
اتفاق بزرگ براي بازنشستگان
همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي پس از يك دهه مطالبه گري به  بار نشست

حياتشورایاریها
ادامهپيداميكند

كنار ايران هستيم
گفت وگو با فادي الشمري، عضو دفتر سياسي جريان حكمت ملي عراق

  براي مقابلــه با محاصــره اقتصادي 
ظالمانه، در كنار ايران هستيم

  حادثه ترور شــهيد الهاشمي 
)تحليلگــر عراقــي( ابعــاد 
پيچيده اي داشته و با هدف 
ايجاد فتنه طراحي شده 

است

  2دهه پس از تشكيل شوراياری ها، جايگاه قانونی 
اين نهاد همچنان محل بحث است 

  احمد مسجد جامعی: شوراياری  دوره های سوم و 
چهارم هم با مشكالتی اينچنينی روبه رو بودند اما در 

همه دوره ها مردم پيروز ميدان شدند
  محمود ميرلوحی: االن برای دوره بعدی نزديك 
2ســال وقت داريم و بايد تالش كنيم كــه از طريق 

مجلس و دولت،  موضوع را تعيين تكليف كنيم
  مهدی چمران: می توان قانون فعاليت شوراياران را 
در مجلس تصويب و در صورت مخالفت شورای نگهبان 
از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تاييد كرد

  اقبال شاكری: مسئوليت حاكميتی به شوراياران 
واگذار نمی شــود و آنها با هدف اجــرای بهتر وظايف 

مديريت شهری، به شورای شهر كمك می كنند

18

3

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7983 THu  Jul.9 12صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2020  20صفحه شماره 7983   سال بيست و هشتم 17  ذي القعده  1441  پنجشنبه  19 تير 1399 
توجه ديرهنگام  به مسكن

پاي صحبت هــاي عباس غزالي؛ 
بازيگــري كه اين روزها در ســريال 
شاهرگ با نقشــي متفاوت مهمان 

خانه هاي مردم شده است

بازيكنان تيم ملی بسكتبال سه نفره 
زنــان از جذابيت های  اين رشــته 
ورزشــی و راه سخت رســيدن به 

المپيك می گويند

دريچه
مجتبي هاشمي ؛ روزنامه نگار

بلبشو و ناهماهنگي در برنامه هاي فوتبال ايران به اوج خود 
رسيده است. شروع مجدد ليگ ايران بعد از دوران قرنطينه، 
با ترديدها و كش وقوس هاي فراوان اتفاق افتاد. چند تيم با 
برنامه هاي سازمان ليگ مخالف بودند، چند تيم دائما انصراف 
مي دادند و تعداد تيم هايي كه كامال گوش به فرمــان مقامات برگزاركننده بودند كمتر از 
انگشتان يك دســت همان مقامات بود. اين نافرماني ها 2هفته بعد از شروع مجدد ليگ 

همچنان ادامه پيدا كرده و حاال به اوج خود رسيده است.
 2تيم به دليل ابتالي بازيكنان خود به كرونا در همان دومين هفته بعد از شــروع مجدد 
به ميدان نرفتند. چند تيم ديگــر به اين غيبت اعتراض دارند و اعــالم كرده اند تا زمان 
مساوي شدن تعداد بازي ها به ميدان نخواهند رفت. باشگاه تراكتور مي گويد در صورت 
لغو بازي با استقالل در بازي هاي بعدي هم به ميدان نخواهد رفت و باشگاه سپاهان معتقد 
اســت كل بازي هاي اين هفته بايد لغو شود! اين اغتشــاش ها و اعتراض ها و اين فضاي 
آشفته فقط يك پيام دارد؛ كســي براي گردانندگان اين فوتبال تره هم خرد نمي كند! 
بحران مشروعيت مدت هاست كه گريبان مديران ســطح باالي فوتبال ايران را گرفته و 
آنها را از كاريزما و اتوريته اي كه الزمه مديريت بر اين فضاي وســيع و چندوجهي است 

كامال بي نصيب كرده است. اداره فضاي فوتبال يك كشور با توجه 
به افراد و ســازمان هاي قدرتمندي كه در آن مشــغولند، نياز به 

نيروهاي پرقدرتي دارد كه هيچ يك از آن افراد و سازمان ها جرأت مخالفت و نافرماني را 
به خودشان ندهند. 

نگاه
نصرت اهلل تاجيك ؛ تحليلگر مسائل بين الملل

سند همكاري هاي 25ساله ايران و چين طي هفته هاي 
گذشــته مورد بحث محافل عمومي قرار گرفته و در 
ارتباط با اين موضوع، مواضع مختلفي از ســوي افكار عمومي، نمايندگان مجلس 
و مسئوالن در دولت و وزارت خارجه مطرح شده است. واقعيت اين است كه سند 
همكاري ايران و چين هم اكنــون در مرحله پيش نويس قــرار دارد و متني كه در 
روزهاي اخير در شبكه هاي اجتماعي با عنوان سند همكاري ميان 2كشور منتشر 

شده، اطالعات كلي از اين به دست مي دهد.
زمينه هاي شكل گيري اين ســند به فضايي بازمي گردد كه پس از امضاي برجام و 
اجراي آن ايجاد شد؛ برجام با وجود همه مشــكالت و ضعف هايي كه ممكن است 
داشته باشــد، يك فضايي را براي كشــور ايجاد كرد كه ايران به واسطه آن از ذيل 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل خارج شده و در پي آن يك روند يارگيري 
و اجماع سازي  بين المللي را به نفع خود آغاز كرد. تالش ها براي تقويت روابط تهران 
و پكن در اين چارچوب شكل گرفت. درباره كليت سند همكاري هاي ايران و چين 
بدون اينكه بخواهيم وارد جزئيات آن شــويم، به زعم نگارنده، اين ســند في  نفسه 
موقعيت منطقه اي و بين المللي ايران را افزايش خواهد داد. همين مسئله موجب آن 
شده است كه آمريكايي ها حساسيت زيادي نسبت به تنظيم و امضاي سند همكاري 

ميان ايران و چين از خود نشان دهند.
در راستاي فضاسازي عليه همكاري هاي ايران و چين، يك نشريه انگليسي زبان به 
نام »پتروليوم اكونوميست« در سپتامبر2109 گزارشي را منتشر كرد و به نقل از 
يك منبع نزديك به وزارت نفت ايران، اطالعاتي را مورد استناد قرار داد كه با واقعيت 
همخواني نداشت و اساسا ارتباطي با سند همكاري ايران و چين نداشت؛ چراكه در 
سند مورد نظر هيچ عددي به جز عدد 25سال وجود ندارد. درحالي كه نويسنده اين 
گزارش مدعي شده بود كه چين قصد ســرمايه گذاري بالغ بر 400ميليارد دالر در 
صنايع نفت و گاز ايران را دارد و همچنين پكن براي استقرار 5 هزار نيروي امنيتي 
چيني به منظور تامين امنيت پروژه هاي خود در ايران با تهران توافق كرده اســت! 
اطالعاتي كه هيچ گونه پايه و اساسي نداشت؛ ادعاهايي كه به نظر مي رسد با هدف 
تحت تأثير قرار دادن تالش هاي تهران و پكن مطرح شده بود. در اسناد همكاري 2 يا 
چندجانبه ميان كشور ها اساسا اينگونه است كه صرفا به اصول كلي اشاره مي شود و 

به عدد و ارقام و جزئيات همكاري ها پرداخته نمي شود.
بنابراين، شــيوه اي كــه وزارت امــور خارجه براي تنظيــم اســناد، قراردادها و 
تفاهمنامه هاي بين المللي در دستور كار دارد، روشي صحيح است؛ اسناد تا زماني 

كه در مرحله پيش نويس قرار دارند ممكن است بارها مورد 
تغيير و اصالح از سوي طرفين قرار بگيرد. در مرحله تبادل 

پيش نويس ها ميان 2كشور نيز بارها نقطه نظرات كشــورها در متن نهايي اعمال 
مي شود تا زماني كه طرفين به يك متن واحد دست پيدا كنند. 

چالش ها و مزيت هاي همكاري 
راهبردي ايران و چين

ديدگاه
الهام فخاري؛  عضو شوراي شهر تهران

خودمان را در كتاب ها يافتيم، جاهايي و در هنگامه هايي 
از گذشــته يــا خيال پردازي هايي دور از دســترس، در 
داســتان هايي كه خوانديم، با صفحه  به صفحه  اي كه خوانديم بزرگ شــديم، كتاب ها 
بزرگمان كردند. در كنار خانواده و مدرسه، كتاب ها و داستان هايي كه خوانديم پرورش 
يافتيم؛ روان مان، باورها و شناخت هايمان با واژه ها پرداخته شد، شاخ و برگ يافت و رشد 
كرد. آدم هاي پيرامون را و جهان دربردارنده مان را با واژه ها شناختيم. تاريخ مان و تاريخ 
جهان را با واژه ها بازخواني كرديم، با هر ورقي كه زديم، دري از درهاي جهان به رويمان 
باز شد، از مرزها گذشتيم و با مردمان و با فرهنگ هايشان آشنا شديم. ما با واژه ها جهان 
پيرامونمان را ديديم و حاال داشته هايمان از كتاب است كه ما را نگران آينده كرده است.

هرروز از اين نگراني ها مي گوييم، از ســرانه پايين خواندن و نوشــتن در ايران، از اينكه 
وضعيت بحراني است، هرروز از درصد  و دقيقه مي گوييم كه فالن درصد كتاب نمي خوانند 
و همان درصدي هم كه كتاب به دست مي گيرند )كتاب غيردرسي(، سرانه مطالعه شان از 
فالن دقيقه بيشتر نمي شود. اين نگراني ها به جاست و دليل هايي هم براي وضع موجود 
مطرح مي شود. مي گويند اگر نسل امروز كتاب نمي  خواند براي اين است كه سرگرمي هاي 
ديگري دارد؛ تلويزيون و فضاي مجازي، بازي هــاي رايانه اي و... اينها همه جذابيت هاي 
آني دارند و ارتباط با آنها خيلي آســان تر از ارتباط با كتاب و واژه اســت. آري نسل هاي 
پيش تر، سرگرمي هاي امروز را نداشتند. كودكي آنها با بازي هاي كوچه خياباني و كتاب 
سر مي شد. بيشتر كســاني كه در دهه هاي گذشــته كودكي و نوجواني  كرده اند، هنوز 
بوي كاغذهاي كهنه كتاب هايي كه در محله شــان دست به دست مي شد، در مشامشان 
مانده. آنها خاطره هاي مشتركي از كتابخواني هايشــان دارند؛ پنهاني كتاب خواندن در 
ساعت هاي درسي و حتي شب هاي امتحان، به صف ايســتادن دربرابر كتابخانه مكاني 
براي به امانت گرفتن كتابي، كوچه به كوچه گشتن دنبال دكه اي كه مجله هفتگي شان 

را داشته باشد و...
18تير روز ادبيات كودك و نوجوان است، روزي به اين نام، نامگذاري شده تا شايد بتواند 
كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم را با واژه و كتاب پيوند زد. نمي شــود تلويزيون، فضاي 
مجازي و هر آنچه هر روز فناوري ارائه مي كند، از كودكان و نوجوانان دريغ كرد ولي شايد 
اشتباه بزرگ ما اين بود كه همه اينها را جايگزين كتاب كرديم، جايگزين خواندن كرديم. 
اگر جايگاه كتاب، قصه، شعر و هر آنچه از ادبيات داريم، حفظ مي شد و فناوري هاي نو را 
هم در كنار آن قرار مي داديم، شايد امروز افسوس نمي خورديم كه چرا سرانه مطالعه مان 
كم است، افسوس نمي خورديم كه چرا كودكانمان گوشي همراه پدر و مادر را به هر كتابي 

ترجيح مي دهند.
در اين ســال ها بوده اند كســاني كه براي پيونــد دادن كودكان و نوجوانــان با كتاب و 
ادبيات تالش كرده اند. از روحاني جواني كه در روســتاها خانه بــه خانه براي كودكان 
كتاب مي برد و برايشــان داســتان مي خواند، گرفته تا راه اندازي گروه هاي كتابخواني 
و... همه مي خواهند قصه  و كتاب را به جمع كودكان ببرند. دوســتان زيادي هستند كه 
نگراني شان پيوند ميان كتاب و كودكان است اما به نظر مي رسد نه اين تالش ها بس بوده 
و نه اين نگراني ها به كار يا نتيجه رســيده است. اين مســئله بايد مسئله همگاني شود. 
اهميت و جايگاه كتاب را در باال بردن تجربه هاي فرهنگي و هنري همه مي دانيم و همه 
مي دانيم تا هنگامي كه در تلويزيون از كتاب نگوييم، در مدرســه  مســئوالن آموزش و 
پرورشمان براي آشنايي كودكانمان با كتاب هاي غيردرســي برنامه اي نداشته باشند، 
تا زماني كه مديران شهري مان براي كتابخواني كودكانمان كاري نكنند، چيزي درست 
نمي شود. ورق زدن كتاب براي كودك بايد به سادگي در دست گرفتن كنترل تلويزيون 
 باشد، به سادگي روشــن كردن گوشي مادر و جســت وجو در پنجره هاي اينستاگرام و

 به همان اندازه گيرا.
در شــهرها و روســتاهاي ما كودكان چقدر به كتاب دسترسي 
دارند؟ در برخي از روستا ها هنوز خيلي از بچه ها كتابي نديده اند. 

اما تنها مسئله داشتن كتاب نيست. مهم تر از بودن كتاب، بودن كسي است كه از اهميت 
كتاب براي آنها بگويد، داستاني براي آنها بخواند.

در بستر داستان ها، كودكان را 
با كتاب آشتي بدهيم

 

بحران مشروعيت در فوتبال

صفحه4

يادداشت
مناف يحيي پور ؛ روزنامه نگار

كتابخوان بودند و بخشي از روزهاي كودكي و 1 اگــر »رومينا« و »پــدر رومينــا« از كودكي 
نوجواني شــان را مثال در نزديك ترين كتابخانه كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان گذرانده بودنــد؛ بازهم آن حادثه تلخ و آن جنايت 
وحشتناك رخ مي داد؟ اگر پدر »حديث 10ساله« كتاب خواندن براي كودكش را تجربه 
كرده بود، بازهم دست به آن جنايت هولناك مي زد؟ گمان نمي كنم هيچ كس پاسخي 
قطعي براي اين پرسش ها داشته باشد؛ اما باور يا اميدواري عمومي ما برپايه تجربه ها و 
مشاهدات به ما مي گويد كسي كه از كودكي با كتاب انس گرفته، سفر به جهان هاي 
خيالي و متفاوت شعر و داستان را به اندازه كافي تجربه كرده و با راز و رمز تخيل هنري 
آشنا شده است معموال جور ديگري به زندگي و جهان پيرامون خود مي نگرد. اين راز 
بزرگ ادبيــات و ازجمله ادبيات كودك و نوجوان اســت كه به ما لذت مي بخشــد و 
سرگرممان مي كند، دستمان را مي گيرد و با خود به جهان هايي تازه و ديگرگون مي برد، 
فرصت زندگي كردن و تجربه لحظه هايي فراتر از مكان و زمان واقعي پيراموني را به ما 
مي دهد و شايد بي آن كه متوجه باشيم چگونه، ما را دلبسته و مروج زيبايي و دوستي و 
مهرباني مي كند. و اينگونه، كودكاني كه در دامن ادبيات و هنر بزرگ مي شوند و لذت 
مي برند و مي بالند در بزرگســالي هر تخصص و حرفه اي كه داشــته باشند، معموال 
نمي توانند از زيبايي و دوستي و مهرباني دل بكنند. حكايت دوست دندانپزشكي مي شود 
كه نوجواني اش با خواندن و نوشتن و سرودن گذشته و همان سال ها آثارش در نشريه 
دوچرخه )ضميمه همشــهري براي نوجوانان( چاپ مي شده و اين سال ها با بيماران 
كودكش دوست مي شود و طوري با آنها ارتباط مي گيرد كه برخالف كليشه رايج كه 
كودكان از پزشك و دندانپزشك مي ترسند او را دوست دارند و برايش نقاشي مي كشند.

حدود 2 دهه پيش از دوستي شنيده ام كه شادروان دكتر حسين عظيمي، در  ديداري دوستانه با چند تن از مديران و كارشناسان آموزش و پرورش گفته 2
بود براي توسعه كشور بايد از كودكان دبستاني و پيش دبستاني شروع كنيم. درست 
نمي دانم در اين زمينه از دست آن مديران و كارشناسان چه كاري برمي آمد و چه كار 
كردند؛ اما به نظر مي رسد نتيجه كلي را ديده ايم، يا درواقع نديده ايم چون تحولي در 
اين زمينه رخ نداده است. گويي هم در آن سال ها و هم در دوره هاي بعد، كمتر مديري 
در ميان مديران بلندپايه به كارهاي سخت و طرح هاي بلندمدت مي انديشيد. سخن 
گفتن از توسعه و پيشرفت و تمدن، آسان تر از شكافتن سقف فلك و درانداختن طرحي 
نو براي دست يافتن به توسعه و تحقق پيشرفت است.گرچه  كسي كه ادعاي مديريت 
جهان را داشت و به دنبال طرح هاي زودبازده بود، 8 سال بيشتر در رأس كار نبود؛ اما 
روحش پيش و پس از آن 8 سال درون همه يا بسياري از ما جا خوش كرده كه جز به 
كارها، طرح ها و حرف هاي زودبازده نمي انديشيم. ديروز روز ملي ادبيات كودك بود؛ 
اما اين روزها بيش از هر وقت و سال ديگري تن و جان كتاب و ادبيات كودك و نوجوان 
رنجور اســت و پديدآورندگان كتاب و مطبوعات كودك و نوجوان دارند سخت ترين 
سال هاي تاريخ اين رشته را تجربه مي كنند. تورم، رشد نرخ ارز و افزايش بهاي كاغذ و 
ديگر نهاده هاي صنعت چاپ و نشــر، به همراه شــيوع ويروس كوويد-19 كتاب و 
مطبوعات كودك و نوجوان كشور را به نفس تنگي انداخته اند. تيراژ كتاب هاي كودك 
و نوجوان هم دارد آب مي رود و در جهت معكوس، بهاي هرجلدش ناگزير پابه پاي تورم 
باال مي رود تا شمار خريداران و خواننده هاي كتاب ها روزبه روز كم و كمتر شود. نشريات 
كودك و نوجوان هم حال و روزشان سخت تر است؛ برخي تعطيل شده اند و آنها هم كه 

مانده اند الغر، كم حجم، كم تيراژ و گران براي ماندن تقال مي كنند.
در آغاز نوشته آمد كه اگر »رومينا« و »پدر رومينا« يا »پدر حديث 10ساله«  بخشــي از روزهاي كودكــي و نوجواني شــان را به 3

كتابخواني، ارتباط با نشريات كودك و نوجوان و يا در يكي از 
كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گذرانده بودند باز همچنان 

زخم هايي بر جان جامعه ما مي نشست؟ 

درد امروز، راه فردا
به مناسبت  روز ملي ادبيات كودك و نوجوان
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 بايد غول ها را ببريم 
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 گفت و گو بــا داوود غفارزادگان
نويسنده شناخته شده ادبيات كودك 

و نوجوان

به گيرنده دست نزنيد...
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ماجراي همكاري هاي ايران و چين پس   سياست
از طرح يك ادعا از سوي رئيس جمهور خارجي

سابق سر و صداي زيادي در كشور به پا 
كرده است؛ يك روز بعد از آنكه محسن بهاروند، معاون 
حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه در يك گفت وگو 
به اين اظهارات كنايه زد و گفت كه »يك آقايي آمد يك 
حرفي زد، همه را با مشكل روبه رو كرد؛ معموال ايشان 
هر وقت هم حرف مي زد ديگران را با مشــكل رو به رو 
مي كرد و جامعــه را به هم مي ريخت« ســيدعباس 
موســوي، ســخنگوي وزارت امور خاجه هم برخي 
اظهارات را در اين باره »موهومات« خواند و در توييتي 
نوشــت: نه از واگذاري جزاير ايراني خبري است و نه 
حضور نيروي نظامي و نه ساير موهومات! شگرد كهنه 
دروغ پردازي و انتشــار اطالعات غلــط براي دريافت 
جزئيات و اطالعات صحيح كه توسط دشمنان منافع 2 
ملت به جد پيگيري مي شود، راه به جايي نخواهد برد.

به گزارش همشــهري،محمود احمدي نژاد دولت را 
متهم به مخفي كاري كرده بود كه پاسخ تند ديپلمات ها 
را درپي داشــت. احمدي نژاد با بيان اينكه مگر شما 
مالك كشور هستيد كه بدون اطالع ملت و از كيسه 
ملت به ديگران مي بخشيد، گفته بود: شنيده ام كه در 
حال مذاكره هستند و مي خواهند يك قرارداد جديد 
2۵ساله با يك كشور خارجي منعقد كنند و هيچ كس 

هم خبر ندارد.
اظهارات احمدي نژاد در حالي روز هفتم تير به عنوان 
يك مطلب شنيده شده مطرح شده كه علي ربيعي، 
سخنگوي دولت در نشست خبري 3تير99 رسما اعالم 
كرده بود كه پيش نويس برنامه 2۵ساله همكاري ايران 
و چين در جلسه يكشنبه اول تير هيأت دولت تصويب 

شــده اســت. محمدجواد ظريف، وزير خارجه روز 
دوشنبه در نشستي در وزارت خارجه از گمانه زني ها 
و شايعه سازي  درباره قرارداد ايران و چين انتقاد كرده 
و گفته بود: از آفات ديپلماســي آمدن به كف خيابان 
است، در مورد سند 2۵ساله در حال مذاكره هستيم و 

مذاكرات ما تازه شروع شده است.

انتشار نقشه راه به عنوان توافق
با اين حال ديروز متني 18صفحه اي به عنوان برنامه 
همكاري هاي جامع 2۵ساله ايران و چين منتشر شد. 
در اين متن گســترش همكاري دوجانبه اقتصادي و 
تجاري، تعامل بخش خصوصي و مناطق آزاد، افزايش 
اثرگذاري در حوزه هاي فناوري و گردشگري، مشاركت 
راهبردي در حوزه هاي اقتصادي، همكاري دانشگاهي 
و فناوري و علمي، بازنگري در همكاري هاي اقتصادي، 
حمايت از مواضــع يكديگر در مجامــع منطقه اي و 
بين المللي، همكاري در مبارزه با تروريسم، گسترش 
همكاري نظامي و دفاعي و همــكاري در زمينه هاي 

ديگر به عنوان 10هدف اصلي فهرست شده است.
سيدعباس موسوي، ســخنگوي وزارت امور خارجه 
در واكنش به انتشــار اين متن به عنوان توافق ايران و 
چين گفت: پيش نويس اوليه اين نقشه راه با مشاركت 
نهادهاي تخصصي 2كشور تهيه و در مرحله مذاكره 
قرار دارد و پس از نهايي شــدن مذاكرات، اين سند 
براي طي مراحل قانوني به نمايندگان مجلس تقديم 

مي شود.
همچنين توليد نفت خام، حمل، پااليش، پتروشيمي، 
انرژي هاي تجديدپذير و انرژي هسته اي غيرنظامي، 
بزرگراه، خط آهــن همكاري بانكي، اســتفاده از ارز 

ملي، از زمينه هاي همكاري 2كشور ذكر شده است. 
براساس بند ششم اين ســند، وزارت خارجه 2كشور 
متولي نظارت بر اجراي آن را عهده دار هستند. سند 
مذكور كه به مدت 2۵ســال از زمان امضا اعتبار دارد 
به 3 زبان ايراني، چيني و انگليســي نگارش شده كه 
درصورت اختالف، نسخه انگليسي مبنا قرار مي گيرد. 
از بخش هاي مهم اين ســند اشــاره به همكاري در 
فعاليت هاي زيرســاختي دريايي شــامل سازه هاي 
دريايي، شناورها، توسعه بنادر ازجمله بندر جاسك و ... 
است و نيز چين در ساخت شهرك هاي جديد در ايران 
و ســرمايه گذاري در نيروگاه هاي برق ايران و صنايع 
دفاعي همكاري مي كند. در حوزه هاي هوا و فضا نيز 
2كشور بر همكاري در ساخت و تامين قطعات پرنده ها 
ازجمله هواپيما و بالگرد تأكيد كرده اند. عالوه بر اين 
همكاري در موتورهاي جست وجو، پست الكترونيك 
و پيام رســان هاي اجتماعي، مسيرياب، تلفن همراه، 
لپ تاپ، آنتي ويروس و ... از ديگر زمينه هاي همكاري 

بين ايران و چين عنوان شده است.
صادرات محصوالت پتروشــيمي ايــران به چين و 
همكاري در زمينه توليد برق و كود از زباله هاي شهري، 
ســاخت تصفيه خانه فاضالب و شبكه هاي آبياري از 

ديگر محورهاي اين سند است.
در اين سند بر ساخت فرودگاه ها و خريد محصوالت 
هوايي توليد مشــترك ايران و چين تأكيد شده و بر 
سرمايه گذاري طرف چيني در خطوط راه آهن برقي 

ايران و ساخت آزادراه تهران شمال تأكيد شده است.
در سند جامع تسهيل ســرمايه گذاري طرف چيني 
در پروژه هاي نفــت و گاز و پااليشــگاه ها و صادرات 

فرآورده هاي نفتي مورد اشاره قرار گرفته است.

جزئيات تازه از سند همكاري ايران و چين 
تاجگردو ن ديروز دستمال كثيفي روي ميز خود گذاشت و رفت؛ او قبل از جلسه ديروز خطاب به منتقدانش گفته بود شايد شيشه من 

كثيف باشد اما دستمال شما هم تميز نيست.   عكس: خبرگزاري مهر

حسن روحاني، رئيس جمهور در اظهاراتي 
كــه به نظــر مي رســيد اشــاره بــه دولت

دروغگو خوانــدن وزير امــور خارجه در 
مجلس داشت، گفت: هر كشوري كه داراي قدرت هاي 
ملي است، يك سمبل دارد، ســمبل قدرت سياسي ما 
وزارت خارجه و ســمبل وزارت خارجه شــخص وزير 
خارجــه اســت.  به گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 

رياســت جمهوري، روحاني گفت: امام)ره( در دوران رهبري شــان هميشه به اين 
مســئله اهميت خاصي قائل بودند كه وزير خارجه مورد احترام باشد. مقام معظم 
رهبري هم هميشــه  هر كجا بوديم، شــاهد اين بوديم كه هميشه از دولت و وزير 
خارجه حمايت كردند.  رئيس جمهور افزود: دشمنان كشور و در رأس آن آمريكا و 
صهيونيسم هدف  اصلي شان از فشارها و تفرقه افكني ها، اول جدايي بين ملت و نظام 
است. مي خواهند مردم را از نظام جدا و از نظام مأيوس كنند و هدف دوم شان ايجاد 

اختالف بين قواي سه گانه و مسئوالن كشور است.

 سردار سرلشكر محمدباقري، رئيس ستاد 
كل نيرو هاي مسلح جمهوري اسالمي ايران دفاعي

و ســپهبد علي عبداهلل ايوب، جانشــين 
فرمانده كل ارتش و نيرو هاي مسلح ســوريه، توافقنامه 
همكاري همه جانبه در زمينه نظامــي، دفاعي و امنيتي 
امضا كردنــد. دو طرف اين توافقنامــه را با هدف تقويت 
همكاري هاي نظامي و فني در حوزه هاي مختلف فعاليت 

نيرو هاي مسلح 2كشور دوست و برادر ايران و سوريه و همچنين استمرار هماهنگي 
ميان دو طرف براي مقابله با چالش ها و خطرات متعدد و رو به افزايش امضا كردند. به 
گزارش واحد مركزي خبر، همچنين هيأت هاي ارشد نظامي ايران و سوريه در پايان 
مذاكرات با صدور بيانيه اي تأكيد كردند: امضاي توافقنامه نظامي همه جانبه در راستاي 
اجراي منويات رهبران سياســي و نظامي 2كشور صورت گرفت  تا در راستاي ارتقاي 
توانمندي هاي دفاعي تهران و دمشق و حفاظت از توانمندي هاي خود اتكايي شان در 

مقابل هر تجاوز خارجي احتمالي سهم مؤثري داشته باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص بودجه 
 شوراي
اين شــورا تأكيد كرد: تمام بودجه شورای نگهبان

نگهبان بر اساس توافقی است كه با سازمان 
برنامه و بودجه انجام می شــود؛ اگر غيرقانونی است، پس 
دولت هم كار غيرقانونی انجام می دهد. اين چه حرفی است 
كه گفته می شود، دفاتر نظارت شورای نگهبان غيرقانونی 
است؟ به گزارش ايسنا، كدخدايی اضافه كرد: درخصوص 

بودجه شورای نگهبان، ديوان محاسبات هميشه اعالم كرده كه شورای نگهبان از جمله 
نهادهايی است كه تمام گزارش های خود را كاماًل شفاف به ما ارائه می كند. كدخدايي 
همچنين گفته است يك فردی كه در گذشته ِسمتی هم داشــت، در موقع انتخابات، 
اين طرف و آن طرف راه افتاده بود و می گفت شورای نگهبان برای تأييد صالحيت ها پول 
می گيرد؟! كه عليه او شكايت كرديم، اما متأسفانه هيأت نظارت وقت مجلس مانند بقيه 
كارهايی كه داشت، اقدام خاصی انجام نداد، ولی خوشــبختانه در قوه قضاييه در حال 

رسيدگی است و او بايد مستندی در اين خصوص ارائه كند.

دفاع كدخدايي از شفافيت بودجه شوراامضاي توافقنامه نظامي ايران و سوريهدفاع روحاني از ظريف

وزارت خارجه: واگذاري جزاير به چين توهم است

تاجگردون همانطور كه پيش تــر گفته بود، 
كيفش را برداشت و آرام و بي اعتراض از صحن مجلس

بهارســتان خارج شــد؛ بي جنجال و بي ابراز 
عصبانيت از گرفتن حق نمايندگي اش توسط 128نماينده 

اصولگرا.
غالمرضا تاجگردون، نماينده پرحاشيه گچساران كه قريب به 
يك سالي است نامش در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي چرخد، بعد از تجربه نمايندگي در ادوار نهم و دهم مجلس 
و نزديك به 8سال رياست در كميسيون برنامه و بودجه - يكي 
از مهم ترين كميسيون هاي مجلس - ديروز از سوي مجلس 
يازدهمي ها به سوءاستفاده از جايگاه و انتصابات فاميلي متهم 
شد و كرسي نمايندگي اش را در ســومين دوره نمايندگي 

گچساران از دست داد.
بحث فساد تاجگردون اگرچه در كارزار انتخاباتي مطرح شده 
بود و حتي در دوره نخست احراز صالحيت ها توسط شوراي 
نگهبان صالحيتش مانند 90نماينده ديگر رد شــده بود اما 
او جزو 20نماينده اي بود كه 24ســاعت بعد از تجديدنظر 
شوراي نگهبان در جرگه تأييد صالحيت شده ها قرار گرفت و 
تبليغات انتخاباتي اش را از سر گرفت؛ تبليغاتي پرطمطراق 
كه به محض انتشار به پربيننده ترين و البته پركنايه ترين فيلم 

انتخاباتي آن ايام بدل شد.
 به هر روي، او در انتخابات دوم اســفندماه براي ســومين 
دوره متوالي از مردم گچســاران رأي گرفــت و با بيش از 
۵0درصد آرا راهي بهارستان شــد؛ بهارستاني كه اكثريت 
كرســي هايش با اصولگراياني كه با شــعار انقالبي گري به 
ميدان آمده بودند، پر شــده بود؛ اصولگراياني كه پيش از 
قرائت ســوگند نمايندگــي اعتبارنامه او را با اتهام فســاد 
اقتصادي و سوء اســتفاده از جايگاه نمايندگي نشانه گرفته 
بودند. نشــانه گيري حساب شــده اي كه در زمان بررسي 
اعتبارنامه هاي نمايندگي شــكايت 10نماينده انقالبي را 
پاي اعتبارنامه اي به ثبت رســاندند و وعــده دادند او را از 
نمايندگي خلع خواهند كرد. اصرار معترضان به اعتبارنامه 
تاجگردون چنان بي وقفه بود كه حريــف نگاه رأي مثبت 
شــعب اعتبارنامه و سپس كميســيون تحقيق به او نشد و 
براي نخســتين بار اعتبارنامه او را در صحن مجلس به رأي 

گذاشتند.
به گزارش همشهري، در اين ميدان البته تاجگردون نيز بيكار 
ننشست، 2رأي مثبت شعبه بررسي اعتبارنامه و كميسيون 
تحقيق محصول تالش هاي او بود كه ديروز در صحن بر باد 
رفت. او هفته پيش در گفت وگوي ويدئويي تأكيد كرد: »شايد 
شيشه من تميز نباشد اما دستمال آقاياني هم كه مدعي پاك 
كردن آن هستند، تميز نيست.« سخني كه بازتاب سريعش 
در سطح رسانه هاي داخلي و خارجي براي او چالش جديدي 
را به ارمغان آورد و رودررويي حيثيتي ميان او و 10 معترض 

اعتبارنامه نمايندگي اش را رقم زد.

زاكاني چگونه مجلس را به رد اعتبار تاجگردون قانع كرد؟
رويارويي تاجگــردون- زاكاني در نشســت غيرعلني صبح 
ديروز با حمله عليرضا زاكاني، نماينده قم به اوج رســيد كه 
به نمايندگي از ديگر معترضان به جايگاه ناطقان رفت و عليه 
تاجگردون 16دقيقه نطق كرد؛ نطقي كه مجلس را به سكوت 
و تفكر در صحت اعتبارنامه تاجگردون واداشت؛ به ويژه اينكه 
زاكاني در جمله پاياني نطقش مدعي شــد آقاي تاجگردون 
گفته است شيشه اش تميز نيست اما دستمال ما معترضان 
او هم  آلوده است؛ اين يعني حيثيت مجلس انقالبي را نشانه 

گرفتن! حاال قضاوت و تصميم با مجلس است كه چه كسي به 
فساد آلوده است يا از فساد مبراست؟

تاجگردون: وقتي آقاي وزير را اســتيضاح كردم گفت 
به زودي جواب مي دهي! 

مجلس پرهياهوي يازدهم كه طي 40روز گذشته قاب هاي 
مكرري را در هياهو ســازي  از خود به ثبت رســانده است، 
ديروز در خالل نشست غيرعلني بررسي صالحيت نماينده 
گچساران ســكوت و نظم بي ســابقه اي را تجربه مي كرد و 
40دقيقه نــه خبري از هياهــو بود و نه حتــي رفت وآمد و 
اعتراضي. مجلس ساكت بود و 16دقيقه اتهامات كوچك و 
بزرگ زاكاني را كه فهرســت وار عليه تاجگردون رديف شده 
بود، گوش مي داد. بعد از پايان نطــق زاكاني، تاجگردون به 

جايگاه رفت.
به گفته نمايندگان، او چنان سخنوري كرد كه معترضان از 
نتيجه رأي گيري هراسان شدند و تصور كردند مجلس قانع 
شده است. او با حوصله يك به يك اتهامات معترضانش را رد 
كرد و در مورد ادعاي همكاري پسرش با دختر كدخدايي قسم 
خورد كه در كل خاندان تاجگردون محمدمهدي وجود ندارد. 
او انتصابات فاميلي و فاميل بازي را رد كرد و مدعي شد جريان 
برخي مديران كه هم نام فاميلي او هستند، فقط تشابه اسمي 

است و حتي از طايفه لر هم نيستند.
او نطق مي كرد و معترضانش نگران شده بودند؛ به ويژه اينكه 
از رابطه اش با حاج قاسم سليماني سخن به ميان آورد و از 
حمايتش از بودجه ســپاه قدس و نگاه مثبت سردار به او. 
مجلس ســاكت بود و گوش مــي داد. اوج دفاع تاجگردون 
از رزومه اش در كسوت رياســت كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس سابق و نمايندگي اش در ادوار گذشته بود كه براي 
نخستين بار رســانه اي اش كرد. او گفت: مي دانم ريشه اين 
حمالت به من در كجاست؟ 2ســال قبل كه فالن وزير را 
استيضاح كردم و در موافقت استيضاحش نطق تأثير گذاري 

داشتم، به من گفت به زودي جوابگوي كارت خواهي شد.
او 32دقيقه براي دفاع فرصت داشت - دوبرابر زمان معترضان 
- به دقيقه29 كه رســيد، 3دقيقه از وقتش را براي دفاع در 

اختيار مسعود پزشكيان، نماينده تبريز قرار داد. پزشكيان در 
دفاع از او فرازهايي از نهج البالغه را خواند و به تأييد صالحيت 
او از سوي شــوراي نگهبان و مراجع چهارگانه استناد كرد. 
سخنان پزشكيان اما هواداري در ميان نمايندگان نداشت و 

نتوانست بر تغيير نگاه مجلس تأثيرگذار شود.
بعد از پايان دفاعيات پزشكيان و قبل از اعالم نتايج رأي گيري، 
تاجگردون كيفش را برداشت و همانطور كه خودش گفته بود 

از صحن مجلس خارج شد.

رأي گيري براي اعتبارنامه تاجگردون 
نشستي كه از ساعت 8 و 1۵دقيقه صبح به رياست محمدباقر 
قاليباف غيرعلني برگزار شــد در نهايت رأس ســاعت 9 و 
30دقيقه علني شد، اما قاليباف در زمان رأي گيري از صحن 
مجلس خارج شــد و رأي گيــري را به نايب رئيس ســپرد. 
اعتبارنامه او با 128رأي مخالف، 102رأي موافق و 21رأي 
ممتنع از مجموع 2۵1رأي ماخوذه به تصويب مجلس شوراي 

اسالمي نرسيد.
128رأي منفي نمايندگان به اعتبارنامه او همانقدر كه براي 
تاجگردون شوكه كننده و باورناپذير بود براي معترضان هم 
شوكه كننده بود. آنها در حالي در نشست غيرعلني به مصاف 
صالحيت تاجگردون رفته بودند كه شانس شان را براي گرفتن 

كرسي نمايندگي تاجگردون ۵0-۵0 مي دانستند.
 بعد از رأي مجلس به خلع نمايندگي تاجگردون، او بالفاصله 
بعد از خروج از صحن، پســتي را در صفحه اينســتاگرامش 
بارگذاري كرد و نوشــت: »مجلس رأي بــه اعتبارنامه نداد، 
تمام و آنچه حجت بود ادا شــد. مردم خونســردي خود را 

حفظ كنند.«
او همچنين دقايقي بعد متني مشترك با عنوان فرزند ايران، 
غالمرضا تاجگــردون را براي نماينــدگان مجلس يازدهم 
ارسال كرد. او در اين متن آورده است: »با رأي اكثريت شما 
نمايندگان توفيق ادامه خدمت در مجلس يازدهم را ندارم و از 
حضورتان مرخص مي شوم. ان شاءاهلل سعي مي كنم در ادامه 
خدماتم خدمتگزار نظام مقدس جمهوري اسالمي و ولي امر 
مسلمين باشم. از آناني كه به من رأي اعتماد دادند ممنون 
و سپاسگزارم و از آنان كه با علم و يقين به من رأي نداده اند 
هم ممنونم كه اين بار را از دوش من برداشته اند و آناني كه به 
هر دليلي و با تشويق و فضا سازي  مانع از اتخاذ تصميم صحيح 
شــدند و حق الناس را تضييع كردند به روز قيامت و جزاي 

اخروي واگذار مي كنم.«
نامه تاجگردون در حالي در بين نمايندگان دســت به دست 
مي شد كه معترضان به اعتبارنامه او و نمايندگان همراهشان 
يكي بعد از ديگري در شــبكه هاي اجتماعي از رد شــدن 
اعتبارنامه او توسط مجلس انقالبي و اصولگراي يازدهم ابراز 
رضايت و شادي مي كردند. آخرين باري كه مجلس اعتبارنامه 
يك منتخب را رد كرده بود در مجلس ششــم بود؛ جايي كه 
اعتبارنامه سيد مطهر كاظمي، براتعلي محمدي فر و حسين 

مرادي،منتخبان  خلخال، سنقر و اراك رد شد.

پس از آن است كه متن نهايي به مجالس 
قانونگذاري كشورها براي طي روندهاي 
قانوني ارجاع مي شود كه مستلزم يك پروسه طوالني مدت 
است. از اين رو، منطقي به نظر نمي رسد جزئيات متني كه در 
مرحله پيشنهاد و پيش نويس قرار دارد، اعالم عمومي شود. 
در اين ميان اما آمريكايي ها تالش كرده اند كه از طريق انتشار 
اطالعات غلط، افكار عمومي را عليــه اين تالش ها تحريك 

كنند تا زمينه انعقاد اين قرارداد را از بين ببرند.

نياز متقابل ايران و چين
به منظور بررسي سند همكاري هاي 2۵ساله، بايد توجه كرد كه 
يك طرف آن ايران است كه از يك سو با مشكالت داخلي مواجه 
است و از سوي ديگر سياست رويارويي با سياست هاي آمريكا در 

منطقه را در دستور كار دارد. 

طرف ديگر اين سند، چين اســت كه با الگوهاي اقتصادي 
در تالش اســت كه موقعيت بين المللي خود را در چارچوب 
قوانين بين المللي تثبيت كند. پيگيري اين الگو از سوي چين 
از جهات مختلف براي ايران هم مفيد است. چين نيز در مسير 
تثبيت موقعيت بين المللي خود با چالش آمريكا مواجه است 
و اختالفات زيادي ميان اين 2كشور در حوزه هاي اقتصادي، 

امنيتي و سياسي در جريان است.
بنابراين ايران و چين نياز به همــكاري با يكديگر دارند. در 
ارتباط با ايران اغلب مباحث مقايسه اي و پرسش هايي مطرح 
مي شــود مانند اينكه چرا ايران با خود آمريكا يا كشورهاي 
اروپايي كه مزيت هاي تكنولوژيكي بيشتري نسبت به چين 
دارند، وارد مذاكره و همكاري نمي شــود؟ در پاسخ به اين 
سؤال بايد گفت كه از سياست آمريكا در مقابل ايران به ويژه 
در دوره رياست جمهوري ترامپ، كامال واضح است كه دولت 
ترامپ از مسئله »تغيير رفتار« ايران عبور كرده و سياست 
»تغيير رژيم« را دنبال مي كند. اگر اين را به صراحت اعالم 
نمي كنند، به دليل فرار از تبعات حقوقي و سياسي آن است. 
سياست فشــار حداكثري ترامپ، با هدف شوراندن مردم 

ايران عليه حكومت دنبال مي شود. درحالي كه دولتمردان 
آمريكا مدعي هستند كه فشــارها عليه حكومت و نه مردم 

اعمال مي شود.
مقصود از طرح اين مبحث اين است كه ايران براي انتخاب 
شركاي راهبردي در صحنه بين الملل از انتخاب آزاد برخوردار 
نيست و گزينه هاي محدودي در اختيار دارد؛ يعني اينگونه 
نيست كه ايران چين را به آمريكا يا كشورهاي اروپايي ترجيح 
داده باشد. متأسفانه با وجود حسن نيت ايران در اجراي برجام 
و ارائه الگوي رفتاري در چارچــوب هنجارهاي بين المللي 
براي همكاري با كشــورها، بدعهدي دولت ترامپ نسبت به 
تعهدات آمريكا در برجام، ديــوار بي اعتمادي ميان تهران و 
واشــنگتن را مرتفع تر و ضخيم تر كرد. بنابراين، گزينه هاي 
انتخابي ايران براي همكاري هاي راهبردي محدود اســت و 
چين يكي از اين گزينه ها ست. ايران در زمينه هاي اقتصادي، 
كســب حمايت هاي بين المللي و سياسي و تثبيت موقعيت 

ژئوپلتيكي خود به همكاري با چين نياز دارد.
يك سوي ديگر سند همكاري هاي 2۵ساله، چين است. اين 
كشــور با توجه به الگوي اقتصادي كه در پيش گرفته، يكي 

از قدرت هاي بالمنازع دهه آينده خواهد بود. براســاس اين 
الگو، چيني ها بدون درگيري مســتقيم با آمريكا، بسترهاي 
اقتصادي خود را تقويت كرده و هم اكنون در شرايط رقابت 
با آمريكا قرار دارند. از يك ســو، چين با اين الگوي رفتاري 
مزيت هاي قابل توجهي براي رويكردهاي سياسي و اقتصادي 
ايران دارد. از ســوي ديگر، چيني ها نيز به همكاري با ايران 
به عنــوان يك كشــور داراي منابع نفتي و قــدرت مؤثر در 
خليج فارس نياز دارند. امنيت خليج فارس به عنوان آبراه عبور 
انرژي براي چيني ها و اجراي پروژه هاي زيرساختي چه در 
داخل خود چين و چه در مگاپروژه هايي مانند »يك كمربند-

يك جاده« حائز اهميت است.
با توجه بــه نيازهاي متقابــل تهران و پكن بــه همكاري با 
يكديگر، اگر ايــران بتواند يــك همكاري مفيــد و مؤثر و 
در چارچــوب معادله برد-برد شــكل دهد، ايــن همكاري 
مي تواند به توســعه ظرفيت هاي توســعه اي كشور كمك 
كند و موقعيت بين المللي ايــران را نيز ارتقــا دهد. از اين 
 منظــر، ســند همكاري هاي 2۵ســاله 2كشــور مي تواند 

مفيد باشد.

سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به سفر رئيس جمهور چين به تهران 
در بهمن سال۹۴ گفته است: براساس توافق سال۱۳۹۴ روساي جمهوري اسالمي ايران 
و جمهوري خلق چين كه در بند ششم بيانيه سفر رئيس جمهور چين به تهران منعكس 
شده است، 2كشور صراحتا اراده سياسي خود را براي توسعه و تعميق راهبردي روابط 
بيان داشته و تصميم گرفتند يك نقشه راه جامع 2۵ساله بين 2كشور تدوين شود تا مبناي 
توسعه منسجم و همه جانبه روابط سياسي و اقتصادي ايران و چين در سال هاي آتي قرار 
گيرد. سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به واكنش خصمانه و عصبي سخنگوي وزارت 
امور خارجه آمريكا، اضافه كرد: بدون ترديد روابط راهبردي ايران و چين كه منافع كليدي 
متقابل براي مردم 2كشور دارد، واجد دشمناني است كه تمامي تالش خود را براي شكست 
اين مذاكرات و عدم موفقيت اين ســند به كار خواهند گرفت. در روزهاي اخير عالوه بر 
تندروهاي داخلي تندروهاي خارجي ازجمله جريان هاي سلطنت طلب هم به توافق ايران 
و چين تاخته بودند و وزارت خارجه آمريكا در صفحه خود در توييتر توافقنامه 2۵ساله 
ايران و چين را با قرارداد تركمنچاي كه در دوره قاجار ميان ايران و روسيه بسته شده بود 

مقايسه كرد و نوشت: همانطور كه در آن قرارداد هزينه را مردم ايران پرداختند در مورد 
اين قرارداد نيز چنين است. سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه گفته است: 
برنامه همكاري هاي جامع ايران و چين يك نقشه راه روشن و ريل گذاري اصولي براي 
روابط 2كشور مهم در دنياي آينده است؛ جايي كه چين به عنوان قدرت اول اقتصادي دنيا 
در آينده نزديك و ايران به عنوان قدرت بزرگ منطقه غرب آسيا مي تواند با روابطي مكمل 
و مستقل از قدرت هاي سنتي و سلطه گر غربي، ضمن تامين منافع مشترك، در برابر فشار 
قلدرها ايستادگي كند. روز گذشته دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
هم با تكذيب برخي شايعات درباره واگذاري بخش هايي از سواحل جنوبي كشور و جزيره 
كيش به چيني ها نوشت: اين اخبار هيچ منبع و منشأ مستندي ندارد و سوابق اين كذبيات 
به صفحاتي متعلق به افراد وابسته به بيگانگان در فضاي مجازي بوده كه به دفعات تكذيب 
شده است. در اين اطالعيه تأكيد شده است: حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور بر همه 
اهداف ارجحيت داشته و دارد و تمامي اركان نظام و به تبع آن همه بخش هاي دولت در 
همين راستا قدم برمي دارند. همانطور كه در صحبت هاي سخنگوي دولت هم تأكيد شده 
در قرارداد 2۵ساله با چين هيچ مسئله محرمانه اي وجود ندارد و تاكنون هيچ قراردادي 

براي واگذاري زمين و بندر نداشته ايم.

   دليل عصبانيت آمريكا

قصه تاجگردون 
به سر رسيد

بعد از 20سال مجلس يك بار ديگر 
 اعتبارنامه  يك منتخب را رد كرد؛ 

 آخرين بار در مجلس ششم 
اين اتفاق افتاده بود

   تالش از مجلس هفتــم؛ خروج از 
مجلس يازدهم

غالمرضا تاجگردون، نماينده مجلس نهم و دهم از حوزه 
انتخابيه باشت و گچساران بود. او در انتخابات ميان دوره اي 
مجلس هفتم از همين حوزه نامزد شد كه شوراي نگهبان 
صالحيت وي را تأييد نكرد. در انتخابات مجلس هشــتم 
وارد ميدان شد كه شكســت خورد و در انتخابات مجلس 
نهم پيروز شد. او در مجلس دهم رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه و يكي از بازيگــران اصلي اين مجلس بود. وي در 
آخرين ســال دولت اصالحات معاونت امــور اقتصادي و 
هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان مديريت و برنامه ريزي 

كشور را برعهده داشت.

تفاهم درباره همكاري 2۵ ساله در جريان سفر رئيس جمهور چين به تهران در بهمن ۹۴ انجام شد.   عكس:  پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

چالش ها و مزيت هاي همكاري 
راهبردي ايران و چين

ادامه از 
صفحه اول
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حامد فوقاني
دبير گروه شهري

ضرورت تعيين تكليف شوراياري ها

سيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات 
شوراي شهر تهران

كشمكش بين بازرسي كل كشــور و شوراي شهر از دوره هاي قبل هم  
وجود داشت. در سال93 هم براي برگزاري دوره چهارم شوراياري ها 
همين مباحث مطرح شد. بازرســي كل كشور هزينه و بودجه اين كار 
را دليلي براي ضرورت داشــتن مجوز آن مي دانست كه آن زمان اين 
موضوع حل شــد، اما اين چالش بار ديگر براي دوره پنجم هم رخ داد. در آن زمان آقاي سراج، 
رئيس بازرسي كل كشور اظهارنظري كردند كه ما بعد از آن در نشستي كه آقاي هاشمي، آقاي 
مسجد جامعي و من با ايشان داشتيم، مشخص شــد كه آنها هم مشكلي در اصل شوراياري ها 
ندارند و صرفا به دليل اينكه قرار بوده مصوبه قانوني براي آن گرفته شــود، آن را مطرح كردند. 
بعد از اين جلسه، اتفاقا آقاي سراج از طريق دفتر حقوقي بازرسي كل همكاري كرد و شوراي 
شهر تهران هم نامه اي را براي سران قوا نوشت كه موضوع حل شود. ازطرف ديگر شوراي عالي 
اســتان ها هم طرحي را به مجلس دهم دادند. متأســفانه بعد از مدتي و در آستانه انتخابات 
شوراياري باز هم به موضوع اوليه شان برگشتند  كه ما از دولت مصوبه گرفتيم و انتخابات برگزار 
شد. اما بازرسي كل كشور شكايتش را به ديوان عدالت اداري برد  كه هيأت عمومي ديوان هم روز 
سه شنبه انتخابات دوره بعد را ابطال كرد. مستمسك نظرشان هم اين است كه قانون در اين زمينه  
سكوت كرده و بايد قانون در اين زمينه صراحت داشته باشد. ما االن براي دوره بعدي نزديك 
به 2سال وقت داريم، بنابراين بايد تالش كنيم كه از طريق طرح و اليحه به مجلس و دولت، اين 
موضوع را تعيين تكليف كنيم. البته بايد بگويم كه شوراياري ها با استفاده از ظرفيت هاي بااليي 
كه دارند، در خيلي موارد مي توانند كمكي براي رفع مشكالت محله ها و شهر باشند. به عقيده 
من، وجود اين نهاد محلي كه 5دوره هم فعاليت كرده، الزم است. در شهري به وسعت تهران با 
جمعيت 10ميليوني، 352محله وجود دارد كه هر يك از اين محالت با مسائل مختلف و متنوعي 
مواجهند. در عين حال همه بر اين باورند كه 21عضو شوراي شهر تهران متناسب با مشكالت 
و جمعيت شهر نيســت. ما چنين موضوعي را در هيچ يك از پايتخت ها نمي بينيم. در بسياري 
از كشور ها شوراها ساختار پلكاني دارند و انتخابات پارلمان هاي محلي شان از محالت و مناطق 
شكل مي گيرد تا به پارلمان مركز مي رسد. يا مثال شهري مثل لندن بيش از 200نفر در پارلمان 
محلي اش عضو دارد. به هر حال اميدواريم به سمت تقويت شوراها حركت كنيم. شوراياري ها 
ابزار موقتي براي حل بسياري از مشكالت كالنشهر تهران هستند. با اين سازوكار مشاركت مردم 
را بيشتر شاهد بوديم و همچنين نظرات و مطالبات مردم از طريق شوراياري ها بسيار راحت تر 
به مديريت شهري منتقل مي شود. ضمن اينكه شوراياري ها مي توانند با مشاركت دادن جوانان، 
زنان و نخبگان محله ها مشكالت و مســائل مختلف محله ها را از طريق انتقال به شوراي شهر، 
برطرف كنند. به هرحال سازوكار مؤثري براي محالت و شهر به حساب مي آيند كه نبود آن قطعا 

شهر را با خأل روبه رو مي كند.

رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس از شوراي عالي استان ها 
درخواست كرد كه هرچه سريع تر، طرح يا اليحه اي را از شوراياري ها به 
كميسيون شوراهاي مجلس ارائه دهد تا خأل قانوني موجود در انتخابات 
شوراياري ها لغو شود و اين قانون به صورت يك شكل در همه كشور 
اجرايي شــود. محمد صالح جوكار، رئيس كميسيون شوراها و امور 

داخلي مجلس در گفت وگو با شهر درباره لغو انتخابات شوراياري هاي 
تهران بــا رأي هيأت عمومي ديــوان عدالت گفت: اگر قرار اســت 
شوراياري ها در كشور وجود داشته باشد بايد شوراي عالي استان ها 
اليحه آن را به مجلس ارسال كند تا در كميسيون شوراها اين موضوع 
بررسي و تبديل به قانون شود. مشــكل امروز اين است كه موضوع 

قانونمند نشده و بدون تبديل شدن به قانون در تهران اجرا شده بود. به 
همين دليل به عنوان رئيس كميسيون شوراها از شهرداري و شوراهاي 
شهر و همينطور شوراي عالي استان ها انتظار داريم كه موارد مدنظر را 
براي كميسيون شوراها ارســال كنند تا بتوانيم همه موارد را بررسي 

كنيم و به يك قانون جامع دست يابيم.

