قوانين و رسته هاي فرهنگي ما 
مانند كتاب هاي درسي، سينما و حقوق شهروندي 
انعكاس درستي از وضعيت زنان و لزوم تغيير نگاه 
به آنها نداريم، خشــونت عليه زنان را تشويق به 
تكرار مي كنيــم. كليت حرف من اين اســت كه 
نهادهاي باالدستي با بي توجهي و چشم پوشي از 
اين آسيب هاي بزرگ اجتماعي مقصر اصلي هستند 
وگرنه فرهنگ را مي توان در يك بســتر درست و 
نظام مند به مرور تغيير داد و جلوي چنين اتفاقاتي را 
گرفت.« توكلي به آسيب هاي برآمده از همه گيري 
كرونا هم اشــاره كرد و افزود: »اين دوره طوالني 

انزواي بشر، باز هم چنين حوادثي را در آستين دارد 
و نشان خواهد داد كه نبايد خانواده را يك موجود 
بسته تلقي كرد و افراد خانواده را به امان خود رها 
ســاخت. بايد نهاد خانواده را جدي گرفت و آن را 
تقويت كرد؛ با ابزار قانوني، با فرهنگسازي مطلوب و 

با توجه بيشتر به مسائل زنان.«

موالوردي:  مانع تراشان   پاسخگو باشند
از جمله تالش هاي حاكميتي كه براي حفاظت از 
زنان در برابر خشونت هاي خانگي و جرايم موسوم 
به ناموسي انجام گرفته، تهيه پيش نويس اليحه 
تأمين امنيت زنان اســت كه به رغم گذشت چند 
سال، هنوز در هزارتوي روندهاي بروكراتيك مانده 
و به سرانجام نرسيده است. شهيندخت موالوردي، 

دستيار سابق رئيس جمهوري در حقوق شهروندي 
و دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان درباره 
چرايي به سرانجام نرسيدن اين اليحه به همشهري 
گفت: »بايد از كساني كه مانع تصويب فوري اين 
اليحه شدند پرســيد كه چرا از روز اول سر راه آن 
ســنگ انداختند و با وجود چنين اتفاقاتي باز هم 

تعلل كرده و مي كنند.«
او افزود: »تا زماني كه فرهنگ، قانون و رويه قضايي 
ما بازدارندگي الزم را درخصوص مسائل و مشكالت 
زنان نداشته باشــد، آش همين آش است و كاسه 
همين كاسه، و افراد به تكرار چنين جنايت هايي 
تشويق و ترغيب مي شوند.« موالوردي با بيان اينكه 
هيچ آمار دقيقي درباره قتل هاي ناموسي در كشور 
وجود ندارد، گفت: »ما در اليحه تأمين امنيت زنان 
دربرابر خشونت اين مسئله را ديده بوديم، چراكه 
علت بسياري از اين قتل ها هيچ وقت علني نمي شود؛ 
جايي آن را ثبت نمي كنند و اين خشونت پنهان 
مي شود. به هر حال ما اميدمان را از دست نمي دهيم 

و اين مطالبه را به طور جدي دنبال خواهيم كرد.«

آخرين وضعيت اليحه
زهرا جعفري، كارشناس ارشد دفتر بررسي هاي 
امور حقوقي معاونت رئيس جمهوري در امور زنان 
و خانواده در آذرماه98 در مصاحبه اي با خبرگزاري 
ايسنا، آخرين وضعيت اليحه تأمين امنيت زنان را 
چنين شرح داده است: »متن اليحه تأمين امنيت 
زنان نخستين بار در سال1392 از سوي معاونت 
امور زنان و خانواده رئيس جمهور تقديم دولت شده 
و دولت آن را به كميسيون لوايح ارسال كرده است. 
اما از آنجايي كه اين اليحه داراي ماهيت قضايي بود 
و تدوين اليحه قضايي به موجب اصل158 قانون 
اساسي از وظايف قوه قضاييه است، كميسيون متن 
اليحه را رد كرد. با روي كار آمدن دولت دوازدهم 
اليحه مجددا در دســتور كار معاونت زنان و امور 
خانواده قرار گرفت و درنهايت متن نهايي اليحه در 
قالب 92ماده آماده و اسفندماه سال1395 به دولت 
ارسال شد و دولت نيز در ارديبهشت سال139۶ 
آن را در كميسيون لوايح تحت رسيدگي قرار داد 
و مقرر شد اليحه به جهت ماهيت قضايي جهت 
جلب نظر موافــق قوه قضاييه به اين قوه ارســال 
شود. ارديبهشت139۶ اين اليحه به قوه قضاييه 
ارســال شــد، در دوران رئيس وقت قوه قضاييه 
براي بررســي اليحه تأمين امنيت زنان در برابر 
خشونت 58جلسه كارشناسي متشكل از قضات و 
نمايندگان دولت برگزار كرد و درنهايت اين اليحه 
در قالب 53ماده نهايي شد، اما رئيس قوه قضاييه 
تغيير كرد و اليحه براي بررسي به معاونت حقوقي 
قوه قضاييه ارجاع شــد. در نهايت قوه قضاييه اين 
اليحه را پس از گذشت 2سال و در قالب 77 ماده 
در شهريور ماه سال98 تأييد و به دولت ارسال كرد.« 

به گفته جعفري، نام اوليه اليحه پيشنهادي معاونت 
امور زنان »تأمين امنيت زنان در برابر خشونت« 
بود، اما در اليحه ارائه شــده از ســوي قوه قضاييه 
نام اليحه بــه »صيانت، كرامــت و تأمين امنيت 
بانوان در برابر خشونت« تغيير يافت. قوه قضاييه 
شاكله اصلي اليحه  پيشنهادي معاونت امور زنان 
و خانواده را از حيث پيش بيني كميته ملي صيانت 
از زنان در برابر خشونت، پيش بيني وظايف براي 
دستگاه هاي حكومتي براي كاهش خشونت عليه 
زنان، جرم انگاري مصاديقي از خشونت و پيش بيني 
دادرســي خاص براي دعاوي مربوط به خشونت 
عليه زنان حفظ كرده است، اما تغييراتي در متن 
ادبياتي اليحه ايجاد كرده و جرايم جديدي نيز به 
متن آن الحاق كرده است. اين اليحه هم اكنون در 
كميسيون لوايح هيأت دولت در دست بررسي است 
و جهت اخذ نظريه كارشناسي دستگاه هاي اجرايي 
به دستگاه ها ارسال شده و هنوز نوبت رسيدگي آن 
در كميسيون لوايح تعيين نشده است. اما در صورت 
تصويب، اليحه به هيأت دولت ارسال و درصورت 
تأييد هيأت دولت، به مجلس شــوراي اســالمي 

تقديم خواهد شد. 
در آخرين تحول مربوط به وضع اين اليحه، معصومه 
ابتكار، معاون امور زنــان و خانواده رئيس جمهور، 
ديروز در توييتر نوشــت كه در پي قتل رومينا، در 
هيأت دولت، درخواست تسريع براي نوبت اليحه 
تأمين امنيت زنان را داده و دستور بررسي خارج 
از نوبت اين اليحه در كميسيون لوايح صادر شده 
است. در جلسه ديروز هيأت دولت، حسن روحاني، 
رئيس جمهوري با ابراز تأسف از خشونت خانگي 
در تالش، دستور تسريع در رسيدگي به لوايح منع 
خشونت را صادر كرد. در همين جلسه لعيا جنيدي، 
معاون حقوقي رئيس جمهوري نيز از هيأت دولت 
درخواســت كرد »اليحه صيانت، كرامت و تامين 
امنيت بانوان در برابر خشــونت« خــارج از نوبت 

بررسي شود. 