شوراياري ها، نيازمند حمايت قانون

مهدي چمران،رئيس ســابق شوراي 
شهر تهران

رئيس پيشين شوراي شهر با اشاره به سابقه 
مخالفت با شــوراياري ها مي گويد: به جز 
نخستين دوره اي كه انتخابات شوراي شهر 
برگزار شد و شــامل تمام محالت تهران 
نبود، در همه دوره هاي ديگر بــا مخالفت مجلس، مراجع قضايي و 
دولت روبه رو شديم كه از طريق وزارت كشور و فرمانداري ها ابراز 
مي شد. هر بار هم از طريق هيأت دولت و رئيس جمهور وقت مشكل 
را حل كرديم و دستور دادند كه اجرا شود. مهدي چمران مي افزايد: 
اين بار ديــوان عدالت اداري رأي داده اســت و ديوان يك مرجع 
قضايي است بنابراين شرايط تفاوت دارد. قبال سازمان بازرسي كل 
كشور هم مغاير تشخيص داده بود گويا شوراي نگهبان هم مخالف 
است. تا جايي كه يادم هست قبال از شوراي نگهبان استمزاج شده 
بود و مخالفت خود را اعالم كرده بودند. او تأكيد مي كند: به عقيده 
من شــوراياري در قانون جايگاه دارد و انتخابات و فعاليت آن هم 
غيرقانوني نيست. در قانون اســم اين نهاد »انجمن محلي« است. 
ما با هماهنگي وزارت كشور نام آن را انجمن هاي محلي شوراياري 

مي نوشتيم. 
ماده 9قانون شورا ها اسم شــوراياري را نياورده ولي گفته كه شورا 
مي تواند براي مسائل اقتصادي و فرهنگي انجمن هاي محلي تشكيل 
دهند. اما همين مصوبه را هم ما به شوراي نگهبان نمي برديم چون 
احتمال مي رفت كه آن را رد كند. دنبال اين بوديم كه از طريق مجمع 
تشخيص مصلحت نظام موضوع را دنبال كنيم. رئيس سابق شوراي 
شــهر تهران با ذكر مثالي مي گويد: در قانون »باغات« هم شوراي 
نگهبان مخالف بود كه شوراي شهر بتواند به عنوان مرجع تشخيص 
بدهد كه جايي باغ است يا خير. از طريق شوراي عالي استان ها از 
مجلس درخواست كرديم و تصويب شــد. بعد از مخالفت شوراي 
نگهبان اين قانون باغات به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده و در 
آنجا تأييد شد. اكنون هم مي توان درباره شوراياري ها همين روش 
را در پيش گرفت. شوراي نگهبان براساس قانون آن را رد مي كند 
و مجمع براســاس مصلحت ضرورت آن را براي شهر ها و مخصوصا 

شهر هاي بزرگ تشخيص مي دهد.

فعاليت شوراياري ها منع قانوني ندارد 
اقبال شاكري، نماينده تهران در مجلس 
يازدهم شوراي اسالمي و عضو شوراي 

شهر تهران در دوره چهارم
شوراي شهر براساس قانون شوراها، مي تواند 
براي انجام فعاليت هايش انجمن، تشكيالت، 
كارگروه و... تشــكيل دهد و اين اقدام هيچ 
منع قانوني ندارد. اگر انتخابات شوراياران را به حاكميت وصل كرده 
و آن را يك مرحله بعد از انتخابات شوراي شهر كه انتخاباتي رسمي 
است قلمداد كنيم، مي تواند جاي اشــكال داشته باشد. اما انتخابات 
شوراياران به اين شكل نيست و تنها، تشكيالتي است كه شوراي شهر 
آن را براي انجام ماموريت هايش و خدمت به شــهروندان به رسميت 
مي شناسد. اين نهاد واسط كه براي دسترسي راحت تر شهروندان به 
منتخبان شوراي شهر تشكيل شده، متشكل از اقشار مختلف است و 
بنابراين بهتر است توسط خود شهروندان انتخاب شوند؛ در تمام اين 
سال ها نيز روال به همين صورت بوده و استانداري و فرمانداري نيز در 
اين انتخابات، به ياري شوراي شهر آمده اند. ديوان عدالت اداري در 
رأي خود به برگزاري انتخابات توسط وزارت كشور تأكيد كرده و اجراي 
اين انتخابات توسط شوراي شهر را جاي اشكال دانسته اين در حالي 
است كه هيچ مسئوليت حاكميتي به شوراياران واگذار نمي شود، آنها 
اختيار تصويب يا نقض قانون را ندارند و فقط با هدف اجراي بهتر وظايف 

مديريت شهري، به شوراي شهر كمك مي كنند.
 انتخابات شــوراياري ها فقط به اين منتخبان اختيار مي دهد كه در 
انجام امور مديريت شهري نقش داشته باشند، هرچند در اين اواخر 
فعاليتشان تضعيف شده است. شوراي شهر براي انتخاب شوراياران 
مي تواند خودش افرادي را از محله هاي تهران به مردم معرفي كند اما 
انتخاب آنها به خود مردم واگذار شده و اين عمل، احترام به شهروندان 
بوده و نمونه توسعه مردم ساالري ديني تا محله است. معتقدم فعاليت 
در شوراياري ها كارورزي بســيار خوبي است و افراد را براي حضور و 
به عهده داشتن مسئوليت در شوراي شهر و مجلس آماده مي كند. من 
به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي به طور حتم 
اين موضوع را در مجمع نمايندگان تهران مطرح كرده و آن را پيگيري 

خواهيم كرد.

شــوراياري محالت از همان ابتداي شروع به كارش 
همواره با مخالفت هايي مواجه بوده، با اين حال، اما پس شورا

از گذشت 20ســال از شــكل گيري، اين نهاد محلي 
به عنوان ديده بان احقاق حق محالت به دليل اينكه از دل مردم برآمده 
و بر حل مشكالت مردم از كف محالت تمركز كرده، هنوز هم زنده است 
و به حيات خود ادامه مي دهد. به گزارش همشهري،شــوراياران با 
شناخت ريزترين مسائل و مشكالت محله ها، در اين سال ها هميشه 
عصاي دست شوراي كالنشهري بوده اند كه تعداد نمايندگانش كمتر 
از مناطق 22گانه شهر اســت؛ آن هم در شهري كه برخي مناطقش 
به تنهايي به اندازه بســياري از شــهرها جمعيت دارد و با مسائل و 
مشكالت پيچيده اي روبه روست. رأي اخير  ديوان عدالت اداري كه بار 
ديگر گريبان كوچك ترين واحد مدني شهر را گرفته، موضوع تازه اي 
نيست. آنطور كه احمد مسجد جامعي، عضو 3دوره شوراي شهرتهران 
مي گويد، شوراياري  دوره هاي سوم و چهارم هم با مشكالت اينچنيني 

روبه رو شــده اند اما در همه دوره ها مردم پيروز ميدان شــدند و 
شوراياري ها با وجود همه اين مسائل به فعاليتشان ادامه داده اند و هنوز 
هم نسبت به ادامه كار شوراياران خوش بين هستيم. اين عضو فرهنگي 
شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري اظهار كرد: »در دوره سوم، 
بحث غيرقانوني بودن انتخابات شوراياري مطرح اما با پيگيري هاي 
آقاي چمران و بنده موضوع حل و فصل شــد.« مسجد جامعي ادامه 
مي دهد: شوراياري هاي محالت تهران در دوره چهارم شوراها هم از 
مانع تراشي ها بي نصيب نبود، اما اين بار هم پيگيري مرتضي طاليي 
به عنوان مجري انتخابات دوره چهارم شوراياري هاي محالت و رايزني 
او با وزارت كشور، مشكل را برطرف كرد تا اين بار نوبت به پنجمين دوره 
برسد. در اين دوره هم شــاهد بوديم كه حرف و حديث هايي براي 
برگزاري اين دوره عنوان شد كه اين بار هم رايزني شوراياران دوره هاي 
گذشته با همراهي نامزدهاي اين دوره با وزارت كشور درنهايت با نظر 

مثبت فرمانداري تهران ختم به خير شد.

ياران  شهر با وجود كارشكني ها عصاي دست شوراهاي شهر براي حل مشكالت محله ها هستند
حيات شوراياري ها ادامه پيدا مي كند سالم شهردار

اخبار كوتاه

چرا هيچ كس در مترو ماسك نمي زند؟ 
برنامــه تصويــري »ســالم آقاي 
شــهردار« هر هفته از شــبكه شهر 
پخش مي شود و ســؤال شهروندان 
مستقيم از شهردار پرسيده مي شود. 
در اين قســمت، يكي از شهروندان 
2سؤال از شــهردار مي پرسد؛ سؤال 
اول، در مورد پوشش ماسك در مترو 
است، مســئله اي كه امروز دغدغه 
همه است. سؤال دوم در مورد كمبود 

اتوبوس است. در ادامه اين پرسش و پاسخ را بخوانيد.

شهروند/ از آقاي شهردار 2سؤال دارم؛ ســؤال اول در رابطه با استفاده از 
ماسك در متروست. با وجود آنكه استفاده از ماسك اجباري شده است، اما 
مردم رعايت نمي كنند. اين مسئله براي همه مهم است و شوراي شهر هم 
تصويب كرده است. كال روي حسن اجراي قوانين، نظارتي وجود ندارد و اين 
مسئله چند سالي است هميشه وجود داشته است. مسئله دوم من در مورد 
اتوبوس ها ست، در روزهاي تعطيل گاهي بايد يك تا 2ساعت منتظر بمانيم 

تا اتوبوس به ايستگاه برسد.

شهردار/ با مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و شوراي شهر تهران، استفاده 
از ماسك در وسايل حمل ونقل عمومي اجباري شد. افزايش فاصله فيزيكي 
در مترو به معناي افزايش تعداد واگن ها ســت، اما در اين شــرايط امكان 
افزايش تعداد واگن نداشته و 2۰۰۰واگن كمبود داريم. در نتيجه راه حل 
بعدي مبارزه با ويروس كرونا، استفاده از ماسك است. از زماني كه استفاده 
از ماسك در مترو، توســط ســتاد ملي كرونا به تصويب رسيده، در همه 
ايســتگاه هاي اصلي مترو، يعني حدود ۶۰ ايستگاه، ماسك با قيمت نازل 
به مردم عرضه شد. قيمت ها به طور متوسط از هزار تومان شروع مي شود، 
البته مردم مي توانند از ماسك هايي كه در خانه تهيه شده  هم استفاده كنند. 
مطالعات نشان مي دهد وقتي دو طرف از ماسك استفاده مي كنند، ميزان 
خطر ابتال به كوويد-19 تا 8۰درصد كاهش پيدا مي كند. با توجه به اينكه 
حضور مردم در مترو طوالني نيست، اين روش مي تواند نقش مؤثري داشته 
باشد. البته از 1۵تير استفاده از ماسك در همه فضاهاي سرپوشيده اجباري 
شده است. در اين شــرايط احتمال دارد، با افرادي كه از ماسك استفاده 
نمي  كنند، برخورد انتظامي هم صورت بگيرد. بخشي از اين وظيفه به عهده 
شــهرداري و نهادهاي حاكميتي اســت و بقيه نيازمند همكاري مردمي 
است. در مورد سؤال دوم هم بايد بگويم، ما در ساعت هاي پيك، اتوبوس 
و واگن هاي بيشــتري اعزام مي كنيم. خط فاصلــه قطارها را هم كاهش 
مي دهيم و تعداد اتوبوس هاي خط را بيشتر مي كنيم. با اين حال مسئله 
كمبود اتوبوس در روزهاي تعطيل را از مديرعامل اتوبوســراني پيگيري 
خواهيم كرد. اما الزم اســت مردم بدانند كه بيش از ۶۰درصد سيســتم 
اتوبوسراني توسط بخش خصوصي اداره مي شود. مديريت بي آرتي به عهده 

شهرداري تهران است اما بقيه به عهده تعاوني ها و بخش خصوصي است.

  اجراي طرح ترافيك از ساعت ٨:30 تا 1٦
مدير روابــط عمومي معاونت حمل ونقل  و ترافيك شــهرداري تهران 
تأكيد كرد هم اكنون طرح هاي ترافيكي پايتخت از ساعت 8:3۰ تا 1۶ 
اجرا مي شــود و در اين ميان، يك بار خروج از محدوده طرح ترافيك و 
طرح كنترل آلودگي هوا از ساعت 1٤:3۰ آزاد است. به گزارش ايسنا، 
علي عالي تصريح كرد: »به رغم انتشار اطالعيه هاي متعدد درخصوص 
نحوه اجراي طرح ترافيك و حتي اطالع رســاني از طريق سايت تهران 
من) my.tehran.ir( همچنان شــهروندان بسياري در اين خصوص 
اظهار بي اطالعي مي كنند، از اين رو بار ديگر اعالم مي كنيم از روز هفدهم 
خرداد99، طرح هاي ترافيكي )طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا( 
در پايتخت از ساعت 8:3۰ تا 1۶ برقرار است و يك بار خروج از محدوده 
طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا از ساعت1٤:3۰ رايگان خواهد 
بود.« عالي با بيان اينكه در روزهاي پنجشــنبه نيز صرفاً طرح كنترل 
آلودگي هوا و از ساعت 8:3۰ تا 13 اجرا مي شود تأكيد كرد: تغيير ساعت 
اجراي محدوده طرح ترافيك و طرح كنترل آلودگي هوا صرفا جهت رفاه 
حال شهروندان و كارمندان صورت گرفته تا تردد آنها در محدوده هاي 

فوق مشمول عوارض نشود.

  هزينه ٦00هزار توماني براي عقيم سازي هر سگ
رئيس كميته محيط زيســت و خدمات شهري شــوراي شهر تهران 
ايجاد مراكز جديد نگهداري سگ هاي بالصاحب ديگري در پهنه هاي 
مختلف شهر تهران را ضروري دانست و تأكيد كرد: عقيم سازي  هر سگ 
حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان هزينه دارد و با ساير هزينه ها مجموعا به 
يك ميليون تومان مي رسد. سيد آرش حســيني ميالني در گفت وگو 
با ايســنا، درباره بازديد خود از مركز نگهداري سگ هاي بالصاحب در 
كهريزك گفت: هم اكنون در مركز نگهداري ســگ هاي بالصاحب در 
كهريزك، هزارقالده سگ نگهداري مي شوند؛ درحالي كه ظرفيت اين 
مركز براي نگهداري و مراقبت از 3۰۰قالده سگ است. وي با اشاره به 
بخش هاي مختلف مركز كهريزك اظهار داشت: مركز نگهداري سگ هاي 
بالصاحب از بخش هاي درماني، عقيم سازي، شست وشو، آشپزخانه و 
تهيه غذا، قرنطينه و نگهداري سگ هاي سالم و بيمار برخوردار است. 
حســيني ميالني با تأكيد بر انجام پايش هاي الزم براي برآورد فصلي 
جمعيت ســگ هاي بدون صاحب در مناطق همجوار منطقه شهري 
تهران و پارك هاي جنگلي گفت: اطالعات دقيقي از وضعيت سگ هاي 
بالصاحب در منطقه شــهري تهران و ميزان جمعيت آنها وجود ندارد 
و بدون داشــتن اين اطالعات نمي توان چشــم انداز جامعي در مورد 
ساماندهي سگ هاي بالصاحب داشت و اقدام به تصميم گيري در ابعاد 

مختلف كرد.

  جايگزيني 129هزار تاكسي فرسوده 
مديركل دفتر حمل ونقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشــور اعالم كرد: »با تصويب شــوراي اقتصاد، طرح 
جايگزيني 129هزار دســتگاه تاكسي فرسوده در كشــور با تاكسي 
پايه گازسوز، هيبريدي و برقي تا سقف 9٤8ميليون دالر كمك بالعوض 

از محل صرفه جويي سوخت در دستور كار دولت قرار گرفته است.«
به گزارش ايرنا، مرضيه حصاري افزود: »در روزهاي پاياني سال گذشته 
و به دنبال پيگيري هاي مستمر وزارت كشــور و سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها، شــوراي اقتصاد اين طرح را به تصويب رساند و به وزارت 
نفت ابالغ كرد كه هدف آن حمايت از رانندگان تاكسي براي نوسازي 
خودروهاي فرسوده آنها از طريق پرداخت يارانه صرفه جويي سوخت 
اســت.« پيش تر مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور گفته بود كه 192هزار از 318هزار دستگاه تاكسي فعال 

در كشور فرسوده است.

 

قطار اول از راه مي رسد، فشردگي مسافران به قدري است 
كه از سوار شدن صرف نظر مي كند. درست 3دقيقه و نيم مترو

بعد قطار بعدي از راه مي رســد. تعداد مسافران اين يكي 
بيشتر از قطار قبلي است نگاهي به ساعتش مي اندازد و دل به دريا مي زند 
و سوار مي شود. دير به اداره برسد حتما كسري كار مي خورد. ماسك روي 
صورت را كمي جابه جا مي كند. سعي دارد كه ميله هاي قطار را نگيرد اما 
نمي شــود. دائما در ذهن تالش مي كند خودش را متقاعد سازد كه همه 
نكات را رعايت كرده و كرونا نمي گيرد ولي البه الي افكارش، ترس موج 
مي زند و اعضاي خانواده جلوي چشمش يكي يكي تصوير مي شوند. گذر 
2دستفروش كه يكي ماسك و ديگري هندزفري مي فروشد، افكارش را 
پاره مي كند. به ايستگاه دادمان رسيده است و بايد پياده شود. اين روزها 
درحالي كه صحبت از امنيــت فاصله گذاري اجتماعي اســت اما گاهي 
شــهروندان به ناچار مجبور مي شــوند كه فاصله را كنــار بگذارند. آنها 
نگراني هاي فراواني دارند؛ مثل ياســر كه ديروز اين چنين نحوه سر كار 
رفتن هر روزش را براي نگارنده توضيح داد.  او گفت: »واقعا فكر نمي كردم 
كه منم روزي بگم شــكم گرســنه كه كرونا حاليش نميشه« ياسر مثل 
خيلي ها دغدغه نان آوري دارد و حاال كوويد-19 يكي از نگراني هاي او از 

ميان نگراني هاي ديگر شده است.

شلوغي صادقيه
متروي تهران اين روزها با تمام ظرفيت درحال خدمت رســاني است. با 
وجود اين، در برخي از ساعات روز و پيك مسافر، فاصله گذاري ها در اين 
مد حمل ونقل عمومي معناي خود را از دست مي دهد. فرنوش نوبخت، 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران در اين رابطه به همشهري 
گفت: »در حال خدمت رساني با تمام ظرفيت هستيم اما نكات مختلفي 
وجود دارد كه گاهي باعث مي شــود فاصله گذاري اجتماعي از بين برود. 

به  طور نمونه قطارهاي مربوط به كرج يعني همــان قطارهاي دو طبقه 
خط۵ از قطارهاي درون شهري ظرفيت بيشتري دارند. واضح است كه 
وقتي قطار اين خط به صادقيه مي رســد حجم بااليي از مسافر يكباره از 
خط۵ وارد خط2 مي شود. او مي گويد: »بيشتر تصاويري كه از شلوغي مترو 
منتشر مي شود مربوط به ايستگاه تقاطعي صادقيه با كرج- گلشهر است.« 
نوبخت در عين حال اشاره كرد كه ايستگاه هاي دروازه دولت، امام خميني 
و تئاتر شهر هم در برخي ساعات بسيار شلوغ مي  شوند. مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران افزود: »ببينيد ايستگاه تئاتر شهر تقاطع 2خط 
بي آرتي، 2خط مترو و يكي از جاهاي پرتردد شهر است؛ بنابراين مسلم 
خواهد بود كه حضور جمعيت را در اينجا داشته باشيم. پس مردم هم بايد 
خودشان رعايت كنند.« او در پاسخ به اين سؤال كه آيا نمي شود سرفاصله 
حركت قطارها را در خط 2 و 3 به 2.۵دقيقه كاهــش داد، گفت: »خير 

به دليل كمبود قطار امكان اينكه از اين بيشتر سرفاصله قطارها را كم كنيم 
وجود ندارد. بايد توجه داشت سقف مسافران مترو اكنون به يك ميليون 
نفر در روز نرسيده؛ در حالي كه ظرفيت همان ظرفيت پيش است. ما قبال 

روزانه نزديك به يك ميليون و 9۰۰هزار نفر مسافر داشتيم.«

كمترين كار دوركاري است
سخنگوي شوراي شهر تهران با توجه به وضعيت شيوع كرونا در پايتخت 
در توييتر نوشــت: »وضعيت تهران از نظر كرونا » بسيار اسفناك« و در 
وضعيت قرمز است. افزايش پرشتاب تعداد بيماران و جانباختگان، حيرت 
آور است.به عنوان نماينده مردم در شــورا، از ستاد كرونا مطالبه مي كنم 
بي هيچ مســامحه اي، جدي ترين محدوديت ها را تصويب و اعمال كند. 

كمتريِن آن، دوركار شدن كارمندان است!«

 متروي تهران با تمام ظرفيت در حال خدمت رساني است و كمك هاي دولتي 
براي تامين ۶3۰ واگن مي تواند به فاصله گذاري اجتماعي كمك كند ظرفيت تكميل است.... فاصله بگيريد 

تابع تصميم ستاد كرونا هستيم

پيروز حناچي، شــهردار تهران در صفحه 
شــخصي خود در توييتر دربــاره لغو طرح 
ترافيك نوشت: بر اساس گزارش هاي علمي 
و مشاهدات ميداني، برداشتن طرح ترافيك 
منجر بــه افزايش ســفرهاي غيرضروري 
درون شهري مي شود. ولي همانگونه كه بارها 
بيان كرده ايم در مســير صيانت از سالمت 
شهروندان در موضوع طرح هاي ترافيكي، تابع 

تصميمات ستاد ملي مبارزه با كرونا هستيم.

فيلم گفت و گوي 
شهروندان با شهردار را با 

اسكن اين كد ببينيد

شوراي عالي استان ها 
اليحه شوراياري ها را 

ارائه كند

وضعيت امروز مترو و نيازهاي فوري

سرفاصله قطارهاي خط هاي يك و ۴: 3.5دقيقه
سرفاصله قطارهاي خط2: 3دقيقه
سرفاصله قطارهاي خط3: ٦دقيقه

سرفاصله قطارهاي خط5:  15دقيقه 
سرفاصله قطارهاي خط۷:  10دقيقه

علت شلوغي ايستگاه صادقيه: ظرفيت نشسته 
خط5 حدود 1500نفر است اما ظرفيت نشسته 

قطارهاي درون شهري 300نفر
تعداد واگن مورد احتياج متروي تهران:  2000واگن

تعداد واگن حداقلي براي رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي: ٦30واگن
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 آرش حسيني ميالني، عضو شوراي شهر تهران
ديوان عدالت اداري بر اخذ مجــوز قانوني برگزاري انتخابات شــوراياري ها تأكيد دارد. در 
جلسه اي كه با قضات اين ديوان برگزار شد آنها تأكيد دارند اين انتخابات در قالب اصالح قانون 
شوراها، توسط مجلس و يا وزارت كشور برگزار شود. قضات ديوان تأكيد دارند كه انتخابات 
امري سياسي است و متولي برگزاري آن وزارت كشور اســت بنابراين اخذ مجوز قانوني از 
نهادهاي باالدست الزم است. هرچند وزارت كشور در برگزاري انتخابات دوره چهارم و پنجم 

شوراياري ها همكاري كرد، اما ديوان عدالت اين همكاري را كافي ندانسته و بر موافقت رسمي 
وزارت كشور تأكيد دارد.

قضات ديوان همچنين بر ضرورت مشاركت عمومي و حضور شهروندان تأكيد داشتند اما در عين 
حال تأكيد كردند سير قانوني اخذ مجوز انتخابات آينده طي شود كه اين به معناي انحالل يا ابطال 
شوراياري هاي فعلي نيست. الزم است اين مجوزها با هماهنگي كميسيون امور شوراهاي مجلس 

پيش رود. هم اكنون در حال برنامه ريزي براي اين جلسات مشترك هستيم.

موضوع را با كميسيون 
شوراهاي مجلس پيش 

خواهيم برد 
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نبض بازار

شاخص بورس تهران ديروز زيرسايه سنگين انتقاد دلواپسان از رشد 
بورس، 6هزارو 538 واحد افزايش يافت.

به گزارش همشهري، اين روز ها تعداد كارشناسان بورس زيادشده و هر 
روز به خيل منتقدان رشد بازار سهام اضافه مي شود. برخي معتقدند 
رشد بورس حباب گونه اســت و برخي ديگر رشد بورس را عامل تورم 
مي دانند! در چنين شرايطي شاخص كل بورس تحت تأثير عوامل كالن 
اقتصادي نظير رشد تورم و كاهش نرخ بهره همچنان رشد مي كند اما 
ضربه شديد منتقدان رفته رفته فعاالن بازار سهام را خسته كرده، به ويژه 
آنكه افرادي كه خود را پژوهشگر و كارشناس اقتصادي معرفي مي كنند 
دررسانه ها يادداشت مي نويسند، مصاحبه مي كنند يا حتي با ارسال نامه 
به رئيس جمهور در مورد رشد بورس هشدار مي دهند. اين حجم زياد 
انتقاد ها حتي برخي سرمايه گذاران را نسبت به آينده سرمايه گذاري در 
بورس مردد كرده، اما تحليلگران بازار سرمايه معتقدند اوال رشد بورس 
ناشي از عوامل كالن اقتصادي است و ثانيا اين رشد نه فقط عاملي براي 
رشد تورم نيست بلكه خود ســدي در برابر رشد بيشتر تورم است. در 
عين حال، مطالعات اقتصادي نشــان مي دهد كه رشد بورس معلول 
تورم است نه علت آن. ضمن اينكه بررسي هاي دقيق تر نشان مي دهد 
كه بخش زيادي از رشد بازار سرمايه ناشي از كاهش نرخ بهره است كه 
به ويژه از بهمن سال قبل شتاب گرفته است.در چنين شرايطي سخنان 
حسن روحاني كه در روز سه شنبه گفته بود: )هيجان زدگي كاذب نبايد 
بورس را متاثر كند( به دستاويز تازه اي براي مخالفان تبديل شده تا تيغ 
انتقاد ها را تيز تر كنند. در چنين شرايطي و كشاكش افزايش انتقاد ها به 
بورس ديروز شاخص كل بورس تهران همچنان به رشدش ادامه داد و 
بيش از 6500 واحد افزايش يافت. با اين حال در پايان مبادالت ديروز 
نفس هاي شاخص به شماره افتاد و قيمت سهام بسياري از شركت ها با 
نزول مواجه شد. به نظر مي رسد بخشي از اين كاهش سطح تقاضا در 
بورس ناشــي از افزايش 2درصدي نرخ بهره بين بانكي از سوي بانك 
مركزي و فروش اوراق بدهي دولتي با نرخ18.2درصد بوده اســت كه 

زمزمه هاي افزايش دوباره نرخ بهره را تقويت كرده است.

عرضه سهام شركت هاي جديد
تازه ترين خبر ها از عرضه ســهام شــركت هاي جديد نشان مي دهد 
كه شــركت كشــتيراني جمهــوري اســالمي قصد دارد ســهام 2 
شــركت زيرمجموعه خود را وارد بورس كند. به گفتــه معاون مالي 
و ســرمايه گذاري اين شــركت، اقدامات موردنياز براي عرضه سهام 
شركت هاي كشتيراني والفجر و سرمايه گذاري كشــتيراني در بازار 
ســرمايه در حال انجام است و درخواســت پذيرش اين شركت ها به 
فرابورس ارائه شده است. مديرعامل شستا نيز تأكيد كرده است درآينده 
نزديك شركت زغال ســنگ پروده طبس به عنوان نخستين معدن 
تمام مكانيزه و بزرگ ترين توليدكننده زغال سنگ كشور وارد بورس 
مي شود. خبر هاي ديگري نيز نشان مي دهد شركت ايران خودرو قصد 
دارد       8.5 درصد از سهام بانك پارسيان را 25تيرماه امسال در بورس 
عرضه كند. پيش بيني مي شود ايران خودرو از محل واگذاري سهام اين 

شركت نزديك به 8 هزار ميليارد تومان درآمد به دست بياورد.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدارتغييرمقدارنماگر

 شاخص بورس
175367365380.37 واحد

 ارزش معامالت
31990400014.29 ميليارد تومان

56000002852709103.84تعداد معامالت
 ارزش بازار

0.60-46-7681 هزار ميليارد تومان

علت واريز نشدن سود سهام عدالت
شــركت ســپرده گذاری مركزی درباره واريز نشدن مبلغ 
حاصل از فروش ســهام عدالت اعالم كرد: احراز هويت افراد 
فقط ازطريق شماره شبای بانكی و تلفن همراه به نام خود فرد 
انجام می شود لذا هموطناني كه اطالعات آنها با مشكل روبه رو 
بوده از مرحله سفارش گيری حذف شــده اند. همچنين اگر 
شماره شبای بانكی راكد و يا مسدود باشد امكان واريز وجوه 
وجود ندارد بنابر اين علت واريز نشدن وجه حاصل از فروش 
سهام عدالت اين دو علت بوده و هر 2 دسته اين مشموالن بايد 

به www.sahamedalat.ir مراجعه كنند.

بازارسهام زيرضربه سنگين انتقادها

علت افزايش قيمت گوشت قرمز 
رئيس اتحاديه  گوشت گوسفندی علت افزايش قيمت گوشت 
گوسفند را در 2 هفته اخير، كاهش قيمت آاليش گوسفند، 
دپوی دام به علت نزديكی به عيد قربان و خروج غيرمجاز دام 
از مرزهای غربی كشور دانســت.علی اصغر ملكی گفت: طی 
2هفته اخير گوشت گوسفندی حدود 10 هزارتومان افزايش 
قيمت پيدا كرده اســت و در حال حاضر مغازه دار شقه بدون 
دنبه گوسفندی را حدود 97 تا 99هزارتومان خريداری كرده 
و با 10 درصد سود يعنی با قيمت 110 تا 115 هزار تومان به 

مشتريان عرضه می كند.

موبايل نخريد، ارزان می شود
رئيس اتحاديه فروشندگان دســتگاه های صوتی و تصويری و 
تلفن همراه و لوازم جانبی گفت كه بــا توجه به لغو ممنوعيت 
واردات تلفن همراه با ارزش باالی 300يورو دليلی برای افزايش 
قيمت موبايل وجود ندارد و قيمت ها بايد به حالت قبل برگردد، 
بنابراين بهتر است شهروندان برای خريد موبايل عجله نكنند. 
ابراهيم درستی گفت: دليلی برای افزايش قيمت وجود ندارد 
و بــه مصرف كنندگان می گويــم برای خريد شــتاب نكنند، 
فروشندگان هم سود عادالنه روی كاال بكشند و به واردكنندگان 

تذكر می دهم از شرايط بحرانی سوءاستفاده نكنند.

جلوگيری از صادرات تخم مرغ 
سرپرســت وزارت صنعت، گفت: برای كاهش التهاب بازار، 
جلوی صادرات تخم مرغ موقتاً گرفته شده است و به صورت 
همزمان عرضه مستقيم تخم مرغ نيز به نرخ مصوب هر شانه 
حدود 20 هزار تومان انجام می شــود تا بازار كنترل شــود.
حســين مدرس خيابانی گفت: با افزايش نرخ ارز، صادرات 
برخی اقالم مزيت بيشتری پيدا می كند و اين افزايش تقاضا 
برای صادرات گاهی سبب كمبود در داخل می شود كه برای 
فروكش كردن التهاب بازار به صورت موقت جلوی صادرات 

تخم مرغ گرفته شد.

كم لطفی به حوزه مسكن در 
دولــت نخســت روحانــی مسكن

حقيقتی اســت كــه اكنون 
رئيس جمهور هم به آن معترف شده و بر لزوم 
رفع اين عقب ماندگی تأكيــد می كند؛ اما 
همچنان مباحثی كه برای رفع كمبود مسكن 
مطرح می شود همان برنامه هايی است كه از 
يــك ســال پيــش از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی در قالب طرح اقدام ملی توليد 
مســكن ارائه شده و در مقايســه با مقياس 
عقب ماندگی های حوزه مســكن و وضعيت 
متقاضيان مصرفی آن چندان كارگشا نيست.

بــه گــزارش همشــهری، صبــح ديروز 
)چهارشــنبه( حســن روحانی در جلسه 
هيات دولت اعتــراف كرد كه مســكن در 
دولت يازدهم دچار عقب ماندگی شــده؛ اما 
اين عقب ماندگی را ناشــی از اولويت دهی 
به تكميل مســكن مهر و همچنين توسعه 
حوزه های موازی با بحث مســكن دانست 
كه قرار بود در پسابرجام به توسعه برسند و 
كمك حال اقتصاد ايران باشند. او با تأكيد بر 
لزوم جبران اين عقب ماندگی، طرح مسكن 
ملی و موضوع واگــذاری زمين های اطراف 
شهرها به وزارت راه و شهرسازی را به عنوان 
راهكاری برای جبران كاســتی های مسكن 
مطرح كرد كه البته به نظر نمی رســد برای 
حل معادله كســری 5 ميليونی مسكن در 

ايران راه حل جامعی باشد.

پيشكشی 10 ميليارد مترمربع زمين
رئيس جمهور می گويــد: تاكنون 250 هزار 
هكتار زمين در حومه شهرها و روستاها به 
وزارت راه و شهرســازی واگذار شده و اين 
رقم قرار اســت به يك ميليون هكتار برسد. 
به عبارت ديگــر، وزارت راه و شهرســازی 
تاكنون 2.5 ميليارد مترمربع زمين دريافت 
كرده و 7.5 ميليارد مربع ديگــر نيز به آن 
واگذار خواهد شــد تا نسبت به حل مشكل 
زمين مسكن ملی و ايجاد شهرهای جديد 
اقدام كند. ايــن در حالی اســت كه حتی 
اگر قرار باشــد فقط 10 درصد اين زمين ها 
كاربری مسكونی پيدا كند، با رعايت ضريب 
تراكم 60 درصدی و ســاخت مجتمع های 
آپارتمانی، زمين موردنياز برای ساخت ده ها 
ميليون واحد مسكونی مهيا خواهد بود. به 
نظر می رسد اين آمار و ارقام، يا به درستی به 
اطالع رئيس جمهور نرسيده يا زمين های با 
كاربرد غيرمسكونی را نيز در برمی گيرد كه 
فقط مالكيت آنها از دســتگاه های ديگر به 
وزارت راه و شهرســازی منتقل شده و قرار 
نيســت به ساخت شــهرک های مسكونی 
اختصاص پيدا كند. از سوی ديگر، در جريان 
ساخت مسكن ملی قرار بود زمين های متعلق 
به دســتگاه های دولتــی در محدوده های 
شهری برای ساخت مســكن واگذار شود تا 
امكان متعادل سازی بازار مسكن كالنشهرها 

وجود داشته باشــد اين در حالی است كه 
با واگــذاری زمين های خــارج از محدوده 
شهری، فقط از منظر آماری به توليد مسكن 
كمك می شــود و تنش قيمتی بازار در دل 
شــهرها همچنان باقی می ماند؛ همان گونه 
كه طرح بزرگ مسكن مهر در متعادل سازی 
بازار ناتوان شد و دســتاورد آن چيزی جز 
همسان سازی مسكن يارانه ای مهر با مسكن 

معمولی نبود.

مسكن ملی از طرح تا اجرا
در 4 سال وزارت عباس آخوندی، وزير سابق 
راه و شهرســازی، تمركز ايــن وزارتخانه بر 
توسعه زيرساخت های حوزه حمل ونقل بود 
و در حوزه مسكن، به جز تكميل و واگذاری 
بخشی از پروژه های باقی مانده از دولت قبل 

برنامه ای اجرا نشــد. اين 4 سال گذشت و با 
زمينگير شدن برجام با سنگ اندازی آمريكا، 
توسعه های آنچنانی در حوزه های حمل ونقل 
و زيرســاخت ها نيز محقق نشــد كه بتواند 
كم توجهی به حوزه مســكن را توجيه كند. 
در اين شرايط، كسری مسكن ماند و انبوهی 
از تقاضای انباشت شــده كه البته به دليل 
ركودی بودن اقتصاد، تا متشــنج شدن بازار 
ارز و بيدار شــدن غول تــورم هيچ تحركی 
نداشتند. از ميانه  ســال 96، حركت قيمت 
دالر در بازار آزاد باعث شــد همه بازارهای 
اقتصاد ايران تحريك شــود و مســكن نيز 
پيش قراول پيش خور كــردن تورم انتظاری 
شد. در اين شــرايط، وزارت راه و شهرسازی 
سرگرم اجرای سند بازآفرينی ملی و ارتقای 
سطح زندگی در بافت های فرسوده بود و رشد 

آرام قيمت مسكن و افزايش تعداد معامالت 
آن نيز به عنــوان نشــانه ای از رونق گرفتن 
بازار مســكن بعد از ركود 5 ساله تلقی شد 
امــا در ادامه، وقتی جهش قيمت مســكن 
جای رشــد قيمت را گرفت، چاره ای برای 
دولت باقی نماند كه بی خيال اجرای ســند 
بازآفرينی شهری شود و برای پاسخگويی به 
نياز روزافزون مسكن برنامه ريزی كند. تالشی 
كه در دوره محمد اسالمی، وزير جديد راه و 
شهرســازی در قالب طرح اقدام ملی توليد 
مسكن برای ساخت 400 هزار واحد مسكونی 
تا پايان دولت ارائه شد و به تدريج هدف گذاری 
آن به ساخت يك ميليون واحد مسكن ملی 
در سال های 1399 و 1400 تغيير كرد. اين 
طرح، كه قرار بود با اســتفاده از زمين های 
دولتی و با حذف قيمت زمين از هزينه اوليه 

توليد مسكن ساخته شود، در همان ابتدا با 
معضل واگذار نشدن اراضی دولتی به وزارت 
راه و شهرســازی مواجه شــد و حتی الزام 
قانون برای اين مهم نيز نتوانســت به تأمين 
زمين موردنياز طرح كمك كنــد. حاال، در 
شرايطی كه دولت نيز به عقب ماندگی توليد 
مسكن معترف است، با همكاری وزارت جهاد 
كشاورزی و واگذاری زمين های حومه شهرها 
تالش می شود بســتر موردنياز برای ساخت 
مسكن ملی و حتی شهرک سازی وزارت راه 
و شهرسازی فراهم آيد. آمارهايی كه در اين 
حوزه به رئيس جمهور ارائه شده، روی كاغذ 
ارقام دندان گير و قابل توجهی است؛ اما اينكه 
استفاده از اين زمين ها چگونه به حل مشكل 
مسكن كمك خواهد كرد مسئله ای است كه 

جزئياتی از آن منتشر نشده است.

توجهدیرهنگامبهمسکن
 روحانی با قبول عقب ماندگی حوزه مسكن در دولت يازدهم، می گويد به زودی

 10 ميليارد مترمربع زمين برای ساخت مسكن ملی و شهرک سازی به وزارت راه واگذار می شود

اين چه ويروس مرگباري است كه هم جان آدم ها 
را مي گيرد و هم نفس اقتصاد ايــران و جهان را كرونا

بريده است. سوغات استان ووهان چين، برخالف 
انتظارها كام اقتصاد دنيا را تلخ و زهرآگين كرده و تجارت جهاني 
را در ابهام فرو برده است. نسخه كشــورها براي نجات اقتصاد 
ملي شــان تا چه اندازه مي تواند از فروپاشــي اقتصاد كشورها 
جلوگيــري كند و آيا كمك هــاي پراكنده و انــدک نهادهاي 
بين المللي ازجمله صنــدوق بين المللي پــول و بانك جهاني 
مي تواند مانع پيروزي كرونــا در جنگ با اقتصاد دنيا شــود؟ 
راه حل هــاي ملي اكنون وجــه غالب سياســت هاي حمايتي 
كشورهاي دنيا براي نجات خودشان از خطر فروپاشي است اما 
به نظر زنگ خطر بزرگ وقتي به صــدا درخواهد آمد كه اجماع 
جهاني براي جلوگيري از گرفتار شدن اقتصاد دنيا در خطر يك 

ركود فراگير وجود نداشته باشد.
68.6درصد از 347تحليلگر بين المللي ريسك در ارزيابي مجمع 
جهاني اقتصاد بر اين باور هستند كه ركود بزرگ در نتيجه ادامه 
شيوع ويروس كرونا اقتصاد دنيا را به شــدت تهديد مي كند و 
احتمال دارد كه نرخ تورم جهاني به باالي 20درصد برســد و 
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كوچك، متوسط و بزرگ در خطر 
ورشكستگي و ادغام قرار گيرند. به گزارش همشهري، تازه ترين 
گزارش نظرخواهي مجمــع جهاني اقتصــاد از 347تحليلگر 
ريسك درباره پيامدهاي تشديد شــيوع ويروس كرونا در دنيا 
نشــان مي دهد كه 56.8درصد از بنگاه هاي كوچك، متوسط 
و بزرگ دنيا ممكن است ورشكسته شــده و يا موجي از ادغام 
شركت ها براي نجات صنايع از ورشكستگي شكل بگيرد. معاونت 
بررسي هاي اتاق تهران در گزارشي از اين نظرخواهي مهم روايت 
مي كند كه 10ريسك اقتصادي پيش روي اقتصاد جهان قرار 
دارد كه طي 18 ماه پس از شــيوع ويروس كوويد19 به تدريج 
اثرات آن نمايان خواهد شــد، ازجمله اينكه حدود 60درصد از 
تحليلگران بين المللي ريسك بر اين باور هستند كه ممكن است 
برنامه دولت ها براي نجات صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي 
در برخي كشورها به شكست بينجامد. خطر ديگري كه اقتصاد 
دنيا را تهديد مي كند افزايش شديد نرخ بيكاري در جهان است 
به گونه اي كه 49درصد از تحليلگران انتظار نرخ باالي بيكاري 
در دنيا به ويژه در بين جوانان را مطرح كرده اند. حدود 46درصد 

از اين تحليلگران معتقدند كه جايگاه مالي اقتصادهاي بزرگ در 
نتيجه شيوع ويروس كرونا تضعيف خواهد شد و 42درصد هم 
تأكيد دارند كه زنجيره تامين كاالها و خدمات به صورت طوالني 
مدت دچار اختالل شديد مي شود. زنگ خطر جدي البته اقتصاد 
كشورهاي در حال توسعه از هم اكنون به صدا درآمده و 38درصد 
از تحليلگران درنظرســنجي مجمع جهاني اقتصاد بر اين نظر 
تأكيد دارند كه ممكن اســت يك بازار نوظهور و يا اقتصادهاي 

در حال توسعه با پاندمي كرونا در معرض فروپاشي قرار گيرد.
تنها 20درصد يعني يك پنجم از اين تحليلگران ريسك جهاني 
معتقدند كه شيوع كرونا ممكن اســت نرخ بيكاري جهاني را 
به بيش از 20درصد افزايش دهــد و 18درصد از آنها معتقدند 
كه خروج گسترده ســرمايه و كندشدن جريان سرمايه گذاري 
مستقيم اقتصاد دنيا را تهديد مي كند و 18درصد هم احتمال 
داده اند كه صندوق هاي بازنشستگي با افت ارزش دارايي هاي 

خود مواجه و دچار كسري بودجه مي شوند.

خطر اقتصاد ايران را تهديد مي كند
پيش از اين روزنامه همشهري در گزارشي با عنوان حمله دوم 
كرونا به اقتصاد ايران هشدار داده بود: با افزايش تعداد مبتاليان و 
فوتي هاي ناشي از شيوع موج تازه ويروس كرونا حاال اقتصاد ايران 
گرفتار فشار تحريم ها، كســري بودجه دولت و نرخ تورم باال در 
خطر حمله دوم كرونا قرار گرفته است، حمله دوم نه تنها مي تواند 
بسياري از كسب و كارهاي داخلي كه تجارت خارجي ايران را 
تحت تأثير قرار دهد و اگر جلوي موج دوم شــيوع اين ويروس 
گرفته نشود و مردم رعايت نكنند، احتمال وضع محدوديت هاي 
تازه هم بر كسب و كارها و هم بر تجارت خارجي ايران وجود دارد.
درحالي كه دولتمردان معتقدند كه دولــت تاكنون به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم از بانك مركزي قرض نگرفته اما سبقت 
پايه پولي از رشد نقدينگي در 3ماهه نخست سال نشان داد كه 
نه تنها بانك مركزي براي كم كردن آثار مخرب كرونا بر اقتصاد 
كشور بالغ بر 75هزار ميليارد تومان از منابع بانكي را براي ياري 
رساندن به معيشت مردم و نجات بنگاه ها تزريق كرده بلكه دولت 
از منابع ارزي صندوق توسعه ملي براي جبران كسري بودجه 
بانك مركزي استفاده كرده درحالي كه اين منابع در اختيار بانك 

مركزي قرار نگرفته است.

يك بام و دو هواي كمك مالياتي براي ورود شركت ها به بورسجنگ جهاني كرونا با اقتصاد 

تمدیدپرداختوامكرونا
 تازه ترين خبر از تالش دولت براي كمك به بنگاه هاي آسيب ديده از كرونا اينكه كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع كرونا اعالم 
كرده كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا تا ۲۵تيرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه كارا به نشاني https://kara.mcls.gov.ir نسبت به 
ثبت نام اقدام كنند. براساس اعالم بانك مركزي يك ميليون و ۲00هزار بنگاه اقتصادي ايران مشمول حمايت تسهيالتي كرونا مي شوند كه براساس 
آخرين آمار تاكنون 40هزار ميليارد ريال پرداخت شده است. همچنين از 1۶تيرماه متقاضيان فاقد بيمه نيز براي دريافت تسهيالت مي توانند به 

سامانه مراجعه و درخواست خود براي دريافت تسهيالت را ثبت نام كنند.

فقطشركتهايشفافمعافند
با وجود مصوبه كمك مالياتي به شركت هاي تازه وارد به بورس ديروز رئيس سازمان امور مالياتي براي اين طرح يك تبصره قائل شد و اعالم كرد: فقط 
شركت هاي شفاف مشمول اين قانون مي شوند. اين موضوع مي تواند بار ديگر مانع بزرگي پيش پاي شركت ها براي ورود به بورس ايجاد كند و آنها را 
از اين كار منصرف كند چرا كه ساختار صورت هاي مالي شركت ها در ايران به گونه اي است كه امكان آنكه بتوان آنها را غيرشفاف تشخيص داد بسيار 
زياد است و اين موضوع مي تواند مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را خنثي كند.اميد علي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي ديروز در همين 
رابطه گفت: اگر در پرونده و صورتحساب هاي مالي اين شركت ها شفافيتي ديده نشود، از اين مشوق مالياتي كه عدم رسيدگي دوباره پرونده مالياتي 
سال هاي قبل آنها است، برخوردار نمي شوند و پرونده مالياتي سال هاي قبل اين شركت ها مورد بررسي قرار مي گيرد. او اضافه كرد:اگر شفافيتي 
درصورت هاي مالي شركت هايي كه مي خواهند بورسي شوند، وجود نداشته باشد؛ اين حمايت ها صورت نمي گيرد و مجدد سال هاي قبل مالياتي 
اين شركت ها بررسي مي شود. بنابراين، اين مصوبه فرصتي است كه شركت ها مي توانند از آن استفاده كنند. همچنين، محمدمسيحي، معاون 
درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي هم درباره مصوبه كمك مالياتي به شركت هاي تازه وارد بورس گفت: مشوق هايي كه در اين مصوبه درنظر 
گرفته شده به معني مورد بخشودگي مالياتي نيست بلكه با بررسي ماليات هايي كه اين شركت ها در سال هاي قبل پرداخته اند، پرونده مالياتي آنها 

بسته مي شود و ديگر ورود و بررسي مجددي به پرونده مالياتي سال هاي قبل آنها صورت نمي گيرد.

347تحليلگر ريسك در ارزيابي مجمع جهاني اقتصاد نظر دادند
رئيس سازمان امور مالياتي:حمايت هاي مالياتي براي ورود به بورس فقط شامل شركت هايي 

مي شود كه شفاف هستند

درحالي كه پيش از اين مطابق ابالغيه رهبري و 
مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران قوا، قرار بود بورس

سوابق مالياتي شركت هايي كه امسال قصد ورود 
به بورس را دارند، بررسي نشود اما رئيس سازمان امور مالياتي 
در اظهارنظــري عجيب مي گويــد: اين قانون صرفا شــامل 

شركت هايي مي شود كه شفاف باشند.
به گزارش همشهري، موضوع ورود شركت هاي جديد به بورس 
يكي از موضوعات اساسي براي اغلب بازارهاي مالي در سراسر 
دنياست چرا كه ورود شركت هاي جديد به بورس از يك طرف 
اقتصاد را شــفاف مي كند و از طرف ديگر منجر به بهينه سازي  
عملكرد شركت ها و درنهايت رشد توليد ناخالص داخلي مي شود 
بر همين اساس در همه كشور ها سياست ها و مشوق هاي خاصي 

براي ورود شركت ها به بورس درنظر گرفته مي شود.
مطابق پژوهش هاي انجام شــده ورود شــركت هاي جديد به 
بورس دست كم 7ويژگي اصلي براي شركت ها و 12ويژگي براي 
كليت اقتصاد دارد. سهولت در تأمين مالي از طريق انتشار اوراق 
بهادار، استفاده از معافيت هاي مالياتي، به روزرساني ارزش واقعي 
شركت ها، افزايش اعتبار و اعتماد عمومي، افزايش اعتبار داخلي 
و خارجي براي تأمين مالي، ســهولت در استفاده از تسهيالت 
بانكي و ســاير ابزارهاي تأمين مالي ازجمله ويژگي هاي ورود 

شركت هاي تازه به بورس است.
اين ويژگي ها دركنــار مزيت هاي بزرگ اقتصــادي كه ورود 
شــركت هاي جديد به بورس دارد مقامــات اقتصادي اغلب 
كشــورها را اقناع كرده اســت تا امتيازهاي ويژه اي براي اين 
كاردرنظر بگيرند اما در ايران تاكنون مشــوق هايي براي اين 
كار درنظرگرفته نشــده بود و در عين حال ورود شركت هاي 
جديد به بورس موانع مختلفي هم دارد. به همين دليل بسياري 
از شركت ها در طول سال هاي گذشــته ميل و رغبت چنداني 

براي ورود به بورس نداشتند و همين موضوع منجر شده است 
كه بازار ســرمايه ايران از نظر تعداد شركت هاي فهرست شده 
كوچك بماند و نسبت تعداد شركت هاي ثبت شده در بورس به 
كل اقتصاد چندان معقول نباشد. بر همين اساس شوراي عالي 
هماهنگي ســران قوا به تازگي در طرحي كه از سوي سازمان 
بورس ارائه شــده بود تصميم گرفت براي اينكه شــركت ها را 
ترغيب كند تا وارد بورس شــوند امتياز هايي را درنظر بگيرد و 
قرار شد شركت هايي كه امسال وارد بورس مي شوند در سوابق 

مالياتي گذشته آنها كنكاش نشود.
مطابق اين تصميم كه از سوي مقام معظم رهبري هم تأييد شده 
است پرونده مالياتي شركت هايي كه قصد ورود به بورس را دارند 
در سال هاي گذشته مورد كالبدشكافي دوباره قرار نمي گيرد و 
اين موضوع مي تواند يكي از نگراني هاي شركت ها را براي ورود 
به بورس حل كند. طبق اين مصوبه كه ابالغ هم شــده است، 
ورود سازمان امور مالياتي به پرونده هاي سال هاي ماقبل 1398 
تمام شركت هايي كه در سال جاري در بورس پذيرش مي شوند 
ممنوع شده و اين شركت ها فقط بابت صورت مالي سال1398 

خود ماليات پرداخت خواهند كرد.

 در شــرايطی كــه دولــت نيــز به 
عقب ماندگی توليد مســكن معترف 
اســت، بــا همــكاری وزارت جهاد 
كشاورزی و واگذاری زمين های حومه 
شهرها تالش می شود بستر موردنياز 
برای ســاخت مســكن ملی و حتی 
شهرک سازی وزارت راه و شهرسازی 

فراهم آيد
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او سمج ترين و عاشق ترين عاشق دنياست كه ما هرجا باشيم و هرجا كه 
دهان به آواز بگشاييم و يا دست در دست مهر داشته باشيم چنان ما را در 
آغوش مي گيرد كه از شرمندگي اين عشق بي مثال، مدهوش مي شويم. 
نام نامي اين عاشق جهاني كروناســت و نام اين يكي دلدار آتشين كه 
نگران ســرماخوردگي جنگل ها و بعضي اماكن در تابستان است، آتش 
اســت! خوب از اين دو گفتن، مالل آور و اندوه زاست پس اجازه دهيد 
براي گريز از اين روايت تلخ، كمي به عقب برگرديم شايد حالمان كمي 

شكرپنير شود با چاي كمر باريك. همين. به همين سادگي !
آن دور و ديرها ما ساده بوديم، زندگي بدون خشونت اتفاق مي افتاد و اگر تازه از راه رسيده اي 
زيادي صميميت به خرج مي داد، فكر نمي كرديم فريبكار است، چون نبود. دزدها هم آن قدر 
بي معرفت نبودند كه وقتي جيب پيرمردي را مي زدند، بليت اتوبوسش را هم ببرند. آن روزها نام 
واقعي علي بي غم، فردين و شيرين، فروزان بود. روزنامه فروش ها داد مي زدند؛ افزايش حقوق 
معلمان- معافيت سربازي متأهل ها. بله همه  چيز ساده بود، كسي ماسك نمي زد، همسايه ها 
يكديگر را فقط نگاه نمي كردند، مي ديدند؛ يعني احترام و مهرباني در آغوش جاي مي گرفت و 

ما از فرط سادگي، قلب های مان با هم مي تپيد و همه عاشق ها مجنون بودند.
عشق در قطار طوالني تر است

به  خاطر واگن ها
به  خاطر كوپه ها

به خاطر راهروها
و به خاطر تو

كه فقط قطار را بيشتر دوست داري.
100سال بعد شما بگوييد دهه50 و كمي60، بله در همين حدودها با اينكه آفتاب غروب در 
دود و غبار شهر گم مي شد، اما صبح ها خورشــيد كه باال مي آمد مي شد آن را بدون مزاحمت 
آسمانخراش ها در كوچه ها ديد كه چگونه چشم انداز را پر از زندگي مي كرد. آن روزها گرچه 
زندگي در بستر اجبارهاي نوين اجتماعي تغيير مي كرد، با اين حال راديو پشت سر تلويزيون 
داد مي زد و روزنامه ها همچنان خواننده داشت، تيترها كنار كيوسك ها راه مي رفت و خبر از 
ورود اتومبيل هايي جديد مي داد كه نامشان پژو پرشيا و پرايد نبود؛ ماكسيما و مزدا بود. زندگي 
هنوز به رنگ مهرباني بود و اگر كسي تنه مي زد دست كم به نشــانه پوزش سر تكان مي داد. 

شيرين و فرهاد هم با مترو به كافي  نت مي رفتند و براي دوستان دور و نزديك پيام مي دادند.
تو بايد بيايي، بايد بخندي

در نيم رخ غمگين تو وقتي مي خندي
پرنده اي به پرواز درمي آيد.

حاال و اكنون بيا و بنگر كرونا پيش از ما بيدار شــده و خبر مي دهد چند تن از ما از ديشــب تا 
صبح در آغوش او براي هميشــه خوابيده ايم و ما محزون تر از غروب بهشــت زهرا خود را به 
شب مي رسانيم. همين اســت كه عكس ها اغلب تكي و با فتوشــاپ به هم مي رسند. نبض 
دوست داشتن ديگر نمي زند! يعني اگر مي خواهيم زنده بمانيم و تي پا به كرونا بزنيم ناچاريم 
همچنان و فعال در جهان مجازي به ســر بريم، همچنان سعي كنيم زندگي كردن را فراموش 
نكنيم و همچنان بر اين باور باشيم كه زندگي يعني با تو بودن؛ تويي كه نامت عشق كه نامت 

مادر، پدر، دوست و يا برادر و خواهر است.
زندگي بودِن حضور مبارك شما در همين لحظه ای است كه داريد مرا مي خوانيد و كبوتري پشت 

پرده صدايتان مي كند.
دستم مثل برگي در پاييز درد مي كشد

نه درختان بادام با سايه هاي كوچكشان
نه عطري كه از باالي سرم بگذرد

سكوت مثل آب ريخته روي ميز پهن مي شود
و تمام اتاق را مي گيرد.