تكرار جنايت ها؛ زيرسايه تعلل ها
تعلل در تصويب اليحه تأميــن امنيت زنان حاال 
وارد هفتمين سال شده است. ديگر قانون مرتبط با 
جنايت اخير، اليحه حفاظت از كودكان و نوجوانان 
است كه آن هم پس از سال ها، هنوز نهايي نشده و به 
گفته معصومه ابتكار، با پيگيري و درخواست دولت 
و مجلس، در آخرين مراحل اســت. اين در حالي 
است كه مصاديق جرايمي همچون كودك آزاري، 
كودك همسري، قتل هاي ناموســي و خشونت 
عليه زنان، در نبود قوانين بازدارنده متناســب با 
شرايط زماني، همچنان تكرار مي شود. جرايمي كه 
گاه به گاه و با توجه موردي رسانه ها،  در افكار عمومي 
برجسته شده و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي 

به بوته فراموشي سپرده مي شوند.
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اليحه تأمين امنيت زنان در هزارتوي مانع تراشي متوقف مانده است

تكاپوي ديرهنگام
   رئيس جمهوری دستور تسريع در رسيدگي به لوايح منع خشونت را صادر كرد

  لعيا جنيدی: اليحه تامين امنيت بانوان خارج از نوبت بررسی شود

توكلي: ما درباره خانه هــاي امن و در زمينه 
خشونت هاي خانگي يا همين حقوق بالمنازع 
پدر بر فرزند نياز به بازنگري و اصالح جدي 

قوانين داريم.

خرمشاهي:  اصالح قوانين درباره حقوق زنان 
بايد با تغيير فرهنگ همراه باشد، در غير اين 
صورت باز هم شاهد تكرار چنين قتل هايي 

خواهيم بود.

مــوالوردي: علت بســياري از اين قتل ها 
هيچ وقت علني نمي شود؛ جايي آن را ثبت 
نمي كنند و اين خشونت پنهان مي شود به 

هرحال ما اميدمان را از دست نمي دهيم.



كيوسك

موالنا محمد قيس، يكي از فرماندهان 
محلي طالبان در شرق افغانستان، زير آسيا

سايه يك درخت شــاه توت اعتراف 
مي كند كه نيروهاي زيــادي را در حمالت هوايي 
آمريكا و عمليات نيروهاي دولتي افغانستان از دست 
داده است. به گزارش نيويورك تايمز، اين تلفات اما 
شرايط را چندان تغيير نداده است. طالبان، كشته ها 
را با نيروهاي تازه نفس جايگزين مي كند و خشونت 

وحشيانه اش را در سراسر كشور ادامه مي دهد.
مولوي محمد قيــس فرمانده نظامــي طالبان در 
استان لغمان مي گويد: »براي ما مبارزه مثل عبادت 
است. وقتي كه يك برادر كشته مي شود، يك برادر 
ديگر جــاي او را مي گيرد.« طالبــان همين 2 ماه 
پيش توافقنامه اي را با آمريكا امضا كرد و در آستانه 
بزرگ ترين هدف خود قرار گرفــت؛ خروج كامل 
نيروهاي آمريكايي از افغانستان. طالبان براي اينكه 
بيش از 19ســال در مقابل يك ابرقدرت بايســتد 
و به هدفش برســد، از روش هاي خاصي استفاده 

كرده است.
بعد از 2001، طالبان يك شــبكه ايجــاد كرد. در 
اين شــبكه غيرمتمركز، به فرماندهان رده پايين 
اين قدرت تفويض شــد كه همزمان با پناه گرفتن 
فرماندهان ارشد در پاكستان، نيروهاي تازه جذب 
كنند و كنتــرل منابع محلي را در اختيار داشــته 
باشند. در همه اين سال ها  آنها اما هرگز از ايدئولوژي 
خود دست برنداشــته اند؛ حتي حاال كه در آستانه 
مذاكرات با دولت افغانســتان براي تقسيم قدرت 
هستند. طالبان گذشته اش را كه سرشار از تروريسم 
بين المللي، ســركوب زنان و اقليت هاســت انكار 
نمي كند و هدفش را از توافقنامــه صلح، تغيير در 
حاكميت افغانستان مي داند. اميرخان متقي، رئيس 
دفتر رهبر طالبان، در يك گفت وگوي نادر در دوحه 
به نيويورك تايمز گفته است: »هيچ منطقي قبول 
نمي كند كه بعد از اين همــه فداكاري، اوضاع مثل 
سابق باقي بماند. دولت فعلي با پول و اسلحه خارجي 
ساخته شده و بر بنيادهاي غربي بنا شده.« بسياري 
از افغان هــا نگرانند بعد از خــروج كامل نيروهاي 
آمريكايي از افغانســتان، ســهم زيادي از دولت به 
طالبان داده شود. در واقع، طالبان معتقدند جنگ 
آنها با دولت با رفتن آمريكايي ها به پايان نمي رسد. 
يك فرمانده محلي در علينگر در اين باره گفته است: 
»جنگ ما قبل از آمدن آمريكايي ها، و عليه فســاد 

شروع شد. جهاد تا زماني كه يك سيستم اسالمي 
تاسيس شود ادامه دارد.«

استخدام و كنترل
طالبان هم اكنون بين 50 تا 60هزار جنگجوي فعال 
و ده ها هزار نيروي پاره وقت مسلح دارد. با اين حال 
طالبان يك نيروي متمركز نيست. رهبري طالبان، 
يك ماشين جنگي ساخته است و هر سلول محلي 
آن خودكفاســت. طالبان در مراكــزي كه تحت 
كنترل دارد، يك سيستم حل اختالف و خدمات به 
راه انداخته و عمال نقش دولت سايه را بازي مي كند. 
در طول ساليان، رهبري طالبان عمدتا در پاكستان 
مستقر بوده اســت. در كشور همســايه، سازمان 
اطالعات ارتش پاكستان حامي طالبان بوده است. 
اين بهشت هاي امن، يكي از عوامل بقاي طالبان بوده 
است. در دوراني كه تلفات بسيار باال بود، طالبان يك 
سيستم جذب نيروهاي ذخيره راه انداخت و هرگز 
بخش سربازگيري آن غيرفعال نشد. آنها در مساجد 
و كالس هاي قرآني به دنبال خون تازه مي گردند اما 
همچنان عمده نيروهاي تازه، دوستان و خويشان 
نيروهاي فعلي هستند. يك منبع بزرگ انساني براي 

طالبان، 2ميليون مهاجر افغان در پاكستان است.
آنها به جنگجويان حقــوق ماهانه نمي دهند اما در 
مقابل، هزينه های آنها را متقبل مي شوند. طالبان در 
سال هاي اخير براي تقويت سربازگيري، به كارهاي 
تبليغاتي روي آورده و ويدئو هاي تبليغاتي زيادي 
توليد و منتشر كرده و پروپاگانداي آنها، بعد از توافق 
با آمريكا حتي فعال تر شــده است. با وجود رويكرد 
تبليغي طالبان، آنها همچنان نظرات سابق خود را 
در بعضي امور حفظ كرده اند كه يكي از آنها،  تحصيل 
زنان است. در علينگر، جايي كه فرماندهان محلي 
طالبان قدرت را به دســت دارند، تنها 17مدرسه از 
57مدرسه، دخترانه هستند و طالبان اصرار دارند 
كه تحصيل بيشــتر از كالس ششم براي دختران، 
ضروري نيست. طالبان همچنين توجه ويژه اي به 
فرهنگ نشــان مي دهد و معتقد است بايد جلوی 

موارد مبتذل ازجمله موسيقي گرفته شود.