عشق در قطار 
طوالني تر است  به خاطر تو

فریدون صدیقی
استاد روزنامه نگاری

يادداشت 
اول

همه شعرها از غالمرضا بروسان

ور
اهپ

ر پن
 امي

س:
عك

 صــادق كرميار  سعيدشــيخ زاده  گيتــي خامنه 
 محمود عبدالحسيني  روزبه معيني  رجبعلي اعتمادي 
براي اوقــات فراغــت  یك عالمــه كتــاب و فيلم 
خــوب و اثرگــذار بــه شــما پيشــنهاد داده انــد

پاي صحبت هاي عباس غزالي؛ بازیگري كه این روزها 
در سریال شاهرگ  با نقشي متفاوت مهمان خانه هاي مردم شده است

دوست دارم 
خودم فيلم بسازم

بازیكنان تيم ملی بسكتبال سه نفره زنان از جذابيت های 
این رشته ورزشی و راه سخت رسيدن به المپيك می گویند

بايد غول ها را ببريم تا المپيكی شويم
 با دیدن فيلم و خواندن گزارش هاي 

 این صفحه گشتي در خانه موزه 
دكتر شریعتي بزنيد

خانه مردی كه 
فراموش نشد

06

داوود غفارزادگان، نویسنده شناخته شده 
ادبيات كودك و نوجوان معتقد است  كه اگر 

كتابي خوب باشد، بچه ها اهل مطالعه هستند

به گيرنده 
دست نزنيد...

07

 سریال »آقازاده« بهانه ای شد 
 تا نگاهی به حراج های آثار هنری

با رقم های نجومی بيندازیم

هیجان میلیاردی 
در حراجی

10

همه چيز درباره سالم ترین نقش برجسته 
باقيمانده از هخامنش به نام »باِر عام«

 كه در موزه ایران باستان نگهداري مي شود

نقش پادشاه 
روی سنگ

08

بازخواني زندگي احمد متوسليان، از 
فرماندهان بزرگ معاصر ایران؛

 به بهانه یك ادعاي تلخ

از كرانه های 
غربی

13

12



گل خانه6

شريعتي شناسي
علي شريعتي َمزيناني، مشهور به دكتر علي شريعتي 
در سوم آذر سال ۱۳۱۲ در روستاي كوچك و كويري 
كاهك از توابع مزينان در نزديكي سبزوار  زاده شد. 
پدرش محمدتقي شريعتي، مؤسس كانون نشر حقايق 
اسالم و مادرش زهرا اميني، زني روستايي متواضع 
و حســاس بود. پدر پدربزرگ علي، مالقربان علي، 
معروف به آخوند حكيم، مردي فيلســوف و فقيه 
بود كه در مدارس قديم بخارا و مشــهد و ســبزوار 
تحصيل كرده بود و از شــاگردان برگزيده مالهادي 
سبزواري محسوب مي شد. شــريعتي تحصيالت 

ابتدايي خود را در دبســتان ابن يمين در مشهد در 
ســال۱۳۱۹ آغاز كرد و به دنبال آن در سال ۱۳۲۵ 
وارد دبيرستان فردوسي مشهد شد. او پس از اتمام 
ســيكل اول دبيرستان در ســن شانزده سالگي؛ با 
هدف ادامه تحصيل وارد دانشسراي مقدماتي شد. 
او تحت تأثير ســنت هاي خانواده اش، به ويژه افكار 
نوگرايانه پدر و پدربزرگش قــرار گرفت. همزمان با 
آغاز تحصيالت عاليه، فعاليت هاي مطبوعاتي اش را 
هم در روزنامه خراسان شروع كرد. سپس در جريان 
وقايع ۳۰ تير سال۱۳۳۱ نخستين بازداشت او رخ داد 
و اين نخستين رويارويي او و نظام حكومتي بود. در 
۲4تير ماه ۱۳۳7 با همكالســي دانشگاه خود پوران 
شريعت رضوي ازدواج كرد. در سال ۱۳۳8 همزمان 

با كسب رتبه اول دانشــكده ادبيات با بورس دولتي 
به فرانسه اعزام شــد. در طول اقامتش در فرانسه با 
ســازمان هاي آزادي بخش مختلف آشنا شد و چند 
كتاب  ترجمه كرد. در سال۱۳۳۹ همسر و فرزندش 
احسان نيز به او در فرانسه پيوستند. در سال۱۳4۳ 
به ايران برگشت كه در مرز دســتگير و مستقيم به 
زندان قزل قلعه منتقل شــد. اوايل شهريور همان 
سال بعد از آزادي به مشهد برگشت. در سال۱۳44 
به عنوان كارشناس كتب درســي شروع به فعاليت 
كرد و در سال هاي بعد استاديار شد و تدريس  را آغاز 
كرد. از سال۱۳47 سخنراني هاي خود را در حسينيه 
ارشاد آغاز كرد كه بعدها حسينيه و سخنراني هاي 
دكتر به دستور ســاواك تعطيل شد. در سال۱۳۵۳ 

زنداني و در روزهاي آخر سال آزاد  شد. دكتر در ۲6 
ارديبهشــت ۱۳۵6 بعد از چند سال زندگي سخت 
در تهران به اروپا رفت و در ۲۹خرداد ۱۳۵6در بندر 
ساوت همپتون انگلســتان درگذشت. دليل رسمي 
مرگ وي حمله قلبي اعالم شد. مراسم تشييع جنازه 
در لندن برگزار شد. دكتر شــريعتي وصيت كرده 
بود كه او را در حسينيه ارشــاد دفن كنند، ولي در 
قبرستاني كنار آرامگاه حضرت زينب)س( در شهر 
دمشق به خاك سپرده شد. دكتر علي شريعتي در 
طول زندگي چهل و سه ساله خود كتاب هاي بسياري 
تاليف و ترجمه كرده است. سخنراني هاي اثرگذار و 
مستندهاي ساخته شده توسط او يادگاري پر ارزشي 

براي نسل آينده است.
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  زندگينامه ۵+ ۲۱ كارآفرين  
ايراني

نقل است كه روزگاري، مجرمي 
سالخورده را تحويل يك سرباز 
تنومند و حرفــه اي دادند تا به 
زندان ببرد. به او خيلي هم تأكيد 
كردند كه مراقب باشــد تا فرار 
نكند. در ميانه راه، ولي پيرمرد 
از دست مأمور فرار كرد. سرباز 
تنومند و قوي را محاكمه كردند 
كه چطور به پيرمــردي اجازه 
دادي كه از دست تو فرار كند؟ 
گفت براي اينكه او براي خودش 
مي دويد و من براي دولت. همه 
ماجراي اين كتاب همين است؛ 
اينكــه داريد براي چه كســي 
مي دويد؛ براي خودتان يا براي 
ديگران، دولت و.... اين كتاب، 
كه توسط حسين شيرمحمدي 
نــگارش شــده، ماجــراي 
انسان هاي خودساخته اي است 
كه در ايران زندگي كرده و براي 
خودشان دويده اند. اين كتاب 
را انتشارات نوآوران سينا نشر 
داده تا يك محتواي انگيزشي 
باشــد براي جوان ترها. در كل 
انسان خودســاخته، به كسي 
مي گويند كــه كارش را از هيچ 
يا يك شــرايط معمولي شروع 
كرده و بدون اتصال به جايي و 
كسي و چيزي، توانسته زندگي 
خوبي براي خودش بسازد. حاال 
كتابي پيش روي شماست كه با 
تجربيات انسان هاي خودساخته 
همين كشــور، تجربيات بومي 
خوبي را در اختيارتان مي گذارد. 
بيشترين نقدها به كتاب هايي 
از اين دســت، غيربومي بودن 
آنهاســت. حــاال ايــن كتاب 
مي خواهد چنيــن نقيصه اي را 

رفع كند.

  مدير خودت باش
دكتر علي شاه حســيني، از آن 
دســت ايرانياني است كه هم 
كارآفرين اســت، هم مشاور و 
ســخنران و هم دستي هم در 
صنعت آموزش داشــته و چند 
آموزشگاه زبان را تأسيس كرده. 
ضمن اينكه كتاب زندگينامه او 
هم چاپ شده كه نشان مي دهد 
چه مسير پر فراز و نشيبي را طي 
كرده است. او كارشناسان صدا 
و سيما هم هست و مي توانيد 
برنامه هاي او را در شبكه هاي 
مختلف دنبــال كنيد. ضمن 
اينكــه فايل هاي مربــوط به 
ســخنراني هايش نيز در كانال 
خود او و اينترنت موجود است. 
دكتر شاه حسيني اعتقاد زيادي 
به اين دارد كه هر كســي، بايد 
كســب و كار خودش و زندگي 
و مسير خودش را داشته باشد. 
به همين دليل بــود كه كتاب 
»مدير خودت باش« را 2سال 
پيش، با اســتفاده از مطالعات 
و تجربيات خودش به نگارش 
درآورد. او كــه متخصــص 
مديريــت نيز هســت، در اين 
كتاب به ما توضيــح مي دهد 
كــه در دنياي امــروز، چطور 
بايــد رفتار كرد و با مســائل و 
مشــكالت چگونه كنار آمد. او 
رويكــرد »مديريت بر خود« را 
دنبال مي كند كه هم شــامل 
جنبه اقتصادي زندگي است، 
هم شامل جنبه هاي عاطفي، 
تربيتــي و... . كتاب را نســل 
نوانديش نشــر داده است. اگر 
مي خواهيــد از تجربيات يك 
مدير ايراني ســود ببريد، اين 
كتاب حسابي به كارتان مي آيد.

۲ پيشنهاد

حكايت خودساختگان

مديريت ايراني

۱ پيشنهاد

اين باركد را اسكن كنيد و مجازی به خانه موزه دكتر شريعتی برويد

 با ديدن فيلم و خواندن گزارش هاي اين صفحه گشتي 
در خانه موزه دكتر شريعتي بزنيد

خانه مردی كه 
فراموش نشد*

در ادامه موزه گردي هايمان ســري به »خانه موزه دكتر شريعتي« زده ايم تا از 
نزديك با زيست و ناگفته هاي زندگي دكتر بيشتر آشنا شويم؛ خانه اي كه دكتر 
شريعتي سال ها در آن زيســت و در اتاق كوچك آن انديشه ها و افكارش را بر 
صفحات سپيد كاغذ نشاند. اين خانه نه به خاطر بافت يا ويژگي معماري اش بلكه 
به خاطر حضور شخصيت دكتر شريعتي تبديل به موزه شده است. بازسازي كامل اتاق كار دكتر از جاذبه هاي 
زيباي اين موزه است. همچنين اسناد و مداركي از دوران تحصيل، مكاتبات ساواك درباره اين بنا، آثار و 
كتاب هاي دكتر و كتاب هايي كه درباره اين انديشمند نوشته شده نيز در معرض بازديد عموم گذاشته شده 

است تا مردم بيشتر با افكار و انديشه هاي اين انديشمند و نخبه عصر حاضر آشنا شوند. 
*در شعري كه از شريعتي به جاي مانده است آرزو مي كند كه از ذهن ياران فراموش شود: 

بهتر كه از ياد ياران فراموش باشم چوياري مرا نيست همدرد  

الناز عباسيان
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   پيشينه خانه موزه 
خانه موزه دكتر شريعتي ازجمله بناهاي احداث شده در حد فاصل سال هاي 133۵ تا 13۴۰ است كه در سال13۵2 توسط 
پوران شريعت رضوي همسر دكتر خريداري مي شود؛ خانه اي ساده كه ارزش معماري يا تزيينات و طراحي ويژه اي ندارد اما 
در عوض ارزشي معنوي دارد كه با يك دنيا نمي شود عوض كرد. ارزش معنوي آن صرفاً به لحاظ شخصيت علمي، اجتماعي و 
ملي دكتر شريعتي است كه مدتي در آن ساكن بوده و از اين رو در 2۷ مرداد 13۸3 در فهرست آثار ملي ثبت شد. نهايتاً پس از 
بازسازي و ضدزلزله شدن، در تاريخ هفتم اسفند 13۸۵ توسط شهرداري تهران به عنوان يك مجموعه فرهنگي و موزه بازگشايي 

شد. هرچند خانه موزه دكتر شريعتي، در سال هاي پس از خريد بازسازي شده اما چهره قديمي اش را حفظ كرده است.

   خانه اي در مركز شهر
پيدا كردن خانه موزه دكتر شريعتي كار دشواري نيست. كافي 
است از خيابان هاي مركز شــهر به خيابان جمالزاده برويد. 
همانجا در ميان هياهوي ماشين ها و همهمه آدم هاي شهر، 
تابلوي كوچكي از سر كوچه نادري شما را به خانه اين اديب 
بزرگ راهنمايي مي كند. كوچه قديمــي كه حاال خانه هاي 
نوســاز و آپارتمان مدرن آن همسايه شــريعتي تاريخ ساز 
شده اند. دكتر علي شريعتي در سال هاي پاياني عمر، اندكي 
پيش از آخرين زندان و چند سال بعد آزادي از زندان، در اين 
خانه زندگي مي كرد. اين خانه موزه از آن جهت اهميت فراواني 
دارد كه محل سكونت يكي از متفكران انقالب اسالمي و محل 
رفت وآمد جمعي از انقالبيون محسوب مي شده است. پس از 
پيروزي انقالب، اين خانه به محل گردهمايي هاي فرهنگي - 
سياسي تبديل شد و جرقه شكل گيري سازمان هالل احمر نيز 
در همين خانه زده شد. در ســال هاي اول پس از انقالب، هر 
دوشنبه خانه موزه دكتر علي شريعتي، محل مباحث فرهنگي 

سياسي و تردد سياستمداران بود.

   يك خانه آشنا
گرچه ورودي خانه بازسازي شــده و اما شكل خانه 
براي بسياري از ما آشناست؛ خانه اي 2طبقه و وياليي 
با حياطي حــدوداً 6۰متري با گلدان هــا و گل هاي 
زيبا. درست شبيه بسياري از خانه هايي كه ديده ايم 
و حتي در آنها رفت وآمد داشته ايم. ساختمان اصلي 
پنجره هاي بزرگ با چهارچوب فلزي كه تقريباً تمامي 
ديوار آفتاب گير خانه را در بر گرفته اند، چند پله كه خانه 
را از محوطه حياط جدا مي كند و پله هايي كه به سمت 
زيرزمين مي روند. در همان بدو ورود در حياط خانه، 
مجسمه صاحبخانه را در مقابل مان مي بينيم؛ دكتر 
شريعتي با چهره اي مصمم و در عين حال مهربان كه 
دستان هنرمند مجسمه ساز به زيبايي اين دو را با هم 
تلفيق كرده است. در سمت راست ماشيني سرمه اي 
رنگ متعلق به دوران زندگي دكتر در تهران قرار دارد 
كه زير ســايبان و روي ريل هاي نگه دارنده قرار دارد. 

خودرويي كه به دقت تميز شده و برق مي زند.

   ماشين تحرير دهه ۶۰ ميالدي
شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد، دكتر شريعتي 
اين ماشــين تحرير را در فرانســه و در اوايل دهه 
6۰ ميالدي خريداري كرده است. پايان نامه هاي 
دكتري او و همســرش با همين ماشــين تايپ، 
حروف چيني شده است. حاال بعد از سال ها شريعتي 
و آثار او موضوع پژوهش هاي دانشگاهي در ايران 
و جهان بوده و هســت. پايان نامه هاي بسياري در 
مقاطع مختلف تحصيلي )ليسانس، فوق ليسانس و 

دكتري( به نسبت آراي شريعتي و ديگر متفكران ايراني- اسالمي يا تأثيرات اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي پروژه او پرداخته اند.

   خودروي مسكوويچ دكتر شريعتي
در گوشــه اي از حياط، خودروي ســرمه اي رنگ 
مسكوويچ دكتر شــريعتي به شــماره شهرباني 
322۵9مشهد قرار دارد. يك خودروي استيشن 
قديمي كه دكتر شــريعتي در زمان حياتش از آن 
اســتفاده مي كرده اســت. دكتر اين خودرو را در 
سال13۴۵ در مشهد براي خود قسطي و به قيمتي 
بسيار پايين خريداري كرد. در آن سال آموزش و 
پرورش اين ماشين هاي روسي را به دليل قيمت و 

كيفيت نازلش در اختيار فرهنگيان قرار داده بود و به همين دليل يك بار بيشتر از روسيه وارد نشد. 
در نتيجه ماشين متداولي نبود و از همين رو تردد او در شهر مورد توجه قرار مي گرفت. اين ماشين 
روسي براي اويي كه متهم به داشتن تمايالت چپ بود، از ســوي مخالفانش سندي بر اثبات اين 

مدعي تلقي مي شد. 

   يك اتاق و ده ها خاطره انقالبي
همين جا كه مجسمه علي شريعتي را گذاشته اند، 
بسياري از جلســات او با ديگر انقالبيون تشكيل 
مي شــد؛ مجســمه اي كه از موزه عبرت به اينجا 
آورده شده است. جلسات عمومي سخنراني هاي 
كانديداهاي دور اول رياســت جمهوري ايران هم 
در اين خانه برگزار مي شد كه يكي از معروف ترين 
اين جلسات جلسه ســخنراني »احمد خميني«، 
»آيت اهلل الهوتي« و »آيت اهلل مجتهدي تهراني« 

است . دكتر شريعتي به علت دســتگيري هاي فراوان، مجموعاً 2 سال در اين خانه زندگي كرد. 
آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب، يك بار پس از آزادي از زندان، براي دادن خبر ســالمتي 
دكتر شريعتي، كه ايشان نيز در همان زندان بودند، به اين خانه رفتند و با خانواده دكتر شريعتي 

گفت وگو كردند.

   ضبط صوت؛ هديه شاگرد به استاد
يكي از لوازم اين خانه مــوزه ضبط صوت قديمي 
است كه از طرف شاگردش سيدامين شجاعي به 
خانه موزه اهدا شده است. ارتباط اين ضبط با استاد 
در اين اســت كه دروس اسالم شناسي كه دكتر 
شريعتي در دانشگاهي در مشهد تدريس مي كرده 
توسط اين ضبط صوت ضبط شده است. شجاعي 
دانشــجوي دانشــگاه ادبيات فردوسي مشهد در 
دهه ۴۰ بوده كه در سال هاي 13۴6 تا 13۴9 در 

كالس هاي دكتر شريعتي شركت مي كرده است. او تصميم مي گيرد با پول شخصي خود اين ضبط 
صوت را به قصد ضبط دروس اسالم شناسي شريعتي خريداري كند. 

   راديوگرام؛ هديه ازدواج با پوران
اين راديوگرام اهدايي دكتر غالمرضا شريعت رضوي 
برادر بزرگ پوران شــريعت رضوي به مناســبت 
ازدواج خواهرش با شريعتي در سال 133۷ است. به 
گفته پوران شريعت رضوي همراه با اين راديو گرام 
صفحات تصنيف موسيقي چون كرساكف و والس 
اشتراس و … اهدا شــده بود و اين راديوگرام همراه 

هميشگي اين خانواده باقي مانده است.

ساعت بازديد
شنبه تا پنجشنبه 9 صبح تا ۷ عصر

نحوه دسترسي
بهترين دسترسي به موزه ايستگاه متروي 
توحيد است. بازديد از موزه دكتر شريعتي 

رايگان است و عالقه مندان براي حضور در اين 
خانه مي توانند پيش از حضور براي هماهنگي 

بيشتر با مسئوالن موزه تماس بگيرند.

نشاني موزه
خيابان جمالزاده شمالي، نرسيده به فاطمي، 

كوچه نادر، پالك 9.
شماره تماس: ۰21-669۴۵1۵1

   طبقه اول خانه موزه
براي ورود به خانه دكتر بايد از پله ها باال برويــم. قبل از ورود به خانه 
تابلويي پر از نوشته وجود دارد كه توصيه مي كنم قبل از ورود مطالعه 
كنيد. مطالبي در مورد زندگي دكتر و تاريخ معاصرمان با ادبياتي شيوا 
براي بازديدكنندگان تهيه شده اســت. راهرويي باريك ما را از حياط 
به داخل خانه مي برد. سمت چپ چند دست كت و كراوات هاي دكتر 
داخل محفظه شيشــه اي تصويري از صاحبخانــه را برايمان تداعي 
مي كند. وسايل و اثاث منزل كه بســياري از آنها از همان موقع باقي 
مانده، زمان را در سال هاي دهه ۵۰ نگه داشته است. البته بخشي از اشيا 
و لوازم موجود خانه لوازمي است كه همسر دكتر از مشهد به اين خانه 
منتقل كرده بوده؛ فرش ها، تلويزيون، تخت يكنفره روسي، ضبط صوت، 
پشتي ها، تشك و لحاف دكتر، سماور، اشياي عتيقه، تخته هاي كتابخانه 
عكس ها و ماشــين تحرير. راهرو را طي مي كنيم. خانه پرنور و روشن 
و دلباز است و شــايد يكي از علت هاي آن وجود پنجره هاي بزرگ و 
آفتابگير با چهارچوب فلزي باشد كه تمام ديوار را پوشانده اند. كف خانه 
با فرش ايراني پر از طرح هاي زيبا و تركيب رنگي بي نظير پوشانده شده 
و يك دست مبل چرمي قهوه اي كه روي مبل ها چند كوسن مشكي با 
گلدوزي گل هاي قرمزش بازتابي از نشاط به اتاق بخشيده است. روي 
يكي از ميزهاي كناري تلفن مشكي قديمي اي وجود دارد و ميز عسلي 
وسط كه با ظرف پايه دار نقره اي رنگ تزيين شده خانه را به سبك امروز 
نزديك تر كرده است. در انتهاي اتاق نشيمن 2 اتاق وجود دارد با درهاي 
ســفيدرنگ چوبي كه بيشــتر از نصف درها را شيشه مشجر تشكيل 
مي دهد. يك تلويزيون قديمي متعلــق به دهه 3۰ همراه با ميزش در 
كنار در اتاق ها قرار دارد. در همين طبقه بخش اداري موزه و اتاق مهمان 
تعبيه شده است. از ديگر اشياي اتاق مي توان به پاتختي و چرخ خياطي 
قديمي همراه با ميزش و ست سماور كه در گوشه چپ ديوار منتهي به 

در قرار داده شده است، اشاره كرد.

   طبقه دوم خانه موزه
تماشاي بخشي از خانه دكتر شريعتي ما را مشتاق مي كند تا به طبقه 
دوم برويم. از پله ها كه باال مي رويــم در انتهاي پله ها 2 اتاق با در چوبي 
سفيد رنگ، كنار هم ديده مي شوند. در اولي رو به اتاقي بزرگ باز مي شود 
كه سعي شده مشابه اتاق كار دكتر شريعتي در آن زمان باشد. از شيشه 
روي در ميز كار، انبوه كتاب ها و مجسمه دكتر را مي بينيم و وارد اتاق دوم 
مي شويم كه اتاق خواب بوده و يك تخت دونفره با رو تختي سفيد و آبي 
دارد. كمد چوبي و فرش ايراني از ديگر متعلقات اتاق است. از اين اتاق 
پنجره شيشــه اي بزرگي رو به اتاق كار وجود دارد كه تقريباً تمام طول 
ديوار را به خود اختصاص داده و مي توانيم تمام اتاق را با جزئيات مشاهده 
كنيم. تماشاي اين اتاق يكي از لذت بخش ترين و جذاب ترين بخش بازديد 
از خانه موزه است. كتابخانه و سماور و قوري داخل اتاق و مجسمه مومي 
دكتر كه متواضعانه روي زمين نشسته و گويي با فردي صحبت مي كند 
همگي در اين اتاق قابل مشاهده اند. ضبط صوتي هم كنار دستش قرار 
دارد كه گويا كارهاي مســتندش را با آن ضبط مي كرده اســت. طبقه 
دوم عالوه بر اين اتاق ها شامل 2 بخش ديگر مي شود؛ بخشي كه داراي 
ميز و چند صندلي و ويترين هايي پر از اشياي متعلق به دكتر است. در 
ويترين ها ظروف شخصي دكتر، پاســپورت، تعدادي كتاب كه توسط 
ايشان حاشيه نويسي شــده، ضبط صوت، دوربين ها و غيره در معرض 
ديد عموم قرار گرفته است. روي ميز مطالعه بزرگي كه پشت 2ستون در 
مقابل ويترين ها قرار دارد چند كتابچه بسيار بزرگ وجود دارد. شما در 
اين بخش اجازه داريد روزنامه هاي قديمي اي كه به دوران حيات و پس از 

مرگ دكتر شريعتي مربوط مي شود ورق بزنيد و مطالعه كنيد. 
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 داوود غفارزادگان، نويسنده شناخته شده ادبيات كودك و نوجوان معتقد است 
كه اگر كتابي خوب باشد، بچه ها اهل مطالعه هستند

به گيرنده دست نزنيد
فرستنده مشكل دارد

براي داوود غفارزادگان با بيش از 3دهه نوشتن و تجربه هاي متنوع و موفق در دنياي ادبيات، 
نقطه رضايت مندي از نويسندگي، نارضايتي است. او كه به عنوان نويسنده اي پركار و موفق 
شناخته مي شود كم حرف مي زند اما صريح و بي تعارف، معتقد است اگر روزي در نويسندگي به 
رضايت برسد يعني بايد نوشتن را كنار بگذارد و رها كند. هرچند داوود غفارزادگان تجربه هاي 
موفقي در حوزه هاي مختلف ادبيات داشته و جايزه 20سال ادبيات داستاني را براي مجموعه داستان »ما سه نفر هستيم« 
گرفته كه مخصوص بزرگساالن است اما نام او به عنوان يكي از مؤثرترين نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان شناخته 
مي شود. او بيش از 25اثر براي اين گروه سني نوشته و چه بهانه اي بهتر از روز ادبيات كودك و نوجوان، براي گفت وگو با 

اين نويسنده. گفت وگوي ما را با اين نويسنده، درباره نوشتن براي كودكان و نوجوانان بخوانيد.

نيلوفر ذوالفقاري

  پابرهنه ها
يكــي از كتاب هــاي معروف 
ادبيات داســتاني جهان را بايد 
»پابرهنه هــا« بدانيم، اثري كه 
زاهاريا اســتانكو نوشته است 
و احمد شــاملو هــم برگردان 
كرده. اين كتاب را يك نويسنده 
رومانيايي نوشــته اســت. اين 
كتــاب در ژانــر واقع گرايــي 
سوسياليستي نگارش شده كه 
زماني در كشورهاي كمونيستي 
و چپ گرا به شدت رايج شد. اين 
كتاب بعد از انتشــار، به زودي 
فراگير شــده و به 30زبان زنده 
جهان ترجمه شد. نقل است كه 
مي گويند شاملو هنگام ترجمه 
اين كتــاب، آرزو مي كرده كه   
اي كاش اين اثر، بيوگرافي خود 
او بود. كتاب، ماجراي جوانكي 
كشاورز اســت كه دارد از زبان 
عمه خود، داستان زندگي پدر و 
مادر و پدربزرگ و مادربزرگش 
را مي شــنود. مادر او وقتي كه 
15ســاله بــوده ازدواج كرده 
و 2ســال بعد، بيوه شــده. در 
نتيجه با 2 بچــه پيش والدين 
خود بازگشته اســت. سپس با 
يك مــرد ديگري كــه 2فرزند 
داشــته و زنش را از دست داده 
بود، ازدواج مي كند. اين جوانك 
كشاورز، ضمن اينكه در جريان 
اين روايت ها قــرار مي گيرد، از 
نزديك خشونت كشاورزاني را 
كه تحت ناعادالنه ترين شرايط 
دارنــد كار مي كنند، مي بيند و 
سبك زندگي رقت انگيز آنها را 
مشاهده مي كند. اين اثر، در واقع 
بازنمايي ظلم و ستمي است كه 

بر كشاورزان مي رود.

  خروس شاعر
بارها گفته ايم كه هميشه بايد 
مســلح به كتاب هايــي براي 
كودكان و نوجوانــان خودتان 
باشــيد. به همين دليــل بايد 
بدانيد كه چه كتاب هايي در اين 
حوزه چاپ شــده و آنها را براي 
فرزندان خودتــان تهيه كنيد. 
مژگان شــيخي از نويسندگان 
حوزه كودك نيز كتاب هايي را 
در اين حوزه منتشــر كرده كه 
مي تواند حســابي به كار شما 
بيايد. يكــي از جديدترين اين 
كتاب ها بازآفريني 67 داستان 
از كتاب »كتاســرت ســاگر« 
براي كودكان است كه به زودي 
منتشر خواهد شد. كتاب ديگري 
كه از اين نويسنده منتشر شده، 
»خروس شاعر« است. خود وي 
درباره موضوع اين كتاب گفته: 
»در اين رمان، تــاج گل، يك 
خروس جوان يازده ماهه است؛ 
يعني دقيقاً يازده مــاه و هفده 
روز. او با گاو و گوســفند و مرغ 
و خروس هاي ديگر، همچنين 
ساير دوستانش در يك مزرعه 
سرسبز زندگي مي كند. تاج گل، 
عاشق شعر و شــاعري است و 
وقت و بي وقت روي چوب بلند 
يا ســايه درختي مي نشيند و 
شعر مي گويد. شب ها يواشكي 
از توي مرغدانــي در مي رود و 
زير نور ماه قدم مي زند. به صداي 
جويبار گوش مي دهد و شــعر 
مي گويد، تااينكه در اثر اتفاقي 
ديگر نمي خواهد شعر بگويد. او 
در واقع اين كتاب را، مناســب 
كودكاني مي داند كه مشــكل 
جســمي دارند و بايــد مورد 
پذيرش جامعه و اطرافيان قرار 

بگيرند.

2 پيشنهاد

داستان كشاورزان

شاعري كه نااميد شد

1 پيشنهاد

روايت هايی از زندگی نويسنده
در كالس اول راهنمايی يك دفتر 200يا300برگی داشتم. نمی  دانم بعد چكارش كردم. هر چيزی  
كه به ذهنم می  رسيد مثاًل به شكل داستان، در آن می  نوشتم. تنها چيزی  كه از آن  دفتر در خاطرم 
مانده، عنوان آذری يك قصه اســت: قارقا گلين  آپاره يعنی كالغ ها عروس می  برند. ســر كالس 
مدرسه قصه می نوشتم و زنگ انشا منجی همكالسی ها بودم. انشاهای طوالنی 10تا12صفحه ای 
می نوشتم و وقتی می خواندم كل وقت كالس گرفته می شد و بچه ها نفس راحت می كشيدند. 
راهش را هم ياد گرفته بودند. تا معلم انشــا وارد كالس می شــد همه يك صدا می گفتند: 
آقا، فالنی بيايد انشا بخواند. معلم ها هم بدشــان نمی آمد.  چيزهايی در مايه طنز و هجو 
می نوشتم و چند باری هم سر همين انشاها گير افتادم. من بچه پنجم خانواده ای ده نفره 
بودم. نه  يا ده  ســاله  بودم كه پدرم فوت كرد. انگار زمانی در ايران رسم بود هركس پدرش 
می  مرد، می  رفت معلم می  شــد و هركس هم معلم می  شد ســر از نويسندگی  درمی  آورد! 
مثل قطار در فيلم های هندی، يك چيز كليشه  ای و تكراری. در سن پايين رفتم دانش سرای 
مقدماتی و هنوز 1۸سالم نشده بود كه شدم معلم روستايی. چهارده پانزده سالی از عمرم به معلمی  
در روستاها گذشت. اوايل انقالب چند داستان با اسم مستعار چاپ كردم كه نه نسخه ای از آنها 
دارم و نه قصه ها را يادم هست. اولين داستانی كه با اسم خودم چاپ كردم عنوانش بود »خاطرات 
خانه اموات«. داستانی تلخ و عصبی و هجويه ای درباره كتاب و كتاب خوانی. اولين رمانی هم كه 
برای نوجوانان نوشته بودم سال 6۹ يا 70 بود؛ تجربه مستقيم من از دوران معلمی.  با چه شور و 
اشتياقی هم نوشتمش و كتاب هم خوب خوانده شد. حتی فيلم و سريال هم از روی آن ساختند. 
بخشی از خوانندگان آثار بزرگسال امروز من همان خواننده های نوجوان كتاب های كودك و 

نوجوانم هستند. انگار من با اين بچه ها بزرگ شدم و تجربه اندوختم.

10 فرمان نويسنده
به گمانم هر نويسنده ای ده فرمان خودش را بايد پيدا كند. برای اينكه يك سری تجربه ها تجربه های 
عملی و كاربردی  است. مثال همينگوی می گويد: »داســتانت را جايی قطع كن كه فردا كه دوباره 

نشستی پشت ميز مثل ابله ها به سفيدی ديوار خيره نمانی« اما ده فرمان داوود غفارزادگان:
1. عقد اخوت با سطل زباله… خيلی ها از اين راه نويسنده شده اند. چون می دانستند هيچ مرغی تخم 
طال نمی كند. 2. موقع نوشتن هرچه را كه ياد گرفتی بريز دور. مثل موالنا بگو مفتعلن مفتعلن كشت 
مرا. بزن به سيم آخر . 3. دوپينگ نكن. به عبارتی موقع نوشــتن چيزی نخوان. مبادا شيطان برود 
زير جلدت كتاب های نويســنده های دل خواهت را برداری كه ببينی آنها خوب نوشته اند يا تو بهتر 
می نويسی. 4. تا راوی درست داستانت را پيدا نكرده ای كارت، سروسامان نخواهد گرفت؛ اما راوی  فقط 
دهانی برای گفتن نيست و مثل هر آدم ديگری پنج حس دارد. 5. صدای خودت را پيدا كن. به گمانم 
سخت ترين جای كار همين جاست. چون كمتر نويسنده ای موفق به پيداكردن صدای خودش در ميان 
هزاران صدا می شود. 6. هنرمندانه زندگی كن. مثل يك مؤمن آداب و سلوك نوشتن را رعايت كن. 
هركسی آداب خودش را دارد. تو هم آداب خودت را پيدا كن. اينجا نبايد مقلد بود. بايد اجتهاد كنی 
خودت برای خودت. 7. بگويم برای خدا بنويس می شود دعوت به امر محال. الاقل برای جشنواره ها 
ننويس. برای هيچ كس ديگر ننويس. برای خودت بنويس. اين توصيه غيرحرفه ای را جدی بگير. ۸. 
اگر مجبور شدی به خاطر نوشتن بجنگی، بجنگ! از گوشه دنج نوشتن ات چهار چنگولی دفاع كن. 
۹. نوشتن شفاست. سر كسی منت نگذار. تو برای اين می نويسی كه خودت را شفا بدهی. 10. و آخر: 
روزی سه بار دندان هايت را مسواك بزن. ورزش كن. خوب بپوش. مسافرت برو. كتاب بخوان، موسيقی 
گوش بده. فيلم ببين. تئاتر برو. يادداشت بردار. دنبال مخدرات نرو. زبان خارجی ياد بگير و... تا از اين 

كوه يخی كه تو باشی، آن نه حصه زير آب باشد و همين يك حصه بيرون.

ادبيات، پناهگاه نيست
من ادبيات را پناهــگاه نمي بينم. 
پناهگاهــي براي رســيدن به قله 
وجود دارد كه كوهنــوردان از آن 
اســتفاده مي كنند، پناهگاهي هم 
براي فرار از شرايط وجود دارد، مثال 
پناه بردن به مواد مخدر. بستگي به 
نوع نگاه آدم ها دارد. ادبيات امروز، 
ادبياتي يكسويه نيســت، اينطور 
نيست كه يكي دهان باشد و ديگران 
گوش. ادبيات، از مخاطب خالقيت 
مي طلبــد و مخاطب در داســتان 
مدرن امروزي، نقش دارد. نويسنده 
بدون مخاطب خالق، كارش لنگ 
است. به معناي كالسيك، مي توان 
به ادبيات به چشم پناهگاهي براي 
انرژي گرفتن و بيشتر جلورفتن نگاه 
كرد. اما اينكه افراد ســرگردان به 
ادبيات پناه بياورند درست نيست. 
اتفاقا سرگردان ها سراغ ادبيات زرد 
مي روند و ســرگردان تر مي شوند. 
منظورم كتاب هاي عامه پســندي 
نيســت كه به اشــتباه به نام زرد 
معروف مي شــوند، اتفاقا خيلي از 
كتاب هاي زرد كتاب هايي هستند 
كه در زرورق روشنفكري و با سر و 
صدا هم منتشر مي شوند. ادبياتي 
كه در خدمت بازار است، مي تواند 

آدم هاي سرگردان را سرگرم كند.

دنياي بزرگسال شده ام از همين چشم شده ام.
  نوشــتن براي كــودكان و 
نوجوانان چه بايدهــا و نبايدهايي 

دارد؟
به گمانم ادبيات زياد اهل بايد و نبايدها نيست 
و نمي توان بــراي آن محدوديت تعريف كرد. 
اما مخاطــب، دايره واژگان تجربــه زندگي و 
نوع نگاهش مي تواند متفاوت باشــد. كودكان 
و نوجوانــان نگاه متفاوتي دارنــد و مي توانند 
شفاف تر و خيال انگيزتر از بزرگ ترها ببينند. 
ولي خب دايره كلمات آنها نسبت به بزرگساالن 
متفاوت است. اما متأســفانه ما پدر و مادرها و 
معلم ها گاه دوســتي مان دوستي خاله خرسه 
است و اين دوره را كه بهترين دوره عمر است، 
خراب مي كنيم. بايد و نبايدهاي ادبيات كودك 
و نوجوان در همين حد اســت كــه بدانيم با 
مخاطبي با دايــره واژگان و تجربه زندگي كم 
و جنس نگاه متفاوت روبه رو هســتيم. البته 
من اين نگاه را نــدارم كه كــودك و نوجوان 
فهم كمتري دارند و بايــد به آنها درس دهيم. 
نوجواني دوره گذر اســت؛ از يك دنياي پر از 
تخيل و هيجــان و گاه انتزاعي به يك دوره پر 
از مالل و رنج. هرچه از نظر آموزشي و تربيتي 
در خانواده، مدرســه و جامعه اين دوره از عمر 
پرنشاط تر و ســالم تر و پربارتر باشد، به نظرم 

وضعيت جامعه هم بهتر مي شود. 
  چطور مي توان مخاطب كودك 
و نوجوان امروزي را كه نســبت به 
نسل هاي قبل گزينه هاي سرگرمي 
متعددي دارند، به ادبيات و داستان 

عالقه مند كرد؟
به نظر من بــه جاي پيــدا كــردن راه هايي 
براي جذب كودكان و نوجوانــان با اين تعدد 
گزينه هاي ســرگرمي به طــرف ادبيات، ما 
نويسنده ها بايد با دنياي جديد آشناتر شويم. 
نويسنده بايد زبان امروز بچه ها را بشناسد، با 
نصيحت و امر و نهي نمي توان بچه ها را مجبور 
كرد فضاي مجازي يا سرگرمي هاي ديگرشان 
را كنار بگذارند. راه حل، جذب كردن بچه ها به 
ادبيات با ترفند و فريب نيست. مثال چه كاري 
مي توانيم انجام دهيم؟ به بچه ها باج دهيم يا 
قصه هايي بنويسيم كه از بازي هاي صدمه زننده 
و خشن رايانه اي بهتر باشد؟ همين مي شود كه 
ناگهان مي بينيم عده اي نويسنده كوششي يا 
رانده شــده از ادبيات بزرگسال، سراغ نوشتن 
رمان وحشت براي كودكان و نوجوانان مي روند 
و فقط به بازار فكر مي كنند. من مشــكل را در 
بچه ها نمي بينم بلكه مشــكل در ماســت كه 
براي آنها مي نويســيم. مشــكل در گيرنده ها 
نيست، در فرستنده هاست. اگر قرار است كار 
آموزشــي انجام گيرد، بايد براي نويسندگان 
اين حوزه برگزار شود. يك ســطر نقد درباره 
كار كودك و نوجوان نمي بينيــم. چند گروه 
نويسنده اين حوزه هســتند با چند ناشر كه 
از رانت فربه شده اند و همه كارها را  در دست 

گرفته اند. به ياد بياوريد چه شروع پرشوري در 
اين حوزه از ادبيات داشتيم، اما كم كم متوقف 
شد و ديگر خبري از چهره هاي جديد به نسبت 
شــروع آن نشــد و افتاديم به تكرار اراجيف 
باندهاي كودك صفت شبه ادبي وابسته به بازار 
و سياست. اگر اتفاقي قرار است در حوزه كودك 
و نوجوان بيفتد، بايد از ســمت نويســندگان 
باشــد، بچه ها هم كتاب مي خواننــد و هم به 

سرگرمي هاي ديگرشان مي رسند.
  شــما در تجربه نوشتن براي 
اين گروه سني، سعي كرديد از چه 

كارهايي دوري كنيد؟
نســل ما، نســل آرمانگرايي بود. من در زمان 
انقالب، تقريبا 1۸ساله بودم، انقالب و جنگ 
و اين 40ســال را ديده ام. در مســير نوشتن، 
افتادم و برخاستم. تمام سعي خود را كردم تا 
عرصه اي كه وارد آن شده ام، درست بشناسم. 
نســل ما ورود كج و معوجي به ادبيات داشت. 
من سعي كردم از اشتباهاتم درس بگيرم؛ هر 
چند تعبير به وادادگي شد. نه عزيزم با وسايل 
جوشكاري نمي شود نجاري كرد. من وا ندادم 

تو ياد نگرفتي.
  خودتان در كودكي و نوجواني 
چــه كتاب هايــي مي خوانديد و 

كتاب ها را چطور تهيه مي كرديد؟
من كرم كتاب بــودم! خيلي كتاب مي خريدم 
و مي خواندم. يكي دو كتابفروشــي در اردبيل 
بود كه مشتري دائم شان بودم. كودكان نسل 
ما بيشــتر كتاب ها را از كتابخانه هاي كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي گرفتند 
كه كتاب هاي خوبي داشت و در بخش ترجمه 
هنوز خيلي از آن كتاب ها خواندني  هســتند. 
ولي بگويم مثــل هر نوجــوان ديگري اغلب 
سراغ كتاب هاي غيرســن خودم هم مي رفتم 
چون دوست نداشــتم به شعورم توهين بشود 
و يكي به بهانه كتاب نوشتن برايم منبر برود و 
دست كم ام بگيرد و بگويد چي خوب است چي 
بد. وقتي نوجوان هستی و از بزرگ ترها اشتباه 
زياد مي بيني براي همين حرف شــان زياد به 

دلت نمي نشيند؛ خاصه مكتوب هم باشد.
  وقتي با مخاطبان كم ســن و 
ســال آثارتان گفت وگو مي كنيد، 
چــه بازخــوردي از كتاب هايتان 

مي گيريد؟
 دوره راهنمايــي، وقتــي از من پرســيدند 
مي خواهي چه كاره شــوي، گفتم مي خواهم 
معلم و بعد نويسنده شــوم. همين اتفاق هم 
افتاد و در ســن كم وارد دانشسراي مقدماتي 
شدم و معلمي را شروع كردم. هميشه با بچه ها 
در ارتباط بوده ام و حدود 15سال، معلم دوره 
ابتدايي بودم. اغلب كتاب هاي نوجوان من هم 
حاصل همان دوره اســت. اين نكته را خوب 
فهميدم كه از بچه ها مي توان خيلي ياد گرفت. 
وقتي بچه اي در خانه اي هســت، از بازي او با 
اسباب بازي هايش مي توان خيلي ياد گرفت. 

ما سه نفر هستيم
   نشر ثالث

برنده بيست سال ادبيات داستاني/ چاپ اول در نشر ارمينو چاپ دوم و سوم در نشر ثالث
   از كتاب: ما سه نفر بوديم؛ امير و فيضي و دادا. و عجيب است كه هيچ كاري نتوانستيم بكنيم. جلو چشم ما 
بردندش و ما برگشتيم به اتاق. ورق هاي بازيمان را جمع كرديم و گرفتيم خوابيديم. تا صبح صداي نفس هامان را 
شنيديم و حرفي نزديم. هوايي كه تنفس مي كرديم سرد و گزنده بود و زير پتوها بر سينه هامان سنگيني مي كرد. 
تا فردا ظهر به صورت همديگر نگاه نكرديم و ظهر، امير بود كه گفت ناهار چــي بخوريم. ما جوابش را نداديم و 

گذاشتيم فكر كند كه به تنهايي بايد اين خفت را به دوش بكشد. 

پرواز درناها
   نشرنيستان     رمان نوجوان

اين رمان تا كنون بيشتر از 15 در انتشاراتي هاي مختلف چاپ و از روي آن سريال و فيلم سينمايي ساخته شده است.
   از كتاب: دوباره با كی دعوايتان شده؟ مادر بختيار همۀ آبادی را گذاشته روی سرش. می گويم: بچه های گوی 
قلعه باز ريختند سرمان، نمی خواهند ما تو مدرسه شان درس بخوانيم. مادر با نااميدی می گويد: حتما به خاطر 
حق آب است. گمانم اين آتش از گور بزرگ ترهاشان بلند می شود. و يهو به طرفم داد می زند: مگر زبان نداشتيد، 
می رفتيد به مدير مدرسه می گفتيد. می گويم: زنگ آخر معلم ها زودتر از ما می زنند به چاك جاده كه برسند 
به شهر! مادر می ماند كه چه بگويد: -چه بگويم واهلل… اين گوی قلعه ای ها از ابن ملجم هم بدتر شده اند برای ما! 

فال خون
   انتشارات سوره مهر

اين رمان تا كنون بيشتر از 15 بار در انتشاراتي هاي مختلف چاپ و از روي آن سريال و فيلم سينمايي ساخته شده 
است. چاپ چهاردهم ترجمه و چاپ در دانشگاه تگزاس آمريكا توسط پروفسور قانون پرور

   از كتاب: پول خردهايش را درآورد و ريخت روي جعبه، پيش روي ستوان. - پول دشمن هم كه داري! - براي 
يادگاري برداشتم، با اين انگشتر. دستش را جلو آورد و انگشتر فيروزه اش را نشان داد. - بچه ها جنازه ها را لخت 
مي كنند.  من فقط از اين انگشتر خوشم آمد.  پول خردهايش ريخته بود زمين؛ يك بچه دوازده سيزده ساله. ستوان 

چيزي نگفت. انگشتر به انگشتش بزرگ بود. پارچه پيچانده بود دور ركابش. ستوان گفت: »قلم و كاغذ حاضر...«

  چرا سراغ نوشــتن در حوزه 
ادبيات كودك و نوجوان رفتيد؟

به نظــر من نويســندگان كــودك و نوجوان 
2دسته هستند؛ يك دسته آنهايي كه در دوره 
كودكي و نوجواني مانده و خيال بزرگ شــدن 
ندارند كه به نظرم نويسندگان ذاتي كودك و 
نوجوان اينها هستند. دسته ديگر نويسندگان 
كوششي هســتند كه از جهات مختلف به اين 
ســمت مي آيند. مثال به اين دليــل وارد اين 
حوزه مي شوند كه ادبيات كودك و نوجوان را 
وسيله اي مي بينند براي تبليغ عقيده و مرام يا 
به فرض گردش مالي اين حوزه از ادبيات را از 
ادبيات بزرگسال بيشتر مي بينند و فرض را بر 
راحتي و كاسبي آســان تر مي گذارند. اما چرا 
من سراغ ادبيات كودك و نوجوان رفتم چون  
به گمانم توان بزرگ شدن نداشتم؛ مثل بچه اي 
كه از مدرسه رفتن بيزار است چون چند ساعتي 
را بايد دور از مادرش باشــد. شــايد از همين 
جاست كه در داستان هاي بزرگسال من اغلب 
راوي ها نوجوان يا كودك هستند و اگرهم وارد 

بچه ها پــر از تخيــل و خيال پردازي اند و اين 
خصلت بد بزرگ ترها را ندارند كه به دنيايي كه 
ساخته اند دل ببندند. معلمي اين شانس را به 
من داد كه اين گروه سني را بيشتر بشناسم و 
محصور خاطرات شخصي خودم نمانم. معلم 

خوب بيشتر از آنكه ياد دهد، ياد مي گيرد.
  اين روزها چــه ارزيابي ای از 
وضعيت ادبيات كودك و نوجوان و 

آثار اخير اين حوزه داريد؟
واقعيت اين است كه من خودم را جزو اين گروه 
نمي دانم و ارتباط چنداني هم با آنها ندارم. با 
توجه به چيزهايي كه مي بينــم و مي خوانم، 
جز چند نفر كه كارشــان را خوب بلدند، بقيه 
در حال كاســبي اند. چند تا گروه هستند كه 
هر كدام هم ريش ســفيد و گيس ســفيدي 
براي خود شان دارند و اگر نويسنده اي بخواهد 
وارد اين حوزه شود، حتما بايد موردتأييد اين 
علماي خود خوانده باشد. چيزي كه شاهد آن 
هستيم، يك ادبيات كودكانه و مضحك است و 

نه ادبيات كودك و نوجوان.
  اگر سراغ نوشتن نمي رفتيد، 

دوست داشتيد چه كاري را تجربه 
كنيد؟

گاهي كالس هاي غيرحضوري برگزار مي كنم، 
معموال بــه هنرجويانــم در همــان اول كار 
مي گويم كه اگر مي توانيد بدون نوشتن، راحت 
زندگي كنيد، سراغ اين كار نياييد. من وقتي 
نمي نويسم، مطلق ســرگردان مي شوم و هيچ 
كار ديگري هم نمي توانم انجام دهم. تجربه كار 
ديگري را هم ندارم. جز معلمي و نوشتن، كاري 

از دستم برنمي آيد.
  آيا كتابي بوده كه بيش از يك بار 

آن را بخوانيد؟
كتابي كه بعد از مدتي هوس دوباره خواندنش 
را نكني معموال كتاب متوسطي است. خواندن 
كتاب متوسط هم، تباه كردن عمر است. خيلي 
كتاب ها هست كه من بارها خوانده ام؛ خاصه 
در ميان آثار كالسيك و متون كهن خودمان. 

  شما عادت نوشــتن ويژه اي 
داريد؟

زياد با گفتن اين حرف ها موافق نيستم. به نظرم 
اين مســائل شخصي اســت و براي اهل قلم، 

بستگي به امكانات و خلقيات شخصي فرد دارد. 
گوشه اي كه متعلق به خودت باشد و بتوان در 
آن كار خود را انجام داد، برنامه روزانه خود را 
طوري تنظيم كرد كه با نوشتن تداخل نداشته 
باشــد، همه اينها فرد به فرد متفاوت است. از 
وقتي شروع به نوشتن كرده ام، به نگه داشتن 
حريم و گوشه نوشــتن اهميت داده ام؛ چه از 

نظر شخصي و چه از نظر اجتماعي.
  نقطه رضايت مندي شــما در 

حرفه نويسندگي كجاست؟
نقطه رضايت مندي در نوشتن، نارضايت مندي 
اســت. هروقت به اين نقطه برسيم كه راضي 
هستيم، كار تمام است. يك نويسنده، هميشه 
شــاگرد و در حــال يادگرفتن اســت. معلم 
نويسنده، زندگي اســت و زندگي پوياست كه 
هر لحظه رنگي دارد. به خصــوص در دوراني 
كه ما در آن زندگي مي كنيم، واقعيت ها چنان 
شــتابي گرفته كه تخيل به پاي آن نمي رسد.  
اتفاقات دهه هاي اخير را در كدام كتاب خيالي 
خوانده ايم؟  نويسنده هميشه بايد خودش را در 

معرض آموختن نگه دارد.
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  سال دوم دانشكده من
اين فيلم را رسول صدرعاملي، 
كارگــــردان نـام آشـــناي 
ايراني ســاخته اســت. در آن 
نيــز بازيگرانــي چــون علي 
مصفــا، پدرام شــريفي، بابك 
حميديان، ويشــكا آســايش، 
شــقايق فراهانــي و... ايفاي 
نقش كرده اند. صدرعاملي در 
اين اثر ســينمايي، 2 بازيگر به 
نام هاي سها نياستي و فرشته 
ارســطويي را نيز بــه اين هنر 
معرفي كرد كه نياستي، حتي 
توانســت مورد توجــه داوران 
جشــنواره فيلم فجر هم قرار 
بگيرد و جايزه بگيرد. در ساخت 
اين اثر ســينمايي، از 900نفر 
تست گرفته شد كه در نهايت 
22بازيگــر و 2 چهــره جديد 
انتخاب شــدند. ماجراي فيلم 
هم، شــايد كمي براي همه ما 
آشنا باشد: يك زندگي عادي، 
يك ســفر و افرادي كه در اين 
سفر حضور مي يابند و ارتباطات 
آنها، باعث مي شود تا به اليه هاي 
عميق تر برويم. دربــاره الي را 
شايد مهم ترين فيلم در اين ژانر 
بتوانيم بدانيم؛ يا مثالً فيلم هايي 
مثل حكايت دريا و جهان با من 
برقص كــه االن دارند پخش 
اينترنتي مي شوند. مهتاب و آوا 
دانشجويان سال دوم دانشكده 
معماري هستند كه با تعدادي 
از همكالسي هاي خودشان به 
يك سفر چند روزه دانشجويي 
مي روند؛ به اصفهان. در آنجا آوا 
خونريزي مغزي كرده و راهي 
بيمارستان مي شود. حاال اين 
اثر ســينمايي را مي توانيد در 
درگاه هــاي پخــش آنالين و 

اينترنتي تماشا كنيد.

فيلم ها در سفر
1 پيشنهاد

به ياد سيروس
2 پيشنهاد

  متهم گريخت
تازگي ها، جامعه هنري كشور 
يكــي از هنرمنــدان نازنين 
خــودش را از دســت داده 
است؛ ســيروس گرجستاني. 
كليپ هــاي  روزهــا  ايــن 
مختلفي از اين بازيگر دســت 
به دســت مي چرخــد. ايــن 
بازيگر طناز ايراني، در فيلم ها 
و آثــار ســينمايي مختلفي 
نقش آفريني كرده اســت. اما 
در زندگــي هــر هنرمندي، 
يك يا چند اثر خــاص وجود 
دارند كــه باعث مي شــوند تا 
به طور ويژه، او را بــا آن به ياد 
بياورند. در مورد گرجستاني، 
اين اتفاق ويــژه را بايد »متهم 
گريخت« بدانيــم. اثري كه به 
استناد آن، او را با نام هاشم آقا 
به ياد مي آورند. اين ســريال 
را رضــا عطــاران كارگرداني 
كــرده و ســعيد آقاخاني هم 
نگاشته. اين سريال در رمضان 
84 پخش شــد و حسابي هم 
ســر و صدا كرد. بعد از آن نيز 
بارها بازپخش شــد. هاشم آقا 
يا همان سيروس گرجستاني، 
در شهرســتاني نه چندان دور 
زندگي ساده اي داشت. تا قبل 
از اينكه بيماري اش اوج بگيرد، 
در يك مغازه اجاره اي تعميركار 
اگزوز بود. اما به واسطه بيماري 
از كار ســنگين منــع شــد. 
دخترش نيز كه دانشــجو بود، 
بايد به تهران مي آمد. در نتيجه 
آنها راهي تهران شــده و قرار 
گرفتن در يك موقعيت جديد 
و طنزهاي اتفاق افتاده پيرامون 
آن، باعث مي شود تا سريال را 

دنبال كنيد.

عالوه بر نقش برجسته باِر عام، 5قطعه ديگر از تخت جمشيد شيراز هم در موزه ايران باستان تهران به نمايش درآمده كه در ادامه به معرفي آنها مي پردازيم. نگاهي به ديگر آثار تخت جمشيد
  سرستون هخامنشي

يكي از قطعات تخت جمشيد كه در موزه ايران 
باســتان در معرض ديد عالقه مندان به تاريخ و 
فرهنگ ايران قرار گرفته، سرستون هخامنشي 
است كه از سر انســان و بدن موجودي چهارپا 
به صورت نشســته تركيب شــده است. اين 
سرســتون كه قدمت آن به قرن پنجم پيش از 
ميالد مي رسد، صورتي انساني با گوش هاي بزرگ 
و ريش بلند دارد و بر سر آن كالهي شاخدار قرار 
گرفته است. گفته مي شود كاله شاخدار در دنياي 

باستان، نشانه خدايي و الوهيت بوده است.