تولد خشونت
طالبان، بعد از خروج شــوروي از افغانستان بر رقبا 
غلبه كرد و در دهه90 به قدرت رسيد. آمريكا، تنها 
زماني به اين نيروها توجه نشان داد كه القاعده، متحد 

نزديك آنها حمالت 11ســپتامبر را برنامه ريزي و 
اجرا كرد. اســامه بن الدن رهبر القاعده سال ها در 
افغانستان حضور داشت و حتي در پايان جنگ سرد، 
 براي مدتي در جبهه آمريكايي هــا عليه نيروهاي 
شوروي جنگيده بود. مال محمد عمر، رهبر طالبان، 
بعد از خروج شــوروي به بن الدن اجازه داد كه در 
افغانستان بماند و روابط اين دو، نزديك تر و نزديك تر 
شــد. جورج بوش، بعد از حمالت 11سپتامبر، به 
افغانســتان حمله كرد. با حمله آمريكا، نيروهاي 
طالبان به خانه رفتند و رهبرانشان يا زنداني شدند و 
يا به پاكستان گريختند. برخي فرماندهان طالبان به 
نيويورك تايمز گفته اند كه در آن زمان، حتي فكرش 
را هم نمي كردند كــه روزگاري بتوانند با نيروهاي 
آمريكايي بجنگند. با اين حال، بهشت هاي امن در 
پاكســتان، به آنها كمك كرد خود را بازيابي كنند. 
آنها از مسيرها و منابعي كه پيش تر با كمك آمريكا 
براي مبارزه با شوروي تاسيس شده بودند استفاده 
كردند تا عليه خود آمريكايي ها بجنگند. متقي در 
اين باره گفته است: »بيشــتر رهبران ما بخشي از 
جنگ ضدشوروي بودند. ما در ســرزمين و قلمرو 
خودمان بوديم و همكارانمان شناخت كافي از آن 

داشتند. تاريخ افغانســتان پيش روي ما بود، وقتي 
كه بريتانيايي ها آمدند، نيروي آنها بزرگ تر از ما بود. 
وقتي كه روس ها آمدند، نيروي آنها بزرگ تر از ما بود. 
نيروي آمريكايي ها هم بزرگ تر از ما بود. اين به ما 
اميد مي داد و مي دانستيم كه در نهايت، آمريكايي ها 

هم مجبور به ترك افغانستان خواهند شد.«
از همان ابتدا، آنها فســاد و سوءاســتفاده از قدرت 
در دولت افغانستان را دســتاويز قرار دادند و خود 
را ناجيان عدالت خواندند. اين رويكرد،  مورد قبول 
مردم در نقاط دورافتاده واقع شد. همزمان با سرگرم 
شــدن آمريكا با جنگ در عراق، شورشيان طالبان 
قلمرو و جاه طلبي هايشان را گسترش دادند. وقتي 
كه باراك اوباما به قدرت رسيد، طالبان چنان قدرت 
گرفته بود كه رئيس جمهــوري آمريكا، نيروهاي 
آمريكايي  در افغانستان را به 100هزار افزايش داد. 
بعد از آن، چرخه كشتن و كشته شدن در افغانستان 

سرعت بيشتري گرفت.

نماد خشونت
طالبان،  در دومين دهه شــورش خود، با خشونت 
فــراوان و توانايي اش براي حمله بــه هر هدفي كه 

2دهه جنگ، 2سال مذاكره

  100.000 قرباني كرونا در آمريكا

   جنگ توييتري

   پيروزي طالبان بر يك ابرقدرت 
پس از 18 سال جنگ

   ادعاهاي بي اساس ترامپ همچنان 
ادامه دارد
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وقتي كه آمريكا مذاكره با طالبان را در 
دوحه شروع كرد، افراد مقابل هيات 
آمريكايي در آن سوي ميز، معماران 
شــورش طالبان بودنــد. همزمان با 
مذاكرات، خودروهــاي بمب گذاري 
شــده به پايگاه هــاي نظامي حمله 
مي كردنــد و نيروهــاي غيرنظامي، 
در انفجــار عامالن انتحاري كشــته 
مي شدند. بارها، خشونت ها مذاكرات 
را به خطر انداخت. در طول مذاكرات 
اما يك نگراني بــزرگ اين بود كه آيا 
مال برادر رهبــر هيات مذاكره كننده 
طالبان و ديگر نيروهاي سياسي آن، 

بر فرماندهان نظامي نفوذ دارند يا نه

رويارويي دوباره آمريكا و روسيه؛ اين بار در ليبي
وزارت خارجه آمريكا نسبت به تكرار تجربه سوريه در ليبي توسط روسيه هشدار داد

باز هم 2 ابرقدرت، روياروي هم در زمين 
ســوخته كشــورهاي جهان ســوم. گزارش

صف كشي روسيه و آمريكا در بحران 
ليبي روزبه روز براي رسانه ها و افكار عمومي روشن تر 
مي شود؛ 2 ابرقدرتي كه به نظر مي رسد به كلي از صلح 
موقت بعد از فروپاشي اتحاديه شوروي فاصله گرفته و 
باري ديگر براي تقابلي جامع در سراسر جهان آماده 
مي شوند؛ اگرچه اين بار شــرايط حاكم بر اقتصاد و 
معادالت ژئوپليتيك جهان هيچ شباهتي با روزگار 

جنگ سرد و جهان دوقطبي آن دوران ندارد.
روز گذشــته وزارت خارجه آمريــكا در بيانيه اي از 
پروازهــاي غيرقانوني جنگنده هاي روســي بر فراز 
درياي مديترانه و آسمان ليبي خبر داده و نسبت به 
تكرار آنچه »تجربه ســوريه«  خوانده، هشدار داد. در 
اين بيانيه آمده است: اقدامات تنش زا و مداخله نظامي 
روسيه در بحران ليبي بر كسي پوشيده نيست و جامعه 
جهاني دروغ هاي اين كشــور درباره عدم دخالت در 
ليبي براي حمايت از شبه نظاميان ژنرال حفتر را باور 
نخواهد كرد. در اين بيانيه همچنين بر موضع آمريكا 
در حمايت از دولت وفاق ملي به عنوان قدرت قانوني 
حاكم بر طرابلس تأكيد شده است. جالب اينجاست 
كه دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريكا پيش از اين 
در جريان مكالمه تلفني، به طور رســمي از اقدامات 
ژنرال حفتر در ليبــي براي »مبارزه با تروريســم« 
حمايت كرده بــود! چنين تقابلي ميــان نهادهاي 
اساســي آمريكا ازجمله وزارت خارجه و پنتاگون با 
ترامپ، قبال هم در پرونده هايي نظير محاصره قطر، 

حضور نظامي در ســوريه و حتي حمايــت از ژنرال 
سيسي در مصر علني شده بود؛ تقابلي كه نشان دهنده 
شكافي عميق و بي ســابقه در فرآيند تصميم گيري 
استراتژيك آمريكاست. با اين حال اما به نظر مي رسد 
در پرونده هاي خارجي برخــالف معادالت داخلي، 
هنوز نهادهايي نظير وزارت خارجه و پنتاگون دست 
برتر را در اختيار دارند و اين يعني تشديد تقابل ميان 
واشنگتن و مسكو در مناطقي مانند خاورميانه و آفريقا. 
تمام اينها در حالي است كه روســيه براي اولين بار 
از زمان جنگ ســرد، با موضعي قدرتمند در مقابل 
حضور منطقه اي آمريكا قدرت نمايي مي كند؛ امري 
كه بدون شك به موقعيت برتر اين كشور در بحران 
سوريه برمي گردد. اگرچه نگاهي به معادالت نظامي 
ليبي تا كنون نشــان مي دهد »تكرار تجربه سوريه« 
در اين كشــور چندان براي روس ها آسان نيست اما 
نبايد فراموش كرد اصلي ترين متحدان روســيه در 
بحران سوريه، نيروهاي نزديك به ايران بودند كه نقش 
محوري در پيشروي هاي زميني عليه مخالفان اسد 
ايفا كردند؛ درحالي كه اكنون روسيه در كنار بازيگراني 
نظير امارات، عربستان و مصر وارد نبرد بزرگي عليه 

نيروهاي مورد حمايت تركيه شده است.