  سنگ نوشته خشايارشا
در گوشه اي از بخش هخامنشــيان موزه ايران 
باستان، سنگ نوشته اي از خشايارشا ديده مي شود 
كه روي آن با دو خط پارسي باســتان و بابلي نو 
نوشته شــده: »اهورامزدا خداي بزرگ است كه 
اين زمين را آفريد. كه آسمان را آفريد. كه مردم را 
آفريد. كه شادي را براي مردم آفريد. كه خشايارشا 
را شاه كرد. يك شــاه از بسياري، يك فرمانروا از 
بسياري. منم خشايارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، 
شاه كشورهاي مردم گوناگون، شاه در اين زمين 

بزرگ و دور و دراز، پسر داريوش هخامنشي.«

  ستون سنگي
ستون ســنگي آپاداناي تخت جمشيد يكي 
ديگر از قطعات به نمايش درآمده در موزه ايران 
باستان است كه قطر آن 76سانتي متر و ارتفاع 
آن 3متر و 70سانتي متر است. زير اين ستون 
بلند كه سرستون هايي به شكل 2گاو نر پشت به 
هم دارد، نقش هاي حلزوني ديده مي شود. اين 
ستون كه يكي از نمادهاي اصلي تخت جمشيد 
به حساب مي آيد، درواقع بخشي از ستون هاي 
كامل تخت جمشيد است كه به طور معمول بين 

14تا 20متر ارتفاع دارند!

  پلكان تخت جمشيد
در بخش هخامنشــيان موزه ايران باستان، 
درست در كنار سرستون هخامنشي، پلكاني 
با 6پله ديده مي شــود كه از تخت جمشــيد 
شــيراز به تهران آورده شده است! اين پلكان 
همانطور كه از آثار به جا مانده از تخت جمشيد 
انتظار مي رود، داراي نقش مردان پارسي است 
كه دست هر كدام از آنها شــئي اي قرار دارد. 
سرنيزه، عصا، پياله و ظروف مختلف بيشترين 
اشيايي است كه در دست سربازان پارسي نقش 

بسته بر پلكان تخت جمشيد قرار دارد.

  مجسمه سگ سنگي
تنديس سگ ســياه در كنار ســتون سنگي 
3/5متري تخت جمشيد، يكي ديگر از يادگاران 
هخامنشيان در موزه ايران باستان است. اين 
سگ كه از سنگ مرمر سياه و در اندازه طبيعي 
ساخته شده، قالده اي در گردن دارد، روي پاهاي 
عقب نشســته، گوش هاي خود را تيز كرده، به 
روبه رو خيره شده و كامال شكل يك سگ نگهبان 
را به تصوير مي كشد. هخامنشيان از مجسمه 
حيوانات مانند ســگ، گاو، يوزپلنگ و... براي 

تزئين ورودي تاالر كاخ ها استفاده مي كردند.

همه چيز درباره سالم ترين نقش برجسته باقيمانده از هخامنش به نام »باِر عام«
 كه در موزه ايران باستان نگهداري مي شود

نقش پادشاه روی سنگ

اگر فكر مي كنيد براي ديدن تخت جمشيد حتما بايد به شيراز برويد، سخت در اشتباهيد! ما برايتان يك 
راه كوتاه تر سراغ داريم كه چند ساعته شما را از هر كجاي پايتخت كه هستيد، به تخت جمشيد مي رساند و 
برمي گرداند! واقعيت اين است كه در موزه ايران باستان بخشي به نام هخامنشيان وجود دارد كه در اين بخش 
6قطعه ارزشمند از تخت جمشيد شيراز به نمايش درآمده است. نقش برجسته باِر عام، سر ستون هخامنشي، 
كتيبه خشايارشا، مجسمه سگ سنگي، پلكان و ستون سنگي تخت جمشيد، اين 6 قطعه از تمدن ايران باستان هستند كه مي توانند 
شما را به بيش از 2هزار و 500سال پيش ببرند. اما بي شك هيچ كدام از اين قطعات به نمايش درآمده از تخت جمشيد شيراز به اندازه نقش 
برجسته بار عام داراي اهميت نيست. اين اثر كه يكي از زيباترين و سالم ترين نقوش بر جامانده از عهد هخامنش به حساب مي آيد، با گذر 
از همه فراز و نشيب ها و در امان ماندن از باد و باران، خودش را به عصر ما رسانده تا روايتگر فرهنگ و رسوم نخستين سلسله پادشاهي 
ايران باشد. اگر مي خواهيد درباره اين قطعه برجسته از تخت جمشيد بيشتر بدانيد، با ما به بخش هخامنشيان موزه ايران باستان بياييد.

پرنيان سلطاني
در گوشه اي از بخش هخامنشيان موزه ايران باستان تهران، يك 
تابلو سنگي بزرگ وجود دارد كه به نقش برجسته باِر عام شهرت 

دارد؛ تابلويي ارزشمند كه از بناي باستاني تخت جمشيد در 
شيراز كشف شده و باستان شناسان معتقدند اين اثر 500سال 

پيش از ميالد مسيح)ع( حجاري شده است. با اين حساب 
مي توان گفت اين مهمان موزه ملي ايران، قدمتي 2هزار و 

700ساله دارد!

در قسمت مركزي اين نقش برجسته ماندگار از عهد 
هخامنش، تصوير يك پادشاه در حالت نشسته حك شده 

كه هيچ كس نمي داند اين پادشاه داريوش اول يا خشايارشا 
است. البته برخي از مورخان با مقايسه اختالفات جزئي 

بين تاج اين دو شاه در ساير نقش هاي به جا مانده از عصر 
هخامنش به اين نتيجه رسيده اند كه اين تصوير مربوط 
به خشايارشا، فرزند داريوش كبير است. به هر حال جدا 
از اينكه تصوير پادشاه حك شده روي اين تابلوي سنگي 

متعلق به كدام پادشاه است، آنچه مسلم است اين است كه 
نقش برجسته كشف شده از تخت جمشيد شيراز، روايتگر 
يكي از مراسم  باِر عام در دوره هخامنشيان است كه بنا به 

در اين تابلوي سنگي مقابل پادشاه هخامنشي، فردي در گفته مورخان احتماال بار عام نوروزي بوده است.
حال اداي احترام به تصوير كشيده شده كه پوشش مادها را 
دارد و دستش را بر دهانش گذاشته است. تاريخ شناساني كه 
اين صحنه را آغاز بار عام مي دانند، مي گويند فرد مقابل شاه، 
رئيس تشريفات يا فرمانده نگهبانان است كه مسئول برگزاري 
جشن به حساب مي آيد. او هديه آورندگان را كه گروه گروه 
از سراسر ايران به حضور پادشاه رسيده اند، معرفي مي كند. 
درباره حالت اين فرد هم 2روايت مختلف وجود دارد؛ عده اي از 
مورخان معتقدند او در حال بوسه ادب فرستادن براي پادشاه 
است. عده اي ديگر هم مي گويند فرد مورد نظر دست بر دهان 
دارد تا نفسش تقدس آتش اهورايي عودسوز را مكدر نكند! 
توجيه گروه دوم آن است كه جلوي وزير تشريفات 2بخوردان 
يا عودسوز قرار گرفته و ممكن است اقدام او در راستاي يك 
باور قديمي يا رسمي ديرين در عصر هخامنشيان انجام شده 
باشد. پشت اجراكننده مراسم بار عام در اين اثر نيز 2سرباز يا 
نگهبان تصوير شده اند كه در دست يكي از آنها نيزه و در دست 
ديگري چيزي شبيه يك سطل وجود دارد.

از وليعهد و روحاني تا اسحله دار و مهمان 2هزار و 700ساله تهران!
اعضاي گارد جاويدان

داريوش يا خشايارشا، 
مسئله اين است!

بوسه ادب يا پوشاندن 
دهان؟

اجازه اي براي 
ديدار با شاه و دربار

كشف تابلوي سنگي، 
83سال پيش

سالم ترين نقش حكومت هخامنش

و اما بشنويد از مراسم بار عام. در گذشته شاهان رسمي داشتند كه 
در آن به گروهي از مردم اجازه ديدار با خود و درباريان را مي دادند. 

به اين مراسم، باِر عام گفته مي شد كه براي خودش اصول و 
قواعدي داشت. به اين ترتيب كه فرد ابتدا درخواست ديدار با شاه 
و درباريان را ارائه مي داد كه به اين كار »بارخواهي« گفته مي شد. 
اگر با درخواستش موافقت مي كردند، »بار ياب« نام مي گرفت و 

مي توانست به ديدن شاه برود. فردي كه به خدمت شاه مي رسيد، 
اصطالحا بايد بر او نماز مي بُرد! يعني تعظيم مي كرد يا روي خاك 
مي افتاد! بوسه ادب فرستادن هم يكي ديگر از مراسم بار عام بود. 

از آنجا كه كسي حق لمس كردن شاه را نداشت، افراد درواقع 
انگشتان دست خود را به جاي دست شاه مي بوسيدند! نكته جالب 

توجه درباره مراسم بار عام در گذشته هاي دور اين است كه در 
دوران پيش از اسالم، زنان نيز حق بارخواهي و باريابي داشتند اما 

پس از اسالم اين حق فقط به مردها داده مي شد.

بازديد از يادگاري هاي عصر هخامنش
براي ديدن اين نقش برجسته مهم و ماندگار و همچنين 
ديگر اشياي به نمايش درآمده از تخت جمشيد شيراز، 
بايد به موزه ملي ايران يا همان موزه ايران باســتان 
برويد؛ موزه اي كه از سال1316 خورشيدي در خيابان 
امام خميني )ره(، ابتداي خيابان ســي تير، خيابان 
پروفسور رولن واقع شــده و بازديد از آن همه روزه 
از ســاعت 9 تا 19 امكان پذير است. اگر نياز به كسب 
اطالعات بيشــتر داريد مي توانيد با شماره تلفن هاي      

6-66702061 تماس بگيريد.

نمدپيچ تا تهران!
البته انتقال اين اثر ارزشمند به تهران چندان كار راحتي نبود؛ 
چراكه آن زمان هنوز وسايل امروزي براي حمل اشياي سنگين 
وجود نداشت. اينطور نقل مي كنند كه نقش برجسته بار عام را با 

دقت زياد الي نمد پيچيده و با كاميون به تهران آوردند!

اين تابلوي سنگي 2هزار و 700ساله، 83سال پيش كشف شد و از آن زمان به تهران 
آمد. ماجرا از اين قرار است كه در سال1937 ميالدي، دكتر اريك اشميت، رئيس 

هيأت علمي تخت جمشيد و مأمور مؤسسه شرق شناسي شيكاگو در ايران، 2نمونه 
از يك سنگ مصور را از كاخ خزانه در حياط اداري قسمت مركزي خزانه داريوش 

در تخت جمشيد كشف كرد كه از هر نظر مشابه يكديگر، ولي قرينه هم بودند. اين 
دو نقش مصور كه در يكي از آنها نيم رخ راست شاه و در ديگري نيم رخ چپ او نمايان 
است، هر دو متعلق به كاخ آپاداناست كه در ايوان هاي شرقي و شمالي كاخ جانمايي 

شده بودند. نقش برجسته اي كه در آن نيم رخ چپ شاه ديده مي شود، همان موقع 
به تخت جمشيد شيراز رفت و ديگري كه در آن نيم رخ راست شاه نمايان است، به 

تهران منتقل شد تا در موزه ملي ايران به نمايش درآيد.

نكته جالب توجه درباره اين نقش برجسته، سالم بودن آن بعد از گذشت 2هزار و 700سال است! تا 
جايي كه از اين اثر به عنوان يكي از زيباترين و سالم ترين نقش هاي به جا مانده از عصر هخامنشيان 
ياد مي شود. اين صحيح و سالمت ماندن نقش برجسته به نمايش درآمده در موزه ايران باستان هم 

داستان جالبي دارد كه شنيدنش خالي از لطف نيست. گويا خزانه شاهي داريوش هخامنشي از 
خشت خام و چوب ساخته شده و فقط ستون هاي آن از سنگ بود. بنابراين وقتي سربازان اسكندر 

تخت جمشيد را غارت كرده و كاخ ها را به آتش كشيدند، خاكي نرم روي آن را پوشاند و بعدها سيل 
و باران هم به كمك آمدند و روي آن را طوري صاف كردند كه كمتر كسي حدس مي زد آنجا قطعه 
سنگي ارزشمند وجود داشته باشد! به همين دليل اين تابلوي سنگي تا همين 83سال پيش زير 

خروارها خاك مدفون شده بود و در نهايت در سال 1937ميالدي كشف شد.

اين درست  است كه هنوز نمي توان با قاطعيت گفت پادشاه 
تصويرشده در نقش برجسته بار عام چه كسي است اما مورخان 
و باستان شناسان توانسته اند روي اين اثر سنگي، وليعهد، 
روحاني دربار، اسلحه دار مخصوص پادشاه و 2نفر از اعضاي 
گارد جاويدان هخامنشي را شناسايي كنند. در اين اثر، شاه 
مركزيت تصوير را به خود اختصاص داده و به گونه اي تصوير شده 
كه حتي در حالت نشسته نيز از ديگران بزرگ تر است! درست 
پشت سر پادشاه، وليعهد ديده مي شود كه به حالت ايستاده 
نقش شده و در همين حالت با پادشاه در يك سطح قرار دارد. 
روحاني دربار و اسلحه دار مخصوص پادشاه نيز به ترتيب پشت 
سر وليعهد تصوير شده اند كه كار اولي سوزاندن عود در حضور 
پادشاه براي خوشبوشدن و تطهير فضا بوده و وظيفه ديگري 
حمل سالح هاي تشريفاتي پادشاه مانند خنجر، تير و تيردان 
بوده است. در انتهاي صف، پشت سر شاه هخامنش، 2 نفر از افراد 
گارد جاويدان پادشاه ديده مي شوند.

با بررسي دقيق تر نقش برجسته بار عام مي توان به نكات جالب ديگري نيز دست يافت. 
ازجمله اينكه پادشاه اين اثر سنگي داراي ريشي بلند است و گل نيلوفر آبي و عصايي بلند 
در دست دارد. اينطور كه تاريخ شناسان مي گويند، عصا نمادي از قضاوت و حكومت است 
كه فقط پادشاه و افراد عالي رتبه از آن برخوردارند. گل نيلوفر آبي هم به عنوان نمادي از 
جاودانگي، آرامش و صلح در اختيار پادشاه و وليعهدش قرار گرفته است. نكته جالب ديگر 
اينكه شاه پايش را روي چهارپايه اي گذاشته و در حقيقت پايش را روي زمين قرار نداده 
است! همانطور كه اهورامزدا در نقوش باستاني ايران هيچ گاه پا روي زمين نمي گذاشت 
و هميشه در هوا پرواز مي كرد، شاه ايران هم هرگز پا بر زمين نمي گذاشت! موضوع ديگر 
قرارگرفتن پادشاه و وليعهد روي يك سكو است كه نشان از باالتربودن مقام خاندان 
سلطنتي دارد. و درنهايت اينكه فردي كه در حال گزارش دادن به شاه است، يك نجيب زاده 
به حساب مي آيد؛ چرا كه در گوش او گوشواره اي ديده مي شود كه نمايانگر مقام واالي او و 
سرسپردگي اش به شاه است. در آن زمان فقط افراد ي با مقام هاي باال مي توانستند گوشواره 
به گوش داشته باشند. در اين نقش هم شاه و وليعهد گوشواره به گوش دارند.

بررسي ديگر زواياي تصوير

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

اين نقش برجسته جدا از زيبايي و ابهتي كه با خود از عصر هخامنشيان به همراه آورده، نقش مهمي در نشان دادن 
اوضاع دربار و وضعيت اجتماعي آن عصر دارد. به طوري كه مورخان با استناد به همين تابلوي سنگي به سلسله 
مراتب درباري و اجتماعي ايرانيان در 2هزار و 500ســال پيش پي برده اند. پژوهشگران تاريخ مي گويند جامعه 
دوران هخامنشي از 3طبقه تشكيل شده بود كه در راس تمام آنها، خاندان پادشاهي قرار داشت. نخستين طبقه 
اجتماعي در آن دوران، روحانيون بودند كه به آنها »نگهبانان آتش مقدس« گفته مي شد. دومين طبقه جنگجويان 
بودند كه به »گردونه رانان« شهرت داشتند و سومين طبقه را توليدكنندگان جامعه اعم از كشاورزان و صاحبان 

حرفه ها و صنايع تشكيل مي دادند.

كشف سلسله مراتب اجتماعي از روي نقش 



9 تماشا خانه

  اجازه بدهيد همين ابتدا از مرحوم 
سيروس گرجستاني يادي كنيم كه با شما 
در سريال شاهرگ همكار بودند. خاطره ای 
از ايشان در اين ســريال يا همكاري هاي 

گذشته داريد؟
خبر درگذشــت آقاي گرجســتاني عزيز، همه ما، 
به ويژه جامعه هنري و عالقه منــدان به اين هنرمند 
را متاثر كرد و قلب ما را بــه درد آورد. دقيقا روز آخر 
فيلمبرداري سريال شــاهرگ بود كه من براي گريم 
آماده مي شدم. خبرنگاري با من تماس گرفت و با لحن 
حزن آلودي ضمن عرض تســليت، از من درباره اين 
هنرمند پرسيد. تا آن زمان هيچ يك از عوامل سريال 
در جريان خبر درگذشــت آقاي گرجستاني نبودند. 
همگي شوكه شديم. روز پاياني  ســريال خيلي تلخ 
گذشت. گرچه بازي ايشان پيش تر و در زمستان سال 
گذشته فيلمبرداري شده بود و من سعادت بازي در 
كنار ايشان را نداشتم، اما در روز تست گريم، با مرحوم 
گرجستانی خوش و بشــي داشتم و هنوز هم خاطره 
آن روز در يادم مانده است. ايشــان بسيار پرانرژي و 
شــوخ طبع بودند و در هر لحظه سعي مي كردند كه 
طنازي كننــد و لبخندي بر لبان ديگران بنشــانند. 
مجددا درگذشت ايشــان را به خانواده شان و جامعه 

هنري تسليت عرض مي كنم.
  روحشان شاد. برســيم به سريال 
شاهرگ كه سال هاي ناآرام پس از انقالب 
در اوايل دهه۶۰ و بمبگذاري هاي منافقين 
را نشان مي هد. از نقش فرخ در اين سريال 

براي ما بگوييد.
ســريال شــاهرگ قرار بود در  ماه مبارك رمضان 
پخش شود، اما به دليل شــيوع ويروس كرونا توليد 
آن متوقف شــد و كار عقب افتاد. بعد از حدود ۲ماه 
وقفــه، وقتي اعــالم كردند كه مشــاغل مي توانند 
فعاليت خود را شــروع كنند ما كار را با رعايت همه 
نكات ايمني شــروع كرديم. توليد اين ســريال كه 
حال و هواي دهه ۶۰ را تداعي مي كند كار ســختي 
بود. بخشــي از ســختي كار هم به فصل توليد كار 
برمي گشت. قســمت هاي اوليه ســريال كه پخش 
مي شود زمان داستان فصل بهار است كه ما اين فصل 
را در سرماي زمستان فيلمبرداري كرديم و مجبور 
بوديم لباس هاي مناســب فصل بهار را در زمستان 
سرد بپوشيم. وقتي پس از دو ماه وقفه به خاطر كرونا، 
ادامه توليد كار را در فصل گرما شروع كرديم ما بايد با 
لباس هاي زمستاني بازي مي كرديم، چون اين بخش 
سريال از نظر زماني در زمستان مي گذرد. پوشيدن 
لباس زمستاني در اين فصل سال در مقابل دوربين 
هم ســخت و هم براي بعضي از مردم سؤال برانگيز 
و خنده دار شــده بود؛ مثال افراد مــا را مي ديدند و 
مي گفتند كه اينها با شال و كاله وسط گرماي تيرماه 
چه مي كنند. اينها سختي هايي بود كه بازيگران اين 
سريال كشــيدند و اميدوارم كه سريال مورد پسند 
مخاطبان قرار گيرد. خوشبختانه نتيجه كار با وجود 
محدوديت هاي ناشي از ويروس كرونا رضايت بخش 
بوده و اميدوارم در ادامه هم با همين جلب رضايت 
مردم به پايان برســد. براي من هميشه يك نقش با 
اتمام فيلمبرداري تمام نمي شود، بلكه تا زماني كه 
پخش تلويزيوني تمام شود نقش براي من ادامه دارد، 

زيرا براي من نظر مردم مهم است. تاكنون مردم به 
نقش فرخ رضايت نسبي داشتند. من خودم هم بسيار 
عالقه مند به شــخصيت فرخ بودم و دوست داشتم 
كه اين كاراكتر را بازي كنم. عــالوه بر نقش خوب 
فرخ كه به درســتي در اين قصه ملتهب و پرهيجان 
قرار گرفته اســت نبايد از حضور توانمند كارگردان 
اين اثر، آقاي سيدجالل اشــكذري غافل شد. من 
قبال در سريال »هانيه« و فيلم سينمايي »دلبري« 
تجربه همكاري با ايشان را داشتم. همچنين من با 
تهيه كننده اين سريال، آقاي محمدرضا شفيعي در 
سريال هاي »رستگاران« ســاخته سيروس مقدم، 
وضعيت سفيد ساخته حميد نعمت اهلل، »مادرانه« 
ساخته جواد افشــار و چند تله فيلم سابقه همكاري 
داشتم. همه اينها در كنار مسائل فني و ويژگي هاي 
نقش و فيلمنامه خوب، خيال مرا براي انتخاب اين 

نقش راحت كرد.
  چطور شد كه بعد از بازي در ژانر هاي 
مختلف نقش فرخ محافظــه كار و البته 
كمي مرموز در سريال شاهرگ را انتخاب 

كرديد؟
من هميشه عالقه داشتم نقش هاي متفاوت بازي كنم 
و در انتخاب كارهايم اين تفاوت را لحاظ كنم. اما بايد 
واقع بين باشم در مورد اينكه پيشنهادهايي كه به من 
مي شود چقدر اين تنوع در آن ديده مي شود. اگر اين 
تفاوت ها ديده نشود سعي مي كنم كمي در بازيگري 
آرام  وآهسته پيش بروم و بازي نكنم و در نهايت يك 
بازيگر گزيده كار شوم. اما اگر قصه و نقشي كه به من 
پيشنهاد مي شــود متفاوت از كارهايي كه قبال انجام 
داده  ام باشد مطمئنا آن را انتخاب خواهم كرد. نقش 
فرخ از اين مدل قصه ها بود و خوشحالم از اين بابت كه 

نويســنده كار را كامال مي شناسم. آقاي 
كريم لك زاده خودشان فيلمساز هستند و 

من افتخار همكاري با ايشان را در فيلم 
»قيچي« داشتم كه نقش اصلي 
را در آن فيلم بازي  كردم و كامال 
با شكل كار ايشان آشنا بودم. 
خوشــحالم كه در اين سريال 
همه شــخصيت ها ســرجاي 
خودشان به خوبي قرار گرفتند. 
اما فرخ براي من به عنوان كسي 
كه نقش هــاي مختلفي را در 
ســريال ها و فيلم هاي مختلف 

بازي كردم جاي كار بيشــتري 
داشت. اين نقش پيچيدگي هايي 

دارد كه بيننده دوســت دارد بيشتر او 
را بشناســد. من احساس مي كنم چون 
سريال در حال پخش است بهتر است 

بيشتر درباره نقش صحبت نكنم. در 
همين حد بگويم كه فرخ واقعا آدم 

باهوش و تكنيسين ماهري است 
و در عين حال شخصيت بسيار 

مرموزي دارد كه خيلي ها به 
او شــك مي كنند. همين 
ويژگي هاي كاراكتر فرخ 
بود كه مرا بــراي بازي 

ترغيب كرد.

  در چند ماه اخير كه شــيوع ويروس 
كرونا محدوديت هاي اجتماعي بي سابقه  اي 
ايجاد كرد و بسياري از فعاليت هاي فرهنگي 
و هنري تعطيل شــدند، هنرمندان زيادي 
متضرر شدند. به نظر شــما راه برون رفت 
از اين بحران حداقل بــراي هنرمندان چه 

مي تواند باشد؟
من متخصص نيستم، اما به عنوان كسي كه در اين حرفه 
در حال فعاليت اســت معتقدم در اين شرايط بحراني 
كه همه دنيا درگير كرونا شده و اين بيماري همه  چيز 
جهان را تحت تأثير خود قرار داده اســت، چاره اي جز 
مدارا با اين ويروس تا زماني كه واكسن آن كشف شود 
نداريم. مثل بســياري از بيماري هايي كه ابتدا بسيار 
خطرناك بودند، اما بعدا با كشــف واكسن شان، با آنها 
كنار آمديم. اين ويروس همه مشاغل و حرفه ها و حتي 
زندگي عادي انسان ها را تحت تأثير قرار داده، ولي بايد 
با رعايت همه نكات بهداشــتي صبر كرد. متأسفانه در 
ايران و در بسياري از كشورها بسياري از افراد با وجود 
تلفات و شيوع سريع اين بيماري، هنوز كرونا را جدي 
نگرفته اند و فكر مي كنند يك شــوخي اســت. براي 
اين افراد عرض مي كنم كه اين 
مسئله بسيار جدي است؛ حتي 
خيلي جدي تر از آنچه فكرش را 
مي كنيم. رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي يك مسئله شخصي 
نيست؛ اگر من ماسك مي زنم 
به سالمت شما اهميت مي دهم 
و اگر شما ماســك مي زنيد به 
سالمت من اهميت مي دهيد، 
پس بايد نســبت بــه يكديگر 

مسئول باشيم.
  شــما در كنار كار بازيگري مشغول 
فيلمسازي هم هســتيد. كمي درباره فيلم 
كوتاه »خواب عميق« كه چندي پيش در يك 
فستيوال بين المللي شركت داده شده بود 

توضيح دهيد.
مدتي است كه به فيلمسازي فكر مي كنم. احساس من 
اين است كه ذوق فيلمسازي را دارم. تاكنون فقط و فقط 
به بازيگري فكر مي كردم و دوســت نداشتم به شاخه 
ديگري بروم، اما از االن فكر مي كنم كه هيچ ايرادي ندارد 
كه گريزي به فيلمسازي بزنم. حتي اين كار مي تواند در 
بازيگري هم بيشتر كمكم كند. كمااينكه خيلي ها در 
سراسر دنيا حتي كشورمان اين كار را انجام داده و موفق 
بوده اند. فعال ساخت فيلم هاي كوتاه را 
شروع كرده ام تا تجربه  ام در اين 
زمينه بيشتر شــود، بعد سراغ 

ساخت فيلم بلند بروم.
  هم اكنون مشــغول چه 

كاري هستيد؟
پيشــنهادهايي دارم كه بخشي از 
آنها به  علت تداخل كاري كنســل 
شده و بخشي از آنها در حال مطالعه 
و بررسي است و بايد ببينم جاي كدام 
نقش و فيلم در كارهايم خالي بوده است. 
اما ترجيح من اين است كه هم اكنون به خاطر 
وضعيت كرونا و خستگي ناشــي از كار قبلي كه 
به تازگي تمام  شده، كمي استراحت كنم. واقعيت 
امر اين اســت كــه كار كردن در اين شــرايط 
كرونايي با ماسك، دســتكش و همراه داشتن 
اسپري ضدعفوني، كار ســخت و پراسترسي 

است.
 خودتان كدام ژانر بازيگري را بيشتر 

مي پسنديد؟
در بازيگري محدوديتي وجود ندارد و من 
دوســت دارم به تنوع آدم هايي كه در كره 
زمين هســتند- در قالب قصه خوب- در 

نقش آنها قرار بگيرم. دوســت دارم از جلد خودم خارج 
شــوم و نقش هاي مختلف با شناسنامه هاي مختلف را 
بازي كنم. آرزوي هر بازيگري است كه بتواند نقش هاي 
مختلف را بازي كند، اما ژانر قصه هاي اجتماعي معموال 
بيشتر براي مخاطب در كشور ما جذابيت دارد، زيرا در 
اين ژانر، مخاطبان بيشتر خودشان را در قصه مي بينند 
و همذات پنداري بيشــتري مي كننــد؛ به ويژه اگر آن 

مبحث در جامعه نمود داشــته باشد و 
مردم دغدغه آن را داشته باشند، ارتباط 

بيشتري با آن برقرار می كنند.
  به نظرتان ماندگارترين 
و دوست داشتني ترين نقشي 
كه بازي كرده  ايد كدام نقش 

بوده است؟ 
نقش بهروز در ســريال وضعيت سفيد 
بيشتر در ذهن مردم جا گرفته است و 
خود من هم با احترام به رأي مردم عزيز 
اين نقش را بيشتر دوســت دارم. براي 
من هم يك افتخار است كه در كارنامه 
كاري ام چنين نقشي را بازي كرده ام كه 

تا به امروز ماندگار است يا در ذهن مخاطب با يك خاطره 
شيرين ثبت شده است.

  نظر مردم چرا اين همه براي شما مهم 
است؟ فكر نمي كنيد ممكن است شما را از 
كاري كه مورد پسند خودتان است دور كند؟

براي من نــگاه مخاطب مهم اســت. هميشــه جزو 
ارزش هايم اين بوده كه كاري كه انجام مي دهم در  شأن 
مخاطب باشد و آنها كارم را بپســندند. البته اين باعث 
مي شــود من هم به لحاظ فني يك قدم جلوتر بروم و 
نسبت به گذشته در بازيگري پيشــرفت داشته باشم. 
اصوال بازيگري براي من مقدس اســت و سعي مي كنم 
قدر موقعيتي كه دارم را بدانم. دوست دارم با انتخاب ها 
و انرژي ای كه صرف كارها مي كنم جواب اعتمادي كه 

مخاطب به من داده است را بدهم.
  مي خواهيم كمــي از فضاهاي هنري 
فاصله بگيريم و گريزي بــه فعاليت هاي 
اجتماعي شما داشته باشيم. شما در قالب 
پويش هاي مختلف، مردم را به فعاليت هاي 
خيرخواهانه دعــوت كرده ايــد. از اين 

فعاليت هايتان بگوييد.
به عنوان يك شــهروند وظيفه ما اين است كه در قبال 
همنوع خود بي تفاوت نباشــيم و مسئول باشيم و اگر 
كاري از دست ما ساخته است انجام دهيم. البته براي 
يك هنرمند اين مسئوليت سنگين تر خواهد بود، زيرا 
ما به واسطه شغل مان بيشتر از مشاغل ديگر در معرض 
ديد هستيم و اگر كارهاي بيشتري در توانمان هست 
بايد انجام دهيم. حضور در پويش هاي مردمي به  نظرم 
اتفاق بدي نيســت و كسر  شــأن براي خود نمي دانم. 
هنرمند به واسطه اين شغل و اعتباري كه كسب كرده 
بيشتر مي تواند مردم را براي انسان دوستي و كارهاي 
انسان دوســتانه دعوت كند. البته من خودم را در اين 
حد و اندازه ها نمي دانم اما درحد توانم مردم را دعوت 

مي كنم.
  شما عكاسي هم انجام مي دهيد؟

فعاليت عكاســي من در برابر دوستان هنرمند عكاس 
جايي براي صحبت ندارد، اما اين هنر را خيلي دوست 
دارم و براي دل خودم اين كار را انجام مي دهم. عكاسي به 
من اين اجازه را مي دهد تا از اطراف و چيزهاي مختلفي 
كه مي بينم بي تفاوت عبور نكنم و لحظات را ثبت كنم. 
من در مورد عكاســي ديدگاهي دارم كه شــايد جالب 
باشــد. به نظر من عكاســي و دوربين عكاسي يكي از 
بزرگ ترين اختراعات بشــري اســت، زيرا هر آدمي با 
هر اعتقــاد و جايگاهي كه دارد مطمئنــا ناتوان از اين 
اســت كه به يك ثانيه قبل خود بازگردد، اما عكاسي با 
ثبت تصاوير مي تواند ما را به ســال ها قبل برگرداند. ما 
مي توانيم با گشودن آلبوم عكس ها سيري در خاطره و 

گذشته ها كنيم. اين خيلي براي من جذاب است و در 
بازيگري هم همين شگفتي وجود دارد و دوست دارم در 
مورد آن صحبت كنم. در موقعيت فعلي ما نمي توانيم 
يك ثانيه به عقب برگرديم، اما در بازيگري مي توانيم به 
گذشــته برگرديم. براي مثال عباس غزالي با بازي در 
سريال شاهرگ و همچنين سريال وضعيت سفيد بود كه 
توانست به گذشته و دهه۶۰ برود و حال و هواي آن روزها 
را تجربه كند. بازيگري اين اجازه را به 
بازيگر مي دهد كه در تاريخ سفر كند 
و به گذشته و حتي آينده برود. اين 
شگفتي هاي هنر بازيگري و عكاسي 

است كه مرا شيفته خود كرده.
  بزرگ ترين سرمايه زندگي 

عباس غزالي چه مي تواند باشد؟
فكر مي كنم وارد ســؤال هاي كمي 
سخت شده ايد. بزرگ ترين سرمايه 

من در زندگي خانواده ام هستند.
  خانواده شما هنري هستند؟

همسرم در رشــته هنري، اما غير از 
هنرهاي نمايشــي، يعني معماري 

تحصيل كرده و مشغول به كار است.
  شــما در فضاي مجازي بسيار فعال 
هستيد. از اســتفاده هنرمندان از فضاي 

مجازي براي فرهنگسازي  براي ما بگوييد.
تالش من در اين بود كه همانگونه كه از اســم صفحه 
اجتماعي مشخص است در آن فعاليت اجتماعي داشته 
باشــم. به هر حال شــايد برخي اين عقيده را نداشته 
باشــند و به نظرم عقيده آنها هم قابل احترام است. اما 
من سعي كردم كه در صفحه خودم از چيزهايی حرف 
بزنم و چيزهايي را نشــان بدهم كه قابل تأمل باشد و 
انســان را به فكر فرو ببرد. اميدوارم اين حرف ها بتواند 
حداقل نگرش برخي از مخاطبان صفحه  مجازي ام به 
دنيا را به نوعي تغيير دهد و حرف هايم اميد بخش باشد. 
اغلب، پست هاي انگيزشي مي گذارم تا ذهن مخاطب را 
درگير اين كند كه ما بيهوده به اين جهان نيامده ايم و 
اينكه ما مي توانيم با نوع نگاهمان خيلي چيزها را كشف 
كنيم، به خيلي چيزها برســيم و تأثيرگذار باشيم. در 
كنار پست هاي انگيزشــي، فعاليت هاي هنري را هم 
اطالع رســاني مي كنم. اتفاقات روز و مسائل اجتماعي 
و قابل تامــل را هم در صفحــه اجتماعي خودم لحاظ 
مي كنم و گاهي نظرات مردم را جويا مي شوم. دوست 
دارم اين تعامل با مردم را از اين طريق داشــته باشــم 
و  آنها را در جريــان اتفاقاتي كــه در ذهنم مي گذرد 

قرار دهم.
  اهل خانه نشــيني و قرنطينه در اين 

روزهاي اوج گيري دوباره كرونا هستيد؟
قرنطينه آن قدر براي من مهم اســت كه اگر از روزها 
قبل به شــما قول نداده بودم حتما در خانه مي ماندم. 
رعايت اين نكات را مرتــب در فضاي مجازي يادآوري 
مي كنم و در مورد آن حرف مي زنم. استفاده از دستكش 
و ماسك بسيار جدي و مهم اســت. با اين كار از جان 
خود و جان اطرافيانمان مراقبت مي كنيم. استفاده از 
ماسك و دستكش، خجالت ندارد. حتي حاال كه براي 
مصاحبه به اينجا آمده ام سعي مي كنم مسائل ايمني و 
بهداشتي را درنظر بگيرم. دوست دارم كه مردم بيشتر 
از آن چيزي كه فكر مي كنند كرونــا را جدي بگيرند. 
موضوع بسيار جدي و مهم است. ماسك زدن و دستكش 
 دســت كردن اصال كار مســخره و بيهوده ای نيست. 
ممكن اســت برخي بگويند كار بيهوده و عبثي است. 
نه اينگونه نيست و احترام گذاشتن به توصيه پزشكان 
و پرستاران اســت كه  ماه هاست شبانه روز وقت شان را 
صرف مداواي بيماران كرونايــي كرده اند. اين بيماري 
را جدي بگيريم. هر انساني، هم در قبال خودش و هم 
در قبال اطرافيان مسئول است. اميدوارم كه با همدلي 
و رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از اين شرايط سخت 

عبور كنيم.

 پنجشنبه    
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  آقازاده
اين روزها درباره ســريالي در 
شــبكه پخش خانگي صحبت 
مي شــود به نام آقازاده. البته 
قرار بود كه اين سريال، ژانري 
خاص در نوع خودش باشــد 
و يك اتفاق بزرگ محســوب 
شــود. امــا در نهايــت اينكه 
نتوانســت آنطور كــه بايد، به 
يك اتفاق ويژه تبديل شــود. 
اما به هر حال با سريالي نسبتاً 
خوش ساخت روبه رو هستيم. 
گروهي مي گويند حامد عنقا، 
در اين جا سعي كرده است كه 
همان تجربه هــاي تلويزيوني 
خودش را تكرار كند و به همين 
دليل، ســريال تكراري از آب 
در آمده است. ژانر اين سريال 
اجتماعــي و معمايي اســت. 
تهيه كننده و نويسنده اش نيز 
حامد عنقاست؛ با كارگرداني 
بهرنــگ توفيقــي. بازيگران 
معروفي چون امير آقايي، نيكي 
كريمي، امين حيايي، كامبيز 
ديربــاز، امين تــارخ، مهدي 
سلطاني، جمشــيد هاشم پور، 
ثريا قاســمي و... در آن بازي 
كرده اند. اين سريال را سازمان 
اوج تهيه و توليد كرده اســت. 
سازندگان اين سريال گفته اند 
كه قصد نداشــتند صرفاً يك 
سريال سرگرم كننده بسازند. 
بلكه نظرشان اين بود كه يك 
اثر جدي بسازند كه خيلي ها را 
بي خواب كند. حاال اينكه چقدر 
در اين كار موفق بوده اند يا نه، 
بايد نشست و ديد. اين سريال، 
قصد دارد به فسادهاي موجود 
در جامعــه نگاهــي بيندازد و 

ازجمله فسادهاي يك آقازاده.

  تپلي و من
با يك فيلم كه هــم خودتان و 
هم بچه هايتان بتوانيد ببينيد 
و سرگرم بشــويد، چطوريد؟ 
»تپلي و من« فيلمي است كه 
دقيقاً به هميــن منظور توليد 
شده اســت. هم داســتانش، 
مناســب بزرگســاالن است و 
هم چهره هــاي نوجــوان در 
خودش دارد و باعث مي شــود 
تا كنجكاوي اين گروه نيز پاسخ 
داده شد. فيلم را حسين قناعت، 
نويسندگي و كارگرداني كرده 
است و حسن معجوني، ساميار 
محمدي، ميترا حجار، سيروس 
گرجستاني، يوسف تيموري و... 
در آن ايفاي نقش كرده اند. اين 
فيلم را مي توانيد در سايت هاي 
نمايش آنالين فيلم و ســريال 
تماشا كنيد. يا داخل يك فلش 
ريخته و به تلويزيون هاي بزرگ 
خانه تان وصل كنيد و در كنار 
بچه ها، با خيال راحت تماشــا 
كنيد. اما موضوع فيلم چيست؟ 
موضوع اين فيلم 9۰دقيقه اي 
را اقتباسي از يك فيلم خارجي 
مي داننــد. فيلمي كــه درباره 
كودك درون اســت و ما را به 
رؤياهايمــان پرتــاب مي كند. 
اين فيلم درباره مردي به اســم 
رامين اســت كه دانشــجوي 
كارگرداني است ولي نمي تواند 
فيلمنامه هاي خوبي بنويســد. 
به همين دليــل در يك مركز 
آموزش هنــري كار مي كند. او 
يك روز به طور اتفاقي، شخصيت 
دوران كودكي خودش به اسم 
تپلي را در خانه پيدا مي كند و 
متوجه مي شــود كه از گذشته 
آمده تا باعث اعتماد به نفسش 

بشود.

2 پيشنهاد

سريال پر چهره

سالم به كودك درون

1 پيشنهاد

پاي صحبت هاي عباس غزالي؛ بازيگري كه اين روزها در سريال شاهرگ 
با نقشي متفاوت مهمان خانه هاي مردم شده است

دوست دارم 
خودم فيلم بسازم

الناز عباسيان
نام عباس غزالي با سريال »وضعيت سفيد« بر سر زبان ها افتاد و بازي متفاوت و جذاب او در 
اين سريال توقع مخاطبان را از اين جوان سی وشش ساله باال برد. البته او بازي در سريال هاي 
تلويزيوني را از سال ۷۷ با سريال »انتظار ســرخ« آغاز و بعد از آن هم در ۴1سريال و ۷فيلم 
سينمايي ايفاي نقش كرده است. او حتي براي بازي در فيلم سينمايي »اعترافات ذهن خطرناك 
من« نامزد دريافت سيمرغ نقش مكمل مرد در جشنواره فيلم فجر هم شده است. اما غزالي بعد از بازي در سريال وضعيت 
سفيد تالش كرده نقش هايش را گزيده انتخاب كند تا با بازي در هر اثر، مخاطب را غافلگير كند؛ اتفاقي كه كم وبيش 
اين روزها با نقش فرخ در سريال »شاهرگ« شاهد آن هستيم. او در اين سريال كه از شبكه2 سيما در حال پخش است 
نقش جوان محافظه كاري را بازي مي كند كه با نقش هاي قبلي  اش متفاوت است و به گفته خودش اصال همين تفاوت در 
نقش هاست كه او را گزيده كار كرده است. به بهانه اين سريال جديد سراغ او رفتيم تا گپ و گفتي صميمانه از فعاليت هاي 

اين روزها و دغدغه هاي اجتماعي  اش داشته باشيم.

هميشه جزو ارزش هايم اين 
بوده كه كاري كه انجام مي دهم 

در  شأن مخاطب باشد و آنها 
كارم را بپسندند. البته اين 

باعث مي شود من هم به لحاظ 
فني يك قدم جلوتر بروم و 

نسبت به گذشته در بازيگري 
پيشرفت داشته باشم

راه اندازي كمپين كوچك داستان من
عباس غزالي در صفحه اجتماعي خود در ايام قرنطينه در فضاي مجازي پويشي را با 
هدف فرهنگسازي  مطالعه و نوشتن، راه انداخته است. خودش در اين باره مي گويد: 
»در روزهاي نخست سال جديد كه به خاطر شيوع ويروس كرونا همه در خانه بوديم 
كمپين »كوچك داســتان من« را براي دنبال كننده هايم در صفحه اينستاگرام 
راه اندازي كردم. تالشم اين بود كه در حد خودم، مردم و مخاطبان اين صفحه را 
مشغول امور فرهنگي كنم. از آنها خواستم دلنوشته و متن داستانك هايشان را در 
يك صفحه براي من ارسال كنند تا آنها را در صفحه اجتماعي ام منتشر كنم. در آن 
روزها با اين كمپين افراد زيادي با من در تعامل بودند و آثار زيادی به دستم رسيد. 
اما وقتي كارم در سريال شاهرگ از ســرگرفته شد نتوانستم ادامه دهم. اميدوارم 

به زودي اين تعامل از سر گرفته شود«.

پيشنهاد كتاب و فيلم غزالي
اين هنرمند جوان پيشنهادهاي فرهنگي و ادبي ای براي روزهاي ماندن در خانه 
دارد و مي گويد: »به عالقه مندان نمايشنامه خواني كتاب »مراسم قطع دست در 
اسپوكن« به نويسندگي »مارتين مك دونا« را كه نمايش آن چندين بار در ايران 
اجرا شده است پيشنهاد مي كنم. همچنين يك كتاب انگيزشي هست به نام »چهار 
اثر از فلورانس اسكاول شــين« كه به نظر من ازجمله كتاب هاي جذابي است كه 
بايد در كتابخانه هر فردي باشــد و چندين بار در دوره هاي مختلف بخواند. كتاب 
»كيمياگر« و چند اثر ديگر از پائولو كوئيلو نيز به سبب جهان بيني جالب نويسنده، 
از آثاري هستند كه خواندن شان را پيشنهاد مي دهم. از نويسنده هاي ايراني هم 
همه آثار بزرگ علوي ازجمله كتاب »چشم هايش« در ذهنم مانده است. من سعي 

كردم كتاب هاي مرجع را به عالقه مندان معرفي كنم. 

برادران هنرمند
شايد بسياري ندانند كه برادر كوچك تر غزالي هم بازيگر سينما و تلويزيون است و با او در 
سريال وضعيت سفيد همبازي بوده است. يونس غزالي، متولد سال ۱۳۷۰ است و از مهم ترين 
فيلم هايش مي توان به ۲اثر در سينما با نام هاي فيلم »درميان ابرها« و فيلم »اخراجي ها« 
و در ۲ اثر در تلويزيون با نام هاي سريال وضعيت سفيد و سريال »۱۰۱ راه براي ذله كردن 
پدر و مادرها« اشــاره كرد. او خودش را مديون برادر بزرگ ترش عباس و رهنمودهاي او 
مي داند. عباس غزالي درباره او مي گويد: »يونس ته تغاري خانواده ماســت و ۷سال از من 
كوچك تر است. در سريال وضعيت سفيد نقش امير را به خوبي ايفا كرد و همبازي من بود. 
بسياري از دوستداران اين سريال، بازي يونس در اين نقش را پسنديدند. اما او بعد از اين كار 
هيچ پيشنهادي را قبول نكرد. هيچ مصاحبه اي هم تاكنون انجام نداده است. اما اين را به 
طرفدارانش از همين جا اعالم مي كنم كه يونس تصميم گرفته بازيگري را دوباره ادامه دهد«.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد



   حراج تهران و رونق بازار آثار هنری
نام »حراج تهران« نخستین بار در اوایل دهه 90در رسانه ها مطرح شد؛ نامی كه خیلی ها آن را به عنوان بزرگ ترین رویداد 

در زمینه فروش آثار ارزشمند هنری در ایران می شناسند و بسیاری از صاحبان مجموعه های بزرگ هنری، گالری های 
سرشناس و هنرمندان، سال به سال به بهانه آن دور هم جمع می شوند. به همین خاطر طرفداران این حراجی، می گویند تنها 

نهادی كه شایستگی ارزشگذاری بر آثار خاص هنری را دارد، همین حراجی تهران است. با وجود این، حراج تهران بابت رنگ و 
بوی لوكس و رقم های میلیاردی جابه جا شده در آن، از همان نخستین دوره برگزاری ، حسابی تحت تأثیر حواشی و انتقادهای 

رســانه ای و مجازی قرار گرفت. در ایران تنها رویدادی كه به طور جدی به موضوع اقتصاد هنر های تجسمی در سطح ملی 
ورود پیدا كرده، حراج تهران است. این رویداد فارغ از جنبه اقتصادی آن، توانسته از طریق رسانه ها، محتوای خلق شده 

هنرمندان را در ابعاد بین المللی معرفی كند. توجه زیاد رسانه ها به این حراجی، نشان دهنده تأثیرگذاری آن است. 
می توان گفت این حراج به طور نسبی در تأثیرگذاری بر افكار عمومی توفیق داشته است؛ یعنی همان روی دیگر 
سكه ای كه سال های زیادی از آن غفلت شده بود و صرفا این بازار در انحصار رویداد های بزرگ بین المللی با 
قدمت چندصد ساله قرار داشت. در حراج تهران، فقط آثار مربوط به هنرهای تجسمی معاصر، چكش می خورد و 
نه آثاری با قدمت تاریخی. عالوه بر این، آثار هنرمندان هم عصر كمال الملك نیز در حراجی حضور دارد. این شامل 

نقاشی، مجسمه و عكس و نقاشیخط بوده و سفال، كتیبه، كتاب نفیس خطی و امثال آنها امكان شركت ندارد.

تلگراف خانه10

سریال »آقازاده« بهانه ای شد تا نگاهی به حراج های آثار هنری با 
رقم های نجومی بیندازیم

هیجان میلیاردی 
در حراجی

شاید تا به حال گذرتان به یك حراجی هنری نیفتاده باشد اما حتما در فیلم ها و 
سریال ها یا در فضای مجازی، تصاویری از این دورهمی های میلیاردی و پرهیجان 
را دیده اید. حتما تا به حال قیمت های سرسام آور میلیون دالری حراجی های آثار 
هنری، دود از سر شما هم بلند كرده است. در كشور خودمان هم میزان فروش 
كل در معروف ترین حراج هنری، به ده ها میلیارد تومان می رسد. اصال می دانید این حراجی ها برای چیست 
و در آنها چه می گذرد؟ حراج های هنری رخدادهای جذابی است كه معموال اعداد قابل توجهی پول در آن 

تبادل می شود و چهره های سرشناسی نیز در آن همواره حضور خواهند داشت. اما 
ارزش واقعی و دلیل اهمیت باالی این حراج ها در چیست؟ همه  چیزهایی كه باید 

درباره حراج آثار هنری و حواشی آن را بدانیم، در این گزارش مرور كرده ایم.

نیلوفر ذوالفقاری
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    سهراب سپهری
وغن      اثر بدون عنوان، رنگ ر

وی بوم ر
میلیون تومان   حراج خرداد ماه سال 1393

    سهراب سپهری1,800
وغن     اثر بدون عنوان، رنگ ر

وی بوم ر
میلیون تومان   حراج  خرداد ماه سال 1394

    سهراب سپهری2,800
وغن      اثر بدون عنوان، رنگ ر

وی بوم ر
میلیون تومان   حراج خرداد ماه سال 1395

    فرهاد مشیری3,000
وی سفید،      شماره های سیاه ر

وی بوم تركیب مواد ر
میلیون تومان   حراج دی سال 1395

    سهراب سپهری850
وغن      اثر بدون عنوان، رنگ ر

وی بوم ر
میلیون تومان   حراج تیر  ماه سال 1396

3,100

    منیر فرمانفرمائیان
    اثر بدون عنوان، آیینه كاری و 

وی چوب  گچ ر
میلیون تومان   حراج دی  ماه سال 1396

    سهراب سپهری 1,300
وغن      اثربدون عنوان، رنگ ر

وی بوم ر
میلیون تومان   حراج تیر  ماه سال 1397

    منیر فرمانفرمائیان5,100
    اثر بدون عنوان، آیینه كاری، 

وی چوب نقاشی پشت شیشه و گچ ر
میلیون تومان   حراج دی  ماه سال 1397

ویز تناولی4,000     پر
    سر شاعر، مجسمه برنز

میلیون تومان   حراج تیر  ماه سال 1398
ودی3,200     حسین زنده ر

    قوس آبی نیلگون، رنگیزه 
وی بوم گیاهی و اكریلیك ر

میلیون تومان   حراج دی  ماه سال 1398
3,200

فروش 
آثار چگونه است؟

یك حراج هنری روند و قانون های مخصوص 
به خود را دارد. روند فروش آثار در حراج تهران 

به صورت برگزاری مزایده است. هر رقمی كه در روز 
حراج، برای هر اثر هنری چكش بخورد، رقم نهایی 

خواهد بود. بنابراین شركت كنندگان در حراج، مطمئن 
هستند كه قیمت حداكثری پیشنهادی آنها برای 

خرید هر اثر هنری، همان رقمی است كه باید 
برای تحویل اثر مورد نظر، به حساب 

حراج واریز كنند.

نقش 
برگزاركننده چیست؟

حراج تهران، مالك یا صاحب آثارهنری 
به نمایش درآمده در روز حراج نیست و صرفا، 

نمایندگی فروش اثر هنری را در یك مزایده بر عهده 
دارد. مالكیت قانونی اثر به صورت حقوقی، در اختیار 
حراج تهران نیست و تنها، پورسانتی بابت برگزاری 
مراسم و معرفی اثر هنری برای پیداكردن خریدار، از 

صاحب اثر دریافت می شود. اثر هنری ظرف یك 
هفته به نشانی خریدار نهایی و قطعی، 

پست خواهد شد.

شرایط 
حضور چیست؟

خریداران برای حضور در روز مراسم حراج، 
باید 48ساعت پیش از برگزاری، نسبت به تكمیل 
فرم ثبت نام اقدام كنند. اگر امكان حضور مهیا نبود، 
ثبت نام غیرحضوری هم به صورت تلفنی و اینترنتی 
ممكن خواهد بود. به افراد واجد شرایط، كد مزایده 
تعلق خواهد گرفت. اگر كد مزایده در حراج تهران 

دریافت كنید و بخواهید اثری را بخرید، باید 
باالترین قیمت را برای یك اثر هنری 

پیشنهاد دهید.

برنده 
باید چه كند؟

اگر قیمت پیشنهادی شما از همه باالتر و در چكش 
آخر، شما برنده نهایی باشید، باید در موعد مقرری 

كه حراجی تهران مشخص می كند، وجه پیشنهادی را 
به حساب اعالمی واریز كنید. درصورت سرپیچی، پرداخت 
ضرر و زیان صاحب اثر و پرداخت حق كارگزار با شما خواهد 
بود. برنده نهایی هر اثر در مراسم روز حراج، موظف است 

ظرف 14روز پس از معرفی به عنوان برنده نهایی، 
مبلغ پیشنهادی خود را  به حساب اعالمی 

حراج پرداخت كند.

   در حراجی های هنری چه می گذرد؟
خانه حراج، اصطالحی اســت كه برای حراجی های هنری به كار می رود. 
این خانه حراج، یك نوع مؤسســه و بنگاه تجارتی بــرای برپایی مزایده 

است. این مؤسسه ها برای برگزاری مزایده های خاص ازجمله آثار هنری و 
مجموعه های آنتیك برای فروشندگان راه اندازی می شوند و معموال به عنوان 

واســطه، درصدی از مبلغ فروش را به عنوان دستمزد كمیسیون می گیرند. در 
بســیاری از مراكز حراج آثار هنری، برگزاركنندگان بستر مناسبی برای معامالت 

سالم فراهم می كنند كه موجب می شود هنرمندان و خریداران در فضایی امن و مطمئن به 
تبادل بپردازند. برگزاركنندگان حراج آثار هنری واسطه ای بین هنرمندان و مجموعه داران، 
خریداران و عالقه مندان به آثار هنری هستند. البته ارتباط برگزاركنندگان با هنرمندان، جز 
هنرمندان برجسته و صاحب نام، مستقیم نبوده و از طریق گالری ها شكل می گیرد. در واقع 

این گالری ها هستند كه هنرمندان را شناسایی كرده و حراجی ها با مراجعه به گالری ها آثار 
معرفی شده از سوی آنها را در حراج به مزایده می گذارند. 

   حراج هنری، فایده های فرهنگی هم دارد
نمی توان حراجی ها را صرفا دالالن هنری دانست؛ چرا كه این فعالیت 
پیامدهای فرهنگی هم به همراه دارد. برقراری ارتباط میان هنرمندان 
و كسانی كه امكانات حفظ، نگهداری و معرفی گسترده تر آثار را دارند 
به معنی حفظ هنر در روح جامعه و اهدای آن به نسل های آینده است. 
بنابراین حراجی ها هدفی فراتر از ابعــاد مالی این كار دارند و آن هم 
ایجاد زمینه برای رشد و ترویج هنر است. شاید هنوز برای بسیاری این 
پرسش مطرح باشد كه آیا صرف برگزاری یك رویداد و یا رشد فروش 
آثار در هر دوره، به معنی رشــد و شكوفایی هنر و یا انتقال داده های 
ارزشی- فرهنگی است؟ پاسخ به این سؤال مورد بحث كارشناسان 
بوده و در این بــاره دیدگاه های متفاوتی مطرح می شــود. عده ای 
معتقدند چون هر رویداد یا حراج به نوعی بر مبنای سیاســت های 
مجریان و ذائقه خریداران شكل می گیرد، به همین دلیل ما شاهد 
برخی آثار سفارشی هستیم كه نمونه آن در رویداد های بین المللی 
در زمینه هنر های تجسمی دیده می شود. به طور مثال در چند سال 

اخیر در رویداد های بین المللی به آثار سیاهپوستان 
توجه ویژه ای شده و یا اینكه در دوره هایی استقبال 
از آثار هنرمندان مشــرق زمین رایج بوده است. 
حراج های هنری به خاطر دارابودن شــرایط یك 
رخداد خاص كه شــامل حضور چهره سرشناس، 

بعد رسانه و روابط عمومی باال، تراكنش مالی بسیار 
باالی جلب توجه كننده، جمع آوری هنرمندان بزرگ 

در كنار یكدیگر و جذابیت خاص خود در اذهان عمومی، 
می توانند توجه بسیار باالیی را جلب و توجه قسمت زیادی 
از جامعه داخلی و خارجی را به خود جذب كنند. این ســهم 

ایجاد توجه و سرمایه اجتماعی بستر بسیار مناسبی برای 
برندسازی و شــكل دهی هویت، هم برای هنرمندان 
خالق اثر و هم برگزاركننــدگان این رخدادها ایجاد 

می كند.

   حراجی های هنری دنیا
  كریستیز به عنوان مشهورترین حراجی دنیا شناخته 
می شود؛ یك بنگاه تجارت آثار هنری با شهرت و اعتبار 
جهانی كه گفته می شود ســاالنه چیزی حدود 4میلیارد 
دالر درآمد دارد و حدود 40 درصد از فــروش آثار هنری 
جهان در این حراجی صورت می گیرد. نخســتین دفتر كار 
این خانه حراج در ســال18۲۳ در لندن بر پا شده و تا كنون در 
كنار 8۵ شــعبه دیگر در ۳۳ كشــور دنیا به فعالیت خود ادامه 

داده است. 
  ســاتِبیز یك خانه حراج آمریكایی اســت كه از بزرگ ترین 
حراجی های آثار هنری، جواهر و مجموعه های خاص به حساب 
می آید. ســاتِبی دارای 90 دفتركار در 40 كشور دنیاست و در 
سال۲011 با مجموع فروش ۵/8میلیارد دالری، به عنوان یكی 
از موفق ترین خانه های حراج آثار هنری دنیا مطرح شــد. دفتر 

خاورمیانه حراج ساتِبی، در دوحه قطر واقع شده است.
  لسلی هندیمن یكی از مقامات اصلی كشور آمریكا در خرید 
و فــروش عتیقه جات، هنرهــای زیبا و كلكسیون هاســت. در 
سال198۲، لســلی، لسلی هندیمن اكســپرس را در شیكاگو 

تاسیس كرد. طی چند سال، بزرگ ترین خانه حراج 
در غرب میانه و پنجمین حراج بزرگ كشور شد. 

  حراج هریتیج سومین خانه حراج آثار هنری بزرگ در 
جهان و همچنیــن بزرگ ترین خانه حــراج در ایاالت 

متحده و بهترین سرلوحه در كار اینترنتی در رشته 
تخصصی خود است كه در ســال19۷۶ تاسیس 
شد .بیش از 8۵0 اعضای آنالین و 900 میلیون 
دالر درآمد ساالنه، نشــان دهنده سودمندی 
وب سایت این شركت، اعتبار آن برای اقدامات 
تجاری حرفه ای و تخصص فراوان در زمینه هنر 
و كلكسیون است. این حراجی طیف وسیعی از 
سكه های ایاالت متحده و جهانی، ارزهای نادر، 

هنرهای زیبا و تزئینی، هنر غربی، هنر نقاشی، 
كتاب، فیلم، پوسترهای فیلم، موسیقی، جواهرات 

و ساعت، كیف های دستی،  هنرهای تجسمی هند، 
خاطرات جنــگ داخلی، نمونه هــای طبیعت و علوم، 

امالك لوكس و... را ارائه می كند.

ركوردشكنی ایران در حراج آثار هنر اسالمی
در حراج آثار هنر اسالمی ساتبیز، نسخه  طالكوب از دیوان حافظ به خط نستعلیق 

شیخ محمود پیربداغی كه پیش بینی می شد به قیمت ٣ میلیارد فروخته شود، 
به قیمت ٧ میلیارد تومان چكش خورد. در این حراج كه باالخره بعد از چندبار 

تعویق به خاطر شیوع ویروس كرونا برگزار شد، ٣٠٣ اثر هنری و ادبیاتی مربوط 
به تمدن های مختلف جهان اسالم درنهایت به فروش كلی ٣/٦٥٦/٠٠٠پوند 

دست یافتند. البته از میان آثار ارائه شده تنها ١٧٠ اثر به فروش رسیدند.

7,000,000,000 تومان

گران ترین آثار فروش رفته در دوره های مختلف حراج تهران

  سنگ صبور
چندي پیــش بود كــه یكي 
از فعــاالن رســانه اي حــوزه 
موسیقي، نظرسنجي خاصي 
را ترتیب داده بود دال بر اینكه 
شما محسن چاوشي را از كدام 
قطعه ها بــه یــاد مي آورید؟ 
پاسخ ها هم، شامل قطعه هاي 
غیرمجــاز در زمــان فعالیت 
زیرزمیني ایــن خواننده بود؛ 
به اضافه قطعه ســنگ صبور 
و قطعه هاي ســال هاي اخیر. 
بیشتر شــركت كنندگان در 
این نظرســنجي اشاره كردند 
كه چاوشــي را از قطعه سنگ 
صبور به یاد مي آورند. در واقع 
همین قطعه بود كه او را نجات 
داد؛ هم در موســیقي و هم در 
زندگي. ترانه سراي این قطعه 
امیر ارجیني بــود و در آلبوم 
سنتوري نشر یافته است؛ اثري 
كه براي فیلم سنتوري داریوش 
مهرجویي ساخته شد. به گفته 
خودش و در یكي از مصاحبه ها، 
وضع او از نظــر مالي و هنري 
در آن روزگار خیلي اســفناك 
بود. تــا اینكه یــك روز، تلفن 
زنگ زده و داریوش مهرجویي 
او را به خانــه اش دعوت كرد. 
چاوشــي حتي پول نداشت تا 
ازگل، محل سكونت مهرجویي 
برود. اما همین رفتن و ساختن 
قطعه هــاي علي ســنتوري، 
تبدیل بــه مهم تریــن اتفاق 
هنري زندگي این آدم شــد. 
همان قطعه معروفي كه با این 
بیت شروع مي شد: »رفیق من 
سنگ صبور غم هام/ به دیدنم 

بیا كه خیلي تنهام...«.

تولد یك ستاره
١ پیشنهاد

دل تنهاي عاشق
2 پیشنهاد

  دلبسته شدم
این روزها شــبكه دوم سیما، 
سریالي به نام شاهرگ را پخش 
مي كند. ســریالي كه قصه آن 
در دهــه ۶0 اتفــاق مي افتد و 
ماجراي چند خرابــكاري در 
تهران اســت و تیمي كه باید 
این خرابــكاران را دنبال كند. 
این سریال در ژانر درام سیاسي 
تعریف شده است. شاید چیزي 
شــبیه به ماجــراي نیمروز، 
ولــي در ســطحي پایین تر و 
غیرسینمایي تر. با نقش آفریني 
بازیگراني چون نیما رئیســي، 
حسین پاكدل، عباس غزالي، 
مرحوم ســیروس گرجستاني 
و... . اما این ســریال یك تیتراژ 
خیلي شنیدني هم دارد به اسم 
دلبسته شدم. ساالر عقیلي كه 
این ســال ها از میهن خواني ها 
و حماسه خواني ها دور شده و 
به یك عاشقانه خوان حرفه اي 
تبدیل شده، این اثر را خوانده 
است و چقدر هم خوب خوانده. 
آهنگســاز آن هــم حبیــب 
خزایي فر اســت و ترانه اش را 
هم محمدمهدي سیار سروده. 
ترانه آن نیز چنین است: »من 
آسان دلبسته شدم/افتادم در 
دام خودم/بشكن دل مرا، كه ز 
دل گالیه دارم.../پي هر بهانه اي 
برود، نمي گذارم/یادت باشد از 
آن تو بود؛/این دل كه شكست/

آه از عشق.../یادم باشد دلتنگي 
تو تقدیر من است/آه از عشق.../
آه از عشق و غم زیبایش/آتش 
آتش همه دریایش/ عاشق ماند 
و دل تنهایش...« به نظر مي رسد 
عقیلــي، در حال ثبــت ورژن 
خاصي از عاشقانه خواني ها به 
نام خود است؛ با كیفیت، زیبا 

و كالسیك.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد



رجبعلي 
اعتمادي

 روزبه 
معيني

محمود 
عبدالحسيني

سعيد 
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  دلقك
موضوع ترانه هــا و قطعه هاي 
موسيقي توليد شده در ايران 
مشخص اســت: عشق، وطن، 
مناســبتي و كمي هم درباره 
پدر و مادر و فرزند و.... غالباً هم 
كه قطعه ها رويكرد عاشــقانه 
دارند. به همين دليل است كه 
وقتي قطعه اي شكل مي گيرد 
كه هيچ كدام از اينها نيســت 
ولي خوب و شــنيدني است، 
به شــدت مــورد توجــه قرار 
مي گيرد. يكي از اين قطعه هاي 
به شدت مورد توجه قرار گرفته 
را بايد دلقك بدانيم، اثري كه 
محمد اصفهانــي خوانده و در 
زمانه خودش به شــدت سر و 
صدا كرد. چرا كه هم شنيدني 
و موسيقايي بود، هم موضوعي 
خاص داشت. ترانه سراي اين اثر 
رها شايان بود كه البته در دامن 
زدن به حاشيه هاي اين قطعه 
هم نقش داشت. از جمله اينكه 
اين ترانــه را گران ترين ترانه 
تاريخ موسيقي ايران دانست كه 
واگذار شده است. آهنگسازي و 
تنظيم آن را هــم امير عليزاده 
و بهروز صفاريان انجام دادند. 
در ترانه اين قطعه آمده است: 
»واســه نونه واســه نونه/ تا به 
كارش تو بخندي/ كه آگه اينو 
بدوني/ تو به دلقك نمي خندي/ 
تو به دلقك نمي خندي...« اين 
قطعه روي كليپــي كه در آن 
صحنه هايي از چارلي چاپلين 
پخش مي شد، ميكس شد. در 
نتيجه به شدت خبرساز شد و 

خيلي ها اعتراض كردند.

  چرا رفتي
همايون شــجريان را مي توان 
يك آقازاده در حوزه موسيقي 
سنتي دانست. اين خوب است 
يا بد؟ هر چه كه هســت، اين 
چهره با عملكرد خــود، از زير 
سايه فوق العاده سنگين پدرش 
بيرون آمده و بــراي خودش 
جايگاهــي مســتقل تبيين و 
تعريف كــرده. طوري كه حاال 
يكي مثل احمد كيارســتمي، 
فرزند بزرگ عباس كيارستمي 
بزرگ، بگويد كه دوست داشت 
جاي همايون بود؛ به واســطه 
نوع عملكردي كه در موسيقي 
داشته است. حاال همايون در 
تاريخ موســيقي سنتي ايران، 
قطعه هايي به شــدت شنيده 
شده و ماندگار به جا گذاشته. 
يكــي از اين قطعه هــا را بايد 
»چرا رفتي« بدانيــم از آلبوم 
»نه فرشــته ام نه شــيطان«. 
اين قطعــه، روي شــعري از 
سيمين بهبهاني شكل گرفته 
و تهمــورس پورناظــري هم 
آهنگســازش بوده. در بخشي 
از شــعر معــروف بهبهانــي 
مي خوانيم: »چرا رفتي چرا من 
بي قرارم/ به سر سوداي آغوش 
تو دارم/ نگفتي ماهتاب امشب 
چه زيباســت/ نديدي جانم از 
غم ناشكيباست/ چرا رفتي چرا 
من بي قرارم/ به ســر سوداي 
آغوش تو دارم...« نكته جالب 
درباره اين قطعــه، كليپي بود 
كه روي آن به كارگرداني باران 
كوثري ساخته شد و در مراسم 
رونمايي به نمايش درآمد. اين 
قطعه، اوجــي در آواز دارد كه 
حتي شــايد خود همايون در 
اجراهاي زنده، به زحمت بتواند 

از پس آن برآيد.

2 پیشنهاد

سالم چارلي

يك اوج بي بديل

1 پیشنهاد

 گيتي 
خامنه

مهمان خانه

   مطالعه آثار نويسندگان آمريكا، فرانسه و روسیه
عاشقان كتاب و مطالعه بي شك »صادق كرميار« را مي شناسند. نويسنده، كارگردان و منتقد ادبي نام آشنايي 
كه »ناميرا«، »دشت هاي سوزان« و »غنيمت« را نوشته و با نويسندگي و كارگرداني فيلم ها و سريال هايي مانند 
»زيارت«، »يك روز قبل« و »خاطرات مرد ناتمام« شناخته مي شود. كرميار كه در سال 1392گواهي نامه درجه 
يك هنري )معادل مدرك دكتري( را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دريافت كرده، در زمينه فيلم تماشاي سري 
فيلم هاي »مارتين اسكورسيزي« كارگردان مطرح دنيا را پيشنهاد مي كند؛ فيلم هايي كه از طريق آنها مي توان 
به تحليلي از سير تحوالت سياسي و اجتماعي آمريكا دست يافت. او كه خودش اين روزها مشغول مطالعه 
»مثنوي معنوي موالنا« است، به عاشقان ادبيات داســتاني جهان هم توصيه مي كند مطالعه سه 
نسل از نويسندگان آمريكا، فرانسه و روسيه را در برنامه شان قرار دهند تا نگاه جامعي از ادبيات 
داستاني جهان به دست آورند. اگر مي خواهيد بدانيد خالق كتاب هاي »فرياد در خاكستر«، 
»انتقام در اردوگاه«، »درد« و »حريم« چه تجويزي براي خوب نگهداشتن حالمان در اين 

روزها دارد، پيشنهادهاي فيلم و كتابش را از دست ندهيد.

   کتاب های دوست داشتنی
  گشودن رمان

اثر: دكتر حسين پاينده، انتشارات: مرواريد
  رستاخيز كلمات

اثر: دكتر شفيعي كدكني، انتشارات: سخن

   فیلم های دوست داشتنی
  راننده تاكسي

محصول سال1976، كارگردان: مارتين اسكورسيزي
  كازينو

محصول سال1995، كارگردان: مارتين اسكورسيزي
  گرگ وال استريت

محصول سال2013، كارگردان: مارتين اسكورسيزي

   تاريخ؛ چراغ راه آينده است
»محمود عبدالحسيني« براي هنرمندان فعال در عرصه هنر عكاسي نامي آشناست. اين نام شناخته شده 
البته به راحتي به دست نيامده است. عبدالحسيني 22سال بيشتر نداشت كه وارد مطبوعات شد و حاال 
بعد از 4دهه حضور مؤثر در دنياي عكاسي، يكي از باسابقه ترين و مطرح ترين عكاسان ايراني است. او كه 
تاكنون بيش از 100نمايشگاه انفرادي و گروهي در داخل و خارج كشور برگزار كرده، داوري بسياري 
از جشنواره ها و مسابقات كشــوري را بر عهده دارد و اين روزها در دانشگاه هنر و دانشكده هاي 
خبر و رسانه تدريس مي كند، عكس هاي بسيار نابي از روزهاي انقالب و دفاع مقدس ثبت كرده 
است. عبدالحسيني وقتي متوجه كاركرد صفحه پيشنهاد فيلم و كتاب مي شود، مي گويد: 
»من تاريخ را خيلي دوست دارم، چون به نظرم چراغ راه آينده است. به همين دليل توصيه 
مي كنم در اين روزها حتما تاريخ بخوانيم و فيلم هاي تاريخي ببينيم.« البته كه اين استاد 
عكاسي براي عالقه مندان به اين رشته هنري هم مطالعه كتاب »نقد عكس« اثر »تري 

برت« و كتاب هاي »چگونه عكس ببينيم« و »اتاق روشن« را پيشنهاد مي كند.

   کتاب های دوست داشتنی
  برگ هاي گمشده از تاريخ تمدن اسالمي

اثر سعيد مستغاثي، انتشارات: دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان
  زبور مقاومت

اثر محمدحسين بزي و مصطفي اللهياري، انتشارات: شركت چاپ 
و نشر بين الملل

   فیلم های دوست داشتنی
  يتيم خانه ايران

محصول سال1393، كارگردان: ابوالقاسم طالبي
  ليلي با من است

محصول سال1374، كارگردان: كمال تبريزي
)Harriet( هريت  

محصول سال2019، كارگردان: كيسي لمونز

   گذر از روزهاي دشوار با مطالعه »بیشعوري« و »جنايت و مكافات«
»روزبه معيني« را اين روزها در نقش »نوذر« سريال »آقازاده« مي بينيم. اين بازيگر جوان كه تئاتر و نمايش را 
از نوجواني در مدارس و آموزشگاه ها شروع كرده، در فاصله سال هاي 68 تا 70 با بازي در سريال هاي تلويزيوني 
»به دنبال مهر« و  »زنگ مدرسه« وارد دنياي بازيگري شد. معيني را كه تاكنون در فيلم هاي سينمايي »خودزني«، 
»حيراني« و »ناردون« و مجموعه هاي تلويزيوني »خوب، بد، زشت«، »معراجي ها«، »زمستان گرم«، »آسمان من«، 
»آمين« و »ديگري« ايفاي نقش كرده، اين شــب ها در برنامه تلويزيوني پرطرفدار »عصر جديد« هم مي بينيم. 
در كارنامه هنري مربي شركت كننده هاي عصر جديد، ِسمت هاي ديگري هم ديده مي شود كه از مهم ترين آنها 
مي توان به مجري طرح، مدير اجرايي، مدير روابط عمومي و مشاور سريال ها و پروژه هاي سينمايي مختلف و 
مدير مسئول آموزشگاه هنر گستر حيايي اشاره كرد. وقتي از معيني مي خواهيم تا كتاب ها و فيلم هاي مورد 
عالقه اش را معرفي كند، توصيه مي كند در اين ايام از خواندن نمايشنامه ها و فيلمنامه هاي خوب غافل نشويم. 
فيلم هاي »شيرشاه«، »جادوگر شهر اُز« و »اديسه فضايي« هم تعدادي از فيلم هايي است كه اين بازيگر جوان 

براي ديدن در ايام خانه نشيني اجباري پيشنهاد مي دهد.

   کتاب های دوست داشتنی
  سفر دروني

اثر رومن روالن، انتشارات: نيلوفر
  جنايت و مكافات

اثر فئودور داستايوفسكي، انتشارات: خوارزمي و نگاه
  بيشعوري

اثر خاوير كرمنت، انتشارات: تيسا

   فیلم های دوست داشتنی
  جويندگان

محصول سال 1956، كارگردان: جان فورد
  در يك شب اتفاق افتاد

محصول سال1934، كارگردان: فرانك كاپرا
  فريادي در تاريكي

محصول سال1988، كارگردان: فرد شپيسي

   از »آرمان شهري براي واقع گراها« تا »زنان کوچك«
هم بازيگر است و او را در فيلم هاي ســينمايي و تلويزيوني ديده ايم، هم مجري است و برنامه ها و مسابقه هاي 
مختلفي را در تلويزيون اجرا كرده است اما قطعا حرفه اصلي اش دوبله است. او كه سال هاست در زمينه گويندگي، 
صداپيشگي و همچنين مديريت دوبالژ فعاليت دارد، با صدايش »پيتر پاركر« مرد عنكبوتي، »هري پاتر« هري 
پاتر، »امپراتور لي هوون« افسانه خورشــيد و ماه، »دكتر جك« پرستاران، »بن تن« انيميشن بن تن، 
»نيك« زوتوپيا، »اميل« موش سرآشپز و... را برايمان ملموس تر كرده است. بله، درست حدس زديد. از 
»سعيد شيخ زاده« مي گوييم؛ پسر كوچكي كه در فيلم هاي »مرگ پلنگ«، »سفر جادويي«، »گاالن«، 
»علي و غول جنگل« و مجموعه تلويزيوني »چاق و الغر و مأمور ســوم« بازي مي كرد و چند سال 
پيش در نقش »ناصرالدين شاه« مجموعه تلويزيوني »سال هاي مشروطه« ايفاي نقش كرد. مجري 
مسابقه هاي »خانواده«، »سيصد ثانيه« و »نما به نما« و همچنين برنامه هاي »با ما اينجا«، »پرواز 
كنكوري ها«، »در مسير آينده«، »تا جمعه«، »هر چي شما بگين« و »هزار داستان« تلويزيون، 
فهرستی از فيلم ها و كتاب هاي مورد عالقه اش را در اختيارمان قرار داده كه در ادامه مي خوانيد.

   کتاب های دوست داشتنی
  آرمان شهري براي واقع گراها

اثر روتگر برگمن، انتشارات: نوين
  جادة شخصيت

اثر ديويد بروكس، انتشارات: مهرگان خرد
  كار عميق

اثر كال نيوپورت، انتشارات: نوين

   فیلم های دوست داشتنی
)Parasite( انگل  

محصول سال2019، كارگردان: بونگ جون هو
1917  

محصول سال2019، كارگردان: سم مندس
  زنان كوچك

محصول سال2019، كارگردان: گرتا گرويگ

   »چرنوبیل« ببینیم و »دختر گمشده« بخوانیم
محال اســت كســي متولد دهه  50يا 60باشــد و »گيتي خامنه« را نشناســد. اين مجري محبوب و 
دوست داشتني بچه ها كه از سال 1358 تا ســال 1370مجري برنامه هاي كودك و نوجوان شبكه يك 
تلويزيون بود، در سال1389 با اجراي برنامه »بچه هاي ديروز« شبكه تهران، دوباره به تلويزيون برگشت 
تا به بيان خاطرات كودكان دهه60 بپردازد. خامنه كه پس از اين برنامه اجراي برنامه »تا هميشه« شبكه 
دوم سيما را بر عهده گرفت و در مجموعه مستند »ميراث ايران« به عنوان جهانگرد، ميراث تمدن 
و فرهنگ شمال غرب ايران را براي بينندگان شــبكه سحر روايت مي كند، از سال1395 
مجري ميان برنامه هاي شبكه »پويا« شده تا پس از نزديك به 2دهه، بار ديگر به حيطه 
مجري گري كودك بازگردد. اين مجري توانمند كه از او مجموعه شعري هم منتشر 
شده، به خواندن كتاب ها و تماشاي فيلم هايي عالقه دارد كه ذهن و قوه فكر و تخيل را 
به چالش مي كشند. براي همين كتاب ها و فيلم هايي با اين ويژگي را معرفي مي كند كه 
در اين ايام هم سرگرمي به حساب مي آيند، هم چيزي به داشته هايمان اضافه مي كنند.

   کتاب های دوست داشتنی
  دختر گمشده

اثر گيلين فلين، انتشارات: ميلكان
  يك اتفاق مسخره

اثر فئودور داستايوفسكي، انتشارات: ماهي
  سيري در اديان جهان

اثر كريستوفر پارتريچ، انتشارات: ققنوس

   فیلم های دوست داشتنی
)The Americans( سريال آمريكايي ها  

محصول سال2013 تا 2014، كارگردان: جو وايزبرگ
)Chernobyl( ميني سريال چرنوبيل  

محصول سال 2019، كارگردان: يوهان رنك

   »خیام و عقاب الموت« با »عكس هاي دونفره«
اگر »ر. اعتمادي« برايتان نامي آشناست يا كتاب هاي »آبي عشق«، »گل بانو«، »عاليجناب عشق«، »هزار و يك 
شب عشق«، »كفش هاي غمگين من«، »آخر خط«، »شوك پاريسي« و... را خوانده ايد، يعني داستان هاي عاشقانه 
را دوست داريد و »رجبعلي اعتمادي«، خالق اين داستان هاي پر از عشق را مي شناسيد. اين نويسنده پرطرفدار كه 
تاكنون بيش از 40داستان عاشقانه بلند نوشته و يكي از معروف ترين نويسندگان ادبيات عامه پسند است، در دهه های 
40 و 50 مجله اي با نام »جوانان« منتشــر مي كرد كه اين مجله يكي از پرفروش ترين مجالت ايران نام گرفت؛ 
مجله اي كه فراتر از مرزهاي ايران و در ديگر كشورهاي فارسي زبان مانند افغانستان و تاجيكستان هواداران 
خودش را داشت. او كه نوشتن را از سال1340 آغاز كرده و كتاب هايش را با نام مستعار »ر. اعتمادي« به 
چاپ مي رساند، براي اين روزهاي خانه نشيني چندين كتاب معرفي كرد كه »آزادي يا مرگ« نيكوس 
كازانتزاكيس، »انسان كامل« عزيزالدين نسفي، »كانت و مسئله آزادي« محمود خاتمي و »تنگسير« 
صادق چوبك بخشي از آنهاست. نويسنده مورد عالقه چندين نسل از جوانان ايراني، فيلم ها و كتاب هاي 

ديگري را هم براي ديدن و خواندن پيشنهاد كرده كه در ادامه مي خوانيد.

   کتاب های دوست داشتنی
  چگونه پروانه شدم

اثر اروين يالوم، انتشارات: ليوسا
  خيام و عقاب الموت

اثر فردين مهاجر شيرواني، انتشارات: سنايي
  عكس هاي دونفره

اثر اسماعيل جمشيدي، انتشارات: علم

   فیلم های دوست داشتنی
)The Wife( همسر  

محصول سال: 2017، كارگردان: بيورن رونگه
)Dark( سريال تاريكي  

محصول سال2017 تاكنون، كارگردان: باران بو اودار
)The terror( سريال ترور  

محصول سال2018 تاكنون، كارگردان: ريدلي اسكات، ادوارد برگر و... .

اگر مي خواهید حضور در خانه را با فیلم و کتاب سپري کنید
راهنمايي چهره هاي فرهنگي را از دست ندهید

معجزه كتاب و فيلم
آمارها نياز به هيچ توضيح و تفسيري ندارند. اعدادي كه هر روز مقابل فهرست مبتاليان جديد به ويروس كرونا 
و تعداد فوتي هاي اين بيماري مرموز رديف مي شوند، به خوبي بيانگر وضعيت قرمز اين روزهايمان هستند. براي 
همين به جز سر كار رفتن، خريد مايحتاج زندگي و ديگر كارهايي كه به اجبار ما را از خانه بيرون مي كشند، بايد 
تا حد امكان در چهارديواري امن خانه بمانيم. اما اين خانه ماني نياز به فراهم كردن تفريحات خانگي هم دارد تا 
هم حوصله مان سر نرود و هم با اين خانه نشيني اجباري، احساس بطالت و خسران نكنيم. ناگفته پيداست كه از بين همه گزينه هاي موجود 
براي سرگرم شدن و آموختن، هيچ گزينه اي به اندازه فيلم و كتاب مؤثر نيست و حالمان را خوب نمي كند. به همين دليل است كه اين روزها 
چهره هاي فرهنگي كشور از هر رسانه اي كه در اختيار دارند، شهروندان را به مطالعه كتاب هاي خوب و اثرگذار و ديدن فيلم هاي روز دنيا 
تشويق مي كنند. نمونه اش »صادق كرميار«، نويسنده و كارگردان، »محمود عبدالحسيني« استاد عكاسي، »گيتي خامنه« مجري تلويزيون، 
»سعيد شــيخ زاده« گوينده و مدير دوبالژ، »روزبه معيني« بازيگر و »رجبعلي اعتمادي« نويســنده كه به دعوت ما فيلم ها و كتاب هاي 

مورد عالقه شان را معرفي كرده اند تا شايد چراغ راه اين روزهاي پر از دغدغه و نگراني باشند.

پرنیان سلطاني
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مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  19  تير  1399

  شماره 82

  فرار بزرگ
بــازي ايراني فرار بــزرگ، يك 
بازي مهيج اســت كه مي تواند 
وقت هايي كه در خانه هســتيد 
يا در انتظــار يا هــر جايي، در 
گوشــي هاي همراه شما، نقش 
يك سرگرم كننده را بازي كند. 
اين بــازي پرطرفدار، توســط 
استوديو ايران گليم گيمز پالس 
طراحي شــده اســت در حوزه 
بازي هاي تفنني قرار مي گيرد. 
داستان طراحي شده براي اين 
بــازي نيز، كاماًل ايراني اســت. 
بدين ترتيب كه آقاي موتوري، 
عاشــق دختر مش رحيم شده 
است و به خواستگاري مي رود. 
امــا دختــر مش رحيــم براي 
او شــرط هاي ســختي را قرار 
مي دهد. آقاي عاشق موتورسوار 
هم براي اينكه نشان بدهد از آن 
عاشق هاي شل و ول نيست، تن 
به خطــر داده و مي خواهد كه 
خودش را ثابت كند. در نتيجه 
دور تا دور ايران را چرخ مي زند 
تا به شــرط هاي درنظر گرفته 
شده برسد و خودش را به نوعي 
اثبات كند. گيمر در اين بازي، به 
شهرهاي مختلف سر زده و سعي 
مي كند كه با افراد مختلف روبه رو 
شــده و مأموريت هــاي درنظر 
گرفته شده را به سرانجام برساند. 
در اين بازي شما با يك فروشگاه 
روبه رو هستيد كه با مراجعه به 
آن مي توانيد نــوع موتورتان را 
مشخص كنيد. سپس با امكانات 
ديگر نيز روبه رو مي شويد؛ مثل 
مسابقه با شخصيت هاي مختلف 
بازي و انجام حــركات مختلف 

حين موتورسواري و...

  توپ ماجراجو
در ادامه بازي هــاي اندرويدي 
ايراني، بد نيســت نگاهي هم 
به بازي طوني تــوپ ماجراجو 
بيندازيــم كــه مي توانيــد از 
جاهايي مثل كافه بــازار دانلود 
كرده و داخل گوشي هوشمند 
خودتان جــا بدهيــد و با آن 
حسابي سرگرم شويد. اين بازي 
در حوزه بازي هاي ماجراجويي 
توليد شده است. بنياد بازي هاي 
رايانه اي ايــران در توضيح اين 
بازي چنين نوشــته است: »در 
اين بازي بايد از تمام مهارت هاي 
ذهن و دست خود در يك محيط 
چالشي و معمايي استفاده كنيد 
تا توپ را از البــه الي تيغ هاي 
برنده و گودال هاي مرگبار عبور 
دهيد، كليدها را پيدا كنيد و به 
ســمت دروازه حركت كنيد.« 
در اين بازي، براي كنترل توپ 
بازيگوشــي كه داريــد، نيازي 
نيست با دكمه ها و صفحه كليد 
مجازي كار كنيــد. تنها كافي 
است موبايل را كمي زاويه بدهيد 
تا در مســيري كه وجود دارد، 
حركت كرده يا كمي مسير را كج 
كند. اين بازي توپ هاي مختلفي 
دارد كه هر كدام هم ويژگي هاي 
خاصي دارند. هر كاربر در ازاي 
پرداخت ســكه يا سكه هايي، 
مي توانــد انواع ايــن توپ ها را 
خريداري كند. توپ در مســير 
خود، ممكن اســت با تيغه ها و 
گودال ها و گوشــتكوب هايي 
روبه رو شود كه اگر حواس تان 
نباشد، باعث مي شود تا بسوزيد. 
تا مي توانيد از فروشــگاهي كه 
برايتان درنظر گرفته شده، قلب 
و محافظ تهيــه كنيد كه براي 
ادامه بازي به شــدت كمك تان 

مي كند.

2 پيشنهاد

خواستگار باجنم

توپ ها و بازي ها

1 پيشنهاد

مدت زمان زیادی از تشكیل تیم ملی بسكتبال 
سه  نفره زنان سپری نشــده اما این رشته، در 

همین بازه زمانی نســبتا اندك طرفداران 
بســیاری پیدا كرده و دلیل اصلی آن هم 
درخشش دختران بسكتبالیست ایرانی 
در مسابقات مهم بین المللی است. تشكیل 
تیم ملی بسكتبال سه نفره تا 5سال قبل 
برای دختران بسكتبالیست ایران آرزویی 
دست نیافتنی بود اما این روزها درخشش 
در مســابقات جهانی را جشن می گیرند و 
شانس حضور در المپیك توكیو را هم دارند. 
این تیم درست در روزهایی سر و شكل گرفت 

كه ورزش زنان در مقایســه با سال های قبل 
پیشــرفت قابل مالحظه ای داشته و دختران 
بسكتبالیســت هم در چنیــن فضایی مجال 
خودنمایی پیدا كرده اند. حضور یك تیم سه نفره 
در مسابقات چند جانبه تركمنستان نخستین 
جرقه ای بود كه در نهایت به تشكیل تیم ملی 
بسكتبال سه نفره زنان ایران منجر شد. پیش 
از این مسابقات، فدراســیون بسكتبال به 
واسطه حضور داوران و مربیان مرد در تیم های 
خارجی، موافق حضور تیم ملی بســكتبال 
زنان در مســابقات بین المللی نبود اما موانع 
یكی پس از دیگری برداشته شد و دست آخر 
فدراسیون بسكتبال هم پذیرفت كه دختران 
ایران با حجاب اسالمی روانه مسابقات شوند. 
به این ترتیب تیم ملی بسكتبال سه نفره زنان 
ایران به مسابقات آسیایی و جهانی اعزام شد و 

نخستین حضور دختران بسكتبال ایران در یك 
مسابقه رسمی و بین المللی در سال های پس از پیروزی 
انقالب رقم خورد. دختران ملی پوش بسكتبال اگرچه 
روی سكو نرفتند اما چه كسی است كه نداند كسب 
نتیجه در مسابقاتی از این دســت اهمیت چندانی 
ندارد و سدشكنی دختران بسكتبال اتفاقی به مراتب 
مهم تراست. تیم ملی بسكتبال سه نفره ایران چند ماه 
قبل در مســابقات جهانی و مســابقات غرب آسیا 
درخشید و حاال یكی از شــانس های كسب سهمیه 
المپیك توكیو به شــمار می رود. آنها همه این فراز و 
فرودها را رؤیایی می دانند كه آرام آرام به واقعیت بدل 

شده است.

رسيدن به سطح اول بسكتبال برای دختران بسكتبال 
ايران سهل الوصول نبوده اما جای شكرش باقی است كه 
در اوج پختگی وارد تيم ملی شده اند و تجربه توپ زدن 

آنها در تيم ملی بســكتبال پنج نفره به ظهور 
يك تيــم جاه طلب در بســكتبال ايران 

منجر شده است. دالرام وكيلی، بلند 
قامت ترين بازيكن تيم ملی بسكتبال 
سه نفره زنان است كه عنوان بهترين 
شوتزن مســابقات غرب آسيا را هم 
يدك می كشــد. او تجربه حضور در 
جام جهانی بســكتبال را دارد و در 
مسابقات آسيايی به عنوان بازيكنی 
كه با شــوت های 3 امتيــازی اش 
حريفــان را وادار به عقب نشــينی 
می كند شــناخته می شود. مهاجم 
تيم ملی بسكتبال سه نفره زنان در 
مسابقات غرب آســيا، يك بار آمار 
8شــوت موفق از 11شوت و يك بار 
هم 6شــوت موفق از 10شــوت را 
ثبت كــرد كــه ركوردهــای قابل 
اعتنايی اســت. بازيكــن يك متر 
و 85ســانتی متری تيــم ملــی در 
28ســالگی جزو با تجربه هاست. او 
كه به عنوان يكی از فوق ستاره های 
بسكتبال زنان شــناخته می شود، 
مدارس و مسابقات آموزشگاهی را 
جايی برای كشف بسكتباليست های 

با اســتعداد می دانــد و می گويد: »نخســتين بار در 
مسابقات مناطق آموزشــگاه ها بود كه استعدادياب ها 
بازی مرا ديدند و بعد از آن به مسابقات استانی دعوت 
شــدم تا برای تيم تهران بازی كنــم. در آن روزها در 
زنگ ورزش فقط بســكتبال بازی می كردم. گاهی با 
دوستان تيم تشكيل می داديم و گاهی انفرادی بازی 
می كردم. شايد به همين دليل در پرتاب های 3 امتيازی 

مهارت دارم. اين روند ادامه داشت تا اينكه به تيم ملی 
جوانان دعوت شدم و تجربه بازی در تيم های سه نفره 
و پنج نفره را دارم«. قوانين بازی در بسكتبال سه نفره 
و پنج نفره كامال متفاوت اســت اما بسياری 
از ملی پوش هــا برای ادامــه روندی كه 
تيم ملی بســكتبال سه نفره در پيش 
گرفته رنج حضــور در تمرينات هر 
دو تيم را به جــان خريده اند. دالرام 
وكيلی كه سابقه بازی در هر دو تيم 
را دارد، دربــاره تفاوت های اين دو 
ســبك بازی می گويد: »بسكتبال 
سه نفره معموال در فضای باز برگزار 
می شــود و همراه با موزيك است. 

نكته دوم درباره بسكتبال سه نفره 
اين است كه زمين مخصوص 

خودش را دارد. ابعاد زمين 
در مقايســه با بسكتبال 
پنج نفره نصف می شود و 
بازيكنان 2 تيم روی يك 
حلقه بازی می كنند. هر 
تيم هــم 4 بازيكن دارد 
كه 3 بازيكــن مدام در 
زمين حضور دارند. ريباند 

در بســكتبال ســه نفره 
خيلی مهم اســت چون اگر 

بازيكــن تيمی كه شــوت زده 
در ريبانــد تــوپ را تصاحب كند 
می تواند دوباره پرتاب را انجام بدهــد و امتياز بگيرد 
اما اگر بازيكن حريــف توپ را بگيرد بــازی از باالی 
قوس 3 امتيازی شــروع می شــود و 12ثانيه فرصت 
دارد تا يك حمله را تدارك ببيند. شــايد همين شور 
و هيجان باعث شــده كه خيلی از بازيكنان قيد ادامه 
 بازی در بســكتبال پنج نفره را بزنند و به بســكتبال 

سه نفره رو بياورند«.

شــايد اگر پای حاميان مالی در ميان نبود، تيم 
بسكتبال ســه نفره زنان ايران به اين زودی 

سر و شكل نمی گرفت و در سال 2016 
برای نخســتين بار راهی مســابقات 
بين المللی تركمنستان نمی شد. 
اين نخستين خبری بود كه از تيم 

بسكتبال سه نفره ايران در رسانه ها 
منتشر شد و فدراسيون بين المللی 

بســكتبال هم از آن به  عنوان اتفاقی به 
يادماندنی ياد كرد. سحر نجفی، يكی از ستاره های بسكتبال ايران كه 
در پست پاور فوروارد بازی می كند و چندين بار با تيم های استقالل، 
گاز و دانشگاه آزاد در ليگ بســكتبال زنان قهرمان شده، حضور در 
مسابقات تركمنستان را نقطه شروعی برای بسكتبال سه نفره زنان در 
ايران می داند؛ »بعد از اين مسابقات بود كه بسكتبال سه نفره زنان به  
طور رسمی فعاليتش را در ايران شروع كرد و به مسابقات آسيايی و 
جهانی هم رفت. در اين مدت سختی های زيادی را به جان خريديم 
تا بسكتبال سه نفره در ايران پيشرفت كند. واقعيت اين است كه ما به 
واسطه نوع حجاب و پوششی كه داريم بايد نسبت به رقبا بيشتر تالش 
كنيم. اين ماجرا باعث نشده تا از مبارزه دست بكشيم و هميشه در 
مسابقات بين المللی با تمام قدرت به ميدان رفتيم. تنها خواسته ما 
اين است كه مورد حمايت قرار بگيريم. اگر حمايت نشويم جايگاهی 
كه به سختی در اين 5سال كســب كرده ايم از دست خواهد رفت. 
اميد ما اين است كه ليگ بسكتبال سه نفره شروع به فعاليت كند و 
حاميان مالی هم از آن حمايت كنند«. تيم ملی بسكتبال سه نفره 
زنان در حالی برای صعود به المپيك با غول های بسكتبال جهان 
دوئل می كنند كه قرارداد حرفه ای ندارند و برخی بازيكنان كه 
همزمان در ليگ بســكتبال 5نفره هم بازی می كنند دغدغه 
خريد كفش های گران قيمت بسكتبال را دارند. سحر نجفی در 
مورد هزينه هايی كه يك ملی پوش بسكتبال برای ادامه زندگی 
ورزشی اش صرف می كند می گويد: » برخی بازيكنان ملی پوش ليگ 
بسكتبال زنان حدود 100ميليون تومان بابت هر فصل دريافت 
می كنند و بقيه بازيكنان دستمزد چندانی نمی گيرند و برای 
خريد كفش بسكتبال مشــكل دارند. تنها منبع درآمد ما 
جايزه هايی است كه در مسابقات داخلی بسكتبال سه نفره 
دريافت می كنيم كه آن هــم كفاف نمی دهد. مثال يك 
كفش مناســب بســكتبال با اين وضع دالر به حدود 
4ميليون تومان رسيده و هر بازيكن در هر فصل 2 دست 
كفش بسكتبال می خواهد. همين باعث شده بسياری 
از بازيكنان با استعداد بسكتبال عطای اين ورزش را به 

لقايش ببخشند و بروند«. 

سعيده علّی، كاپيتان تيم ملی بسكتبال 
سه نفره و يكی از بانيان اصلی تشكيل 

اين تيم است. او ســال ها بازوبند 
كاپيتانــی تيم ملی بســكتبال 
پنج نفره زنان را بر بازو بســته اما 
2ســال قبل، يكباره با اين تيم 
خداحافظی كرد تا به پيشــرفت 
بسكتبال سه نفره در ايران كمك 
كند. او در مقايسه با ساير بازيكنان، 
قامت كوتاه تری دارد اما مغز متفكر 
تيم اســت و بين بازيكنان چنان 
مقبوليتی دارد كه وقتی شــروع 
به حرف زدن می كند بقيه وادار 
به سكوت می شوند. سعيده علی 
كه شــناخته شــده ترين دختر 
بسكتباليست ايران است درباره 
تشــكيل تيم ملی بســكتبال 
ســه نفره زنان می گويد: » حدود 
5سال از عمر تيم ملی بسكتبال 
سه نفره زنان گذشته است. وقتی 
برای نخســتين بار به مسابقات 

غيررســمی تركمنســتان رفتيم خيلی از مربيان 
و بازيكنان تازه با بسكتبال ســه نفره آشنا شدند و 
مديران وقت فدراسيون هم از ما حمايت كردند. آن 
موقع هنوز حجاب ما مورد تاييد فدراسيون جهانی 
قرار نگرفته بود و به ما اجازه نمی دادند در مسابقات 

رســمی با حجاب اســالمی بازی كنيم. 
4سال قبل بود كه فدراسيون جهانی 
حجاب ما را تاييد كرد و فدراسيون 
هم ما را مورد حمايت قرار داد«. 
مورد تاييد قــرار گرفتن حجاب 
دختران ملی پوش بســكتبال از 
سوی فدراســيون جهانی نقطه 
عطفــی در ورزش بانــوان ايران 
است؛ چرا كه اين تصميم مسير 
اعزام آنها به مسابقات بين المللی 
را هموار كرد و حــاال بايد منتظر 
رشد و پيشــرفت روزافزون اين 
رشته ورزشــی در كشور باشيم. 
كاپيتان تيم ملی بسكتبال سه نفره 
می گويد: » بعــد از موفقيت های 
نسبی تيم ملی بسكتبال سه نفره 
زنان در چند مسابقه رسمی، برای 
كســب پيروزی در ميدان های 
بزرگ تر هم قسم شــديم. قبل از 
شــيوع كرونا و به واسطه كثرت 
مسابقات داخلی بسكتبال سه نفره 
به رتبه پنجم رده بندی فدراسيون جهانی هم صعود 
كرديم و اگر به رتبه چهارم می رسيديم بدون حضور 
در مسابقات انتخابی، به المپيك راه پيدا می كرديم. ما 
تا المپيك يك قدم فاصله داشتيم اما حاال برای صعود 

بايد به مسابقات انتخابی برويم«.

كيميا تهرانی يكی از 
جوان ترين بازيكنان تيم ملی بسكتبال 

سه نفره زنان است و يكی از معدود بازيكنانی كه در 
همه رده های سنی برای تيم ملی به ميدان رفته. او حاال 

در بيست و سه سالگی به  عنوان جوان ترين بازيكن تيم ملی 
شناخته می شود و برای بسياری از دخترانی كه آينده زندگی 

ورزشی شان را در بسكتبال سه نفره جست وجو می كنند، 
الهام بخش است. كيميا تهرانی همزمان در تيم های ملی 
پنج نفره و سه نفره و در پست های مختلف بازی می كند 

و به گواه همبازيانش يكی از استعدادهای ناب 
بسكتبال ايران است كه حتی شانس بازی در 

ليگ های خارجی را هم دارد. 

كيميا در شرايطی به ستاره تيم 
ملی بسكتبال سه نفره زنان بدل شده كه اصال 

چيزی به نام ليگ بسكتبال سه نفره برگزار نمی شود. 
دخترملی پوش بسكتبال كه با تيم بهمن و بدون باخت در ليگ 
بسكتبال پنج نفره قهرمان شده می گويد: »فدراسيون بسكتبال 

در حال بررسی شرايط برای برگزاری ليگ بسكتبال سه نفره است و 
هم اكنون صرفا با حضور در مسابقات داخلی برای حضور در ميدان های 

بين المللی آماده می شويم. اين مسابقات تا قبل از شيوع كرونا به طور 
هفتگی و مرتب برگزار می شد اما برای حضور آبرومندانه در 

مسابقات بين المللی نياز داريم كه در كمپ های تمرينی 
حضور داشته باشيم. من استعدادهای بالقوه ای در 
بسكتبال سه نفره ايران می بينم. اگر اين شرايط 
مهيا شود در اين رشته حرف های زيادی 

برای گفتن داريم«.

كيميا 
تهرانی

دالرام 
وكيلی

سحر 
نجفي

 كاری كه دختران 
بسكتبال سه نفره ايران می كنند 

در ورزش ايران استثناست. آنها در طول سال 
در مسابقات بسكتبال پنج نفره به ميدان می روند و 

مسابقات هفتگی بسكتبال سه نفره هم به دليل شيوع كرونا 
تعطيل شده اما در مسابقات انتخابی المپيك با تمام قدرت به 
ميدان می روند. پخش مسابقات بسكتبال زنان در تلويزيون 
اما نقطه روشن و اميدوار كننده ای برای دختران بسكتبال 
ايران است. به واسطه پوشش تلويزيونی اين مسابقات، 
بسياری از دختران كم سن و سال راهی باشگاه های 

ورزشی می شوند اما بسياری از آنها توان خريد 
لباس های بسكتبال را هم ندارند. 

كيميا تهرانی كه در يكی از 
باشگاه های محله قيطريه مربيگری می كند 

دستی هم در كشف استعدادها و كمك به بازيكنان 
كم بضاعت دارد و برای بسكتبال ايران كيميای واقعی است؛ » در 

باشگاهی كه مربيگری می كنم با بسياری از دخترهای كم سن و سال 
مواجه می شوم كه توان خريد كفش بسكتبال را هم ندارند اما اين ورزش 
را دوست دارند. من معموال به اين بچه ها كمك می كنم تا به روياهای شان 
برسند اما  ای كاش استعدادياب ها به مناطق محروم می رفتند تا اين بچه ها 
هم كشف شوند و تحت پوشش فدراسيون قرار بگيرند. من به اتفاق چند 
نفر از بچه های تيم ملی بسكتبال قصد داريم به اين مناطق برويم و به 
بچه هايی كه بضاعت مالی ندارند كمك كنيم تا بسكتبال بازی كنند. 

بچه هايی كه بسكتبال را دوست دارند اما از بضاعت مالی كافی 
برخوردار نيستند می توانند به باشگاه قيطريه بيايند و 

خودشان را به من معرفی كنند تا در مسير 
حمايت قرار بگيرند«.

بهترین شوتزن آسيا 
با قدرت براي المپيك

كفش 4ميليون تومانی

بازی در زمين متحرك 
بسكتبال سه نفره هم مثل بيشتر ورزش های 
نوظهور كه بعد از يك وقفه طوالنی از سر گرفته 
شده يا تازه در ايران شــروع به فعاليت كرده 
با مشكالت ريز و درشتی دســت و پنجه نرم 
می كند. شايد جالب باشد بدانيد كه بسكتبال 
سه نفره در يك زمين قابل حمل انجام می شود. 
يعنی قطعات مخصوصــی مثل تكه های پازل 
به هم وصل می شــود تا يك مسابقه بسكتبال 
برگزار شود و بعد از انجام بازی هم جمع آوری 
می شــوند. حتی جايــگاه تماشــاگران هم با 
اســتندهای فلزی ايجاد می شــود. بسكتبال 
سه نفره در همه كشورهای جهان يك ورزش 
خيابانی است اما چنين امكانی برای دختران 
ايرانی وجود ندارد. دالرام وكيلی می گويد اين 
زمين های مخصوص از كشــورهای ديگر وارد 
می شود و گرانی سرســام آور دالر، آينده اين 
رشته ورزشی در ايران را تهديد می كند؛ »در 

ايران يكی دو نفــر از اين زمين های مخصوص 
دارند و مســابقات داخلی با كمك آنها انجام 
می شود. زمين مورد تاييد فدراسيون جهانی 
در ايران وجود ندارد يا اگر وجود دارد تاكنون 
روی آن بازی نكرده ايم. مــا ترجيح می دهيم 
تمرينات مان هم در فضای باز و روی زمين های 
استاندارد برگزار شود تا در شرايط مسابقه قرار 
بگيريم اما روال كار اينگونه است كه تمرين در 
سالن انجام می شود و مسابقه روی زمين های 
مخصوص. به همين دليل وقتی به مســابقات 
بين المللی می رويم در چند دقيقه ابتدايی بازی 
كنترل توپ از دست مان خارج می شود. شايد 
تا چند سال قبل به راحتی می شد زمين های 
مخصوص را وارد كرد امــا حاال با دالر 21هزار 
تومانی بسيار ســخت اســت. با اين حال اگر 
می خواهيم بسكتبال سه نفره در ايران پيشرفت 

كند بايد بهايش را بپردازيم«.

دوئل با غول های بسكتبال جهان 
سعيده علی با خداحافظی از تيم ملی بسكتبال 
پنج نفره ريســك بزرگــی كرد امــا وقتی در 
مســابقات جهانی 2018جزو 10بازيكن برتر 
مرحلــه مقدماتی قرار گرفت، نماد پيشــرفت 
قابل توجه بسكتبال سه نفره در ايران شد. تيم 
ملی ايران در آن مسابقات با تيم های برتر جهان 
مثل آمريكا و روسيه رقابت نزديكی داشت و برد 
مقابل تيم ملی آندورا، نخستين پيروزی دختران 
بسكتبال ايران در مسابقات جهانی بود. نمايش 
قابل قبولی در برابر آمريكا و روســيه قهرمانان 
ادوار گذشته مســابقات جهانی، و به خصوص 
برد به يادماندنــی مقابل آندورا، نــگاه دنيا به 
بســكتبال دختران در ايران را تغيير داد. تيم 
ملی بسكتبال سه نفره زنان ايران در مسابقات 
جهانی 2019هم با تيم های صاحب نامی مثل 
اسپانيا هم گروه شــد و با برد مقابل مغولستان 
به كارش خاتمه داد. سعيده علی معتقد است، 
همين بردهای نوبرانه جايگاه بسكتبال زنان در 
جهان را ارتقا داده و اگر دختران ملی پوش مورد 
حمايت قرار بگيرند، موفقيت های بيشتر دور 
از دسترس نيست. كاپيتان تيم ملی بسكتبال 
سه نفره زنان در مورد شانس صعود اين تيم به 

المپيك می گويد: »ما سال آينده در مسابقات 
انتخابی المپيك با اوكراين، ژاپن، اســتراليا و 
تركمنســتان مســابقه می دهيم. از اين گروه 
2 تيم به المپيك صعــود می كنند اما فراموش 
نكنيم كه 3 تيم اول گــروه ما جزو قدرت های 
برتر بسكتبال جهان به شمار می روند. تيم هايی 
كه از اين گروه صعود نكنند در 2 تورنمنت ديگر 
به ميدان می روند و شانس صعود به المپيك را 
دارند. اگر برنامه ريزی داشته باشيم می توانيم 
به المپيك صعود كنيم و جزو 3 تيم برتر آسيا 
باشــيم«. ســعيده علی برای دخترانی كه به 
بسكتبال سه نفره عالقه دارند هم يك پيشنهاد 
دارد؛ »عالقه مندان به اين رشــته ورزشی به 
باشگاه قيطريه يا كمپ های تمرينی سه نفره در 
ساير باشگاه های تهران و شهرستان ها مراجعه 
كنند. فدراسيون هم بازيكنان قد بلند و مستعد 
را به اردوهای اســتعداديابی دعوت می كنند و 
پدر و مادرها می توانند از اين مسير به پيشرفت 
فرزندان شــان كمك كنند. درســت است كه 
امكانات چندانی نداريم اما شــانس حضور در 
مســابقات جهانی به هر دختــر ايرانی انگيزه 

می دهد كه بسكتبال را انتخاب كند«.

بسكتبال سه نفره 
معموال در فضای 
باز برگزار می شود 
و همراه با موزیك 
است. نكته دوم 
درباره بسكتبال 

سه نفره این است 
كه زمين مخصوص 

خودش را دارد

برای نخستين بار 
كه به مسابقات 

غيررسمی تركمنستان 
رفتيم خيلی از مربيان 

و بازیكنان تازه با 
بسكتبال سه نفره آشنا 

شدند

بايد غول ها را ببريم 
تا المپيكی شويم

بازیكنان تيم ملی بسكتبال سه نفره زنان از جذابيت های 
این رشته ورزشی و راه سخت رسيدن به المپيك می گویند

سعيده 
پنج سال گذشتعلّی

مي
ست

ر ر
 امي

س:
عك

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد



13  پنجشنبه    رصد خانه
19  تير  1399  
شماره 82  

  تراريوم
گاهــي بد نيســت كمــي به 
عقب برگرديــم و مثل ابتداي 
آفرينــش، بيشــتر كارهــا را 
خودمان انجــام بدهيم. اينكه 
همه  چيز را بخواهيد آماده تهيه 
كنيد و آماده از آنها اســتفاده 
كنيد، البته چندان بد نيست. 
اما گاهي بايد دست به كار شد 
و اين رويه را به هــم زد. مثاًل 
شما درباره تراريوم چيزهايي 
شــنيده ايد. البد فكر مي كنيد 
كه چقدر هم پيچيده اســت 
و بايد حتماً به صــورت آماده 
تهيه كنيم. اما شــما با كمي 
حوصله و ذوق، مي توانيد اين 
تراريوم هاي زيبــا را خودتان 
داخل خانــه درســت كنيد. 
تراريوم يا باغ هاي شيشــه اي، 
قصــد دارنــد در فضايــي 
تركيب يافته از خــاك و آب و 
رطوبت و...، زمينه مســاعد را 
براي رشد گياهان فراهم آورند. 
براي ساخت تراريوم دقت كنيد 
كه اين باغ هاي شيشه اي، بايد 
در فضايي بسته يا نيمه بسته كه 
شيشه اي يا پالستيكي است، 
ســاخته شوند. بيشــتر هم از 
گياهان و درختچه هايي به اين 
منظور استفاده مي شوند كه با 
رطوبت سازگارترند. سعي كنيد 
تراريومي را كــه مي خواهيد 
بسازيد، چندان شلوغ نكنيد. به 
اين منظور شما نيازمند ظرف 
شيشه يا پالستيكي، صابون، 
شن و خاك خواهيد بود. براي 
ظرف مي توانيد از تنگ ماهي يا 
پارچ بزرگ بلور يا حتي شيشه 

مربا و... استفاده كنيد.