آخرين تحوالت بحران ليبي
اخبار جنگ داخلي ليبي مدت هاست به شكست هاي 
ســريالي ژنرال حفتر و در مقابل پيشروي هاي دولت 
وفاق محدود شده است؛ به گونه اي كه محاصره نظامي 
طرابلس عمال از بين رفته و حاال دايره درگيري ها به 

بخش هاي مياني تر اين كشور نفتي رسيده است. در 
جريان آخرين تحوالت، ســخنگوي دولت وفاق روز 
يكشنبه از باز پس گيري كامل 2 روستاي استراتژيك 
در محورهاي جنوبي و شرقي شهر طرابلس خبر داد. 
به اين ترتيب نه تنها يكي ديگر از حلقه هاي محاصره 
پايتخت شكسته شــده، بلكه موقعيت شبه نظاميان 
مورد حمايت روسيه و امارات در شرق ليبي نيز بيش از 
گذشته در معرض تهديد و حمالت مقطعي قرار گرفته 
است. جالب آنكه ژنرال حفتر پيش از آغاز  ماه رمضان 
»براي سومين بار« از عملياتي بزرگ براي فتح طرابلس 
خبر داده بود؛ عملياتي كه البته به هيچ يك از اهداف 
خود دست نيافت. نايل شافعي، تحليلگر مصري امور 
استراتژيك با اشاره به اين موضوع در مصاحبه با شبكه 
الجزيره، گفت: روند تحوالت نظامي در ليبي به گونه اي 
است كه ديگر هيچ يك از طرفين امكان دستيابي به 
پيروزي بزرگ و خاتمه جنگ را ندارد. شافعي علت اين 
امر را، مداخله مستقيم تركيه در بحران ليبي و تغيير 
معادله به ســود دولت وفاق ملي عنوان كرد. براساس 
گزارش هاي غيررسمي و تأييد نشــده، تركيه عالوه 
بر ارسال تجهيزات نظامي استراتژيك نظير پهپادها 
و ســامانه هاي پدافندي پيشــرفته، بيش از 10هزار 
پيكارجوي سوري كه در شــهر ادلب بوده اند را براي 

حمايت از طرابلس به ليبي اعزام كرده است.

سطح مشاركت و داليل حضور روسيه در جنگ 
ليبي

نقطه آغاز مداخله روســيه در بحران ليبي به فروش 

غيرقانوني سالح برمي گردد؛ حجم باالي تسليحات 
ميداني نظير نفربرها و در ادامه تانك ها و موشك هاي 
ميان برد روســي كــه از طريق امارات و عربســتان 
خريداري شــده و در اختيار شبه نظاميان حفتر قرار 
مي گرفت. امــا مداخله به اين ســطح محدود نماند 
و با پيچيده تر شــدن ابعاد بحران ليبي، باز هم پاي 
شبه نظاميان مزدور روس، يعني نيروهاي واگنر هم 
به اين كشــور آفريقايي باز شــد. واگنر يك شركت 
پيمانكار نظامي و البته غيرقانوني روســي است كه 
نام آن در جريان بحران هاي نظامي اوكراين و سوريه 
بر ســر زبان ها افتاد. نكته جالب اينكــه  در جريان 
پيشروي هاي اخير دولت وفاق در محورهاي جنوبي 
و شرقي طرابلس، نيروهاي واگنر روسيه نيز به همراه 
شــبه نظاميان حفتر ناچار به عقب نشــيني شدند. 
براســاس برآورد شوراي حقوق بشــر سازمان ملل، 
بيش از 1200نيرو از مجموعــه واگنر هم اكنون در 
ليبي حضور دارند. با اين حال، روند تحوالت نظامي 
ليبي باعث شد مداخله روس ها حتي از اعزام نيروهاي 
واگنر هم فراتر رفته و كامال مشــابه تجربه سوريه، 
جنگنده هاي روسي را نيز شامل شود؛ جنگنده هايي 
كه ماه هاســت در رســانه هاي عربي و انگليسي از 
ورودشان به آسمان ليبي سخن گفته مي شود. اين 
گزارش ها سرانجام روز گذشته به طور رسمي از سوي 
وزارت خارجه آمريكا با انتشار اسناد و تصاوير مربوط 
به جنگنده هاي روسي در پايگاه هاي نظامي شرق ليبي 
تأييد شد. اما چرا روسيه حاضر است براي نقش آفريني 
در بحران ليبي تا اين اندازه درگير شده و طبيعتا هزينه 
دهد؟ به نظر مي رسد پاسخ اصلي به نفت برمي گردد. 
هم اكنون با وجود تمام پيشــروي هاي دولت وفاق، 
بخش اعظم ميادين نفتي ليبي در اختيار نيروهاي 
تحت امر ژنرال حفتر است و از اين بابت به طور جدي 
از سوي فرانسه، روسيه و برخي كشورهاي عربي ديگر 

حمايت مي شود. براساس گزارش اختصاصي كه سال 
گذشــته در خبرگزاري بلومبرگ منتشر شد، حفتر 
به دليل تحريم هاي شوراي امنيت و ناتواني از فروش 
مستقيم نفت ليبي ناچار است منابع ملي اين كشور 
را به قيمتي بســيار ارزان در اختيار متحدان روسي، 

فرانسوي و البته عرب خود قرار دهد.
از ســوي ديگر اما نبايد فراموش كرد، ليبي در عصر 
قذافي يكي از مهم ترين پايگاه هاي استراتژيك روسيه 
در كنار كشورهايي نظير ســوريه به شمار مي آمد؛ 
پايگاه هايي كه در جريان انقالب هاي مشهور به بهار 
عربي يكي پــس از ديگري در معرض ســقوط قرار 
گرفتند. بدون شك جنگ داخلي ليبي اين فرصت 
را در اختيار مسكو قرار مي دهد تا باري ديگر همچون 
تجربه سوريه، مانع از پيشروي آمريكا شده و از موقعيت 
ويژه خود در ليبي و درياي مديترانه محافظت كند. 
شــبكه الجزيره عالوه بر اينها، تجارت سرسام آور و 
پرسود سالح را ازجمله ديگر داليل حضور روسيه در 

بحران ليبي عنوان كرده است.

مي خواهد تعريف مي شــود. آنهــا تقريبا هربار كه 
خواسته اند، به قلب كابل حمله و در ميان مقامات 
رده باالي افغانستان نفوذ كرده اند و بارها به روي آنها 

آتش گشوده اند.
آنها شــبكه حاميان مالي در كشورهاي عرب را كه 
در دوران مبارزه مجاهدين با شــوروي فعال بود، 
احيا كرده اند. بــا اين حال، درآمــد اصلي آنها، كه 
گفته مي شود صدها ميليون دالر است، درون خود 
افغانستان به دست مي آيد. عمده درآمد آنها از سود 
سرشــار قاچاق ترياك، وضع ماليات براي كاالها و 
رفت وآمد و استحصال معدن هاي غيرقانوني تأمين 
مي شود. آنها، از رابطه نزديك خود با شبكه حقاني 
نهايت استفاده را برده اند. شــبكه حقاني، راه هاي 
قاچاق خــود را در اختيار آنها قــرار داده و طالبان 
عالوه بر قاچاق، نيروهــاي آموزش ديده و انتحاري 
خود را براي عمليات عليــه نيروهاي آمريكايي ها 
در اين مسيرها جابه جا مي كند. همكاري با شبكه 
حقاني، باعث شد تا خشــونت طالبان حتي بيشتر 

از گذشته شود.
وقتي كه آمريــكا مذاكره با طالبــان را در دوحه 
شــروع كرد، افــراد مقابل هيــأت آمريكايي در 
آن سوي ميز، معماران شــورش طالبان بودند. 
همزمان با مذاكرات، خودروهاي بمبگذاري شده 
به پايگاه هاي نظامي حمله مي كردند و نيروهاي 
غيرنظامــي، در انفجار عامالن انتحاري كشــته 
مي شدند. بارها، خشونت ها مذاكرات را به خطر 
انداخت. در طول مذاكرات اما يك نگراني بزرگ 
اين بود كه آيا مال برادر رهبر هيأت مذاكره كننده 
طالبان  و ديگر نيروهاي سياسي آن، بر فرماندهان 

نظامي نفوذ دارند يا نه.