  مشاغل خانگي
مي گويند تايواني ها كه اينقدر 
پيشــرفت كرده اند، يك شعار 
خيلي خوب دارند: هر خانه يك 
كارخانه و هر كارخانه يك خانه. 
منظورشــان اين است كه هر 
خانواده اي، مي تواند يك خط 
توليد و كسب و كار خانگي براي 
خودش راه بيندازد. حاال بحث 
ما هم همين چيزهاست. اينكه 
ساعت هاي بيكاري در خانه را، 
چرا بايد تلويزيون نگاه كنيد و 
بيهوده هدر بدهيد؟ به راحتي 
مي توانيد به مشــاغل خانگي 
فكر كنيــد. دكتــر علي اصغر 
جهانگيري- مدرس كارآفريني 
و كارآفرين ايراني- در ســايت 
خودش اشــاره مي كند كه در 
كره جنوبي، حتــي خانواده ها 
از طريــق طناب هايــي كه به 
ديوارهاي خانه و حياطشــان 
وصــل كرده انــد و از طريــق 
نايلون هــاي مخصوصي كه با 
گيره به طناب ها وصل شده اند، 
اقــدام بــه پــرورش نوعي از 
گياهان ارزشمند و همچنين 
بذرهــاي گرانبهــا مي كنند. 
يعنــي بعد از مدتــي كه اينها 
را پرورش دادنــد، مي توانند 
با ســود چندبرابري بفروشند. 
اين كاري است كه شماها هم 
مي توانيد انجام بدهيد. كسب 
و كارهــاي خانگــي، از كار با 
دســتگاه هاي كوچك خانگي 
و بسته بندي و خط توليدهاي 
بدون ســر و صــداي خانگي 
و توليــد گياهان و... شــروع 
مي شــود. وزارت كار و مراكز 
فني و حرفــه اي و...، جاهايي 
هســتند كه مي توانند به شما 

بگويند كه بايد چكار كنيد.

2 پيشنهاد

باغ هاي خانگي

هر خانه يك كارخانه

1 پيشنهاد

احسان محمدحسني، مسئول سازمان هنري رسانه اي »اوج« به مناسبت سالروز 
ربوده شدن و شهادت 4 ديپلمات از ياد رفته يادداشتي منتشر كرد. در آن نيز 
نوشت كه خبر آورده اند حاج احمد و يارانش، در همان ابتدا در سواحل مديترانه 
تيرباران شده و مزارشان نيز مشخص است. البته چنين روايت هايي از قبل نيز 
وجود داشت، اينكه عده اي از همرزمان و فعاالن و پژوهشگران دفاع مقدس، با 
استناد به نظرات ريز و درشت افرادي ديگر، مدعي شده بودند كه نبايد منتظر 
اين چهره بمانيم و او در همان ابتداي امر به شــهادت رسيده است. هرچند كه 
روايت هاي ديگري نيز وجود داشتند كه اين امر را نفي مي كردند. از آنجا كه صحبت هاي محمدحسني، در كسوت 
مسئول فرهنگي مهم ترين سازمان فرهنگي سپاه، وجاهتي ديگر به اين گفته ها مي بخشيد، اغلب تلويحاً پذيرفتند 
كه حتماً خبري در پسِ  اين يقين ابراز شده وجود داشته است. هرچند كه عده اي نيز اعالم كردند كه اين حرف ها را 

سال ها قبل مطرح كرده اند و از نظر آنها، شهادت اين فرمانده ارشد ايراني محرز بوده است.

هميشه سفارش مي كرد كه بايد رزمنده ها، حسابي حواس شان به همه جا باشد. دائم 
بايد چپ و راست را زيرنظر داشته باشند تا بيهوده خودشان را به كشتن و تير 
دشمن ندهند. عمليات كه شروع مي شد، با اينكه فرمانده بود ولي جلوتر از همه 
توي ميدان بود. وقتي هم كه همراه با او بــه عمليات مي رفتي، مطمئن بودي 
كه حواسش به همه  چيز هســت و چيزي از زير نگاهش نمي افتد. عمليات هم كه 
تمام مي شد، زودتر از بقيه نمي آمد. همه جا را ســرك مي كشيد تا مطمئن باشد 
كسي جا نمانده است. بعد از آن بود كه خيالش راحت شده و آخر ستون بچه ها 

برمي گشت. يك بار هم كه باالی كوه آب نبود، بچه ها پايين كوه مي رفتند و برف هاي آب شده را باال مي آوردند. 
چند تن از نيروها سه ساعت كوهپيمايي كرده بودند تا آب بياورند. با اينكه در طول كوهپيمايي حسابي هم آب 
خورده بودند، ولي به شدت تشنه بودند. احمد آنجا بود، ولي از آب و شربت تعارفي بچه ها نخورد. مي گفت ما 

راهي پايين هستيم، آنجا آب هست؛ اين سهم شماست كه با اين سختي آب را مي آوريد.

خبر 

آورده اند...
حواسش 

هب همه  چيز بود

  عيسي محمدي
نرســيده به ميانه تيرماه امســال بود كه باز هم بحث درباره احمد متوسليان 
داغ شد؛ فرمانده اي كه از سال 61 ربوده شده و مفقوداالثر است. همه ساله نيز 
گمانه زني هايي درباره اينكه او االن كجاست و در دست چه كساني اسير است و چه 
سرنوشتي داشته، صورت مي گيرد. و باز هم اين قصه تا سالگرد ربايش او در سال 
بعد مسكوت مي ماند. البته طي سال هاي اخير، سينمايي شدن اين فرمانده ارشد 
سپاه پاسداران كه محبوبيت خاصي هم نزد عموم مردم دارد، باعث شد تا باز هم 
درباره اش زياد صحبت كنند. فرماندهان و نظاميان اندكي بوده اند كه به واسطه 
چنين چهره پردازي هاي هنرمندانه اي، توانسته اند بيشتر از گذشته، در ذهن 
مردم باقي بمانند. متوسليان، بابايي،شيرودي، كشوري، چمران و... از اين دست 
بوده اند. حاال به ميانه تيرماه امسال نرسيده، باز هم حرف و حديث هايي از اين 
فرمانده ارشد ايراني و همراهانش مطرح شد و تقريباً همه درباره شهادت او سخن 
گفتند. و اشاره شد كه جايي آرام گرفته در سواحل مديترانه، آرامگاه هميشگي او 
و يارانش است. به اين بهانه، باز هم نگاهي انداخته ايم به يكي از فرماندهان 
شاخص و محبوب معاصر ايراني؛ حاج احمد متوسليان؛ فردي كه نمي دانيم پيشوند 

شهيد برايش استفاده كنيم، يا مفقوداالثر يا... .

شماره 6 - احمد متوسليان

بازخواني زندگي احمد متوسليان، از رفمانداهن زبرگ معارص اريان؛

 هب بهاهن يك ادعاي تلخ
يكي از ويژگي هاي نظاميان ابتداي انقالب در سپاه پاسداران، توجه كردن به جنبه هاي ديگر 
زندگي شان بود؛ برخالف نظاميان رايج. مثالً احمد عادت داشت كه وقت هاي بيكاري، با 
بچه ها بحث هاي اعتقادي راه بيندازد. در يك اتاق كوچك، همه دورتادور هم مي نشستند و 
خودش شروع مي كرد. توي بحث كردن هم، دقيقاً همه  چيز را كنار مي گذاشت. مثالً مي گفت 
كه من خدا را قبول ندارم، شما كه قبول داريد لطف كرده برايم اثباتش كنيد. توي بحث كردن 
هم كوتاه نمي آمد. انگار كه با يك ماترياليست تمام عيار روبه رو بوديد. نقل همان حكايت 
عالمه طباطبايي بود كه مي گفت وقتي وارد كالس درس فلسفه مي شويد، هر عقيده اي كه 
داريد پشت در بگذاريد و بعد وارد شويد. حتي در يكي از اين بحث ها، يك نفر به قدري 
از دست احمد ناراحت شد كه با او دست به يقه شد. حاجي هم جوابش را چنين داد كه شما 
مسلمان ها مگر در قرآن نخوانده ايد كه بايد به نحو احسن جدال كنيد؟

در چنين سالي بود 
كه احمد متوسليان، 

فرمانده لشكر 
27محمد رسول اهلل 
به دنيا آمد. اصالتاً 

يزدي بودند و 
در يكي از محالت 
جنوبي تهران به 

دنيا آمد.

1332
او بعد از پايان 
دوره ابتدايي، 

تصميم گرفت كه وارد 
هنرستان صنعتي 
شود. چنين بود كه 

موفق شد ديپلم را در 
سال 1351دريافت 
كند و براي خدمت 

سربازي راهي 
شيراز شد.

1351
او در شيراز دوره 
تخصصي تانك را 
گذرانده و سپس 

راهي سرپل ذهاب 
شد. در سال 56 نيز 
مهندسی الكترونيك 
دانشگاه علم و صنعت 

را قبول شد تا به 
ادامه تحصيالت در 
اين رشته دل ببندد.

1356
آرام آرام سپاه 

پاسداران انقالب 
اسالمي در حال 
شكل گيري بود؛ 

اتفاقي كه چند ماه 
بعدتر به طور رسمي 
اعالم شد. در همين 
هنگامه بود كه احمد 
متوسليان و بسياري 
ديگر از انقالبيون 

ايراني به اين 
مجموعه پيوستند.

1357
احمد در مديريت 

بحران خيلي خوب 
عمل مي كرد و به شدت 
قاطع و عمل گرا بود. 

به همين دليل به 
راحتي توانست اين 
ناآرامي ها را كنترل 
كند. به همين دليل 
بود كه مسئوليت 
سپاه مريوان را 

به عهده او گذاشتند.

1359
او از سفر حج 
بازگشته و 

مأموريت يافت 
كه به جبهه هاي 

جنوب برود. شهيد 
بروجردي نيز در 

اين مأموريت، او را 
همراهي مي كرد. او 
مأموريت فرماندهي 
سپاه مريوان و پاوه 
تيپ محمد رسول اهلل 

شده بود.

1360
در جريان حمله 

اسرائيل به جنوب 
لبنان، متوسليان 
و چند همراه، طي 
هيأتي رسمي راهي 

سوريه شدند تا 
جوانب امر را بررسي 
كنند. او سپس راهي 

بيروت شد. در 
چهاردهم تيرماه 
همين سال بود كه 
اتومبيل سفارت 
كه حامل اين گروه 

بود، توسط فاالنژها 
متوقف و آنها 
ربوده شدند.

1361

دوران تحصيالت 
ابتدايي اش را در 
دبستان اسالمي 

مصطفوي به پايان 
رساند. پدرش 

شيريني فروش بود. 
احمد ضمن تحصيل، 
به پدرش هم كمك 
مي كرد. او از همان 
كودكي گوشه گير 

بود.

1339

وقتي كه دوران 
سربازي اش را تمام 
كرد، در يك شركت 
خصوصي سرگرم كار 
شد. بعد از مدتي هم 
به خرم آباد منتقل 

شد. از همين دوره ها 
بود كه فعاليت هاي 
انقالبي خودش را 

شروع كرد و در سال 
54 دستگير شد.

1354

او مدت ها در 
زندان فلك االفالك 
خرم آباد و در يك 
سلول انفرادي 

زنداني بود. بعد از 
آزادي، به عنوان 
يك فعال انقالبي، 

در راهپيمايي 
صورت گرفته در 
محالت جنوب 

تهران نقش آفريني 
مي كرد.

1356

بعد از آغاز 
ناآرامي هاي 

كردستان و غرب 
كشور، او راهي 
بوكان شد. سپس 

به سقز و بانه رفت. 
بعدتر نيز براي 

آزادسازي سنندج 
راهي اين شهر شد. 

سپس به واسطه 
لياقتي كه نشان 

داد، مأموريت يافت 
تا جاده پاوه به 
كرمانشاه را آزاد 

كند.

1358

در چنين سالي 
بود كه عمليات 

محمد رسول اهلل از 
دو محور مريوان 
و پاوه در منطقه 

خرمال توسط احمد 
متوسليان و ابراهيم 

همت آغاز شد. 
تيپ 27رسول اهلل 
از همين جا بود كه 
شروع به شكل گيري 

كرد.

1360

عمليات »الي 
بيت المقدس« آغاز 

شد و متوسليان 
جزو محورها و 

چهره هاي اثرگذار 
آن بود. او از منطقه 
دارخوين به سمت 
جاده اهواز به 

خرمشهر رفت تا اين 
عمليات را آغاز كند. 
پس از فتح خرمشهر، 

او و فرماندهان 
نزد امام رفتند و به 
گرمي مورد پذيرايي 

قرار گرفت.

1361

در فروردين در محله امامزاده سيداسماعيل مولوي بود كه به دنيا آمد. از همان كودكي نحيف و ضعيف بود. پدرش 
مي گويد وقتي كه احمد 4 ماه داشت، به سفر حج رفت. شبي كه برگشت، ديد كه چشم هاي احمد گود افتاده و پاهايش 

نيز مثل چوب خشك شده است. نبض او به سختي مي زد. پدر مي گويد كه از ديدن اين صحنه خيلي ناراحت شد، 
وضو ساخته و 4 بار امن يجيب را خواند. احمد جاني تازه گرفت، پدر به مادر احمد گفت كه حاال به او شير بده. اما در 
نهايت، متوجه شدند كه احمد كوچك ناراحتي قلبي دارد و تن به جراحي او دادند. ماجراي پي بردن به ناراحتي 
قلبي اش هم چنين بود كه او بيش از حد آرام و گوشه گير بود و چنين روحيه اي از يك كودك پسر، عجيب به نظر 

مي رسيد. وقتي دنبال علتش رفتند، ديدند كه بله، مشكل قلبي دارد.

زندگي احمد متوسليان را، به دو دوره قبل و بعد از انقالب بايد تقسيم كرد. قبل از 
انقالب، او درس می خواند، هنگام درس خواندن به پدرش كمك می كرد، به هنرستان 

صنعتي رفته و سپس راهي خدمت سربازي شد. بعد از آن نيز دانشگاه قبول شده و كار 
مي كرد. در اين ميان به مبارزات انقالبي خودش  نيزادامه مي داد. حتي چند ماهي هم 
زنداني و شكنجه شد. ماجرا چنين بود كه به واسطه پخش اعالميه با دو نفر ديگر دستگير 

شده بود. چون آن دو نفر زن و بچه داشتند، همه مسئوليت را احمد عهده دار شد. وقتي كه 
مادرش براي مالقات او رفته بود، ديد كه پسرش خيلي ضعيف و دستانش نيز كبود شده. 
كاشف به عمل آمد كه او را با دستبند به تخت مي بستند و شالق مي زدند. او هم كه خودش 

را جمع مي كرد تا بتواند شالق ها را تاب بياورد، فشار به مچ و دستانش وارد مي شد. اين 
كبودي ها به اين علت بود.

  داستان كبودي هاي دست

  اين مرد جدي
كالً جديت خاصي داشت. حتي اگر كسي او را نمي شناخت، 

با اين قاطعيت و جديتي كه در رفتار او مي ديد، مي توانست 
تشخيص دهد كه با ديگران فرق مي كند. حساسيت زيادي هم 

روي نيروها داشت. البد آن صحنه را در فيلم ايستاده در غبار 
به ياد داريد؛ همان جايي كه به بيمارستان مي رود و مي بيند 
كه يكي از مجروحان، همينطور افتاده و كسي به او رسيدگي 

نمي كند. پيش مسئول بيمارستان مي رود و وقتي متوجه 
مي شود كه چند باري اين مجروح گفته كه به وضعيتش برسند 
و كسي توجه نكرده، دنبال اين مسئول مي دود كه او را بزند. 
حتي گاهي كه شب ها بچه ها بيكار مي شدند و به اصطالح جشن 

پتو مي گرفتند، سر و صداها كه اوج مي گرفت،  دادي مي زد 
و همه پخش و پال مي شدند. البته هميشه هم اين طوري نبود، 

گاهي هم بساط بگو و بخندش با بقيه جور بود.

يكي از ويژگي هاي نيروهاي ابتداي انقالب، قاطعيت آنها بود. طوري بود كه  كم كاري 
و عدم همكاري را تاب نمي آوردند و گاهي در برخورد با اين وضعيت، حتي تند برخورد 

مي كردند؛ مثالً در يك دوره، بچه ها از شرايط بدي كه در پادگان داشتند گاليه مي كردند. 
حتي مريض هم شده بودند. احمد هم يك بار رفت پيش يكي از خلبان ها و گفت كه اين 

بچه هاي مريض را عقب ببرند. خلبان ها هم كه براي خودشان داشتند، گفتند اين كار را 
نمي كنيم. فكر مي كنيد برخورد متوسليان چطور بود؟ به چند نفر از نيروهايش دستور داد 
كه دور هلي كوپتر پخش شده و ضامن نارنجك را كشيد. گفت يا بچه ها را مي بريد يا همين جا 
هلي كوپتر را منفجر مي كنيم. خلبان ها از ترس پا به فرار گذاشتند. سرهنگي آمد كه قضيه را 

جمع كند كه با سيلي محكم احمد روبه رو شد. قاطعيتي كه از آن صحبت مي كنيم، چنين چيزي 
بود. هر چند كه در برخي موارد هم مي رفت و از طرف هاي خودش عذرخواهي مي كرد.

  ثابت كن كه خدايي هست

قرار بود كه مرحله سوم عمليات آزادسازي خرمشهر انجام شود. در واقع دو مرحله اول و دوم انجام شده بود تا پيش زمينه اي 
باشد براي مرحله سوم. نيروها بايد به سمت خرمشهر جاري مي شدند تا آزادسازي انجام شود. آنها بيست روزي بود كه به 
سختي مي جنگيدند و همين، باعث فرسايش نيروها شده بود. چنين بود كه احمد متوسليان، در سي و يكم ارديبهشت ماه 61، به 
جمع رزمنده ها رفت تا با آنها سخن بگويد. حرف هايش را هم چنين آغاز كرد: »...برادران! تا به حال چندين بار از قرارگاه به 
تيپ ما دستور داده اند كه بكشيد عقب، ولي ما اين كار را نكرديم. چون مي ديديم كه روحيه شما خيلي باالست و با آنكه هر لحظه 
امكان دارد ارتش عراق شما را مورد حمله گازانبري قرار بدهد، با اين حال شما خوب مقاومت مي كنيد. دشمن با اين همه پاتكي كه 
كرده، حتي نتوانسته يك قدم جلو بيايد. در شرايطي كه ما قصد داريم تا چند روز ديگر خرمشهر را آزاد كنيم، شنيده ام بعضي ها 
حرف از مرخصي و تسويه زده اند! بابا! ناموس شما را برده اند! )منظور خرمشهر بود( همه  چيز شما را برده اند! شما مي خواهيد 
برويد تهران چه كار كنيد؟ همه حيثيت ما اينجا در خطر است. شما بگذاريد ما برويم با آب شط   العرب وضو بگيريم و نماز فتح را 
در خرمشهر بخوانيم، بعد كه برگشتيم، خودم به همه تسويه مي دهم... بسيجي ها! شما كه مي گوييد اگر ما در روز عاشورا بوديم به 
امام حسين)ع( و سپاه او كمك مي كرديم بدانيد امروز روز عاشوراست... مي دانم بيش از بيست روز است داريد يك نفس و بي امان 
در منطقه مي جنگيد و خسته ايد و شايد در خودتان توان الزم براي ادامه رزم را سراغ نداريد، ولي از شما خواهش مي كنم تا جان 
در بدن داريد، بمانيد تا شايد به لطف خدا در اين مرحله بتوانيم خرمشهر را آزاد كنيم...«.  سپس درحالي كه اشك مي ريخت، 
دست به آسمان برده و گفت: »خدايا! راضي نشو كه احمد متوسليان زنده باشد و ببيند ناموس ما، خرمشهر ما، در دست دشمن 
باقي مانده. خدايا! اگر بنا بر اين است كه خرمشهر در دست دشمن باشد، مرگ احمد متوسليان را برسان...«. او حتي در جلسه 
فرماندهان گردان هاي تيپ 27هم گفته بود كه اين عمليات به هيچ وجه لغو نمي شود، ولو اينكه حتي يك نفر هم زنده نماند؛ 
هدف فقط آزادي خرمشهر است و به لغو عمليات فكر نكنيد.

  فرماندهي؛ سخت ترين بخش آزادي خرمشهر

  يا مرگ يا آزادي خرمشهر

  آخرين سفر

حاج احمد فرد بسيار محكمي بود. به همين دليل بود كه به گفته محسن رضايي، فرمانده وقت 
سپاه پاسداران، او را براي مهم ترين بخش عمليات آزادسازي خرمشهر انتخاب كردند. وقتي 
كه طراحي عمليات به پايان رسيد، آنها متوجه شدند كه در نزديكي هاي خرمشهر، پاتك 
بعثي ها شديدتر خواهد بود. پس بايد مسئوليت به كسي سپرده شود كه بيشترين مقاومت را 
دارد. درگيري هاي كردستان و روحيه حاج احمد، به همه ثابت كرده بود كه به اين راحتي ها 
اهل عقب نشيني نيست. اين قضيه خيلي مهم بود؛ چرا كه درصورت عدم مقاومت فرد تعيين 
شده، كل عمليات ساقط شده و شايد تا سال ها، خبري از آزادي خرمشهر نبود. بله، آنها درست 
حدس زده بودند؛ او مقاومت كرد و تسليم نشد و حتي بعد از فتح ورودي خرمشهر، سريع به 
سمت تنها راه فرار بعثي ها رفت تا هزاران سرباز عراقي به دست ايرانيان اسير شوند.

پس از فتح خرمشهر بود كه حمله اسرائيل به لبنان هم آغاز شد. برخي روايت ها، حاكي از اين است كه جبهه 
حامي بعثي ها، قصد داشتند كه با اين حمالت، اثرات فتح خرمشهر و پيروزي نسبي ايرانيان را تحت الشعاع 
قرار دهند. در اين هنگامه بود كه نيروهايي از ايران به فرماندهي احمد متوسليان ابتدا راهي سوريه شدند. اين 
سفر به درخواست حافظ اسد انجام شده بود. اما ظاهراً برخي فرماندهان و از جمله رفعت اسد، وزير دفاع و برادر 
حافظ اسد، در مبارزه نيروهاي ايراني با اسرائيلي ها كارشكني مي كردند. و چنين بود كه فرمان از تهران رسيد كه 
برگرديد و راه قدس از كربال مي گذرد و بايد تمركز اصلي روي جنگ با بعثي ها باشد. حاج احمد همه بچه ها را تا دم 
پلكان هواپيما بدرقه كرد، اما خود با سه نفر ديگر و همراه با ماشين سفارت راهي بيروت شد. در اينجا بود كه توسط 
ماروني ها دستگير شد. ماروني ها، از بزرگ ترين طوايف مسيحي لبنان بودند. از اينجا به بعد بود كه روايت هاي 
متعددي وارد اين ماجرا شد؛ از تيرباران در همان لحظه تا زنده تحويل اسرائيلي ها دادن تا زنداني شدن و... .

كرمانشاه زمستان 58 همت و متوسليان در پادگان زبداني سوريهدومين سمينار فرماندهان، اصفهان، بهار 1360 حاج احمد؛ مرد مبارزه هاي كوهستاني

  بچه محله سيداسماعيل

  يا مي بري يا منفجر مي كنيم

اين باركد را اسكن كنيد و 
پادكست »وقايع اتفاقيه« 

را بشنويد.
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  بازي رويال كوييز
بازي ديگري كه قصد معرفي اش 
را داريــم، رويال كوييز اســت. 
اين بــازي در ســبك بازي هاي 
دانســتني و اطالعــات عمومي 
طبقه بندي و توليد شــده است؛ 
شــكل گرفته براســاس موتور 
بازي unity. مي توانيــد آن را از 
ســامانه هاي مختلف هم دانلود 
كرده و بازي كنيد. اين بازي، البته 
مثل بازي هاي ديگر نيســت كه 
همينطور play را زده و شــروع 
شــود. قبل از آن بايد شــماره 
تلفن همراه تــان را وارد كرده و 
عضو شويد. سپس از طريق پنل 
خودتان وارد صفحه اصلي شده 
و شروع به بازي كنيد. وقتي كه 
وارد پنــل كاربري تان شــديد، 
مي توانيد اسم و آواتارتان را تغيير 
داده و همچنين ميــزان دارايي 
و رتبه بندي هايي هم كه داريد، 
مشــخص كنيد و از اين طريق، 
مي توانيــد پــاداش روزانه هم 
دريافت كنيد. شما مي توانيد در 
اين بازي، بخش يك نفر را انتخاب 
كرده و به اين صورت وارد رقابت ها 
شويد. وقتي كه ركورد خودتان 
را ثبت كــرده و به حــد نصاب 
رسيديد، مي توانيد وارد بازي دو 
نفره شويد. در واقع بازي تك نفره، 
يك جورهايــي پيش درآمدي بر 
بازي هاي دونفره و جدي تر است. 
در اين بــازي، دو نوع مســابقه 
طراحي شــده كه مي توانيد در 
هر كدام شركت كرده و تخم مرغ 
جايزه بگيريد. اگــر به اطالعات 
عمومي خودتان يقيــن داريد، 
پس اين بازي براي شما به شدت 

مناسب خواهد بود.

بازي اطالعات عمومي
1 پيشنهاد

تذهيب از معدود هنرهايي است كه همه دنيا را به ياد نام ايران مي اندازد

نقاشیباقلمموی 
شمارهصفر

تا قبل از اينكه قرآن كتاب مقدس ايراني ها شود، همه قرآن ها ساده كتابت مي شدند؛ به خط كوفي و با گل هاي ساده و نقوش معمولي براي 
نشان دادن شروع و پايان يك آيه. اما ايراني ها با سابقه طوالني كه در هنر نقاشي داشتند، اين هنر را وارد قرآن هاي مكتوب كردند. از آن 
به بعد بود كه بزرگ ترين هنرمندان بيشترين وقت خود را براي تذهيب قرآن گذاشتند؛ طرح هايي كه هم نشانه لطافت روح ايراني ها بود و 
هم نشانه محبوبيت كتاب آسماني كه براي زيبايي اش حتي سال ها وقت مي گذاشتند. از اين به بعد بود كه هنرمندان عرب هم به كار تذهيب 
قرآن روي آوردند و حتي در سال هاي بعد تر چيني ها هم از اين هنر دور نماندند. اما تا همين امروز به گفته اصحاب فن، هنوز ايراني ها در 
تذهيب حرف اول را مي زنند؛ هنري كه با اين همه قدمت و اين همه زيبايي هنوز در همه جاي دنيا به عنوان يك هنر ايراني شناخته مي شود.

چطور 
تذهيب مي كنند؟ 

براي اينكه تذهيب كار خوبي شد، اول بايد نقاش 
خوبي بود. البته نه به اين شكل كه فقط نقاش ها بتوانند كار 

تذهيب را ياد بگيرند. اما به هر حال هنر تذهيب يك جورهايي 
زيرمجموعه هنر نقاشي به حساب مي آيد. تذهيب كار بايد بتواند 
طراحي كند و از روي يك طرح با ظرافتي كه فقط در تذهيب 

پيدا مي شود نقاشي كند. كار تذهيب از يك ايده شروع مي شود؛ 
ايده اي كه يا به فكر خود هنرمند رسيده يا اينكه يكي از 

طرح هاي معروف موجود است. طرح كه انتخاب شد نوبت 
درست كردن رنگ ها و انتخاب كاغذ است و بعد از آن، 

ماه ها كار متمادي كه نتيجه آن مي شود يك 
كار تذهيبي اندازه كف دو دست.

   چقدر طول مي كشد ياد بگيريم؟ 
هنر تذهيب از آن هنرهايي نيســت كه صدايشــان مي زنيم دولت مستعجل؛ از آن 
هنرهايي اســت كه هنرجويش مي تواند بعد از طي كردن يك دوره آموزشي، خودي 
نشان بدهد و هنرش را به نمايش بگذارد. شرط اول يادگرفتن هنر تذهيب، صبوري 

است. يك تذهيب كار بايد خيلي صبور باشد؛ چه وقتي كه در حال ياد گرفتن تذهيب است و 
چه وقتي كه ديگر استاد شده و مي خواهد يك كار درست و حسابي تذهيب را شروع كند. هر دوي 

اينها خيلي وقت مي برند. اما به طور متوسط يادگرفتن هميشه سخت تر از كاركردن است. به همين 
دليل براي يادگرفتن كامل هنر تذهيب به طور متوسط بين ۲ تا 4 سال زمان الزم است.

   كجا تذهيب كار شويم؟ 
خب فعال كه كرونا، در كالس ها و كارگاه هاي هنري را تخته كرده است. بهترين راه حل در اين شرايط استفاده از ويدئوهاي آموزشي 
است. فقط با يك سرچ ساده در اينترنت به راحتي مي توانيد در فضاهايي مثل آپارات، كلي فيلم آموزش تذهيب از مبتدي تا پيشرفته  
را پيدا كنيد. همين فيلم ها هم براي شروع، كارتان را راه مي اندازد. البته شما مثل هر هنر ديگري، بايد استاد هم ببينيد. استاد قرار 
است فوت كوزه گري اين هنر را به شما آموزش دهد. پس بعد از بهترشدن شرايط ويروس كرونا، بايد سراغ كالس هاي آموزشي 
هم برويد. متأسفانه هنر كاماًل ايراني تذهيب هنوز براي خودش يك انجمن مستقل ندارد. اينطوري است كه عالقه مندان به اين هنر بايد 
تذهيب را در نگارخانه ها و انجمن هاي خوشنويسي و فرهنگسرا ها ياد بگيرند. بعضي از استادان اين هنر هم كالس هاي نيمه خصوصي داير 

مي كنند كه سراغ آنها را هم بايد از فرهنگسرا ها گرفت.

چطور 
درآمد كسب كنيم؟

قصه كسب درآمد از تذهيب   همان قصه »قدر زر زرگر 
شناسد، قدر گوهر گوهري« است. هنر تذهيب هم چيزي 

نيست كه آن را در هر فروشگاه آثار هنري عرضه و برايش مشتري هم 
پيدا كرد. اغلب تذهيب كار ها چه آماتور و چه حرفه اي وقتي مي توانند 
از اين كار درآمد داشته باشند كه كارشان را در يك پروژه مشخص ارائه 
كنند. البته واضح است كه استادهاي نامي هميشه كارهايي دارند كه 
ارزش مادي و معنوي بسيار زياد داشته و هميشه خريدار خودشان 
را هم دارند. اما براي هنرمندان نوپاي تذهيب هم اين يك آرزوي 

دست نيافتني نيست. كوچك ترين نشانه خوشبختي براي 
اين هنر هم اينكه هنوز ايراني مانده و الاقل چيني ها 

نتوانسته اند از ايراني ها تذهيب كارهاي 
بهتري شوند.

 ابزار دقيق
اولين تذهيب كار ها در مقايسه با تذهيب كارهاي امروزي 
خيلي پرحوصله تر بودند؛ هنرمنداني كه بايد ابزار ظريف 

اين هنر را از رنگ گرفته تا قلم مو و كاغذ خودشان 
مي ساختند و تركيب مي كردند. اما امروز رنگ هاي 

گواشي با كيفيت و قلم موهايي با موي سمور و كاغذ هايي 
با كيفيت عالي كار را تا اندازه اي ساده تر كرده است.

  فقط سه مرحله
تمام مدت زمان زيادي كه براي يك كار تذهيب صرف مي شود در واقع فقط سه مرحله است. تذهيب 
با كار طراحي شروع مي شود. با قلم گيري ادامه پيدا مي كند و در   نهايت با رنگ آميزي و طالگذاري به 
پايان مي رسد؛ سه مرحله اي كه در اصل كارهايي ساده براي رسم يك نقاشي است. با اين تفاوت كه 
هيچ نقاشي ای به اندازه تذهيب ظريف نيست.
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مدير مسئول سردبير معاون سردبير غلط گيريصفحه خوانيساعتدبيرسرويس صفحه خواني

ورودورود خروجخروجخروج

اصالحات صفحه آرايي

؟؟

اميرحسين اعظمي| محمد دانشگر با آن ته لهجه 
جنوبي اش معموال بي پروا حرف مي زند. او جزو 
آن دسته از مدافعاني اســت كه عاشق نفوذ 
كردن و گل زدن است، همانطور كه روحيه اي 
تهاجمي هم دارد. دانشــگر هم مثل تعدادي 
ديگر از بازيكنان استقالل، در اين هياهوي كرونا 
دچار اين بيماري شــده، هر چند كه هم اكنون 
حال مســاعدي دارد و دوران قرنطينه را هم 
پشت سر مي گذارد. او در گفت و گو با همشهري 
ورزشي صحبت هاي جالبي را درخصوص آخرين 

وضعيت خودش و استقالل مطرح كرده است.

  قبل از مثبت اعالم شدن تست ها 
خودت مي دانستي كرونا داري؟

من تا چند روز پيش عالئمي نداشــتم ولي بعد از 
بازي با ســايپا كمي تب كردم. بــا وجود اين االن 

وضعيتم بهتر شده است.
 حتمــا پس از اعالم نتايج تســت 

حسابي ترسيدي؟
ديگر ترســيدن فايده ندارد و من بيشــتر نگران 
خانواده ام هســتم كه البته در تهران نيستند. من 
كه در خانه هستم و در خانه هم تمرين مي كنم تا 

دوران قرنطينه تمام شود.
 پيش بيني چنين شرايطي را براي 

استقالل و ساير تيم ها مي كردي؟
هميشه سؤال ما اين بود كه اگر در يك تيم چند نفر 
كرونا بگيرند تكليف چه مي شود. واقعا االن براي من 
فوتبال و ليگ هيچ اهميتي ندارد و منتظرم بازي ها 
تمام شود، همين! اگر االن حرف بزنم ممكن است 
به برخي تيم ها بربخورد ولي با اين وضعيت چرا بايد 
فوتبال بازي كردن مهم باشد. شما نمي بينيد كه 
روزي چند نفر مبتال مي شوند و مي ميرند؟ در ضمن 
شما فكر مي كنيد همه تيم ها حقيقت را مي گويند؟ 
حريف ما بازيكني داشــته كه2بار تست او مثبت 

اعالم شده ولي بازي كرده است.
 سازمان ليگي ها كه مي گويند تيم ها 
را زيرنظر دارند و به صورت دقيق تســت  ها را 

بررسي مي كنند.
شــما اين را باور مي كنيد؟ در ايران خيلي راحت 

مي توان دروغ گفت.
 پس تو هم مثل خيلي از بازيكنان 
اســتقالل اعتقــاد داري از فوالدي ها كرونا 

گرفته اي.
من دوست ندارم در مورد فوالد صحبت كنم چون 
خودم بچه جنوب هســتم و نمي خواهم همينطور 
به راحتي تهمت بزنم ولي طبيعتا مســافرت ها يا 
انجام بازي ها مي تواند تأثيرگذار باشد. ما خيلي از 
چيزها را بايد رعايت كنيم اما اروپا نيست تا بتوان 

براساس پروتكل هاي بهداشتي رفتار كرد.
  با وجود تمام اين صحبت ها لغو بازي 
اين هفته استقالل سر و صداي فراواني به راه 
انداخت و باعث اعتراض شديد پارس جنوبي 

شد.
پارس جنوبــي طــوري صحبــت كرد كــه انگار 
مي خواهد در جدول جاي مــا را بگيرد. ما در اين 
فصل اينقدر مصدوم داده ايم كه حاال با اين وضعيت 
هر تيمي ادعا مي كند كه اســتقالل را شكســت 
مي دهد. نيم فصل اول را به ياد بياوريد، هيچ تيمي 
اندازه ما موقعيت ايجاد نمي كرد ولي متأسفانه روي 
دور بدشانســي افتاديم و تعداد زيادي از بازيكنان 
مصدوم شدند. همين پارس جنوبي بازي رفت را به 
ياد بياورد كه ما چطور بازي كرديم. همين تيم هايي 
كه االن براي ما رجز مي خوانند در دور رفت وقتي 
مقابل استقالل بازي كردند سرشان پايين بود. ما 
قبل از همين بازي اعــالم كرديم كه چند بازيكن 
كرونايي داريم و به فكر سالمت ليگ بوديم، آنهايي 
كه دنبال پنهان كاري هستند چه جوابي دارند؟ ما 

هيچ چيزي را پنهان نكرديم.
  تو با اين شــرايط حتما موافقي كه 

ليگ برتر تعطيل شود؟
من دوست ندارم فوتبال تعطيل شود چون فوتبال 
را دوست دارم ولي االن خودتان مي بينيد كه چه 

شرايطي ايجاد شده است.
  استقالل بازگشت نااميدكننده اي 
به ليگ داشته و حاال شانس بااليي براي كسب 
ســهميه هم ندارد. در اين خصوص چه نظري 

داري؟
من باز هــم مي گويم كه خيلي بدشــانس بوديم. 
شــما ديديد كه همين اواخر ارســالن، تبريزي و 
رضا آذري را از دســت داديم و شجاعيان، فرشيد 
اسماعيلي و ســياوش يزداني را هم اضافه كنيد. 
ما در طول فصل با اين مشــكل دست و پنجه نرم 

كرديم.
  چرا امسال استقالل اينقدر مصدوم 

مي دهد؟
خيلي ها به مربي بدنساز اســتقالل حمله كردند 
ولي من معتقدم كه خود بازيكن هم مقصر است. 
بازيكن حرفه اي بايد از هر لحاظ حواسش به خودش 
باشــد و اين بي انصافي اســت كه مصدوميت ها را 
به مربي بدنســاز يا تمرينات ربط بدهيم. ما زمان 
اســتراماچوني هم مصدوم مي داديم، هر چند كه 
كيفيت نامطلوب زمين هاي چمــن در ايران هم 
تأثيرگذار اســت. از طرفي بازيكنان ممكن است 
به دليل مشــكالت مالي يا برخي مسائل ديگر، از 
لحاظ ذهني و روحي هم آرامش نداشته باشند كه 

اين تمركز را به هم مي زند.
  امســال از عملكرد خودت راضي 

بوده اي؟
مي توانستم بازي هاي امســال را بهتر تمام كنم و 
انتظارم از عملكرد فردي ام بيشتر از اين بود. امسال 

حداقل بايد 8يا 9 گل مــي زدم. وظيفه من گلزني 
نيست اما عاشق گلزني هستم.

  در مورد عملكرد دفاعي استقالل 
چه صحبتي داري؟

من به جــرأت مي گويم كه در تمامــي بازي هاي 
اين فصل حتي يك گل تاكتيكــي هم از حريفان 
نخورديم. ما گلــي نخورديم كه به عنــوان مثال 
بازيكنان حريف 5 پاس بدهند و توپ را تبديل به 
گل كنند! گاهي اوقات طوري نتيجه نگرفتيم كه 

ناخودآگاه به چيزهاي خرافاتي فكر مي كرديم.
  قبــول داري بعــد از رفتــن 

استراماچوني افت كرديد؟
يادتان هســت وقتي اســتراماچوني رفت چقدر 
مشكل و حاشيه درست شد؟ ما در آن مقطع چند 
بازي حساس داشتيم و برابر پيكان و ماشين سازي5 
امتياز حســاس از دســت داديم. همــان 2 بازي 
قهرماني را از اســتقالل گرفت، يادم مي آيد همان 
موقع داد زدم و به بچه ها گفتــم كه اين 2 بازي از 
بازي با پرســپوليس هم مهم تر است چون بعد از 
اين 2 بازي به تعطيالت مي رفتيم. همان 5 امتياز 
قهرماني را از استقالل گرفت. اگر سكوها آرام تر بود 
قطعا شرايط ما بهتر مي شد و االن شرايط متفاوتي 

داشتيم.
  مثــل اينكــه از دســت يكي از 

پيشكسوتان استقالل هم شاكي شده اي؟
مدتي پيش آقاي رضا حســن زاده بازيكن ســابق 
اســتقالل گفته بود كه بازيكنان به جاي استوري 
گذاشــتن در اينســتاگرام بايد در زمين مسابقه 
بجنگند و خودشان را نشان دهند. آقاي حسن زاده 
مگر ما به زمين مي رويم كه بخنديم؟ اول فصل كه 
اينقدر تيم شرايط خوبي داشت، چرا سكوت كرده 
بوديد و صدايتان در نمي آمد؟ مگر همين حاال تيم 

ما با اين همه مصدوم بد بازي مي كند؟

مربي استقالل: ليگ را متمركز 
در يك شهر برگزار كنند

صالح مصطفوي به عنوان يكي از مربيان استقالل 
برايش مهم نيست ليگ برتر تعطيل شود يا ادامه پيدا 
كند، اما اعتقاد دارد هــواداران به هيچ عنوان كوتاه 
نمي آيند كه پرونده ليگ در چنين شرايطي بسته 
شــود. او در گفت و گو با همشهري در اين خصوص 
مي گويد: »اهواز در شرايط قرمز قرار داشت اما ما را 
به آنجا بردند. ما در همان بازي كلي مصدوم و محروم 
داديم و پس از آن در شرايطي با سايپا روبه رو شديم 
كه چند بازيكن با شرايط مشكوك به كرونا داشتيم. 
حاال اگر بخواهند در شــرايط فعلي ليگ را تعطيل 
كنند و سهميه آسيايي را به تيم هاي اول تا چهارم 
بدهند، در حق استقالل اجحاف خواهد شد. البته 
بشخصه برايم مهم نيســت كه ليگ تعطيل بشود 
يا نه، اما مطمئن باشــيد هواداران استقالل كوتاه 
نمي آيند چراكه ما قبل از شروع مجدد بازي ها جزو 
4 تيم ابتدايي جدول بوديم. االن جدا از پرسپوليس 
كه تقريبا جايگاهش در جدول مشخص شده، ساير 
تيم ها اختالف زيادي با هم ندارند.«مصطفوي در 
ادامه پيشنهادي هم براي سازمان ليگي ها دارد و از 
آنها مي خواهد بازي هاي باقيمانده را به طور متمركز 
در يك شهر برگزار كنند. او در اين خصوص بيشتر 
توضيح مي دهد: »پيشنهادم اين است كه بازي ها 
به صورت متمركز در يك شهر برگزار شود و تيم ها 
در همان شهر به قرنطينه بروند. ناظران از ايفمارك 
و وزارت بهداشــت بيايند و از پاك بودن زمين هاي 
تمرين، هتل و محل مســابقه اطمينان پيدا كنند. 
االن خود AFC مي خواهد بازي هاي باقيمانده ليگ 
قهرمانان را به همين شكل برگزار كند تا تيم ها كمتر 
در سفر باشند و بازي ها در منطقه سفيد برگزار شود. 
فراموش نكنيم كه تيمي مثل استقالل كه االن چند 
بازيكن كرونايي دارد، پس از بازگشت اين بازيكنان 
احتياج به 2 هفته بدنســازي دارد تا آنها به شرايط 
بازي برســند و اين هم مشكلي نيســت كه بتوان 

به راحتي از كنار آن گذشت.«

سازمان ليگ منتظر تست دوم 
استقاللي ها

عصر ديروز شايعه شد پس از اعالم نتايج تست هاي 
اوليه استقاللي ها، سهيل مهدي به عنوان سرپرست 
كميته مســابقات به آبي ها نامه زده و به آنها اطالع 
داده كه بايد شــنبه با تراكتورســازي بازي كنند. 
پيگيري هاي خبرنگار همشــهري نشان مي دهد 
ســازمان ليگ هنوز تصميم نهايي اش در خصوص 
به قرنطينه رفتن استقالل و فوالد را نگرفته و منتظر 
مشخص شدن نتايج تست هاي دوم است. اين طور كه 
گفته مي شود جواب تست اول 9 نفر از اعضای باشگاه 
استقالل اعالم شده كه بر اساس آن 6 تست مثبت و 
3 تست منفي بوده است. گفتنی است از بين اعضای 
باشگاه استقالل تست كرونای يك ماساژور و 8 بازيكن 
مثبت شده بود كه در نتيجه تست اوليه سازمان ليگ 
3 بازيكن جواب تست شــان منفی شده است. قرار 
است نتيجه تست دوم امروز به سازمان ليگ ارسال 

شود تا آنها تصميم نهايي را در اين خصوص بگيرند.

گفت وگو

فوتبال ايران

 استراحت داور جنجالي
مهدي ســيدعلي، داور جنجالي 2هفته اخير ليگ ايران اين هفته هيچ مسابقه اي را قضاوت نمي كند. سيدعلي در بازي 
استقالل و فوالد 2بازيكن آبي ها و فرهاد مجيدي را اخراج كرد و يك هفته بعد در بازي گل گهر و شهرخودرو روي يك پرتاب 

اوت اعالم آفسايد كرد! بعد از اين اتفاقات، كميته داوران در بازي هاي هفته24 هيچ مسابقه اي را به اين داور نداده است.

بهروز رســايلي| نتايجي كه در هفته بيست وسوم 
ليگ برتــر رقم خورد، باعث شــد بــه نوعي 
پرسپوليس حسابش را از بقيه جدا كند و به معناي 
واقعي كلمه در آستانه كســب عنوان قهرماني 
قرار بگيرد. اگر ميانگين 2 امتياز از هر بازي را هم 
براي تثبيت قهرماني كافي بدانيم، پرسپوليس از 
7بازي بعدي فقط به كســب 7 امتياز نياز خواهد 
داشــت تا پوكر قهرماني را تكميل كند. به اين 
ترتيب ديدني ترين نبرد باالي جدول، جدال 6 تيم 
برسر كسب سهميه آسيايي خواهد بود. اين 6 تيم 
سپاهان، شهرخودرو، تراكتور، فوالد، استقالل و 
نفت آبادان هستند كه از بين آنها 2 يا نهايتا 3 تيم 
در كنار پرسپوليس سهميه حضور در فصل آتي 
ليگ قهرمانان را به دســت خواهند آورد. وقتي 
به ليســت اين تيم ها نگاه مي كنيم، اسم هايي را 
مي بينيم كه عمدتا در اين سال ها به عنوان دوست 
و متحد در كنار هم قرار گرفته اند، اما حاال ممكن 
است رقابت براي كسب سهميه آسيايي، رفاقت 

قديمي آنها را تحت الشعاع قرار دهد.

  شهرخودرو جرقه اول را زد
اولين جرقــه اختــالف بيــن شــركاي قديمي را 
ادعاي اســتقالل و فوالد در مورد تعــداد زيادي از 
بازيكنان كرونايي و لزوم تعويق مسابقات شــان زد. 
بديهي اســت كه در يك رقابت تنگاتنگ، تيمي كه 
مســابقاتش عقب بيفتد ســود خواهد كــرد، چون 
مي تواند با آگاهي از نتايج رقبــا به زمين برود و براي 
كســب موفقيت برنامه ريزي كنــد. االن هم رقباي 
اســتقالل و فوالد به همين مسئله شــك كرده اند. 
اين وســط شــهرخودرو تندترين موضع ممكن را 
گرفت و مدعي شد اگر بازي اســتقالل عقب بيفتد، 
 آنها هم ديگر در هيچ مســابقه اي حاضــر نخواهند

 شد.

  منتظر گرد و خاك تراكتور باشيد
در اردوگاه تراكتور مدتي اســت سكوت حاكم شده، 
اما قطعا اين ســكوت از رضايت نيست؛ مخصوصا كه 
مي دانيــم تراكتور هم در ماجراي تعويق مســابقات 
استقالل كامال ضرر خواهد كرد. طبق برنامه قبلي قرار 
بود استقالل و تراكتور شنبه آينده در تهران به مصاف 
هم بروند، اما اگر ابتالي 25درصد اعضاي استقالل به 
كرونا تأييد شود و اين تيم 2 هفته به قرنطينه برود، 
ديدار با رقيب تبريزي هــم خودبه خود عقب خواهد 
افتاد. به اين ترتيب مصدومان و ناآماده هاي استقالل 
مثل شيخ دياباته، ارسالن مطهري، سياوش يزداني، 
فرشيد اسماعيلي و... فرصت خواهند داشت به شرايط 
مطلوب برســند و در اين بازي سرنوشت ساز مقابل 
استقالل به ميدان بروند. مسلما اين اتفاقي نيست كه 

باشگاه تبريزي به سادگي از كنارش عبور كند.
  قلعه نويي: كرونا ضعيف شده!

از همــه جالب تر اما موضــع امير قلعه نويي اســت. 
ســرمربي ســپاهان كه كامال در اين داستان ذينفع 
است، ظاهرا احساس خوبي نسبت به ادعاي 2باشگاه 
اســتقالل و فوالد ندارد. او در نشســت خبري قبل 
از بازي بــا ســايپا در واكنش به ابتــالي چند تن از 
آبي پوشان به ويروس تاجدار، صرفا گفته بود: »براي 
استقاللي ها آرزوي سالمتي مي كنم.« قلعه نويي بعد از 
اين بازي هم در اظهارنظري عجيب گفت: »اين روزها 
ويروس كرونا ضعيف تر شده است. در روزهاي ابتدايي 
ممكن بود هر فــردي را زمينگير كند.« اين در حالي 
است كه آمار و ارقام خالف ادعاي امير را ثابت مي كند 
و نشــان مي دهد ويروس با قدرت مشغول تاخت وتاز 
اســت. حاال اينكه او چطور به اين نتيجه رسيده كه 
كرونا ضعيف شده، واقعا جالب است. در مجموع منتظر 
روزهاي آينده باشــيد، چون كورس فشــرده كسب 

سهميه، قطعا سروصداي زيادي درست خواهد كرد.

زالتان بعد از برد و كام بك 2-4مقابل يوونتــوس ادعا كرد كه اگر از 
ابتداي فصل به ميالن آمده بود، االن اين تيم قهرمان سري آ شده بود. 
او يك گل آفسايد زد، يك پاس گل داد و يك پنالتي مشكوك را به ثمر 
رساند اما وقتي زمين را ترك مي كرد، بازي 2-2بود. زالتان در ادامه 
ادعاهاي خدايي اش كه او را نزد هواداران جالب نشان مي دهد گفت: 
»من بازيكن، مربي و رئيس ميالن هستم اما حيف كه فقط به عنوان 
بازيكن دستمزد مي گيرم«. قبل از بازي هم پيولي گفته بود بازيكنان 
حريف و بازيكنان خودي از زالتان ابراهيموويچ مي ترسند. او خودش 
را با اين جمله ها نزد ديگران ترسناك و مقتدر جلوه مي دهد. ايبرا در 
9بازي كه براي ميالن انجام داده در 8گل تأثير مستقيم داشته؛ 5گل 
و 3پاس گل. عكسي هم شكار شده از خنده تمسخرآميز او پشت سر 
كريســتيانو رونالدو )هر دو يك گل زدند، زالتان از روي يك پنالتي 
مشكوك و رونالدو ســي امين گل فصلش از روي ســوتي2 مدافع 
ميالن(. يك بار هم موقع كرنر يووه با پا به سر كريستيانو كوبيد كه داور 
مي توانست پنالتي بگيرد. اين نخستين بازي رونالدو پس از آن بود كه 
در اينستاگرام نامزد فعلي اش را زيباترين زن جهان خواند و جورجينا 
هم عكسي از خودش با حلقه ازدواج منتشــر كرد كه شائبه ازدواج 

عنقريب آنها را مطرح مي كرد.
  ايبرا عليه كريس

كريستيانو و زالتان كه روي هم 73سال سن دارند، بارها مقابل هم 
قرار گرفته اند و مهاجم سوئدي از هيچ فرصتي براي تحقير همتاي 
پرتغالي اش چشم پوشــي نكرده كه همواره جواب ســتاره پرتغالي 
سكوت و ناديده گرفتن حرف هاي ايبرا بوده است. اين چهاردهمين 
تقابل مستقيم 2بازيكن بود كه رونالدو 5 برد و زالتان 3برد روبه روي 
هم به دست آوردند )زالتان در برد آخر فقط تا نتيجه تساوي در زمين 
بود( و مهم ترين رويارويي آنها به پلي آف جام جهاني2014برمي گردد 
كه ستاره پرتغالي 3 گل و ستاره سوئدي 2گل زدند تا سوئد حذف 

شــود. تعداد ليگ هايي كه زالتان برده، خيلي بيشتر است؛ 11در 
برابر 6 كه اين فصل مي شود 7ليگ. آمار گل هاي عمر رونالدو845 و 

زالتان 801گل در مقابل630 به 480پاس گل است.
  كرونا به ميالن ساخت

اين اتفاق و مدل جديد موهاي كريســتيانو برايش خوش يمن نبود. 
رونالدو در آخرين باخت 4گله يوونتوس، روبــه روي اين تيم بازي 

مي كرد و به بوفون قيچي برگردان گل زده بود.
آخرين باري كه ميالن با 4 گل يووه را برد به سال1989برمي گردد 
كه دوران طاليي ميالن بود. از زماني كه شــايعه سرمربيگري رالف 
رانگنيك به جاي پيولي در ميالن قوي تر شــده، ميالن همه را دارد 
مي برد. در بازي قبلي 3 هيچ التزيوي مدعــي قهرماني را برده بود 
و حاال نوبت تيم باالدســتي التزيو يعني يوونتوس بود. بازي بعدي 
هم در هفته32يكشنبه شــب )بامداد دوشنبه( با ناپولي است كه با 
رهبري گتوزو بعد از فتح جام حذفي روزگار خوبي دارد. ميالن بعد 
از قرنطينه به تيم ديگري تبديل شده؛ همه بازي ها را مي برد. غيراز 
التزيو و يووه، تيم هايي مثــل رم )2-0( و لچه )1-4( ديگر قربانيان 
ميالني ها بودند و بازي با اســپال هم 2-2شد و اين نتايج باعث شد 
ميالن تا رده پنجم باال بيايد. ميالن در بازي برگشت مجموعا 7 گل 
به تيم هاي اول و دوم جدول زده است و از 15 امتياز ممكن 13 امتياز 
كسب كرده. يوونتوس به خوردن 3 گل در چند دقيقه عادت دارد. 

سال1999در 5دقيقه، 3 گل از پارما دريافت كرده بود، سال2013،  
3 گل از فيورنتينا در 4دقيقه و حاال از ميــالن همين تعداد گل در 
كمتر از 6دقيقه. البته يووه شانس قطعي قهرماني اسكودتو در اين 
فصل است و همچنان 7 امتياز از نزديك ترين تعقيب كننده فاصله 
دارد. اين باشگاه برخالف ميالن غايب در ليگ قهرمانان و متكي به 
ســرمايه آمريكايي ها بودجه مناســبي هم در اختيار دارد. اخيرا با 
Cygame قرارداد چرب وچيلي بسته است. كمپاني Cygames بار 
ديگر روي پيراهن هاي يوونتوس آمده است. آنها همچنين با كونامي 
همكاري خواهند كرد. به اين ترتيب پيراهن يوونتوس 100 ميليون 
يورو ارزش دارد؛ 51 ميليــون آديداس، 42 ميليون جيپ و 5 تا 10 

.Cygames ميليون هم
 بدل سوارس 

در دومين باخت پياپي التزيو كه اين تيم را از كورس قهرماني سري آ 
دور نگه داشت، يكي از بازيكنان اين تيم كه از باخت به تيم ته جدولي 
لچه عصباني بود، در دقايق پاياني مسابقه بازوي بازيكن حريف را گاز 
گرفت. اين حركت حتي براي لوييس سوارس، سلطان گازجهان با 
2 گاز در دوران پيش از كمك داور ويدئويي هم قفل است. پاتريس، 
بازيكن 27ساله اسپانيايي به تاسي از الگوي خود در بارسا اقدام به 
گاز گرفتن بازوي جوليو دوناتي كرد. پاتريسيو گاباريون با نام مخفف 
پاتريس در تيم هاي پايه و بزرگسال بارسلونا هم سابقه عضويت دارد.

   پايان برادري
 به نظر مي رسد اتحاد استراتژيك رقباي پرسپوليس درآستانه فروپاشي است

  شورش ايبرا 
عليه رونالدو

 ميالن بعد از كرونا و شايعه آمدن سرمربي
  آلماني به تيم بزرگي تبديل شده است

يحيي گل محمدي در نقد عملكرد مديران پرسپوليس گفته: »من 
و افشين پيرواني تا كي مي توانيم به بازيكنان قرض بدهيم؟« يعني 
قشنگ طوري كه انگار دوستان خدايي ناكرده مشكل معيشتي دارند. 
اين هم شد شبيه داستان قبل از عيد كه شجاع خليل زاده از نگراني اش 
در مورد عقب افتادن اجاره خانه اميد عاليشاه حرف زد و جگر مردم 
را كباب كرد. آقا نكنيد از اين كارها؛ بگذاريد ما مردم در حال خوش 
خودمان باشيم، با درد دل هايتان اين حجم عظيم از خوشي را از ما 
نگيريد. گذشته از اين داستان ها، باشگاه مي گويد )و ظاهرا درست هم 
مي گويد( كه بازيكنان تا همين جا 70درصد قراردادشان را گرفته اند. 
رقم قراردادها هم كه خدا را شكر پايين نبوده. ممكن است جوانان 
گمنام تيم مشكالتي داشته باشند كه اين هم مال همه مردم است. 

االن چه كاري از دست ما ساخته است آقا يحيي؟

باز جگرمان را كباب كرديد

وزير ورزش و جوانان گفته: »واگذاري پرســپوليس و استقالل 
يك كار بزرگ و تاريخي اســت«؛ آقا اين هزارمين بار است از اين 
حرف ها مي شنويم. برادر عزيز! اول زحمت بكشيد 2 تيم را واقعا 
واگذار كنيد، بعد پزش را بدهيد. مگر مي شود جلو جلو به كاري 
كه هنوز انجام نشــده افتخار كرد؟ عين اين اســت كه پدر يك 
خانواده قول خريد تلويزيون را بدهد و بعد هنوز نخريده، هر روز 
به بچه هايش بگويد: »مي بينيد چه تصوير خوبي دارد؟ كيفيت را 
حال مي كنيد؟« پرسپوليس و استقالل اول بايد درآمد پايدار پيدا 
كنند و بعد به شكل »سود ده« به دست سرمايه گذاران برسند. آن 
وقت است كه ما خودمان داوطلبانه از آقاي سلطاني فر و همكارانش 
تشكر خواهيم كرد. نيازي هم نيست ايشان از خودشان تعريف 

كنند، ما خودمان اين كار را به شكل شايسته انجام خواهيم داد!

اول واگذار كنيد، بعد پزش را بدهيد

مهدي تارتار گفته: »من خودم ديده ام كه بازيكن كرونا داشته و 
براي تيمش به ميدان رفته است.« اصل حرف تارتار غلط نيست. 
حتما همانطور كه عده اي الكي شــلوغش مي كنند و مي گويند 
بازيكن كرونايي دارند، تيم هايي هم پيدا مي شوند كه تست مثبت 
بازيكنان شان را پنهان كنند. با اين همه   چيزي كه نمي فهميم اين 
است كه سرمربي نفت مسجد سليمان چطور كرونايي هاي حريف 
را از كنار زمين تشخيص داده است؟ يعني مثال تارتار قدرتي دارد 
كه اگر همينطوري هم به يك نفر نگاه كند، ويروس را در بدن او 
تشخيص مي دهد؟ اگر اينطوري است كه ديگر اين بساط كيت 
و آزمايش و... را جمع كنيم و به جايش آقا مهدي موارد مشكوك 
را معاينه كند! خارج از شوخي اگر ســازمان ليگ از همان ابتدا 
خودش مسئوليت تســت گيري منظم از همه تيم ها را بر عهده 

مي گرفت، االن اينقدر داستان نداشتيم.

مگر شما كروناياب داريد؟

يكي از اتفاقات بدي كه در فوتبال ايران افتاده اين است كه تا تقي 
به توقي مي خورد، همه مي خواهند به فيفا و AFC شكايت كنند. 
باشگاه تراكتور كه كال يك روز در ميان تهديد مي كند يك چيزي 
را به فيفا گزارش خواهد داد، پارس جنوبي هم گفته جريان بازي با 
استقالل را از طريق فدراسيون جهاني پيگيري مي كند، استقالل 
هم گفته اگر اصرار به برگزاري بازي ها بــا وجود نفرات مبتال به 
كرونا وجود داشته باشــد، به فيفا و AFC شكايت مي كند. يعني 
فقط همين مانده كه مثال ذوب آهن به فيفا شكايت كند كه: »اين 
بازيكن جديد پيكان خيلي اوت هاي بلندي مي اندازد، اينطوري 
قبول نيست« آقا ول كنيد سر جدتان. حتي تهديدش هم قشنگ 
نيست. مسئوالن فيفا آنجا ننشسته اند كه خرده فرمايشات شما 
را رفع  و رجوع كنند. ناسالمتي خود فدراسيون كميته انضباطي 

دارد. اينقدر ما را در دنيا مايه ريشخند نكنيد.

پاي فيفا را وسط نكشيد وجدانا

نكته بازي

    امسال حتي يك گل تاكتيكي
    هم نخورده ايم

    ديگر فوتبال و ليگ هيچ اهميتي برايم ندارد   
   در مصدوميت ها بازيكنان هم مقصر هستند
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بعد از آنكه رشيد مظاهري گفت: »ما بازيكنان حاضريم نفري 
20ميليون پول بدهيم تا درآمد ســازمان ليگ جور شود و قيد 
برگزاري بازي ها را بزند«، فرشــيد اســماعيلي هم جمله اي با 
همين مضمون به زبان آورد: »حاضريم پول اسپانســر سازمان 
ليگ را بدهيم تا با جان مان بازي نكنند.« خب خيلي خوشحاليم 
كه فوتباليست هاي گرامي وضع شــان خوب است و اين روزها 
كه عالم و آدم از مشــكالت مي نالند، اينها حتي حاضرند پول 
بدهند و بازي نكننــد. فقط اينكه خداوكيلي خيلي دوســت 
داشتيم يك درصد سازمان ليگ اين مسئله را پيگيري مي كرد 
تا ببينيم امثال فرشيد و رشيد سر كيسه را شل مي كنند يا نه. 
منظورمان لزوما به اين 2 عزيز نيست، اما كال فوتباليست هايي 
كه با دوزار بيشــتر عشق دوران بچگي شــان عوض مي شود و 
ماليات قراردادشــان را هم خودشان نمي دهند، از اين حرف ها 

نزنند بهتر است.

شما اگر پول بده بوديد...

مهدي سيدعلي كه داور جنجالي بازي فوالد و استقالل بود، اين 
هفته قضاوت مسابقه شهرخودرو و گل گهر سيرجان را بر عهده 
گرفت و از قضا مرتكب يكي از بزرگ ترين اشتباهات دنياي فوتبال 
شــد. درحالي كه اطفال صغير هم مي دانند پرتاب اوت آفسايد 
ندارد، ســيدعلي در يك صحنه روي پرتاب دستي مشهدي ها 
خطاي آفسايد بازيكن اين تيم را گرفت كه واقعا شگفت انگيز بود. 
ما مي دانيم كه فدراسيون قصد داشته با بازي دادن به سيدعلي از او 
در برابر هجمه ها دفاع كند، اما اين كاري كه آقايان كردند اسمش 
حمايت نيست. شــايد بهتر بود ســيدعلي يك هفته استراحت 
مي كرد يا الاقل يك بازي ســبك تر برايش مي گذاشتند. همين 
االن اگر شهرخودرو اين بازي را نمي برد، همه مي گفتند سيدعلي 
تحت فشارها به استقالل »حال« داده و كاري كرده كه رقيب اين 
تيم در كسب سهميه آسيايي برنده نشود. اينطوري خوب مي شد؟

اين مثال حمايت بود؟

خبر آمده گروهي از مديران اســتقالل قرار است براي مذاكره با 
آندره آ استراماچوني و تخفيف گرفتن از او راهي ايتاليا شوند. انصافا 
كه عجب ماموريت سخت و دشواري است. اميدواريم دوستان حق 
ماموريت درست و حسابي بگيرند تا الاقل بخشي از زحمات شان 
جبران شود! البته يك آرزوي ديگر هم داريم؛ اينكه ايتاليا رفتن 
رفقاي استقاللي مثل كرواسي رفتن مديران سابق پرسپوليس 
نشــود. آن عزيزان هم در دوره قبلي خيلي زحمت كشــيدند و 
مرارت هاي سفر را به جان خريدند تا از برانكو تخفيف بگيرند، اما 
خب االن مي بينيد كه ايوانكوويچ از طريق فيفا اصل و فرع پولش 
را خواسته و به شــدت پافشــاري مي كند كه حتي يك دالر هم 
تخفيف نخواهد داد. اگر شما هم فكر مي كنيد نتيجه مذاكرات تان 
با استراماچوني اينطوري خواهد شد، لطف كنيد و در خانه بمانيد؛ 

آن هم وسط اين داستان هاي كرونا.

ايتالياي شما مثل كرواسي آنها نشود

سايپا يك مساوي ارزشمند از سپاهان گرفت؛ نتيجه اي كه هم بر 
معادالت باالي جدول مؤثر بود و هم اميدهاي نارنجي پوشان براي 
بقا در ليگ برتر را افزايش داد. حاال روزبه شاه عليدوســت براي 
اينكه ارزش كار هم تيمي هايش را به رخ بكشــد گفته: »قيمت 
3 بازيكن سپاهان به اندازه 20بازيكن ماست.« اوال كه كال با اين 
منطق مشــكل داريم. اين جمالت ما را ياد همان مقايسه هاي 
معروف شاغالم پيرواني بين تانك و تيروكمان مي اندازد. باالخره 
همه جاي دنيا يك ســري تيم ها پولدارترند و يك سري فقيرتر. 
قرار هم نيست هميشــه پولدارها فقرا را ببرند. اگر اينطوري بود 
اصال مسابقه اي برگزار نمي شد و از همان اول جام را به گران ترين 
تيم مي دادند. ثانيا، روزبه بايد بداند تازه اين سپاهان به قول امير 
قلعه نويي پنجمين تيم پرهزينه ليگ برتر اســت؛ ببين نسبت 

بازيكنان سايپا با آن 4تيم ديگر چطوري است.

تازه اينها از نظر هزينه پنجم اند

نكته بازي

هفته بيســت وچهارم رقابت هاي ليگ برتر ايران فــردا )جمعه( با 
جدال 2تيم پرسپوليس و ماشين ســازي آغاز مي شود؛ 2  تيم از دو 
نيمه جدول، يكي بخت اول قهرماني و ديگري تيم شكســت خورده 
هفته هاي اخير كه در صــورت ادامه اين روند ممكن اســت حتي 
به عنوان يكي از گزينه هاي ســقوط مطرح شــود. ماشين ســازي 
در 4هفته اخير 4شكســت متوالــي را متحمل شــده و در عوض 
پرســپوليس در همين بازه زماني 4پيروزي متوالي به دست آورده 
است. همين موضوع مي تواند تفاوت ســطح 2تيم را به خوبي نشان 
بدهد. پرسپوليس طي 12بازي اخيرش در ليگ صاحب 11پيروزي 
و يك تساوي شده و ماشين سازي در 8بازي اخير به 2تساوي و 6باخت 
رسيده است. همه  چيز حكايت از برتري پرسپوليس دارد؛ به جز سبك 
بازي ماشين سازي كه با بستن بازي و دفاع چنداليه به خراب كردن 
بازي حريفش مي پردازد. ماشين سازي به خصوص در مقابل تيم هاي 
مدعي ليگ با ارائه اين ســبك و با تكيه بر وقت كشي هاي حامد لك 
به يكي از چغرترين تيم هاي ليگ تبديل مي شــود. كافي اســت به 
نتايج اين تيم مقابل تيم هاي مدعــي و صدر جدولي نگاه كنيد؛ آنها 
پرسپوليس را در تهران با يك تســاوي بدون گل متوقف كردند، در 

تبريز از سپاهان همين نتيجه را گرفتند، تراكتور را 2 بر صفر بردند 
و استقالل را در هر دو بازي رفت  و برگشت شكست دادند. تنها تيم 
مدعي كه از چنگ ماشين سازي جان سالم به در برد شهرخودرو بود 
كه 6امتياز از 2بازي با اين تيم گرفت. ماشين سازي در بازي رفت در 
حالي پرسپوليس را متوقف كرد كه پنالتي دقيقه آخر سرخپوشان 
و ضربه چيپ عليپور حســابي خبرســاز شــد و تا مدت ها سوژه اي 
دست هواداران پرسپوليس داد تا از مهاجم گلزن خود انتقاد كنند. 
پرسپوليس آن روز با از دست دادن آن پنالتي صدر جدول را از دست 
داد اما حاال با اقتدار خاصي در صدر جدول نشسته و هيچ اشتباهي 

نمي تواند آنها را از صدر جدول تكان بدهد.
ركوردپرسپوليسميشكند؟

از دور برگشت ليگ  برتر 7هفته گذشــته و پرسپوليس هر 7حريف 
خود را در مجموع 2بازي رفت و برگشت شكست داده است. اين تيم 
شكست هاي يك بر صفر مقابل تراكتور و شهرخودرو را با اختالف 2گل 
در بازي برگشت جبران كرد، استقالل را در مجموع 3 بر 2 شكست داد 
و حتي شكست خانگي 2 بر صفرش مقابل سپاهان كه غيرقابل جبران 
به نظر مي رســيد با نتيجه 3 بر صفر بازي برگشت جبران شد. حاال و 

در هفته هشتم از دور برگشت اگر پرسپوليس در تبريز پيروز نشود، 
ماشين سازي تبديل به نخســتين تيم ليگ مي شود كه در مجموع 

2بازي رفت وبرگشت به پرسپوليس نمي بازد.
بازگشتسيدجاللبهتركيب

در 2هفته اي كه بعد از پايان تعطيالت برگزار شده، سيدجالل حسيني 
در تركيب اصلي پرسپوليس قرار نگرفته و نبودن او حاشيه ها و اخبار 
زيادي به وجود آورده اســت. يحيي ديروز در مصاحبه اش شديدا به 
حاشيه ســازان حمله كرد و دليل غيبت ســيدجالل را مصدوميت 
چندهفته اي او ذكر كرد. او احتماال براي ساكت كردن حاشيه سازان 
به اين حمله اكتفا نمي كند و فرداشب سيدجالل را در تركيب 11نفره 
ابتدايي قرار مي دهد؛ به خصوص كه مصدوميت شــجاع خليل زاده 
از ناحيه مچ پا هم مطرح اســت و اين موضــوع احتمال بازي كردن 
ســيدجالل را باالتر مي برد. عالوه بر اين، يحيي بايد فكري هم براي 
جاي خالي كمال كاميابي نيا بكند كه در بازي قبلي اخراج شــد. اين 

جاي خالي احتماال با بشار رسن پر خواهد شد.
چالشبوناچيچ

عالوه بر جدال پرســپوليس و ماشين سازي، در شــب اول از هفته 
بيســت وچهارم ليگ، يك بازي ديگر هم برگزار مي شــود كه در آن 
شاهين بوشهر و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم مي روند. ذوب آهن 
هفته گذشته به پيكان باخت تا شاهين بوشهر به رتبه آخر سقوط كند. 
حاال شاهين مي تواند با بردن ذوب آهن دوباره از پيكان سبقت بگيرد 
و 24ساعت بعد به تماشاي بازي حســاس پيكان-گل گهر بنشيند. 
ذوب آهن از 4بازي اخيرش فقــط يك امتياز گرفته و هر دو بازي بعد 
از تعطيالتش را باخته اســت. تيم بوناچيچ درصورت ادامه اين روند 

خودش به يكي از گزينه هاي جدي سقوط تبديل خواهد شد.

 حمله به هزار
تيمپرسپوليسباكسب6امتيازديگردرليگبرتر،هزارامتيازيميشود.باپيروزيمقابلشاهينبوشهرجمعامتيازات
پرسپوليسدر19دورهليگبرتربه994امتيازرسيد.سرخپوشانبا2پيروزيديگرميتوانندبعدازاستقاللتبديلبهدومين
تيميشوندكهتعدادامتيازاتخودرابههزارميرساند.استقاللهماكنون1024امتيازداردوسپاهانهم955امتيازياست.

مديرمسئول سردبير شورايسردبيري غلطگيريصفحهخوانيساعتمسئولصفحه صفحهخواني گرافيك

ورودورود خروجخروجخروج

اصالحاتصفحهآرايي

؟ حامديزداني
10:00

بهروز رسايلي| يكي از گسل هاي پرسپوليس 
يحيي، داستان جالل حسيني است. به او به 
اندازه كافي بازي نمي رسد و بسياري احتمال 
مي دهند گل محمدي و همكارانش برنامه اي 
براي تمديد قــرارداد با اين بازيكن نداشــته 
باشــند. اين موضوع حاشيه هايي ايجاد كرده 
است. جالل ساكت اســت، اما هر روز يكي از 
اعضاي كادرفني مصاحبه مي كند و از كذب 
بودن جدايي يا خداحافظي اش حرف مي زند. 
به تازگي هم خود گل محمــدي گفته ادامه 
همكاري با او قطعي است و در پايان فصل هم 
اجازه خداحافظي به اين بازيكن نخواهد داد. 

در حاشيه اين جنجال خبري، چند نكته مهم 
وجود دارد.

1  جالل حســيني ســتون موفقيت هاي 
دفاعي پرسپوليس در ســال هاي اخير بوده 
اســت. آمار گل هاي خورده پرسپوليس با او 
و بدون او بســيار متفاوت است. سرخپوشان 
در ليگ هاي سيزدهم، شــانزدهم، هفدهم و 
هجدهم با حســيني به ترتيب 15، 14، 15و 
14گل خورده اند، اما در ليگ هاي چهاردهم و 
پانزدهم، آمار پرسپوليس در غياب اين بازيكن 
به ترتيب 35و 34 گل خورده بوده است. اعداد 

با شما حرف مي زنند.

2  با وجود آنچه در بند باال آمد، جالل حسيني 
هم مثل هــر بازيكن ديگــري فصل به فصل 
سالخورده تر مي شود و نمي توان انتظار داشت 
تا ابد در تركيب ثابت پرسپوليس بازي كند. در 
آستانه چهل ســالگي، جالل و مربيانش بايد 
به يك فهم مشترك در زمينه ادامه همكاري 
برسند. فشــار احساســي هواداران هم هيچ 
نتيجه اي جز قرار گرفتن 2طرف در معذوريت 

و خراب شدن كار ندارد.
3   شايد باور نكنيد، اما اطرافيان برانكو اصرار 
دارند اگر اين مربي كروات براي ليگ هجدهم 
هم روي نيمكت پرســپوليس باقي مي ماند، 
نظري روي حفظ جالل حســيني نداشــت. 
گويا برانكو به مديرعامل وقت باشــگاه پيغام 
داده بود به نوعي اين مســئله را با حسيني در 
ميان بگذارد، اما با جدايي پروفسور موضوع كال 
منتفي شد. هيچ كس در قلب و مغز ايوانكوويچ 
نيست كه بداند او چرا چنين تصميمي گرفته 

بود، اما گمانه زني ها حاكي از آن اســت كه 2 
مسئله »عقب نگه داشتن تيم« و »غرولند در 

رختكن« دليل اين تصميم بوده است.
4   جالل امسال كيفيت سابق را نداشته و در 
برخي صحنه ها و مسابقات، تأثير گذر زمان روي 
عملكردش به وضوح قابل لمس بوده است. با 
اين حال همچنان نسبت به بسياري از مدافعان 
كنوني ليگ برتر قابل اعتمادتر است. طبعا اگر 
مشكلي با نيمكت نشيني نداشته باشد، امسال 
و حتي سال آينده هم مي تواند در پرسپوليس 
بازي كند و در مواقع لزوم به كمك تيم بيايد. 
مشكل اما اينجاســت كه مي گويند او اصال با 

نيمكت نشيني رابطه خوبي ندارد.
5   برخالف ادعاي يحيــي گل محمدي در 
مصاحبه اخيرش، جالل حسيني حتي قبل از 
كرونا و آن داستان مصدوميت جزئي هم كمتر 
مورد اســتفاده قرار مي گرفت. در8 بازي آخر 
پرسپوليس فقط 2بار فيكس بوده كه يك بار 

هم بين 2 نيمه تعويض شده است. اينكه يحيي 
ناچار به قلب واقعيت شــده، نشــان مي دهد 
به شدت از سوي افكار عمومي تحت فشار است.

6   اظهارات اخير يحيي يــك فراز قابل نقد 
ديگر هم دارد. سرمربي پرسپوليس مي گويد 
حتي اگر خود حســيني هم بخواهد در پايان 
فصل خداحافظي كند، او مانع از اين كار خواهد 
شد. گل محمدي در ليگ دوازدهم هم به عنوان 

دســتيار مانوئل ژوزه عينا همين جمله 
را در مورد مهــدي مهدوي كيا به كار 
برد، امــا وقتي خــودش در نيم فصل 
دوم سرمربي پرســپوليس شد، فورا 

و با شتابي حيرت انگيز كيا را به 
سمت خداحافظي سوق داد.

7  در نهايت بديهي ترين حق هر 
مربي است كه كادر بازيكنانش را 
خودش انتخاب كند، اما شكل 
قطع همكاري با ســتاره هاي 

بزرگ بايد مديريت شــود. اگر اين ظرافت ها 
جدي گرفته نشود، حتي مورينيو و كاسياس 
هم لطمه مي خورند. يحيي در اين سال ها از نظر 
فني از خودش دفاع كرده، اما حاال بايد نشان 
بدهد در حوزه رفتاري هم آبديده تر شده است. 
قابل پيش بيني است كه اگر او بازيكني را كه در 
آستانه بازنشستگي است، بدون اعتقاد و صرفا 
به خاطر فشار هواداران نگه دارد، فصل آينده 
اوضاع بدتر خواهد شد. با گذر زمان قرار نيست 
حسيني جوان تر شود و البته چسبيدن او به 
نيمكت هم حواشي اين روزها را تكرار خواهد 
كرد. سرانجام اينكه چگونگي تعامل با 
كاپيتان محبوب تيم، يك نقطه 
عطف در كارنامــه مربيگري 
يحيــي گل محمــدي به 
شمار خواهد آمد. منتظر 
مي مانيم ببينيــم او چه 

مي كند.

  بحران جالل
7نكتهدربارهنقشجاللحسينيدرپرسپوليسواينكهيحيي
گلمحمديچگونهميخواهدرابطهاشبااورامديريتكند

هفتهبيستوپنجم

گلگهر-شاهينشهرداریبوشهر

صنعتنفتآبادان-استقالل
سايپا-پيکان

نساجیمازندران-نفتمسجدسليمان

پرسپوليس-فوالد

ذوبآهن-ماشينسازیتبريز
پنجشنبه26تير1399

20:45

تراکتور-سپاهان
جمعه27تير1399

20:30

20:15

21:00

20:30

21:00

پارسجنوبیجم-شهرخودرو

هتسبورفدمحموبا
ايكلاينادراوه
لناهدميلكلير
تخيريسورلقتسم

روانوركروراب
اكيرماافخازع
هباشمنيكررهپس
مهفهيجوبمكاور
داهجتالاوردنت

مياكيمتارديه
طورشمناسكيهس
يلاوتعونتامار
كالهشيبغلبمس
ريوكنارانچادر
ويروتيشفاكنتسا
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افقي:
1- قلعــه- چين هــاي منظم 

پرده- از بنادر جنوبي كشور
و  بوســني  پايتخــت   -2
هرزگوين- لباس متحدالشكل

3- عــود- قوم سفيدپوســت 
بومي اروپاي شــرقي- از دين 

برگشته
4- ســنگدلي- برابركــردن 

حساب- نام آذري
5- حمال- گرامي- از گناهان 

كبيره
تقاضــاي  آتشــدان-   -6

محترمانه- ورزشي گروهي
7- حيرت- شــهري در استان 

يزد- خانه محقر
8- يكتا- پاره و جداكردن

9- جانوري كــه دماي بدنش 
ثابت است- خميده- پيشوندي 

معادل ميليون
10- نوعي موتور درون ســوز- 
واحد شمارش سگ- اشاره به 

چيزي نامعلوم دارد
11- قصــه عاميانــه- الهي- 

روزنامه چاپ ژاپن
12- خميدگي كاغذ- مثنوي 
ســروده اوحــدي مراغه اي- 

توأمان
13- گــذرگاه- شــهري در 
مشــرق آلمــان- تخم مــرغ 

انگليسي
14- اثر مشــهور شيخ بهايي- 

جذاب و دوست داشتني
15- شلوارك ورزش باستاني- 

چاره انديشي- رهن دهنده

  
عمودي:

1- نيكويــي- پرتابه جنگي- 
سربازي- پراكندگي

2- راست و درســت و بي ريا- 
عامل تسهيل كننده فرايند هاي 

سوخت وساز در بدن
3- مخفــف اگــر- از اعمــال 

تبهكارانه- اضافه بار
4- نشانه مفعولي- شتر عربي- 
دهستاني در ســنندج با قرآن 

تاريخي- سيماب
5- فرياد رس- گريزگاه- نوعي 

تحريك پوستي
6- اوقات خوش آن بود كه با... 
گذشت- خوشامدگويي- نوعي 

باالپوش
7- قرقــره كاغــذ- روحانــي 
زرتشتي- در نقاشي و تذهيب 
به عنوان رنگ آبي به كار مي رود

8- همبستگي- هميشگي
از  ژرفنــا-  متصــل-   -9

انجيل هاي معتبر
10- ضميري عربي- بازرگاني 
كــه بدهي هايش بيشــتر از 
دارايي اش شده- قاضي ورزشي

11- ســخن چيني- پســوند 
شباهت- جنگ و پيكار

12- پول لبنان- زراعت- هر كار 
زشت و غيراخالقي- قومي ايراني
13- از وزارتخانه ها - به منظور 
اظهار پشيماني از گفتن سخن 

نا بجا بيان مي شود- آش
14- بــه گــردش درآوردن- 

تختخواب نوزاد
15- اراده- پرســتار كودك- 
فوري- گياهي خودرو كه از آن 

كتيرا مي گيرند

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3692
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

618543297
457289613
293716854
945167328
372458169
186932745
764825931
539671482
821394576

متوسط

 5  3   1  
2 8    4 3  
4     7   8
1 7       
  5    4  
       6 9
3   7     2
  4 1    9 3
  8   5  1 913482675

852976413
674135892
421798536
785361249
369524781
546819327
138257964
297643158

ساده

متوسط

659382147
287914356
431657928
172496835
965823471
843571269
316749582
524168793
798235614

سخت

6  8      
   2  9  1 
  3      4
  5   7  2 
   4  8   
 8  9   7  
7      9  
 3  6  1   
      5  6

ساده

1    2 6 7 
8 5 2 9     
  4  3 5   2
 2   9  5  6
 8  3  1  4 
3  9  2   8 
5   8 1  3  
     7 9 6 4
 9 7 6    5 

هفتهبيستوچهارم

نفتآبادان-نساجي

شاهين-ذوبآهن

پيكان-گلگهر
استقالل-تراكتور

فوالد-نفتمسجدسليمان

ماشينسازي-پرسپوليس
جمعه-20تير

20:15

شهرخودرو-سايپا
شنبه-21تير

20:45

20:30

21:00

21:00

سپاهان-پارسجنوبي

امتيازخوردهزدهباختمساویبردبازيهاتيم
231724351153پرسپوليس

2310112321541سپاهان
231256221741شهر خودرو

231247272040تراكتور
221165221439فوالد

221075412537استقالل
231067242536صنعت نفت آبادان
236143191532نفت  مسجدسليمان
22688232726نساجی مازندران
236611223224ماشين سازی تبريز

235711203022ذوب آهن
234910213021سايپا

223118162220پارس جنوبی جم
2331010122219گل گهرسيرجان

234613334218پيكان
233812184017شاهين شهرداری بوشهر

جدول ليگ برتر ايران

  ويروس وقت كشي 
ماشينسازينميتواندمانعقهرمانيپرسپوليسشود

وليميتواندرويجامقهرمانيلكبيندازد
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   خرابي مداوم اتوبوس هاي بي آرتي در خط4
مدتي اســت اتوبوس هاي فعال در خط 4بي آر تــي تهران كه از 
ترمينال جنوب آغاز و به پايانه شــهيد افشــار در پارك وي ختم 
مي شود، خراب مي شــوند و مسافران در اين شــرايط كرونايي 
سرگردان وسط بزرگراه مي مانند. آخرين مورد آن خرابي اتوبوس 
در ساعت 12و35دقيقه روز سه شنبه در ايستگاه كوي نصر بود 
كه سرگرداني مسافران تا ســاعت 12.50دقيقه زير تيغ آفتاب 
تابستان ادامه داشت. نه اتوبوسي در كار بود و نه حتي خودروهاي 
گذري و تاكسي ها مسافري سوار مي كردند. اين وضع تا كي قرار 

است ادامه داشته باشد؟
 رضايي از ميدان جمهوري

   آشفتگي سامانه پيامكي بانك ها
در شــرايطي كه هرآن بــراي جابه جايي پول يا خريد شــارژ و 
خريدهاي ديگر به رمز پويا نياز داريم و نيز به دليل رعايت موارد 
مربوط به كرونا از مراجعه حضوري به دســتگاه هاي  اي تي ام يا 
بانك ها خودداري مي كنيم چرا ســامانه پيامكــي بانك ها بايد 
آشفته و بي نظم باشد؟ بسياري از بانك ها بدون اطالع قبلي واريز يا 
برداشت وجه را ديگر به مشتريان پيامك نمي دهند و اطالع رساني 
پيامكي بانك ها در مورد رمز پويا هم مدام با اختالل مواجه است.

رياضي از تهران 

    زندگي وسط ميدان تره بار مركزي
خيابان فريــدون احمــدي در ميدان فــالح واقــع در منطقه 
17شــهرداري تهران تبديل به خيابان بساط گســتران ميوه و 
چرخي ها شده و اگر كسي منطقه را نشناســد فكر مي كند اين 
خيابان ميدان ميوه وتره بار مركزي اســت كه تعدادي خانه هم 
اطراف آن قرار دارد. به خدا كه آرامش و آسايش و سالمت مردم 
اين خيابان به خطر افتاده اســت. بارها به 137گزارش داده ايم و 
تنها پاسخ ما كدي است كه ارائه مي دهند براي پيگيري گزارش. 
خواهش مي كنم شهرداري به داد مردم اين منطقه برسد و آرامش 

را به ما بازگرداند.
فريدي از ميدان فالح تهران

    يك بسته ماسك 50تايي 120هزار تومان
درحالي كه قيمت اعالمي از سوي مسئوالن براي هر عدد ماسك 
ســه اليه معمولي زير 2هزار تومان اســت چرا يك بسته ماسك 
50تايي را 120هزار تومان مي فروشند و تا كي قرار است ناتواني 

در كنترل قيمت ها ادامه يابد.
 اينانلو از قزوين

   مزاياي بازنشستگي ماه هاي 31روزه 30روزه پرداخت مي شود
يك بام ودو هواي ســازمان تأمين اجتماعي كي پايان مي يابد. اين 
سازمان در زمان دريافت حق بيمه محاسباتش را به طور روزانه انجام 
مي دهد و حتي از ساعتش هم گذشت نمي كند، اما در زمان پرداخت 
مزاياي بازنشســتگي،  ماه هاي 31روزه را 30روز پرداخت مي كند! 
اين سازمان به طور متوسط سالي 5روز به غيراز سال كبيسه حقوق 
بازنشسته ها را به نفع خود مصادره مي كند و اصال هم توجه ندارد كه 
ما بازنشستگان همان جوانان ديروز هستيم كه هر ماه بخشي از درآمد 
خود را به اين سازمان به امانت سپرده ايم. از مسئوالن تقاضا دارم به 

اين مورد رسيدگي و آن را برطرف كنند.
 رضا عليدوست نيا از شفت گيالن

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

كوتاه از حادثه

 قصاص
پايان قتل يك دوست 

پسري جوان كه به خاطر يك مموري، دوستش را 
به قتل رسانده و جسدش را به آتش كشيده بود 
چند روز قبل در محوطه زندان رجايي شهر به دار 

مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري، 1٦ شهريور سال 94 گزارش 
يك آتش سوزي حوالي بازار به آتش نشاني اعالم 
شد و آتش نشانان پس از اطفاي حريق، جسدي 
پيدا كردند كه اگرچه بدنش كامال ســوخته بود 
اما كســبه هاي محل از روي صورت وي، هويت 
او را شناسايي كردند. بررســي ها حكايت از اين 
داشت كه متوفي در مغازه خياطي كار مي كرد و 
25ساله بود. او مدتي قبل براي كار به تهران آمده 
و شــب ها نيز در محل كارش مي خوابيد و شب 
حادثه يكي از دوستان صميمي اش ميهمان او بود.  
با اين اطالعات  دوســت وي بازداشت شد اما در 

بازجويي ها اصرار بر بي گناهي داشت.
پسر جوان 7 ماه تمام جنايت را انكار مي كرد اما 
سرانجام راز قتل دوســتش را فاش كرد و گفت 
همه  چيز به خاطر يك ممــوري رخ داد. او گفت: 
من و مقتول از مدت ها قبل با يكديگر دوســت 
بوديم. مدتي قبل او رم گوشي موبايلش كه در آن 
فيلم هاي خصوصي ذخيره شده بود را به من امانت 
داد كه آن را گم كردم اما دوستم فكر مي كرد من 
رم را مخفي كرده ام تا از آن سوءاستفاده كنم. متهم 
ادامه داد: بر سر اين رم چند مرتبه با يكديگر درگير 
شديم. شب حادثه هم براي ديدن او به خياطي 
رفته بودم كه برخورد گرمي با من داشــت و از 
من پذيرايي كرد. زماني كه او مي خواست شام را 
بياورد، در يخچال را باز كرد و 2 ليوان دوغ برداشت. 
من ديدم كه او در يكــي از ليوان ها مقداري دارو 
ريخت. فكر كردم كه مي خواهد من را بيهوش كند 
و وقتي ليوان هاي دوغ را آورد در يك لحظه بدون 
آنكه متوجه شود، آنها را با يكديگر جابه جا كردم 
و او ليواني را كه داخلش دوغ مسموم بود نوشيد. 
وي ادامه داد: بعد از شام خداحافظي كردم و رفتم 
اما حدود نيم ساعت بعد كه دوباره به آنجا برگشتم 
ديدم او فوت شده است. ابتدا قصد داشتم جسد 
را داخل مغازه دفن كنم اما نتوانستم. به همين 
دليل جسد را در نزديكي مغازه بردم و سطل زباله 
را آتش زدم تا جسد از بين برود. متهم به قتل پس 
از مدتي در دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه رفت 
و به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده به تأييد 
قضات ديوان عالي كشور رســيد و پرونده براي 
انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه اجراي احكام 
دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. عامل اين 
جنايت، پس از گذشــت 5 سال از زمان جنايت، 
چند روز پيش در محوطه زندان رجايي شهر پاي 

چوبه دار رفت و قصاص شد.

محمد جعفري
خبرنگار

 ٦سال پس از سقوط مرگبار هواپيماي 
آنتونف تهــران - طبس كــه به جان داخلي

باختن 40سرنشــين آن منجر شد، 
شاكيان پرونده كه براي شركت در جلسه دادگاه راه 
درازي را از طبس طي كــرده و به تهران آمده بودند، 
به دليل حاشيه هاي دادگاه دست خالي به شهرشان 
بازگشتند. جدال هاي قاضي و نمايندگان دادستان و 
راه ندادن خبرنگاران به جلسه، مهم ترين حاشيه هايي 
بود كه باعث شد دادگاه بدون رسيدن به نتيجه خاصي 
پايان يابد و رسيدگي فرسايشــي به اين پرونده در 
آستانه ششمين سالگرد وقوع حادثه به زمان ديگري 

موكول شود.
به گزارش همشهري، قصه پر غصه سقوط هواپيماي 
آنتونف كه تا پيش از اين ســقوط ايران 140ناميده 
مي شد به 19مرداد سال 93برمي گردد. صبح آن روز 
هواپيما از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد تا ساعتي 
بعد در فرودگاه طبس به زمين بنشيند اما كمتر از 2 
دقيقه پس از پرواز، هواپيما در نزديكي فرودگاه و بر فراز 
شهرك آزادي دچار حادثه شد و سقوط كرد و 40نفر 

جان خود را از دست دادند.
به دنبال وقوع اين حادثه تحقيقات درخصوص سقوط 
مرگبار در دادسراي امور جنايي تهران آغاز شد و محمد 
شهرياري سرپرست دادسرا با ابالغ ويژه اي كه از رئيس 

وقت قوه قضاييه گرفته بود مسئول انجام تحقيقات 
درباره علت اين سقوط و شناسايي مقصران آن شد. 
هرچند تحقيقات در دادسرا به كندي پيش مي رفت اما 
سرانجام شواهد و مداركي به دست آمد كه نشان مي داد 
اين حادثه بر اثر قصور و كوتاهي تعدادي از مسئوالن 
وقت سازمان هواپيمايي و شركت هواپيمايي سپاهان 
اتفاق افتاده اســت. بااينكه ابتدا 8نفر در اين حادثه 
متهم بودند اما در ادامه براي 4نفــر از آنان قرار منع 
تعقيب صادر شد و پرونده اتهامي 4نفر ديگر از جمله 
رئيس وقت سازمان هواپيمايي و 3 نفر ديگر به اتهام 
مشاركت در تسبيب در قتل شبه عمد 40نفر، معاونت 
در قتل شبه عمد و مشاركت در تسبيب ضرب و جرح 
شــبه عمد 8 نفر، با صدور كيفرخواست به مجتمع 
قضايي كاركنان دولت فرســتاده شــد. در 2 جلسه 
محاكمه كه تيرماه سال 98در شعبه 1058برگزار شد، 
اولياي دم جانباختگان شكايت شان را مطرح كردند و 
متهمان به دفاع از خود پرداختند اما در پايان دومين 
جلسه به داليل نامعلوم رسيدگي به پرونده مسكوت 
ماند. اين شرايط يك ســال طول كشيد تا اينكه روز 
گذشته، در شرايطي كه ٦سال از وقوع حادثه مي گذرد 

سومين جلسه رسيدگي به اين پرونده تشكيل شد.

حاشيه هايي پررنگ تر از متن
صبح ديروز خانواده قربانيان اين حادثه براي چندمين 
مرتبه فاصله 875كيلومتري طبس تا تهران را طي 
كردند و اميدوار بودند در اين جلسه تكليف مقصران 

ازدست دادن عزيزانشان روشــن شود. آنها از ساعت 
8صبح در ميدان ارگ، مقابل مجتمع قضايي كاركنان 
دولت جمع شده و منتظر شروع جلسه دادگاه بودند. 
كمي آن طرف تر هم متهمان پرونده ايستاده بودند 
و انتظار مي كشيدند. هر 2 گروه از ٦سال بالتكليفي 
خسته شده بودند. شاكيان از انتظار براي محكوميت 
مقصران و متهمان از بارها رفت وآمد به مراجع قضايي 
و قرار گرفتن در مظان اتهام 40فقره قتل شبه عمد. 
وقتي عقربه ساعت 9را نشان داد طرفين پرونده وارد 
شدند. مثل 2 جلسه قبل جلسه در سالن اجتماعات 
در نيم طبقه اول برگزار مي شــد. حاال شــاكيان و 
متهمان در سالن انتظار قاضي را مي كشيدند. دقايقي 
پيش تر جبيب اهلل صادقي و محسن اختياري به عنوان 
نمايندگان دادستان وارد جلسه شده بودند و لحظاتي 
بعد با ورود قاضي دانشور همه  چيز براي شروع محاكمه 
آغاز شد. به رغم اينكه قاضي جلسه را علني اعالم كرد 
اما مانع حضور خبرنگاران شد. او حضور خبرنگاران را 
منوط به صدور مجوز از سوي مركز رسانه قوه قضاييه 
كرد و رابط مركز رســانه قوه نيز مجــوز حضور را به 
موافقت قاضي حواله مي كرد. اين ناهماهنگي اعتراض 
نمايندگان دادستان را برانگيخت و آنها به دفاع از علني 
بودن و حق انتشار آزاد جريان دادگاه پرداختند. در 
اين ميان اما نكته اي كــه موجب باالگرفتن اختالف 
بين قاضي و نمايندگان دادسرا شد گوشي دو نماينده 
دادستان بود. رئيس دادگاه مدعي بود محتويات جلسه 
قبل دادگاه ضبط شده و به بيرون درز كرده است. به 
همين دليل مأموران حراست با وجود بازرسي بدني 
هنگام ورود به ســاختمان مجتمع، هنگام ورود به 
سالن هم افراد را بازرسي بدني مي كردند. طوري كه 
آنها قصد داشتند مانع استفاده نمايندگان دادستان از 
گوشي موبايل شان شوند؛ موضوعي كه با واكنش تند 
آنها روبه رو شد و حاضر نشدند گوشي هايشان را تحويل 
دهند. با باال گرفتن اين حاشيه ها، رئيس دادگاه اعالم 
كرد كه نمي تواند دادگاه را اداره كند و سالن را ترك 
كرد. كم كم زمزمه هاي شاكيان از يك سو و متهمان 
از سوي ديگر آغاز شــد. آنها كه براي پايان دادن به 
٦سال انتظار و بالتكليفي به دادگاه آمده بودند، حاال 
محكمه را بدون قاضي و دستان خود را خالي تر از هر 
وقت مي ديدند. در اين شــرايط بود كه بعد از حدود 
20دقيقه انتظار قاضي به دادگاه بازگشت و سرانجام 

جلسه آغاز شد.

دادگاهي بدون مشاركت شاكيان و متهمان
در دومين جلسه محاكمه كه ســال گذشته برگزار 
شــده بود، متهمان به دفاع از خود پرداخته بودند و 
ديروز نمايندگان دادستان در مقام پاسخ به دفاعيات 
آنها برآمدند. در شــرايطي كه خبرنگار همشهري 

از بيرون ســالن جريان محاكمه را دنبال مي كرد، 
صادقي)نماينده دادستان( اظهاراتش را اينطور آغاز 
كرد: به رغم اينكه كارشناسان وقت سازمان هواپيمايي 
اعالم كرده بودند كه اين هواپيما نبايد پرواز كند اما 
افرادي كه تحصيالتي غيرمرتبط داشتند جايگزين 
آنها شدند و پروازهاي اين هواپيما با وجود مشكالت 
و نواقصي كه داشــت ادامه پيدا كرد. گواه اين ادعا 
مكاتبات زيادي است كه درخصوص نواقص فني اين 

نوع هواپيما شده است.
او ادامه داد: متهمان در جلســه قبل گفتند كه اين 
نوع هواپيما دچار ســوانح متعدد نشده؛ حال آنكه 
اين هواپيما دچار ٦حادثه شده بود و مجموع ساعت 

پروازي اش كمتر از 10هزار ساعت بود.
نماينده دادســتان گفت: نكته ديگر آنكه متهمان 
ادعا مي كنند مجوزهاي پــرواز اين هواپيما بدون 
هيچ گونه فشاري صادر شده اما شواهد به دست آمده 
نشــان مي دهد كه اين مجوزها با پرداخت مبالغي 
تحت عنوان تسهيالت و وام به مديران ارشد صادر 
شده است كه حراســت و نهادهاي اطالعاتي نيز 
اين موضوع را تأييد كرده انــد. همچنين متهمي 
در جلسه قبل مدعي شد كه عيوبي در هواپيماي 
ساقط شده وجود نداشته است اما موضوع خوردگي 
موتور در مكاتبات متعدد بين ســازمان و شركت 
هواپيمايي وجود دارد. هنــگام اظهارات نماينده 
دادســتان، گاهي بحث و جدل به وجود مي آمد تا 
اينكه سرانجام با فرارسيدن زمان اذان ظهر، رئيس 
دادگاه بدون اينكه شاكيان و متهمان مجال طرح 
خواسته هايشان و دفاع از خود را پيدا كنند، ختم 
جلسه را اعالم كرد. براساس آنچه اعالم شده قرار 
است در جلسه ديگري رســيدگي به اين پرونده 
ادامه پيدا كند. اين در شرايطي است كه شاكيان 
كه با اميــد تعيين تكليف پرونده و پيشــرفت در 
رســيدگي به آن به تهران آمده بودنــد، باز هم با 

دستان خالي به طبس برگشتند.
 يكي از شاكيان درباره دادگاه ديروز به همشهري 
مي گويد: »توقعي كه از دادگاه داشتيم برآورده نشد. 
ما اين همه راه را نيامده بوديم كه دعواي قاضي و 
نمايندگان دادستان را ببينيم. تنها چيزي كه در 
اين جلســه به آن اهميتي داده نشد حق و حقوق 
ما بود. اگر مسئوالن خودشان را جاي ما بگذارند 
كه ٦سال از قرباني شــدن عزيزانمان مي گذرد و 
هنوز چشــم انتظار روشن شدن حقيقت هستيم، 
شــايد زودتر از اينها درباره ايــن پرونده تصميم 
مي گرفتند. هيچ چيز نمي تواند عزيزانمان را به ما 
برگرداند و همه پيگيري هاي ما براي اين است كه 
مقصران معرفي شــوند و از تكرار اين حوادث تلخ 

جلوگيري شود.«

شاكيان پرونده سقوط آنتونف 
دست خالي ماندند

   آخرين دفاعيات رپر معروف در دادسراي جنايي 
»من نقشــي در مرگ ناپدري ام نداشتم؛ او مانند 
پدرم بود و همچنان از مرگ او ناراحت و متاثرم.« 
حميد صفت، رپر معروف ديروز در جلسه آخرين 
دفــاع در دادســراي جنايي تهران حاضر شــد و 
گفته هاي قبلي خود را تكرار كــرد. اين در حالي 
اســت كه هيأت 11نفره كميسيون پزشكي اعالم 
كرده اند كه بيماري هاي متوفي و ضرباتي كه روز 
حادثه به او وارد شده باعث مرگ وي شده و ضربات 

روز حادثه به تنهايي كشنده نبوده است.
به گزارش همشهري، پرونده رپر معروف با گذشت 
حدود 2ســال از حادثه وارد مرحله اي تازه  شــده 
است. اين حادثه 24مرداد سال9٦ رخ داد و آن روز 
حميد با ناپدري ٦٦ساله اش به نام هوشنگ درگير 
شد، اما چند روز پس از اين درگيري مرد سالخورده 
در بيمارستان جان باخت. متهم پس از دستگيري 
منكر قتل شد ولي درگيري را قبول كرد و گفت: روز 
حادثه  با مقتول بحثم شد و  يك گلدان برداشتم 

و به ديوار كوبيدم تا او را بترســانم. بعد به سمتش 
رفتم و ضربه اي به صورتش زدم تا اينكه همسايه ها 
با شنيدن صداي دعوا مقابل خانه ما آمدند و دعوا 
خاتمه يافت. آن روز همراه مــادرم از خانه خارج 
شديم، اما گويا 2ساعت بعد ناپدري ام دچار حالت 
تهوع و به بيمارستان منتقل شــده و پس از 4روز 

جان باخت.
خواننده معروف با دستور قاضي جنايي بازداشت 
و راهــي زندان شــد. هرچند در نظريه نخســت 
پزشــكي قانوني علت مرگ قربانــي خونريزي و 
آسيب مغزي بر اثر اصابت جسم سخت به سرش 
اعالم شــده بود اما در كــش و قوس هاي قضايي 
و با اعتراضاتي كه از ســوي متهم و شــاكيان به  
نظريه هاي پزشكي قانوني مي شــد، اوايل امسال 
هيأت 9 نفره متخصصان به بررســي اين موضوع 
پرداختند و اعالم كردند كه علت مرگ مقتول ضربه 
به سر بوده اما اين ضربه نوعا كشنده نبوده و احتماال 

داروهايي كه قرباني به دليل بيماري هايش مصرف 
مي كرده نيز در مرگ او نقش داشته است.

اين نظريه درحالي صادر شــده بود كه پيش از آن 
حميد با سپردن وثيقه ٦00ميليون توماني از زندان 
آزاد شده بود. اما پس از اعالم اين نظريه، اولياي دم 
به آن اعتراض كردند. اين يعني اين بار مي بايست 
كميســيون 11نفره نظر خود را درخصوص اين 

پرونده اعالم مي كرد.
براي برطرف شدن ابهامات، با دستور قاضي ساسان 
غالمي بازپرس دادســراي جنايــي تهران هيأت 
11نفره پزشكي اسفند ماه پارســال در دادسراي 
جنايي تهران حاضر شدند و حتي در جلسه تحقيق 
از خواننده معروف حضور يافتند تا حرف هاي او را 
بشنوند. با گذشت چندماه، هيأت 11نفره نظر خود 
را به تازگي اعالم كردند. براساس اين نظريه، عالوه 
بر جراحات روز حادثه بيماري هاي زمينه اي متوفي 
مانند فشار خون، بيماري قلبي و غيره در مرگ وي 

دخيل بوده و ضرباتي كه روز حادثه به متوفي وارد 
شده به تنهايي عامل كشــنده نبوده است. با اعالم 
اين نظريه قاضي دستور احضار حميد به دادسرا را 
صادر كرد تا جلسه آخرين دفاع از او انجام شود. رپر 
معروف ديروز در دادسراي جنايي تهران حاضر شد 
و در آخرين جلســه تحقيق، گفته هاي قبلي خود 
را تكرار كرد و مدعي شد كه در مرگ ناپدري اش 
نقشي نداشته اســت. وي گفت: هوشنگ هميشه 
مثل پدر واقعي من بود و او را دوست داشتم. حميد 
ادامه داد: من حتي از بيماري هاي هوشنگ خبري 
نداشــتم و تا آخرين روز عمرش هم رابطه خوبي 
داشــتيم و با هم خوب بوديم. حتي يك بار هم با 
يكديگر درگير نشده بوديم. با پايان يافتن جلسات 
تحقيق در دادسراي جنايي تهران و اعالم آخرين 
نظريه كميســيون پزشكي، قرار اســت به زودي 
كيفرخواســت در پرونده صادر شــود تا متهم در 

دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه برود.

وجود حاشيه ها در دادگاه پرونده سقوط هواپيماي تهران - طبس 
رسيدگي به آن را كند كرد

اولين دوست مجازی جوان 30ساله زني جوان بود كه از مدت ها قبل با 
شوهرش اختالف داشت. اين زن پس از آشنايي با جوان 30ساله نقشه 

قتل شوهرش را كشيد و با كمك مرد جوان آن را عملي كرد.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 3بامداد 1٦تيرماه، ساكنان خيابان 
شاهنامه18 مشهد صداي فريادهاي زن جواني را شنيدند كه مي گفت 
شوهرش به قتل رسيده است. آنها خودشان را به خانه وياليي همسايه 
رساندند و با ديدن جســد بي جان و غرق خون مرد 3٦ساله، پليس را 
خبر كردند. دقايقي بعد، قاضي علي اكبر احمدي نژاد به همراه تيمي از 

كارآگاهان جنايي راهي محل حادثه شدند. 
 ظاهرا افراد مشكوكي بعد از ورود شــبانه به اين خانه، مرد 3٦ساله را 
درحالي كه همراه همسر و دختر 3ساله اش در خواب بود، به قتل رسانده 
بودند. همسر مقتول مدعي بود كه در آخرين لحظات، قاتالن را هنگام 

فرار ديده است. اين زن گفت: در خواب بودم كه با شنيدن صدايي بيدار 
شدم. در تاريكي 2نفر را ديدم كه به سمت در خروجي دويدند و فرار 
كردند. وحشت كرده بودم و همان لحظه صداي ناله همسرم را شنيدم. 
المپ را كه روشــن كردم، او غرق در خون بود. با اظهــارات اين زن، 
تحقيقات پليس در محل حادثه آغاز شد و آنها با بررسي دوربين هاي 
مداربسته اي كه در آن حوالي بود، متوجه 2مرد شدند كه لحظاتي پس 
از جنايت از خانه وياليي خارج شده و گريخته بودند. اين يعني ادعاي 
همســر مقتول درباره نقش 2مرد در جنايت درست بوده اما مأموران 
همچنان به اين زن مشــكوك بودند. چرا كه در پرس وجو از بستگان 
مقتول متوجه شــدند كه زن جوان و شــوهرش از مدت ها قبل باهم 
اختالف داشتند و اين احتمال وجود داشت كه نقشه جنايت را همسر 

مقتول كشيده باشد.

دوستي مجازي 
ماموران با دســتور قاضي احمدي نژاد، ارتباطات زن جوان را زيرنظر 
گرفتند و متوجه تماس هاي مشكوك او با جواني حدودا 30ساله شدند. 
در اين شرايط قاضي جنايي دستور بازداشت او را صادر كرد. زن جوان در 
بازجويي ها گفت: من و شوهرم اختالف داشتيم و از زندگي با او خسته 
شده بودم. مدتي قبل در يكی از شبكه های اجتماعی با مرد جواني به نام 
نادر آشنا شدم و برايش درددل كردم. او با شنيدن حرف هايم گفت كه 
باالخره يك روز شوهرم را به قتل مي رساند. پس از آن ديگر در جريان 
كارهايش نبودم و خبر نداشتم كه واقعا چنين نقشه اي كشيده و بي آنكه 
من در جريان باشم، با يكي از دوستانش شبانه وارد خانه ما شده و شوهرم 

را كه در خواب بود، به قتل رسانده است.

ادعاي متفاوت 
با اعترافات زن جوان، مأموران موفق شدند مخفيگاه نادر را شناسايي 
كنند و با دستگيري وي، همدســتش در ارتكاب جنايت نيز بازداشت 
شد. مرد جوان وقتي مقابل قاضي جنايي مشهد قرار گرفت با اعتراف به 

جنايت گفت: نقشه اين قتل را همسر مقتول كشيده بود.
او ادامه داد: من متاهلم و 3فرزند دارم. مدتي قبل در اينترنت در حال 
جســت وجو در پيج هاي مختلف بودم كه به پيج زني جوان برخوردم. 
نمي دانم چرا اما برايش پيام فرستادم و او هم جوابم را داد. ارتباط ما از 
طريق همين پيام ها ادامه داشت و او نخستين كسي بود كه من با وي 
دوست شده بودم. رفته رفته حتي قرار مالقات هم گذاشتيم و پس از 
آن بود كه از زندگي اش گفت و اينكه با شوهرش اختالف دارد. او از من 
خواست كاري كنم كه از اين زندگي خالص شود و گفت كه نقشه قتل او 
را كشيده است. آنقدر گفت كه من خام حرف هايش شدم و قبول كردم 
كه اين كار را انجام دهم. شب حادثه، طبق نقشه اي كه كشيده بوديم، 
او در خانه را باز گذاشــت و من كه از قبل با يكي از دوستانم هماهنگ 
كرده بودم، همراه وي وارد خانه وياليي شــديم. مقتول در خواب بود 
و ابتدا همدستم با آجر ضربه اي به صورتش زد و بعد من با چاقو او را به 
قتل رساندم. اعترافات اين مرد جوان را همدستش نيز تأييد كرد و به 
اين ترتيب قاضي احمدي نژاد براي هر 3متهم قرار قانوني صادر كرد و 

تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

جنايت پس از نخستين دوستي مجازی 

پاسخ به اتهامات
يكي از متهمان پرونده سقوط آنتونف، مديرعامل سابق شركت هواپيماسازي ايران )هسا( است. او معتقد 
است در جريان رسيدگي به اين پرونده مطالبي خالف واقع اعالم و به خدمات ارائه شده به صنايع هوايي 
كشور جفا شده است. وي پس از جلسه دادگاه در گفت وگو با همشهري، به برخي از اين نكات اشاره كرد.
 در خالل رسيدگي به اين پرونده اشاره شد كه براي پروژه آنتونف يك ميليارد دالر هزينه شده است. 