مجاب كردن فرماندهان رده پايين
طالبان، يك بار موفق شد كنترل خود بر تمامي 
سطوح شــبكه فرماندهان محلي را نشان دهد. 
وقتي كه توافق مشروط امضا شد، آتش بس موقتي 
هم وضع شد و طي يك هفته خشونت ها 80درصد 
كاهش پيدا كــرد. با اين حــال هيچ كس از اين 
كاهش خشونت ها مطمئن نبود. برخي مقامات 
اطالعاتي غربي و افغان گفته اند كه مال برادر، به 
فرماندهان نظامي طالبان اولتيماتوم داده و گفته 
بود كه اگر آنها مي خواهند بــا جنگ به پيروزي 
برسند، او ديگر نيازي نمي بيند كه با آمريكايي ها 

مذاكره كند. 
وقتي كه آتش بس موقت شروع شد، فرماندهان 
رده باال در گروه هاي واتس اپ و كانال هاي راديويي 
خود از جنگجويان درخواســت مي كردند آن را 
رعايت كنند و سعي مي كردند آنها را متقاعد كنند 
كه پيروزي نزديك اســت و نبايد آن را به خطر 
انداخت. يك دليل طوالني شــدن مذاكرات، اين 
بود كه رهبران سياسي طالبان، بايد كوچك ترين 
توافق ها را با فرماندهانشان هماهنگ مي كردند 
تا جلوي شورش درون ســازماني را بگيرند. آنها، 
بارها در طول مذاكرات به پاكســتان سفر كردند 
و هميشــه از طريق واتس اپ بــا فرماندهان در 

تماس بودند.
طالبــان مي گويند بعد از خروج شــوروي، ائتالف 
مجاهدين بيش از 10رهبر داشــت اما آنها شورش 
خود را تحت نظارت رهبري واحدي شروع و همه با 

يك امير، بيعت كرده اند.
حتي در ســال هاي اخير كه فرماندهان جواني به 
سطوح باال رسيده اند، شــوراي رهبري متشكل از 
همان افرادي است كه در ســال هاي شروع حمله 
آمريكا طالبان را تأســيس كردند. رهبران سياسي 
مي داننــد كه حفــظ تعــادل، بزرگ ترين چالش 
آنهاست. آنها مطمئن هستند كه بنياد خشونت ها 
به صورت سفت و سخت توســط خودشان كنترل 
مي شود؛ جنگ آنها، تا زماني مقدس است كه رهبر 

و روحانيون آن را مقدس اعالم كنند.

طالبان چگونه با هزاران نيروي آمريكايي جنگيد و چطور نيروهايش را به آتش بس متقاعد كرد 

 بعــد از 2001، طالبان يك 
شبكه غيرمتمركز ايجاد كرد. 
در اين شبكه،  به فرماندهان 
رده پايين اين قدرت تفويض 
شــد كه   نيروهاي تازه جذب 
كنند و كنترل منابع محلي را 

در اختيار داشته باشند.
 طالبان حتي حــاال كه در 
آســتانه مذاكرات با دولت 
افغانستان براي تقسيم قدرت 
است از ايدئولوژي خود دست 
برنداشته و گذشته اش را كه 
سرشار از تروريسم بين المللي، 
سركوب زنان و اقليت هاست 

انكار نمي كند.
 طالبان در حال حاضر بين 
50 تا 60 هزار جنگجوي فعال و 
ده ها هزار نيروي حال پاره وقت 
مسلح دارد. با اين كه طالبان 
يك نيروي متمركز نيســت 
رهبري طالبان، يك ماشين 
جنگي ساخته است و هر سلول 

محلي آن خودكفاست.
 طالبــان در مســاجد و 
كالس هاي قرآنــي به دنبال 
خون تــازه مي گردنــد اما 
همچنان عمده نيروهاي تازه، 
دوستان و خويشان نيروهاي 
منبع  يك  فعلي هســتند. 
بزرگ انســاني براي طالبان، 
 دو ميليــون مهاجر افغان در 

پاكستان است.  
 درآمد اصلي طالبان، كه گفته 
مي شود صدها ميليون دالر 
است، از سود سرشار قاچاق 
ترياك، وضــع ماليات براي 
كاالها و رفت و آمد و استحصال 
معدن هاي غيرقانوني تامين 

مي شود.
 برخي مقامــات اطالعاتي 
غربي و افغــان گفته اند كه 
مال برادر، به فرماندهان خود 
اولتيماتوم داده و گفته بود كه 
اگر آنها مي خواهند با جنگ به 
پيروزي برسند، او ديگر نيازي 
نمي بيند كه بــا آمريكايي ها 

مذاكره كند.
 يك دليل طوالني شــدن 
مذاكرات بــا آمريكا،  اين بود 
كه رهبران سياسي طالبان، 
بايد كوچك ترين توافق ها را 
با فرماندهانشــان هماهنگ 
مي كردند تا جلوي شــورش 
درون ســازماني را بگيرند. 
آنها، بارها در طول مذاكرات به 
پاكستان سفر كردند و هميشه 
از طريق واتس اپ با فرماندهان 

در تماس بودند.



حســن تــو هميشــه در فــزون باد
رويــت همــه ســاله اللــه گــون باد

عشــقت خيــال  مــا  ســر  انــدر 
هــر روز كــه بــاد در فــزون بــاد

پرداخت اجاره كارمند دوركار
زوريخ: دادگاه فدرال ســوئيس به كارفرماي مردي كه 
درخواســت دريافت خســارت به دليل دوركاري كرده 
بود دستور داد كه بخشــي از اجاره خانه او را بپردازد. به 
گزارش يورونيوز، تصميم دادگاه فدرال ســوئيس شامل 
دوره پيش از صدور حكم هم مي شــود و بــه اين ترتيب 
شركتي كه شاكي پرونده براي آن دوركاري انجام داده و 
اضافه حقوق هايش را دريافت نكرده، موظف است بخشي 

از اجاره خانه او را در ماه هاي گذشته نيز بپردازد.

راستي آزمايي سخنان ترامپ در توييتر
واشنگتن: دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريكا، توييتر را 
متهم كرد كه در انتخابات آتي رياســت جمهوري اين كشور 
»دخالت« كرده اســت. به گزارش بي بي سي، توييتر هم زير 
يكي از توييت هاي ترامپ برچســبي براي راســتي آزمايي 
سخنان او توسط مخاطب ها قرار داد. به اين وسيله مخاطب ها 
مي توانند درباره صحت و سقم ســخنان ترامپ نظر بدهند. 
توييتر مي گويد كه اين كار در راســتاي سياست جديد اين 

شبكه است كه از ابتداي  ماه جاري ميالدي اعمال مي شود.

تكرار يك تراژدي در آمريكا
مينه سوتا: انتشار فيلمي از پليســي كه زانويش را بر گردن 
مردي سياهپوست گذاشته، احساسات بسياري را در آمريكا 
برانگيخته اســت. به گزارش بي بي ســي، در اين فيلم، مرد 
سياهپوست به نام »جورج فلويد« كه به نظر مي آيد حدود 40 
سال سن دارد، به سختي درحالي كه تقال مي كند نفس بكشد، 
به پليس سفيدپوســتي كه وزنش را روي گــردن او انداخته 
مي گويد: »نمي توانم نفس بكشم.« شيوه مرگ اين مرد، بسيار 
شبيه به مرگ »اريك گارنر« در سال ۲0۱4 در نيويورك است.

اختالل بينايي بوريس جانسون
 COVID-19 لندن: نخست وزير انگليس پس از ابتال به
از بدتر شدن بينايي چشــمانش شكايت دارد. به گزارش 
اسپوتنيك، نخســت وزير انگليس گفته است كه پس از 
سال ها براي نخســتين بار وي نياز به عينك دارد. با اين 
حال بســياري  بر اين باورند كه جانســون از اين طريق 
مي خواهد از مشاور خود دومينيك كامينگز كه با وجود 
عالئم كرونا باعث ايجاد رسوايي، نقض قرنطينه و سفر از 

لندن به درهام شده دفاع كند.

 حضرت امير المؤمنين علي ع: رّب مواصلة خير منها القطيعة؛ 
بسا پيوندي كه بريدن از آن بهتر است.
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 نموِد تجربه هاي كارگري
 مروري بر مجموعه شعر» صحافي باران« 

مجموعه »صحافي باران« ســروده آرش 
دل آور، روايت روزگاري است كه شاعر در 
چاپخانه و مركز صحافي باران از زاويه هاي 
گوناگوني، فضاهاي سيال و لغزنده شعر 

را به دريافت و ثبــت اتفاق هاي يك 
فضاي خاص )كارگري( به واگويي 
نشسته؛ تكيه داده ام به اين پرس/ 
كه اين روزها فشــارهايم را در 
خود مي ريزد/ از بغض اول اش 
تا بغض آخرش/ افتاده در سرم /

وقتي سرگردان سفره ام/ گوشه چشم اش /معجزه اي باالتر از 
همه معجزه هاست )بخشي از شعر شماره 40/ص5۲(.

بي گمان از منظر دنياي شعر و شاعر، خود فرصتي است براي 
كندوكاو شاعر، در صيد لحظاتي از زندگي و روزهاي كار و     غم 
نان  كه از هركدام مي توان، جهان واقعيت را به تجربه و بياني 

تازه از زيستن را در عرصه هاي مختلف به گفت وگو نشست.
شــاعر، با دنياي واقعيت هاي پيرامونش، مدام از منظري به 
منظري ديگر سفر مي كند تا سطرها و واژه هاي خفته را پيدا 
كند. از دنياي درخت تا رســيدن به فضاهاي چاپ مي گويد 
كه چگونه هســتي كاغذ به زير تيغ كتاب شدن، به رؤيايي 

تازه مي رسيد؟ 
»ما دو درخت سبز بوديم/ شــبانه افتاديم/ حاال رسيده ايم، 
رو سفيد/ كنار هم به صحافي باران/ و تيغ ها، هنوز/ دست از 

سرمان بر نمي دارند«. 
آرش دل آور، از نوعي رئاليسم اجتماعي، پيوسته بهره  مي برد، 
ابعاد زندگي قشر زحمتكش روزگارش را به تصوير مي كشد، 
سعي دارد از چشــم انداز ســروده هايش، به خلق فضاهايي 
نزديك شود كه حديث زيســتن از اضطراب، انسان اينجا و 
اكنون مي گويد. شــاعر در زبان ساده، اما عميق از تلخي ها و 
آرزوهاي از دســت رفته، پر و خالي مي شود و در هر گذرگاه 
شعر، از رنج ها و شادي هاي كوچك زمانه اش، به گونه اي سخن 
مي گويد. »براي رسيدن به حرف هاي تو/ كيلومترها رفتم در 
كارگاه كوچكم/ دست هايم را كنار تيغي بردم/ كه با لرزيدن 
بزرگ مي شد/  اي صندلي! بنشينم در اين صحافي كتاب ها مرا 

مي خوانند...« )بخشي از شعر شماره 4۱ / ص 53(
بي گمان، شــاعر جوان در اين جايگاه تنها بــا زبان و دنياي 
پيچيده واقعيت ها، سر و كار دارد و چندان در پي شكل بندي 
و چشم انداز فرم نيست؛ چراكه فضاهاي واقعيت پذيري آن در 
حوزه نگرش كارگري خود حكايت بي شماري را با خود دارد.

آرش دل آور، از چشــم انداز ادبيت تا توانمندي شعر پيوسته 
از نگاهي اومانيســتي، در فضاهاي شكست  و  گريز از انهدام 

روزگار آدمي، به گفتماني ديگر دل مي سپارد.
»قرص كامل ماه/ قرص كامل نان/ قــرص كامل خواب/ اين 
مسافر بدون چمدان/ اشــك همه را در آورده است/ با قرص 

كامل برنج« )شعر 37 /ص 48(.
شاعر همواره به درون زندگي خم مي شــود و از بسياري از 
فاصله ها و مرگ هاي ناگزير ســخن مي گويد. از دشــواري 
زمانه اي كه ســهم انسان از معرفت و شــناخت دور و دورتر 
مي شود. از چشــم انداز نبودن و بودن،  گويي مدام، همه  چيز 
نشان از گورستان واژه را با خود دارد. »زير هر سنگ/ درختي 
بزرگ شده است/ وقتي پاي شعر را/ به قبرستان ها باز كردند« 

)شعر 7/ ص 6۲(.
گفتني اســت كه زبان نرم و عاطفي اغلب ســروده هاي اين 
دفتر، حكايت از فضاهاي عمومي اين روزگار را دارد. و شاعر 
سعي دارد در قلمرو شعر موقعيت با نوعي واقع نمايي رنج هاي 
مردم روزگارش را به شــكل واقع گرايانه به تصوير بكشــد، 
بي گمان حس آميزي و محوريت منظري آســيب پذير را به 
مخاطبش ياد آور مي شود. بنابراين سطرها و سروده ها بدون 
هيچ گسستي در كمال ايجاز و حس روايي به هنگام، ميل به 
بيرون از خود دارد؛ چراكه موضوع اغلب شعر ها، از چشم انداز 
روايت ها و كوتاه نويســي ها از آســيب پذيري انسان معاصر 

مي گويد و نشان مي دهد.
آرش دل آور، به نســلي تعلق دارد كه بي سرنوشتي و فرار از 
خويشــتن خويش، آرزوهاي خودش را دور مي زند و سعي 
دارد به عرصه هاي تازه تري ســفر كند. بي شك بوي فضاي 
صحافي و حس شمالي بودن و نگرش طبيعت گرايانه در اين 
مجموعه حرف نخست را مي زند. »بارها و بارها/ پا به صحافي 
باران گذاشتي/ بدون قلب/ و با فريادي بلند زنده شدي/ اين را 
پرندگان هم مي دانند...« )بخشي از شعر ۱5 / ص ۲4(. و آخر 
اينكه تجربه شعري آرش دل آور، سخت به زندگي و كارگري 

نزديك است.

 محمود معتقدينقد و نظر
شاعر و منتقد

علي مالئكهپزشك همشهرييادداشت
 روزنامه نگار و پزشك

علي رزاقي بهار
ويترينروزنامه نگار

شناكردن در استخر باعث انتقال 
كرونا مي شود؟

استخرها ازجمله جاهايي هستند 
كه با كاهــش قرنطينــه عمومي 

كرونا در حال بازگشايي اند و رعايت 
احتيــاط بــراي پيشــگيري 

از انتشــار ويــروس در آنها 
ضروري است.

هم اكنون شاهدي وجود ندارد 
كه آب استخر به خصوص اگر كلردار باشد، باعث انتقال 

ويروس كرونا شود.
گرچه درباره چگونگي پاسخ ويروس جديد كرونا به كلر 
هنوز بررسي انجام نشده است اما كلر ويروس هاي مشابه 

را به طور مؤثري غيرفعال مي كند.
البته بــراي اينكه كلر خــواص ضدعفوني كننده اش را 
به طور مؤثر اعمال كند، ميــزان غلظت كلر آزاد در آب 

استخر بايد بين يك تا 5ميلي گرم در ليتر باشد.
اگر ميزان غلظت كلر در اســتخر در اين حد نگه داشته 
شود، بعيد است كه ويروس هاي جديد كرونا بتوانند در 

آب فعال بمانند.
حتي آب شيرين يا آب شــور در درياچه ها يا درياها هم 
بعيد اســت ويروس جديد كرونا را منتقل كنند؛ چراكه 

ويروس هاي خانواده كرونا در آب پايدار نيستند.
بااينكه ماده ژنتيك ويروس جديد كرونا در مدفوع يافت 
شده، اما هنوز انتقال دهاني- مدفوعي اين ويروس ثابت 
نشده است؛ بنابراين احتمال اينكه وارد شدن تصادفي 
آب استخر به دهان باعث انتقال ويروس شود، كم است.

آنچه بيشــتر بايــد مايه نگراني باشــد، تجمــع افراد 
بدون رعايت فاصله جسمي در اســتخرها، به خصوص 
استخرهاي سربسته است. عطسه و سرفه كردن و حرف 
زدن افراد در فاصله نزديك به خصوص در شرايط تهويه 
ناكافي و آلوده شدن ســطوحي مانند ميله هاي استخر 
ممكن اســت خطر ســرايت ويروس كرونا را باال ببرد. 
اســتخرهاي روباز احتماالً از اين لحــاظ خطر كمتري 

دارند.
بنابراين اگر مي خواهيد به اســتخر برويد، بهتر اســت 
اســتخر روباز خلوتي را انتخاب كنيد كه به اندازه كافي 

كلردار شده باشد.
همچنين در بخــش رختكــن و دوش گرفتن هم بايد 
احتياط بيشــتري كنيد. در اينجاهــا در نزديكي افراد 
غريبه اي قرار مي گيريد كه ماســك به صورت ندارند و 
همچنين مجبوريد دستگيره هاي در و دسته هاي دوش 

را لمس كنيد كه ممكن است به ويروس آلوده باشند.

رؤياي ميليونرشدن در صف
ســال هاي بعد از جنــگ تحميلي بــراي گرفتن 
۲عدد شير دولتي يا سهميه اي اول صبح مسافت 
يك كيلومتــري تا بقالي مورد نظــر را مي رفتم تا 

در صف بايســتم و ماشــين حمل شــير 
بيايد؛ شيرهاي شيشــه اي با در هاي 

آلومينيومــي كه رويــش كمي 
خامه مي بســت. همزمان براي 
خريد نان هم بايد در صف هاي 

طوالني مي ايستاديم تا نان لواش 
را به قيمت ۲تومان بخريم؛ چرا كه خبري از انواع و اقســام شــيرها در 
هايپرماركت ها و نان آزاد نبود. بعدها نوع اين صف ها عوض شد و افراد 
براي خريد رؤياهايشان در صف مي ايستادند يا با آرزوي پولدارشدن با 
همان دارايي اندك و پس اندازهايي كه با هزار بدبختي و به قول معروف 
از زير صد َمن خاك پيدا شده بود انواع و اقسام كارت هايي مي خريدند 
كه به گلدكوئيست معروف شده بود. گاهي نوشابه مي خريدند به اُميد 
برنده شدن سكه طال؛ روشي كه يكي از برندهاي نوشابه در آن  سال ها، 
كلي مشــتري داشــت و تقريبا كوكاكوال و پپســي را جا گذاشته بود. 
گذاشتن پول در صندوق هاي قرض الحســنه با وعده وام هاي كم بهره و 
سود هاي آنچناني و بعد هم ورشكستگي اين صندوق ها و پايان آرزوها با 

صف كشيدن جلو درهاي اين صندوق ها و كلي آدم مغموم و سرخورده.
مفهوم صف و يك شبه پولدارشدن در جامعه ايراني مفهومي عجيب و در 
عين حال هميشگي است. قبل از شيرهاي شيشه اي هم صف گرفتن نفت 
و ده ها صف ديگر بوده اســت و قبل از گلدكوئيست هم انواع كارت هاي 

قرعه كشي كه به التاري و ارمغان بهزيستي معروف بود.
روياي ميليونرشــدن بدون تالش و زحمت، رؤياي تاريخي بسياري از 
مردمي است كه همچنان هم با آنهاســت؛ رؤيايي كه تنها نوع و مدلش 
تغيير مي كند اما باورش تغيير نمي كند. خريد سهام هاي غيربورسي هم 
روزگاري ميلياردها تومان را از مردم گرفت تا به آنها بگويد پولدارشدن با 
اين وعده ها تنها خيال پردازي است و جز ورشكستگي دستاوردي ندارد. 
براي اينكه پولتان را دودستي تقديم كنيد هم ساعت ها در صف خريد اين 
سهام مي ايستاديم و در  رؤيا سوار بهترين ماشين ها مي شديم و عاقبت در 
انتظار تحقق وعده مسئوالن براي بازپرداخت پول هايمان. نوسانات دالر و 
طال هم اين رؤيا را با صف خريد دالر و سكه پيوند مي زد و اما نتيجه تقريبا 
هيچ. البته هميشه استثناهايي وجود دارد اما استثنا قاعده نيست و ما در 

دنيايي زندگي نمي كنيم كه بشود هميشه استثنا بود.
آن صف ها و آن رؤياها در حافظه كوتاه مدت مــا هر روز تبديل به مدل 
ديگري مي شود؛ مدلي كه امروز اسمش بورس است و ماه ها پيش ارزهاي 
ديجيتال. اگرچه براي ورود به اين بازارها و سرمايه گذاري در آنها حتما 
نيازمند آگاهي كامل و سواد اقتصادي هســتيم كه اگر باشد براساس 
قاعده اي شما ممكن است سود كنيد اما مشكل اينجاست كه ما فقط به 
رؤياهايمان مي انديشيم و براي تحقق آن صف مي بنديم؛ بارها و بارها، 
صف هايي كه برخالف صف شير و نان هرگز نوبت به ما نمي رسد و ما تنها 

از صفي به صف ديگر مي رويم به دنبال آرزوهايمان.

زبان آموزي پيش دبستاني
مجموعــه كتاب هــاي 
زبان آموزي انتشــارات 
نيســتان كه بــه همت 
داريوش صادقي منتشر 
شده، براي كودكان 4 تا 
7 سال تاليف شده است. 
اين مجموعه، كتاب هايي 
بر اســاس نياز كودكان 
اســت؛ مجلـدهــــايي 

موضوع بندي شــده بــراي آمــوزش حروف 
الفبا، آموزش زبان انگليســي، بازي هاي شنيداري، 

بازي هاي ديداري، آموزش براي نوشتن و... .
اين مجموعه جذاب براي كــودكان مي تواند در 
ايامي كه خانواده ها كمتر بيرون از خانه مي آيند 
- دوران شيوع كرونا – به دردبخور و راهگشا باشد؛ 
از اين رو كه كودكان بــا كتاب هاي اين مجموعه 
سرگرمي و آموزش مناسبي را در پيش مي گيرند.

يكــي از جذاب ترين ايــن كتاب ها، آمــوزش  گام 
به گام زبان انگليســي براي كودكان اســت. البته 
كودكاني كه زبان انگليسي را به عنوان زبان مادري 
مي آموزند، در ســنين يك تا چهار سالگي مهارت 
شنيدن و آشــنايي با آواها و تلفظ صحيح حروف 
و كلمات در آنان به خوبي رشــد يافته اســت. اين 
كودكان مي توانند به خوبي بــه زبان مادري خود، 
يعني انگليسي صحبت كنند. آنان مي توانند آموزش 
انگليسي را در دوران مدرســه به صورت يادگيري 
خواندن و نوشتن و درك دستور زبان ادامه دهند.
اما كودكاني كه زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم 
خود مي آموزند الزم است كه به 4مهارت شنيدن، 
صحبت كردن، خواندن و نوشــتن دســت يابند. 
در يادگيري زبان انگليسي شــنيدن، مهم ترين و 
اساسي ترين پايه يادگيري محسوب مي شود، چرا 
كه طبق تحقيقات، انسان ها در طول يك روز به طور 
متوسط 70درصد مشــغول شنيدن، ۲0درصد در 
حال صحبت كــردن و 7درصد در حــال مطالعه 

هستند و فقط 3درصد به نوشتن مي پردازند.
در اين شيوه آموزشي، كودكاني درنظر گرفته شده اند 
كه زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم فرامي گيرند؛ 
لذا الزم است كودكان تالش بيشتري در يادگيري از 
خود نشان دهند و با شيوه هاي مختلف، توجه و عالقه 
آنان به يادگيري زبان جلب شود و سپس كم كم به 
دور از تكاليف شاق و روش هاي دشوار، به مرور با زبان 

انگليسي آشنا شوند.

كشف اثر ژن هاي معيوب در ابتال به كرونا
دو ژن معيــوب از »APOE« )ژن 
مربوط به عقل( خطــر ابتال به كرونا 
را افزايش مي دهند. پژوهشــگران در 
بررســي جديد خود دريافتند، خطر 
ابتالي افرادي كــه داراي ژن معيوب 
مرتبط با زوال عقل هستند تا ۲برابر 

بيشــتر از اشــخاص ديگر اســت. پايگاه خبري »news medical« نوشت، 
پژوهشگران دانشكده پزشكي دانشگاه »Exeter« و دانشكده پزشكي دانشگاه 
»Connecticut« با تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به »Biobank« انگلستان 
متوجه شــدند خطر ابتال به ويروس كرونا )corona( در افرادي كه داراي ۲ژن 
معيوب از »APOE«)ژن مربوط به عقل( هســتند، ۲برابر ديگر اشخاص است. 
آنها متوجه شــدند از هر 36نفر از اجداد اروپايي، ۲نفر داراي ژن معيوب مرتبط 
با زوال عقل هستند. اين گروه تحقيقاتي دريافت خطر ابتال به ويروس كرونا در 
افرادي كه ســابقه اين جهش هاي ژني را داشــته اند مضاعف مي شود. براساس 
بررسي پژوهشگران براي همين، خطر ابتال به ويروس كرونا در مراكز نگهداري 
از سالمندان بيشتر از ديگر مكان هاست. دانشمندان در اين پژوهش، داده هاي 
مربوط به سالمت و ژنتيك 500هزار نفر را در بانك اطالعات پزشكي انگلستان 
con- چيا لينگ كو«، عضو دانشكده پزشكي دانشگاه«  مورد بررسي قرار دادند.

necticut اظهار كرد: »نتيجه اين پژوهش، بسيار هيجان انگيز است زيرا امكان 
دارد ما با كمك آنها قادر به درك چگونگي آسيب پذيري اين ژن معيوب در برابر 

ويروس كرونا باشيم.«
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نبايدهاي مجلس يازدهم
مجلس چه بايد بكند؟ شــايد 70درصــد وظايف مجلس 
مشخص است. بودجه ســاالنه و برنامه توســعه مي آيد و 
بايد تصويب كند. لوايحي از دولت مي آيــد كه اغلب جنبه اصالح قوانين موجود 
دارد و مجلس بايد آنها را انجام دهد. البته مواردي هم هســت كه مجلس بايد با 
طرح هايي به ضرورت قانونگذاري كند. ما در نيمه هاي اين مجلس بحث انتخابات 
رياست جمهوري را داريم و بحث تشكيل كابينه به طور طبيعي در دستور كار اين 
مجلس خواهد بود. نمايندگان متوجه اين محدوديت ها خواهند شد. نمايندگان 
در طرح هــا و ايده هايي كه براي 30درصد باقيمانده فرصت هايي كه در دســت 
دارند، حواس شان باشد عمر مجلس محدود است. آنها بهتر است براي خودشان 
مأموريت هاي مشخص و محدودي را درنظر بگيرند و سعي كنند آن مأموريت ها 

را به درستي به سرانجام برسانند.

ادامه از 
صفحه اول

كمك آمازون چيني به كتابفروشي هاي شهر پكن
ســايت و پلتفرم تجارت الكترونيك 
جــي.دي، يكي از غول هــاي فروش 
اينترنتي در كشــور چين اعالم كرده 
است به كتابفروشان اين كشور كمك 
خواهد كرد تــا در دوران ركود فروش 
به خاطر شــيوع ويروس كرونا بتوانند 
كتاب هاي خود را به دست مشتري ها 
برســانند. جي.دي )JD( مثل سايت 

فروش علي بابا، يكي از ســايت هاي فروش كاالهاي اينترنتي است كه به آمازون 
چيني معروف است. به گزارش اينســايد ريتيل،  ماه گذشته اين شركت كه دفتر 
مركزي آن در شهر پكن قرار دارد، به ۲كتابفروشي معروف اين شهر كمك كرد تا 
بتوانند رونق سابق خود را داشته باشند. كالدكوت و زونگچانگ، كتابفروشي هاي 
حوزه كودك هستند كه ماه گذشته توانستند به كمك جي.دي ميزان فروش خود 

را به دوبرابر افزايش دهند.
كتابفروشــي هاي مذكور توانســتند بعد از قرارداد با مســئوالن جي.دي بيش 
از ۲00درصد فروش خود را نســبت به دوران قبل از كرونــا افزايش دهند. حاال 
كتابفروشي هاي ديگر كشور پكن نيز براي مشــاركت با سايت فروش اينترنتي 

اظهار عالقه كرده اند.
يكي از طرح هاي جالب شركت جي. دي در دوران كرونا و قرنطينه مردم، ارسال 
بسته هاي كتاب همراه مواد ضدعفوني كننده است كه با استقبال بسياري روبه رو 
شده. مشتري ها قبل از دســت زدن به كتاب ها از مواد ضدعفوني كننده استفاده 
مي كنند. جيائو زانگ، مدير عملياتي تيم تازه تأسيس توزيع كتاب شركت جي.دي 
مي گويد كه از چند ماه پيش با كتابفروشــي هاي كتاب هاي كودك در شهر پكن 
قرارداد امضا كرده اند و از اين همكاري راضي هستند؛ چون كتاب كودك يكي از 
كاالهاي ضروري است كه بايد به دست مشــتري ها و خانواده ها برسد. وي گفت: 
حمايت از كتابفروشــي ها در آينده نيز ادامه خواهد داشــت و اميدواريم بتوانيم 
نقش خوبي در ارتقاي كار آنها و حيات كتابفروشــي ها ايفا كنيم.   اكنون 70هزار 
كتابفروشي در چين وجود دارد كه از اين ميان ۱35كتابفروشي زنجيره اي داراي 

سايت هاي آنالين هستند.
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