آيا اين موضوع صحت دارد؟
اين موضوع يكي از مسائل خالفي است كه عنوان شــده است. كل رقم قرارداد كه در سال74 امضا 
شده براي توليد 80 فروند هواپيما و انتقال 100درصدي دانش فني آن به ايران 197ميليون دالر است 
كه درنهايت فقط 12فروند هواپيما توليد شد. آن زمان براي انتخاب يك شركت، مناقصه اي برگزار و 
شركتي اسپانيايي با مبلغ 2ميليارد دالر برنده شد اما 2هفته بعد به دليل تحريم ها انصراف داد و شركت 
آنتونف اعالم كرد با قراردادي معادل 197ميليون دالر حاضر است كار توليد هواپيما را در ايران آغاز 

كند. آن زمان اوكراين به دليل مشكالت مالي حاضر شد با اين رقم قرارداد ببندد.
 گفته شده كه از مجموع 10هواپيماي آنتونف توليد شده در ايران 7 فروند سقوط كرده است. در اين باره 

چه پاسخي داريد؟
اين موضوع اشتباه است. از مجموع آنتونف هاي توليد شده در ايران فقط 2 مورد سانحه داشته است و 
در بقيه موارد هيچ تلفاتي نداشتيم و وقوع حادثه در صنعت هوايي اجتناب ناپذير است. اين از مواردي 

است كه بزرگ نمايي و به صنايع هوايي ظلم شده است.
 در گزارش هاي منتشر شده درخصوص سقوط هواپيماي تهران - طبس درمورد محدوديت پرواز 
هواپيما در دماي باالي 35درجه بارها مطالبي گفته شده است. چرا روز حادثه اين هواپيما با وجود 

محدوديت دمايي پرواز كرد؟
در كتاب هواپيما گفته شده اين هواپيما مي تواند در دماي 45 تا 55 درجه زير صفر پرواز كند و نمي دانم 
دماي 35درجه از كجا آمده است. اين موضوع درباره وزن هواپيما نيز وجود دارد. حداكثر وزن اين 
هواپيما هنگام تيك آف بايد 22نفر باشد و تمام محاسبات در اين خصوص برعهده خلبان است. او 
فرمانده هواپيماست و مي تواند با تغيير پارامترهايي مثل: تعداد مسافران، وزن بار، ميزان سوخت و... 
وزن هواپيما را متعادل كند. اين موضوع تابع جدول و فرمول هايي خاص است كه از طرف طراح هواپيما 

كه آنتونف است، اعالم شده.

ث
مك

بحران مشروعيت در فوتبال
 ادامه از اين قدرت، گمشده فوتبال ايران در اين 

روزهاســت. قدرتي مشــروع و متكي به  صفحه اول
پشتوانه مردمي كه قاطعيت در مســائل داخلي و مشروعيت در 
مباحث بين المللــي از ويژگي هاي بارز آن باشــد. به دليل فقدان 
همين مشــروعيت اســت كه مي بينيم فيفا دائما با اساســنامه 
فدراسيون فوتبال ايران مخالفت مي كند، اما اين مخالفت ها را حتي 
در برخورد فيفا با كشــورهايي در ســطوح پايين تــر فوتبال هم 
مشاهده نمي كنيم. حتي مسئوالن كره شــمالي با آن شيوه هاي 
خاص در مديريت كشور كه به مديريت فوتبال شان هم تسري پيدا 
كرده تا اين حد با تذكرات و تهديدهاي فيفا روبه رو نيســتند كه 
ايران روبه روست. اين وضعيت آشفته، حاصل فقدان مشروعيت 
فدراسيون فوتبال ايران نزد فوتبالي ها و فقدان محبوبيت آنها نزد 
مردم است. امروز فيفا مطمئن است كه وقتي روبه روي فدراسيون 
فوتبال ايران مي ايســتد، مردم ايران را نه پشت سر فدراسيون و 
فوتبال شان، بلكه پشت ســر خودش و روبه روي مديران فوتبالي 
خواهد ديد. مديران فوتبال ايران امروز صاحب مخالفاني پرتعداد 
در داخل و خارج هستند و همين سياهه بلندباالي مخالفان است 
كه به فيفا جرأت مخالفت و به تمام باشگاه ها و تيم هاي شاغل در 
ليگ، جرأت سرپيچي از برنامه ها را مي دهد. البته مشكل مديران 
فوتبال در ايران، تقريبا همان مشــكلي اســت كه مديران ديگر 
حوزه ها نيز از آن مبرا نيستند. مديرانی كه مشكل مقبوليت دارند. 
اينجا بيشترين حرف ها را آنهايي مي زنند كه كسي براي حرفشان 
تره هم خرد نمي كند و دســتورها را كســاني مي دهند كه كسي 

عالقه اي به اطاعت از دستوراتشان ندارد.

در بستر داستان ها، كودكان را با كتاب 
آشتي بدهيم

شيرين و دلنشين كودكان را به داستان ها ببرد،   ادامه از
با واژه ها برايش رؤيا بسازد. كتاب كم نيست و  صفحه اول

دست كم اين است كه نسل امروز آسان تر از نسل هاي گذشته به كتاب و 
قصه ها دسترســي دارد. در همين شــهر تهــران، در مناطــق 22گانه 
432كتابخانه است كه كودكان مي توانند آنجا كتاب بخوانند. اما آيا كسي 
هست كه آنها را به سوي كتاب ببرد؟ اگر نسل هاي گذشته دنبال كتاب و 
خواندن بودنــد، به اين دليل بــود كه پاي قصه مــادران و مادربزرگ ها 
مي نشستند، هر شب با قصه هاي راديو به خواب مي رفتند و روزهاي هفته 
را با اميد قصه ظهر جمعه به ســر مي بردند. كتابخوانــي عزم ملي و نياز 

فرهنگي مي خواهد؛ عزم مادران و پدران، عزم مديران و مسئوالن.
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متـنـاسب ســـازي حـقـــوق 
بازنشستگان و مستمري بگيران گزارش

تأمين اجتماعي كــه با عنوان 
طرح همسان سازي شــناخته مي شود، پس از 
سال ها مطالبه گري و پيگيري بازنشستگان و 
فعاالن اجتماعي با دســتور رئيس جمهوري 

سرانجام به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش همشــهري، متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان مطالبه 1۰ ساله بازنشستگان بود 
روز گذشته با تصويب پرداخت 3۲ هزار ميليارد 
تومان از مطالبات تامين اجتماعي از دولت در 

هيأت وزيران به نتيجه رسيد.
علي دهقان كيا، رئيس كانون بازنشســتگان 
تامين اجتماعي تهران در گفت وگو با ايســنا، 
مصوبه هيأت وزيران  را كه مصادف با آغاز هفته 
تامين اجتماعي اســت، موجب رضايتمندي 
جامعه بازنشستگان دانست و افزود: پرداخت 
3۲ هزار ميليــارد تومــان از مطالبات تامين 
اجتماعي از دولت به تصويــب هيأت وزيران 

رسيد.
براساس قانون برنامه ششــم توسعه و بودجه 
سال جاري كشور دولت مكلف به پرداخت ۵۰ 
هزار ميليارد تومان از مطالبات سازمان تامين 

اجتماعي است. 

منابع مالي از كجا تأمین مي شود؟
يكي از مشــكالتي كه همواره مانع از اجراي 
همسان ســازي شــده، كمبود اعتبارات بوده 
اســت. دولت براي اجراي طرح همسان سازي  
بايد ۵۰ هــزار ميليــارد تومان به ســازمان 
تأمين اجتماعي پرداخت كنــد، اما اين مبلغ 
به صورت نقدي نخواهد بود و مقرر بر اين شد 
كه شركت هاي سودآور دولت كه درآمد خوبي 
دارند به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شوند 
تا اين سازمان با عرضه اين شركت ها در بورس، 
كسب درآمد و همسان سازي  را اجرا كنند. بر 
همين مبنا هيأت دولت با پيشنهاد وزارت كار 

مبني بر واگذاري 3۲هزارميليارد تومان سهام 
شركت هاي دولتي در تأديه بدهي اش به تأمين 

اجتماعي موافقت كرده است.

اجراي سريع همسان سازي
افزايــش مشــكالت اقتصــادي در ماه هاي 
اخير و همزمانــي كرونا بــا پيامدهاي منفي 
تحريم ها بار هزينه هاي جاري زندگي روزمره 
را بر دوش گروه هاي مختلــف جامعه ازجمله 
بازنشســتگان كه درآمدهاي كمتري دارند، 
ســنگين كرده اســت. به همين دليل هم در 
 ماه هاي گذشــته فعاالن اجتماعي تالش ها را 
براي اجراي همسان سازي  بيشــتر كرده و از 
دولت مي خواستند با تصميم گيري سريع مانع 
از افزايش نارضايتي در ميان بازنشستگان شود. 
دولت با تصميم اخير در واقع دو قدم را همزمان 

برداشته است، از سويي بخشي از بدهي هايش 
به سازمان تامين اجتماعي را پرداخت مي كند 
و هم اينكه قدم اول و مهم را براي اجرايي شدن 

همسان سازي  بر مي دارد.
دولت به خاطر 3 درصد ســهم دولت در حق 
بيمه به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است. 
اين بدهي از سال ۵7 تاكنون به دليل بدحسابي 
دولت ها با سازمان تامين اجتماعي شكل گرفته 
اســت. ميزان آن را ۲۶3هزار ميليارد تومان 
برآورد كرده انــد. پرداخت3۲ هــزار ميليارد 
توماني يكــي از بزرگ تريــن بازپرداخت ها از 
زمان انباشت اين بدهي اســت. سال گذشته 
فقط ۵ هزار ميليارد تومــان براي بازپرداخت 
بدهي هاي دولت به ســازمان تامين اجتماعي 

اختصاص يافت.
محمد شــريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي گفت: با اين تصميــم هيأت دولت 
دســت ســازمان براي اجراي همسان سازي  

حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي باز شد.
به گفته او، براساس مصوبه هيأت دولت كه با 
پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي صادر 
شد، بخشي از ســهام دولت در 9 شركت مهم 

دولتي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: سازمان 
تأمين اجتماعي متعهد اســت با اتــكا به اين 
منابع جديد ظرف مدت كوتاهي طي ماه هاي 
آتي نســبت به اجراي طرح همسان ســازي و 
متناسب ســازي حقوق بازنشســتگان تأمين 

اجتماعي اقدام فوري به عمل آورد.
آنطور كه اكبر شــوكت، عضو هيــأت امناي 
سازمان تأمين اجتماعي به باشگاه خبرنگاران 

گفته، اين رقــم براي اجراي همسان ســازي  
در 3 سال متوالي است. بخشــي از اين مبلغ 
را براي امســال اســتفاده كرده و باقي منابع 
را ســرمايه گذاري مي كنيم تا هر ســال براي 
دريافت بودجه همسان ســازي  بــا دولت به 

مشكل برنخوريم.
عضو هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي بيان 
كرد: هنوز مشخص نيســت كه باقي اين مبلغ 
براي سرمايه گذاري در شستا وارد مي شود يا 
در هلدينگ هاي ديگر ســازمان كه در شستا 
نيســت، اما معاونت اقتصادي سازمان تأمين 

اجتماعي اين را مشخص مي كند.
او با بيــان اينكه ماهانه هــزار و 3۰۰ ميليارد 
تومان بودجه براي همسان ســازي  نياز است، 
گفت: اكثريت ســهام هايي كه از اموال دولت 
مشخص بود كه به تأمين اجتماعي واگذار شود 
در بورس عرضه شده بود و حاال بعد از واگذاري 
تصميم گيــري مي كنيم كه اين ســهام ها در 

بورس بمانند يا از بورس خارجشان كنيم.
شــوكت در پاســخ به اين پرســش كه از چه 
زماني حقــوق بازنشســتگان افزايــش پيدا 
مي كند، توضيح داد: محاســبات اين موضوع 
بايد انجام شــود. در اين خصــوص بحث هاي 
حقوقي وجود دارد، هنوز مشــخص نيســت 
دقيقا براي چه كساني قرار است همسان سازي  
اجرا شــود؛ همچنين اعمال ايــن منابع روي 
حقوق بازنشستگان بســتگي به مصوبه هيأت 
وزيران دارد كه چه تاريخــي را معين كردند 
كه همسان ســازي  اجرا شــود. اگر در مصوبه 
مشــخص شــده بود كه از ابتداي فروردين، 
مابه التفــاوت واريز مي شــود، از هر ماهي كه 
معين شده باشد از همان  ماه محاسبه مي شود. 
عضو هيأت امناي ســازمان تأمين اجتماعي 
ادامه داد: در كنار همسان ســازي  اميدواريم 
بتوانيم كســر حق بيمه از بن مسكن را براي 
بازنشســتگان اجرا كنيم تا كمكي براي رفع 

مشكالت بازنشستگان تأمين اجتماعي باشد.

هيأت دولت متناسب سازي حقوق بازنشستگان را تصويب كرد

  سازمان تأمين اجتماعي متعهد به اجراي  سريع 
همسان سازي شده است

  دولت اعتبارات الزم را از طريق واگذاري بخشي از سهام 9 شركت دولتي
 به سازمان تأمين اجتماعي تامين كرده است

اتفاق بزرگ براي بازنشستگان
درد امروز، راه فردا

كتابخانه هــاي كانون فقط 
كتــاب امانــت نمي دهند 
و فقط ســالن هايي براي خواندن كتــاب فراهم 
نمي كنند. هركدام از اين كتابخانه ها كه رســما 
مركز فرهنگــي، هنري خوانده مي شــوند، خانه 
دوم بچه ها و مربيان و كارشناســاني است كه در 
حال و هواي كودكي نفس مي كشــند و دلبسته 
دنياي كودكي انــد. كــودكان و نوجوانان در اين 
كتابخانه ها با انواع آثار و فعاليت هاي ادبي و هنري 
آشنا مي شــوند، از زندگي در اين خانه هاي دوم 
خود لذت مي برند، آفرينــش آثار ادبي و هنري را 
تجربه مي كنند، مي نويسند، مي سرايند، سخنوري 
مي كنند، نقد مي كنند، نقاشي مي كشند، مشغول 
ساختن ســفال مي شوند، انيميشــن مي سازند، 
قصــه مي گويند، ســتاره هاي آســمان را رصد 
مي كنند، بــراي خودشــان رويا دارنــد و... و بار 
همه اين فعاليت ها و بســياري كارهاي هنري و 
ادبي ديگر بر دوش مربيان اين كتابخانه هاســت؛ 
مربياني كه بسياري از آنان سال هاست همكاران 
 حق التدريســي يــا به تعبيــر ديگر همــكاران 
پاره وقت كانون به شمار مي آيند. اين روزها فشار 
تورم و گراني بر زندگي اين عزيزان بســيار بيشتر 
از خيلي هاي ديگر سايه انداخته است. استخدام 
رسمي و درنظر گرفتن بيمه كامل براي آنان گامي 
ضروري براي ســامان دادن به بخشي از فرهنگ 
امروز و فرداي جامعه، براي بهبود وضعيت فرهنگي 
كودكان كشور و كاستن از احتمال ناهنجاري هاي 
فرداي جامعه اســت. تجربه و مقررات مي گويد 
كه حل اين مســئله فراتر از اراده و توان مديريت 
كانون است و همراهي و همدلي »مجلس شوراي 
اسالمي«، »سازمان اداري و استخدامي كشور« و 

»سازمان برنامه و بودجه« را مي طلبد.
 گام الزم ديگر بــاز كردن دِر مدرســه ها، بدون 
تنگ نظــري و ســختگيري بــه روي كتاب ها 
و نشــريات ويژه كودكان و نوجوانان اســت. اين 
كتاب ها و نشــريات همــه در چارچوب مقررات 
رسمي كشور منتشر مي شــوند و به گواه تجربه 
چنــد دهه گذشــته، هم خــود اين آثــار و هم 
پديدآورندگانشان از ســالم ترين بخش ها و آثار 
پديدآمده در كشور به شمار مي آيند. اگر فرداي 
كشور را ســالم و با اتفاق هاي دلخراش كمتري 
مي خواهيم، ناگزيريم امروز و به رغم همه سختي ها 
ســهمي درخور به كتاب و مطبوعــات كودك و 

نوجوان بدهيم.
شــادروان دكتر محمدامين قانعي راد، اســتاد 
جامعه شناسي سال 9۶در ميزگرد فصلنامه نقد 

كتاب علوم اجتماعي، نقــش كتاب را در زندگي 
نسل جوان چنين توصيف كرد: »كتاب افق زماني 
و مكاني زندگي را گسترش مي دهد كه همراه با 
گسترش افق زماني و مكاني، امكان داوري بهتر و 
عقالني تر در رخدادها فراهم مي شود. جامعه اي كه 
دستخوش مطالعه نباشد، جوانان آن اهل مطالعه 
و درگير آن نباشــند و مطالعه براي آنان يك امر 
جدي نباشد، به معناي اين است كه خودشان را 
از تجربه بشري در مقاطع مختلف زماني و مكاني 
محروم كرده اند و فقــط درون تجربه كوتاه مدت 
خودشان فرو رفته اند...پايين بودن سطح مطالعه 
باعث اين مي شود كه ما در زندگي و تصميماتمان 
به نحوي دچار ابتذال شويم و افق هاي وسيع تر را 

نتوانيم ببينيم.«
چه به شــكل ســنتي فرهنگ و صنعت نشر دل 
بسته باشــيم و چه بخواهيم رسما ورود كودكان 
و نوجوانــان را بــه روزگار فناوري هــاي نوين و 
محصوالن ديجيتال بپذيريم، ناگزير بايد به ادبيات 
و پديدآورنــدگان كتاب و مطبوعــات كودك و 
نوجوان بيشتر بها بدهيم كه پيشرفت صنعتي و 
اقتصادي، هرچند مطلوب و الزم است اما سالمت 
و شادابي روان جامعه و شــهروندانش را تأمين 
نمي كند و به تعبيري، تحقق برنامه هاي توسعه هم 
در گرو توجه به زمينه هاي فرهنگي است. در يكي 
از مدل هاي ارائه شده در گزارش هاي يونسكو در 
زمينه جايگاه صنايع خالق در اقتصاد، »ادبيات و 
هنر«، نمودهاي فرهنگي اصلي به شمار مي آيند و 
در مركز دايره هاي هم مركز صنايع خالق اصلي، 
صنايع فرهنگي گسترده تر و صنايع مرتبط جاي 

دارند.
يونسكو در گزارش ســال۲۰13 خود از وضعيت 
اقتصاد خالق، فرهنگ را پيشران توسعه مي داند 
و به نقل از دبيــركل وقت ســازمان ملل متحد 
آورده اســت: »بســياري از برنامه هاي توســعه 
به خاطر درنظر نگرفتن شرايط فرهنگي شكست 
خورده انــد...« مي بينيم كه تجربه كشــورهاي 
پيشــرفته با نگاه رو به آينده، نشان مي دهد اگر 
دنبال دستيابي به توســعه و پيشرفت اقتصادي 
هستيم هم، بايد به صنايع و محصوالت فرهنگي 
بيشتر بها بدهيم و به هزينه هاي اين حوزه به چشم 
سرمايه گذاري نگاه كنيم. در اين بخش ادبيات و 
صنعت نشر و رسانه ها هم به طور مستقيم سهم 
دارند و هم ادبيات به طــور ويژه، پايه بخش هايي 
ديگر از صنايع و كاالهــاي فرهنگي مانند فيلم، 
بازي هاي رايانه اي و... اســت و امروزه به شكلي و 
در آينده نزديك به شــكلي ديگر، بخشي از رشد 
اقتصادي و صنعتي، با خلق آثار و شخصيت هاي 
ادبي و هنري و ساختن رويا براي جامعه، تحقق 

مي يابد.
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 هفته گذشته، ائتالفي جديد و نوظهور پا به عرصه سياست در عراق 
گذاشــت؛ ائتالفي كه اگرچه خبر تاسيســش در سايه بحران هاي 
جنجالي اخير منطقه كمتر شنيده شده، اما به نظر مي رسد نقش مهم 
و تعيين كننده اي در تحوالت پيش روي عراق داشته باشد. رياست 
اين ائتالف جديد پارلماني با سيدعمار حكيم است و گفته مي شود 
طي هفته هاي آينده تعداد بيشتري از نمايندگان عراق به آن خواهند 
پيوست. نقش و جايگاه اين ائتالف در نقشه پيچيده سياست در عراق 
چيست؟ چه چشم اندازي براي مسائل داخلي و خارجي عراق دارد و 
آيا ممكن است طي ماه هاي آينده، معادالت سياسي در اين كشور را 
تغيير دهد؟ از سوي ديگر، موضع اين ائتالف نوظهور نسبت به ايران 
چيست؟ اين سؤاالت را با فادي الشمري، عضو دفتر سياسي جريان 
حكمت ملي و از چهره هاي سياسي شناخته شــده عراق در ميان 

گذاشته ايم.

پيش از ورود به بحث درباره ائتالف، مايلم درباره ديدگاه 
شما نسبت به حادثه ترور شــهيد هشام الهاشمي )تحليلگر عراقي 
كه چند روز پيش ترور شــد( بپرسم. ارزيابي شــما از اين حادثه 
تكان دهنده چيســت و همچنين ائتالف عراقيون در قبال آن چه 

موضعي دارد؟ 
شهيد هشام الهاشــمي يكي از بارزترين تحليلگران سياسي و امنيتي در 
عراق بود كه نقش بزرگي در حمايت از نيروهاي امنيتي، حشــد شعبي 
و تمامي جرياناتي كه از عراق عليه داعش دفاع كردند، داشــت. شــهيد 
الهاشمي عالوه بر اينها، مشــاوره هاي مهمي نيز به دستگاه هاي امنيتي 
عراق، ازجمله ســازمان امنيت ملي ارائه مي كرد. حادثه ترور، زمانبندي 
عمليات و همچنين هجمه گســترده اي كه بعد از آن به راه افتاد، نشان 
مي دهد اين حادثه ابعاد پيچيده اي داشته و با هدف گمراه ساختن افكار 
عمومي و بازيگران سياسي طراحي شده است. ســيدعمار حكيم، رهبر 
ائتالف عراقيون قويا اين حادثه را محكوم كرده و از سازمان هاي امنيتي 
خواسته است با سرعت بيشتري، جنايتكاران را شناسايي و تقديم دستگاه 

قضايي كنند.
از سوي ديگر تالش هايي با هدف ربط دادن ترور شهيد الهاشمي به برخي 
گروه هاي نظامي در عراق جريان دارد. براي هر ناظري كه شــدت هجمه 
رسانه اي پس از عمليات ترور را دنبال كرده باشد، روشن است برنامه اي 
مخفي براي سوءاستفاده از اين حادثه و ايجاد فتنه در عراق وجود دارد، آن 
هم درحالي كه حتي مراحل اوليه تحقيقات جنايي صورت نگرفته است. 
بر اين اساس بايد با هوشياري و تأمل بســيار زيادي نسبت به اين پرونده 

رفتار كنيم.
به موضوع ائتالف عراقيون بازگرديم. فلســفه و مبناي 
تشكيل اين ائتالف چيست و بدنه آن از كدام جريانات سياسي عراق 

هستند؟
ائتالف عراقيون در لحظه  اي سرنوشت ســاز در طول تاريخ سياسي عراق 
متولد شده است. هم اكنون وضعيت فقدان اعتماد مردمي به دولت هاي 
عراق كامال روشن و عيان شــده؛ وضعيتي كه مخصوصا طي 2سال اخير 
شــدت بيشــتري به خود گرفته  و در نتيجه آن، شــاهد تحوالتي نظير 
اعتراضات خياباني، بحران هاي سياسي و استعفاي دولت آقاي عبدالمهدي 
بوديم. همزمان با اين شــرايط، يك نيروي سياســي تــالش مي كند با 
تماميت خواهي، تصميم سازي سياسي در عراق را در انحصار خود نگه دارد. 
از سوي ديگر، بحران سياسي به ايجاد اختالل در موازنه قوا، حتي در داخل 
ائتالف ها و جريانات سياسي بزرگ منجر شده است؛ جرياناتي كه با وجود 
تمام ويژگي هاي غيرقابل انكارشــان، به نظر مي رسد راه خود را گم كرده 
و ديگر همچون گذشــته قادر به نقش آفريني در اداره امور كشور به نحو 
مطلوب نيستند. مجموعه اين عوامل منجر به سردرگمي عراق و نهادهاي 
مسئول در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، بين المللي، خدماتي و... 

شده و در نتيجه خسارت هاي سنگيني را بر كشور تحميل كرده است.
در چنين شرايطي، نمايندگاني كه با »استقالل در مواضع« و »خط مشي 
اعتدالي« خود شناخته مي شوند، در كنار برخي جريانات سياسي، ازجمله 
جريان حكمت ملي تصميم گرفتند زير سقف واحدي جمع شده و ائتالفي 
سياسي را تشــكيل دهند. اين نمايندگان كه تعدادشــان هم اكنون به 
41نفر رسيده، سيدعمار حكيم را به عنوان رهبر ائتالف عراقيون انتخاب 
كرده اند. همچنين انتظار مي رود طي هفته هاي آينده، با پيوســتن بيش 
از 13نماينده ديگــر، مجموعه نمايندگان عضو ائتــالف عراقيون از مرز 

50نفر عبور كند.
برنامه و سياســت اين ائتالف براي مسائل داخلي عراق 
چيست و از سوي ديگر، آيا چشم اندازي هم نسبت به مسائل خارجي 

اين كشور دارد؟ 
براســاس چشــم انداز ائتالف عراقيون، اولويت داخلي كشور هم اكنون، 

ايجاد پايگاهي براي حمايــت از اقدامات دولــت در حوزه هاي مختلف 
اســت؛ ازجمله مبارزه با كرونا كه در ســايه ســردرگمي دستگاه هاي 
پزشــكي- درماني به طور گســترده در اســتان هاي عراق منتشر شده 
است. بازگرداندن اعتبار دولت، انحصار سالح نزد مؤسسات حكومتي و 
برخورد با تمام كساني كه تالش مي كنند خارج از چارچوب قانون، دولت 
و دستگاه هاي نظامي- امنيتي فعاليت داشته باشند. همزمان، حمايت از 
حشد شعبي و تمام نيروهايي كه با داعش جنگيدند، در مقابل تالش ها 
براي حمله بــه اعتبار و جايگاه اين گروه ها نزد مردم نيز در دســتور كار 

ائتالف عراقيون قرار دارد.
از سوي ديگر ائتالف عراقيون تالش مي كند با دستيابي به تفاهم هاي واقعي 
ميان بغداد و اقليم كردستان، به دوران بازي با عامل زمان و تغيير دولت ها 
در اين پرونده خاتمه داده و از طريق راه حل هاي عميق و دائمي، زمينه را 

براي يكپارچه سازي رهبري عراق پس از گذشت 17سال مهيا كند.
چشم انداز عمومي ائتالف عراقيون در حوزه سياست خارجي نيز دوستي 
عراق با همه كشــورها و عدم قرار گرفتن عراق در محوري ضد محور ديگر 
است. همزمان تأكيد ائتالف بر اين است كه از خاك عراق براي حمله به 
هيچ يك از همسايگان اين كشور استفاده نشــود. روابط سازنده، تقويت 
همزيستي و شراكت  هاي سياســي، اقتصادي و ديپلماسي با همسايگان 
براســاس منافع مشــترك از ديگر راهبردهاي ائتالف عراقيون در حوزه 
منطقه اي و خارجي اســت. در زمينه روابط با شريك بزرگ عراق، يعني 
جمهوري اسالمي ايران هم ديدگاه ائتالف عراقيون به همين ترتيب است؛ 
روابط بغداد با تهران بايد براساس نگاهي عميق و آگاهانه تنظيم شده و در 
عين حال از هرگونه تالشي، از جانب هر كشوري، براي آسيب زدن به ايران 

از طريق عراق جلوگيري به عمل  آيد.
در حوزه روابط با ســاير همســايگان عراق، ازجمله كشــورهاي حوزه 
خليج فارس و تركيه نيز ديدگاه ائتالف عراقيون، تقويت روابط براســاس 
حسن همجواري، حفظ منافع ملت هاي منطقه و خاتمه دادن به مشكالتي 
است كه از دوران نظام سابق عراق به جا مانده؛ از پرونده آب با تركيه گرفته 
تا اشغال كويت، جنگ خليج فارس و... ائتالف عراقيون مي خواهد كشور 
عراق محور خير بوده و تا جايي كه قادر است به حل مشكالت و تنش هاي 
موجود در سطح منطقه كمك كند. براساس ديدگاه اين ائتالف، عراق قلب 
خاورميانه است و اگر عراق با ثبات باشد، سراســر منطقه با ثبات خواهد 
بود؛ امري كه به نوبه خود حتي بر صلح و ثبات جهاني نيز تأثير مي گذارد. 
موفقيت در پياده كردن اين نگاه در حوزه سياست خارجي، بدون شك تأثير 

مثبتي بر حل بحران هاي داخلي عراق خواهد داشت.
البته روشــن اســت كه مدت زمان زيادي از عمر دولت باقــي نمانده و 
نمي  توان در اين فرصت محدود، انتظار اتفاقات بزرگي را داشت؛ اما بايد 
كار را شروع كنيم، بايد با استفاده از همين فرصت محدود، دست  كم مباني 

صحيح براي دستيابي به اهدافي را كه ذكر شد پايه گذاري كنيم.
هسته اصلي ائتالف عراقيون را جريان حكمت ملي تشكيل 
داده است. آيا ساير جريانات سياسي عراق نيز در اين ائتالف نوظهور 

حضور دارند؟
بله، عالوه بر نمايندگان مستقل، نيروهاي سياسي ديگري هم در ائتالف 
حضور دارند، اما بخش عمده اين نمايندگان به عنوان چهره هاي مستقل 
از ائتالف هاي خود جدا شــده و به ائتالف عراقيون پيوســته اند؛ از حزب 
فضيلت گرفته تا جنبــش اراده و... همچنين انتظــار مي رود ظرف يكي 
دو هفته آينده، نمايندگاني از ســاير بخش هاي ديني- طايفه اي عراق، 
ازجمله اقليت ها نيز به ائتالف اضافه شوند. بنابراين تأكيد مي كنم، ائتالف 
عراقيون جرياني ملي، فرا طايفه اي و فرامذهبي است كه شعار »اعتدال« 
و »حاكميت دولت« را در دستور كار خود قرار داده و البته هيچ گونه گروه 

شبه نظامي، سالح يا بعد نظامي نيز ندارد.
اگر بخواهيم كمي صريح تر ســخن بگوييم، آيا مي توان 
ائتالف عراقيون را جرياني براي حمايت از دولت آقاي الكاظمي در 

شرايط كنوني عراق به شمار آورد؟ 
ائتالف عراقيون اعالم كــرده كه ضمن نظارت بر عملكــرد دولت، از آن 
حمايت خواهد كرد. اگر اين دولت به برنامه اي كه نمايندگان در مجلس 
تصويب كرده اند پايبند باشد، بدون شك مورد حمايت ماست. دولت آقاي 
الكاظمي هنوز در ابتداي راه اســت و تا وقتي در مسير برنامه اي كه خود 
اعالم كرده قرار داشته باشد، دست دولت را فشرده و به آن كمك مي كنيم. 
البته اگر انحرافي از ســوي دولت رخ داده و به هر ترتيبي از برنامه مورد 
تأييد پارلمان خارج شود، بدون شــك ائتالف عراق در كنار ساير شركاي 
سياســي خود در پارلمان عراق به وظيفه قانوني خود عمل خواهد كرد. 
محورهاي برنامه اي كه از آن سخن مي گويم نيز روشن است؛ زمينه سازي 
براي برگزاري انتخابات پارلماني، بازگرداندن اعتبار دولت، انحصار سالح 
نزد نهادهاي قانوني، جلوگيري از تبديل شدن عراق به ميدان درگيري هاي 
منطقه اي، بازيابي موقعيت اين كشور در توازن قواي منطقه و البته تقويت 
و سازماندهي برنامه هاي دولتي براي مبارزه با ويروس كرونا. اين محورها 
با موافقت تمام گروه هاي سياسي، ازجمله ائتالف فتح، ائتالف سائرون و... 

به تأييد رسيده است.
به عنوان آخرين سؤال، چشم انداز و نگاه ائتالف عراقيون 
نســبت به روابط عراق با ايران چيست و از سوي ديگر، روابط دولت 

آقاي الكاظمي با تهران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به باور ائتالف عراقيون، دولت آقاي الكاظمي دوست ايران و در عين حال، 
دوست تمام قدرت هاي حامي عراق است؛ چه قدرت هاي منطقه اي و چه 
جهاني. رابطه با ايران براي عراق رابطه اي استراتژيك به شمار مي آيد و هيچ 
نيرو، شخصيت و يا حتي دولتي قادر به تخريب آن نيست. اين رابطه شامل 
ابعاد عميق اســالمي، مذهبي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي و جغرافيايي 
بوده و عراق اجازه تخريب اين روابط را به هيــچ بازيگري نخواهد داد. اما 
ما به ســازماندهي دقيق تر پرونده هاي مشترك ميان 2كشور نياز داريم؛ 
به گونه اي كه اجازه ندهيم برخي نقاط پيچيده و غيرشفاف، بر تمام ابعاد 
عميق ذكر شده تأثير منفي بگذارد. در واقع رابطه ايران و عراق براساس 
تعامل دوجانبه و حســن همجواري تعريف مي شــود؛ از كمك ايران به 
افزايش ثبات و استقرار در عراق گرفته تا حمايت عراق از ايران براي مقابله 
با محاصره اي كه به شكل ظالمانه و خصمانه بر حيات اقتصادي اين كشور 

تحميل شده است.
دولت عراقي كه دوست تمام دنيا باشد، بهتر از دولتي است كه تنها دوست 
ايران بوده و با ســاير دنيا در تعارض قرار بگيرد. عراق نقطه تنفس مهمي 
براي سراسر منطقه است؛ بر اين اساس ايران و ساير همسايگان و شركاي 
عراق، از كشورهاي حوزه خليج فارس گرفته تا سوريه، اردن و تركيه بايد 
در حفظ امنيت عراق به اين كشور كمك كنند؛ به گونه اي كه همواره در 
جايگاه ميانه، به عنوان پايگاهي بــراي گفت وگو و حل تنش هاي منطقه 

باقي بماند.

گفت وگوي همشهري با فادي الشّمري، عضو 
دفتر سياسي جريان حكمت ملي عراق  كنار ايران هستيم

هفته گذشته  ائتالف عراقيون به رهبري سيدعمار حكيم تشكيل شد كه مي تواند  نقش مهم و تعيين كننده اي در تحوالت پيش روي عراق داشته باشد .

   ترامپ آمريكا را از سازمان 
بهداشت جهاني بيرون مي كشد

   دانشجويان خارجي در آمريكا در 
آستانه ديپورت شدن

   تست كروناي رهبر برزيل مثبت 
اعالم شد

   بازگشايي دوبي به روي 
گردشگران

   ناكامي قدرت هاي جهاني در 
واكنش به ويروس كرونا

   فاوچي: مديريت ويروس در 
آمريكا خوب نبوده است

سياوش فالح پور
خبرنگار

رابطه ايران و عراق براساس تعامل دوجانبه و حسن 
همجواري تعريف مي شود؛ از كمك ايران به افزايش 
ثبات و اســتقرار در عراق گرفته تا حمايت عراق از 
ايران براي مقابله با محاصره اي كه به شكل ظالمانه 
و خصمانه بر حيات اقتصادي اين كشــور تحميل 

شده است

جواد نصرتي
خبرنگار

 ميل آراي ناراضيان 
به سمت بايدن

 
تعداد زيــادي از آمريكايي ها، در انتخابات 
ســال2016 نه طرفدار هيالري كلينتون 
بودند و نه از دونالد ترامپ خوششــان مي آمد. اين شرايط، 2حزب 
اصلي آمريــكا را از آراي زيادي محروم كرد اما شــرايط به نفع جو 
بايدن، نامزد دمكرات ها در انتخابات رياست جمهوري پاييز تغيير 
كرده و بسياري از افرادي كه به نامزد هاي فرعي رأي داده بودند، به 

فكر رأي دادن به او هستند.
به گزارش نيويورك تايمز، اين تغيير مي تواند پيامدهاي چشمگيري 
در ايالت هاي كليدي مانند آريزونا و ويسكانســن داشته باشد؛ در 
انتخابات2016 در هر دوي ايــن ايالت ها، ميزان رأي نامزد احزاب 
فرعي بسيار بيشتر از ميانگين تفاوت آراي ترامپ و هيالري كلينتون 
بود. نظرسنجي هاي اخير هم نشان داده كه بايدن در ميان افرادي 
كه تمايل چنداني به هيچ كدام از 2حزب اصلي آمريكا ندارند، برتري 
قاطعانه اي نســبت به ترامپ دارد. چنين افرادي مي توانند نقشي 
تعيين كننده داشته باشند و تمايل آنها به ترامپ در سال2016 يكي 

از عوامل برتري او بر كلينتون بود.
لورنا برنز 56 ساله از آريزونا كه در انتخابات سال2016 به نامزدي 
غيراز ترامپ و كلينتون رأي داده بود، امسال تصميم دارد به بايدن 
رأي بدهد و حتي به كميته ملــي دمكرات ها كمك نقدي هم داده 
است. او درباره تغيير ديدگاه و تمايل به رأي دادن به بايدن گفته كه 
با بسياري از سياست هاي ترامپ موافق است اما رفتار رئيس جمهور 
آمريكا، باعث ميل او به دمكرات ها شــده اســت: »دروغ گفتن ها، 
ديوانه بازي ها و قلدري كردن ها )از ســوي ترامپ( غيرقابل تحمل 
شده... ترجيح مي دهم پول بيشتري بدهم تا اينكه بخواهم 4سال 

ديگر او را تحمل كنم. او كشور را فاسد مي كند.«

ترامپ در سال2016 در آريزونا با 3.5درصد اختالف پيروز شد. گري 
جانسون، نامزد »حزب ليبرتاريان« برنده 4.1درصد آرا در همين 
ايالت شد. در ديگر ايالت ها كه رقابت نزديك تر بود، مانند پنسيلوانيا، 
ميشيگان، ويسكانسن و فلوريدا، جانســون بين 2 تا 4درصد آرا را 
به خود اختصاص داد. جيل استاين نامزد »حزب سبز« حدود يك 
درصد آرا را در اين اياالت به خود اختصــاص داد. آمار آراي احزاب 
فرعي در اين اياالت بسيار ناچيز است اما با توجه به اختالف بسيار 
كم بين ترامپ و كلينتون، همين آرا مي توانست تعيين كننده باشد.

مسئله مهم تر اين است كه تشــخيص ميزان واقعي افرادي كه به 
نامزد دوم رأي مي دهند، حتي با نظرســنجي ها هم بسيار سخت 
است. در سال2016، عمال اين رقم قبل از انتخابات به دست نيامد 
و به همين خاطر ستادهاي انتخاباتي ترامپ و كلينتون براي همراه 

كردن آنها با خود كار سختي داشتند.
ترامپ در انتخابات امسال، در ميان جمهوريخواهان و افرادي كه به 
اين حزب تمايل دارند و به خصوص راست هاي تندرو بسيار محبوب 
اســت. دمكرات ها و افرادي كه به اين حزب تمايل دارند هم عزم 
راسخي براي شركت در انتخابات و به زير كشيدن ترامپ دارند. به 
همين خاطر، انتظار كمي وجود دارد كه راي دهندگان تعلقات حزبي 
و تمايل هاي سياســي خود را زير پا بگذارند و به حزب رقيب رأي 
بدهند. در چنين شرايطي، آرايي كه در سال2016 گوشه ميدان قرار 
داشتند و به سبد احزاب سوم ريخته شدند، امسال عمال مي توانند 
به يك جنبش تعيين كننده سياسي تبديل شوند و آنطور كه شواهد 
نشان مي دهد، دمكرات ها و بايدن بيشترين نفع را از اين آرا مي برند.

نظرسنجي ها نشان داده كه امسال در مقايســه با زمان مشابه در 
سال2016، عالقه كمتري به نامزدهاي احزاب فرعي وجود دارد.

پاتريك ماري، مدير مؤسسه نظرسنجي دانشگاه مانموث در اين باره 
گفته است: »هم اكنون عالقه زيادي به حزب سوم در آمريكا وجود 
ندارد و همه مي خواهند از بين 2نفر )ترامپ و بايدن( يكي را انتخاب 

كنند.«
براساس نظرســنجي مؤسســه او، بايدن در ميان رأي دهندگاني 
كه ترجيح سياســي خاصي ندارند با 55درصد آرا پيشــتاز است 
درحالي كه ترامپ تنها مورد توجه 21درصد ايــن افراد قرار دارد. 
براساس نظرســنجي ها، در ســال2016 ترامپ برنده اصلي آراي 
افرادي بود كه از هر 2حزب اصلي بدشان مي آمد اما به حزب سوم 

رأي ندادند.
عالوه بر آن، آراي خاموش هم به نفع بايدن بــه تحرك افتاده اند. 
براساس نظرسنجي مشــترك نيويورك تايمز و ســيه نا كالج در 
ايالت هايي كه به صورت ســنتي رقابت ســختي بين دمكرات ها و 
جمهوريخواهان وجود دارد، بايــدن محبوبيت زيادي بين افرادي 
دارد كه در سال2016 اصال رأي نداده بودند و 56درصد آنها گفته اند 
كه بايدن را بــه ترامپ ترجيح مي دهند. تنهــا 25درصد اين افراد 
گفته اند ترامپ را به بايدن ترجيح مي دهند. از ميان رأي دهندگان 
اين ايالت ها هم 47درصد گفته اند به بايدن رأي مي دهند درحالي كه 

ترامپ رأي 42درصد آنها را به خود اختصاص مي دهد.
در نظرسنجي مانموث همچنين مشخص شده است كه در مقايسه با 
انتخابات سال2016، رأي دهندگان كمتري ديدگاه هاي منفي درباره 
دمكرات ها دارند. گلن بالگر، جمهوريخواه و يكي از فعاالن قديمي 
نظرسنجي هاي انتخاباتي در اين باره گفته است: »در اين مرحله از 
انتخابات، بايدن به اندازه كلينتون جنجالي نيست و من فكر مي كنم 
همين مســئله باعث خواهد شــد تا رأي دهندگاني كه انتخابشان 

احزاب اصلي نبوده آرام آرام به سمت او تمايل پيدا كنند.«

انتخابات آمريكا

جوالی                                                                   ژوئن                                                                            می
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وضعيت دونالد ترامپ و جو بايدن در نظرسنجی ها

  براي مقابله با محاصره 
اقتصادي ظالمانه، در كنار 

ايران هستيم
  حادثــه ترور شــهيد 
)تحليلگــر  الهاشــمي 
عراقي( ابعــاد پيچيده اي 
داشــته و با هدف ايجاد 

فتنه طراحي شده است
  چشــم انداز داخلي ائتالف عراقيــون، حمايت كامل از 

برنامه هاي دولت الكاظمي است
  عراق نبايد در محوري عليه محور ديگر قرار داشته باشد

  بازگرداندن اعتبار دولت و انحصار ســالح نزد نهادهاي 
قانوني، مطالبه اساسي ما ست

  دولت الكاظمي دوســت ايران و تمام قدرت هاي حامي 
عراق است

  هيچ نيرويي قادر به تخريب روابط اســتراتژيك عراق با 
ايران نيست

  در برخي پرونده هاي مشترك با ايران نياز به نگاه آگاهانه 
و دقيق تري داريم

  دولتي كه دوســت ايران و تمام دنيا باشد، بهتر از دولتي 
است كه صرفا دوست ايران بوده و با تمام دنيا مشكل داشته 

باشد 
  يك جريان سياسي در عراق با تماميت خواهي به دنبال 

انحصار در تصميم گيري براي كشور است
  تمام همســايگان عراق بايد به حفظ ثبات و امنيت اين 

كشور كمك كنند
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نوازندگيپرستاربرايكروناييها
سانتياگو: پرستاري در شيلي پس از انجام كارها و وظايف 
شــغلي خود براي بيماران كرونايي ويولــن مي نوازد. به 
گزارش ديلي ميل، اين پرســتار با اضافــه كاري رايگان و 
صرفا با انگيزه هاي انسان دوستانه به اين كار مشغول است. 
شيلي از كشورهايي است كه شيوع كرونا در آن گسترده 
بوده  است. حدود 300هزار نفر در اين كشور به اين ويروس 
مبتال شده اند و بيش از 6هزار نفر هم جانشان را از دست 

داده اند.

110روزگيرافتادندرفرودگاه
مانيل: مردي كه در اســتوني زندگي مي كرد پس از پرواز از 
بانكوك به مانيل در فرودگاه فيليپين، گرفتار مسائل قرنطينه 
براي كرونا شد و اكنون 110روز است كه در اين فرودگاه زندگي 
مي كند. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، رومن تروفيموف پس 
از اينكه مهلت ويزايش تمام شد در پيچ وخم مراحل قانوني و 
اداري اين فرودگاه  گير افتــاده و تا به حال هيچ مقامي از پس 
بازگرداندن او بر نيامده است. برخي نگرانند سرنوشت او مانند 

شخصيت فيلم ترمينال با بازي تام هنكس شود.

سينمابهجايمالقاتبرادردرحالمرگ
واشــنگتن: محتويات كتابي كه ترامپ تــالش زيادي براي 
چاپ نشدن آن كرد نشــان مي دهد او به جاي مالقات برادر در 
حال مرگش در بيمارستان به سينما رفته بود. به گزارش سايت 
بريتانيايي مترو، در كتاب، مري، برادرزاده ترامپ توضيح مي دهد 
كه چرا عموي او براي امنيت جهان يك خطر به شــمار مي آيد. 
نويسنده اشــاره مي كند كه برادر ترامپ كه به خاطر مشكالت 
خانوادگي به الكل رو آورده بود در بيمارستان در حال مرگ بود 
اما ترامپ به جاي مالقات او با برادرزاده اش راهي سينما شده بود.

ماسكيازجنسطال
دهلي: مردي در هند پس از اينكه ســفارش ماسكي از جنس 
طال داد و در انظار عمومي از آن استفاده كرد به شهرت رسيد. به 
گزارش آديتي سنترال، شانكار كاراد پيش از شيوع كوويد-19 
هم به خاطر داشتن زيورآالت طاليي سوژه رسانه ها شده بود. او به 
داشتن طال اعتياد دارد و در هيچ مراسمي بدون داشتن زيورآالت 
سنگين طاليي ديده نمي شود. ماســك طاليي او اما هيچ گونه 
پوشــش حفاظتي در برابر ويروس كوويد-19 ندارد و با وجود 
اين، او اصرار دارد از اين ماسك در جامعه فقير هند استفاده كند.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
نعم الخليقه الوفاء؛ وفاداری خوی نيكی است.
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گردشكروناييدريكروزبهاري
خشــك چوبي،  خشك ســيمي، 
خشك پوســت / از كجا مي آيد اين 

آواي دوست
4هفتــه بود كــه در خانــه بودم؛ 

كتاب هايم پركشــيدند. آنها 
را به رديف گذاشــته بودم تا 
زماني كه وقتم آزاد شــد، 
به ترتيب بخوانمشان. فكر 
كردم كه ايــن هم از فوايد 
كروناست؛ انجام كارهايي 

كه عقب افتاده اســت. قدري 
زبان آلماني را دوره كردم و مقداري هم تار زدم. بعد تصميم 
گرفتم مدتي قدم بزنــم. خيابان ها خيلي خلوت بودند. فقط 
معدودي اتومبيل در اتوبان صياد در رفت وآمد بودند. به طرف 
پارك صدف راه افتادم. كمتر مغازه اي باز بود. بقالي، داروخانه 
و آرايشگاه مردانه اي كه چراغش را خاموش كرده و كركره را 
كشيده بود و يكي دو نفر هم مشتري در مغازه نشسته بودند! 
عجب. اين جرأت اســت، حماقت يا احتياج؟ مشتري ها چرا 
آنجا بودند؟ بعدها استاد آرايشگر را ديدم. گفت: به خدا بيچاره 
شــدم. 2ماه بســته بودم! خودم را جاي او گذاشتم. 2فرزند 
كوچك، اجاره خانه، گراني و... قضاوت كردن ساده است، ولي 

قضاوت منصفانه، نه!
به ميــدان هروي رســيدم؛ جايي كه معموال كــف خيابان 
را چندين دســتفروش اشــغال مي كنند. آن روز فقط يك 
افغانستاني، مقداري خرت و پرت را روي پارچه اي گذاشته 
بود. التماس كرد چيزي بخــرم. فكر كردم خودكار بخرم كه 
باالخره به كار مي آيد. يك اتومبيــل مقابل ما پارك كرد. دو 
جوان اتوكشــيده پياده شدند. يك ميز تاشــو را روي زمين 
گذاشــتند و ظرف يكي دو دقيقه، روي ميز پر از دستكش، 
ماسك، ژل ضدعفوني، الكل و چند رقم اقالم مربوط به كرونا 
شد. به حوالي پارك رســيدم، ورود به پارك ممنوع بود ولي 
داخل پارك پر از آدم بود. جمع دوستان را ديدم. از دور حال 
و احوال كــردم. تعجب كردم كه آنها داخــل پارك بودند. با 

بي خيالي گفتند همه رفقا هستند شما هم بفرما!
يك جوان مثال ورزشكار درحالي كه دستكش هاي بوكس به 
دستش بود به درختان ضربه مي زد. اين يكي را نمي توانستم 
تحمل كنم! صدايش كردم. با فرياد و تقريبا با عتاب و خطاب 
گفتم بهار است و شــما به درخت ها لطمه مي زنيد. زيرلب 
چيزي گفت و رفت. باشگاه ها تعطيل بودند و او به جاي كيسه 
بوكس از درخت استفاده مي كرد، درحالي كه ديوار هم همان 

اثر را داشت.
در گوشه اي از پارك حدود 30گربه كه معموال مردم به آنها 
غذا مي دادند گرســنه و ســرگردان به دور رهگذران جمع 
مي شــدند و صدا مي كردند. فكر كردم مقداري نان برايشان 
بخرم. يك صــف طوالني جلــو تافتوني بود. شــاطر من را 
مي شناخت. درخواست 2تا نان كردم، خارج از نوبت و موضوع 
را توضيح دادم. همه رضايت دادند. جالب آنكه با رنگ سفيد 
فواصل 2متري براي ايستادن مردم عالمت گذاري شده بود و 

مردم هم روي عالمت ها ايستاده بودند!
نان را تكه تكه كردم و گربه ها شكم سيري از عزا درآوردند و 
من از غذا خوردن آنها كيف كردم. فكر كردم هر روز سراغ آنها 
بروم. به بركت وجود اين گربه ها هيچ كس تا به حال موشي 
در پارك نديده است. اين درحالي است كه در تمام جوي هاي 
شهر تهران موش هاي زيادي زندگي مي كنند و البته تعجبي 
هم ندارد كه ما به آنها غذا و سرپناه مي دهيم و آنها هم كارشان 
توليدمثل است. مســقف كردن انهار، در واقع منزل و ماواي 
مناسب در اختيار موش ها قرار داد. بنده در جوي هاي تهران 
موش هايي به اندازه گربه را مشاهده كرده ام. موش ها مي توانند 
خود را به ميزان غذاي در دست وفق دهند و مثال حتي 20قلو 
بزايند يا اندازه خود را چندبرابر كنند. از 2موش در 5ســال، 
5ميليون موش به وجود مي آيد. خدا را شكر كه همگي باقي 
نمي مانند. ما مديون گربه هايمان هســتيم. مصري ها ارزش 
آنها را مي دانستند كه آنها را موميايي مي كردند و در قبور خود 
قرار مي دادند! آنها معتقد بودنــد كه در دنياي ديگر، گربه ها 
آنها را از شر موش ها در امان خواهند داشت. در پارك صدف 
نيز از لطف وجود گربه ها تا فرســنگ ها اثري از موش ديده 
نمي شود. به خاطر اينكه بوي گربه ها آنها را فراري مي دهد! 
مهم اين نيست كه گربه ها موش بگيرند يا نه. وجود و حضور 
آنها موش ها را فرار مي دهد. براي هميــن بايد با دقت با اين 
جانوران مفيد و زيبا برخورد كرد. چند ســاعتي كه گذشت، 
گربه ها غذايشان را خوردند و رفتند؛ گربه هايي كه نه پشيمان 

گذشته اند، نه نگران آينده و از حال لذت مي بردند.

اسماعيلكهرميادداشت
استاد محيط زيست

عليمالئكهپزشكی شهرنوشت
 روزنامه نگار و پزشك

ابوالفضلباني
ويترينروزنامه نگار

مشكالتدورهنقاهتپسازبيماري
شديدكرونا

افرادي كه دچار شــكل شديد بيماري 
كوويد ـ 19 ناشــي از ويــروس جديد 
كرونا مي شــوند، پس از مرخص شدن 

از بيمارستان ممكن اســت در دوره 
نقاهت همچنان درگير مشكالتي 
باقي بمانند. بســياري از اين افراد 
همچنــان مجموعــه اي از عالئم 

باقيمانده را تحمل مي كنند و برخي از اين عالئم ممكن 
اســت براي ماه ها، ســال ها يا حتي در بقيه عمرشان با 
آنها باقــي بماند. بيماراني كه به علت نارســايي شــديد 
تنفسي در بيمارستان بســتري شده اند، پس از بازگشت 
به خانه با مشكالت جسمي، عصبي، شناختي و عاطفي 
روبه رو هستند. اين بيماران ممكن است دچار آسيب  ها و 
التهاب هايي در ريه ها، قلب، كبد يا ساير اندام ها باشند كه 
هنوز نياز به ترميم دارند. يكي از مهم ترين مشكالت اين 
بيماران، ادامه تنگي نفس اســت كه امكان دارد ناشي از 
نارسايي هاي ريوي يا قلبي يا عوارض ناشي از لخته شدن 
خون باشد. آنها دچار ســرفه هاي گهگاهي مي شوند كه 
نفس كشيدن را برايشان مشكل مي كند. برخي از بيماراني 
كه در طول بستري شدن به دستگاه كمك تنفسي متصل 
بوده اند، دچار اشــكال در بلع يا صحبت كردن هســتند 
كه معموالً نتيجه موقتي كبود شــدن يا التهاب ناشي از 
گذاشــتن لوله تنفسي در بيمارستان اســت كه از ميان 
تارهاي صوتي حنجره مي گذرد. بسياري از اين بيماران 
پس از مدت طوالني خوابيدن روي تخت بيمارستان دچار 
ضعف عضالني هستند. در نتيجه ممكن است در راه رفتن، 
باال رفتن از پله ها يا بلند كردن اشيا مشكل داشته باشند. 
آسيب عصبي در اين بيماران هم ممكن است در كاهش 
قدرت عضالتشان نقش داشته باشد. شمار زيادي از افراد 
جان به دربرده از بيماري شديد كوويد ـ 19 براي مشكالتي 
مانند خستگي، گيجي و اغتشاش ذهني به متخصصان 
مغز و اعصاب ارجاع داده مي شــوند. اين مشكالت دوره 
نقاهت را براي برخي از بيماران بسيار ناتوان كننده كرده 
است؛ به طوري كه اشكال در تمركز، مشكالت تنفسي، درد 
قفسه سينه و ساير مشكالت ممكن است مانع بازگشت 
آنها به سر كارشان  شود. در نهايت »اختالل استرس پس 
از سانحه« يا PTSD در اين بيماران شايع است و يادآوري 
يا »فلش بك« رويدادهاي ناراحت كننده در دوران بستري 

باعث كابوس، افسردگي و اضطراب در آنها مي شود.
تحمل بيماري شــديد و همزمان تنهايــي و نبود امكان 
مالقات با خانواده و دوســتان ممكن است ضربه عاطفي 

ناشي از كوويد ـ 19 را تشديد كند.

چراغلرزانتئاتربا»برگشتن«
هفته گذشته به دعوت دوست 
خوبــم فريد قبــادي، بازيگر 
برگزيــده تئاتر كشــور به 
ديدن تئاتر »برگشــتن« 
در تماشــاخانه ســرو 
انجمن تئاتــر انقالب و 

دفاع مقــدس رفتم. 
نمايش دوستاني كه 

از كرونا نهراسيده بودند و به ديدن اين تئاتر آمدند. اين 
تئاتر را حسين مسافر آستانه از نوشته خيراهلل تقياني 
پوركارگرداني كرده بود. مسافر آستانه از پس 30 سال 
همچنان بر آستانه باورهايش ايستاده است و همچنان 

از باورهايش حرف مي زند.
فريد قبادي، شيرين بينا، مجيد رحمتي، علي غابشي، 
فاطمه رادمنش، ابتسام بغالني، ماهان عابدي، طا ها 

عابدي و پونه شاملو، بازيگران اين نمايش بودند.
برگشتن، در روزهاي نبودن همه  چيز، چراغ لرزان تئاتر 
را روشن تر نگه داشته است. بازي ها خوب و روان بود. 
بازيگران براي اجراي اين تئاتر هيچ ندارند جز بازي، 
كالم و حركت. در »برگشتن« حرف ها با تماشگر زده 
مي شود نه به تماشــاگر. اين تئاتر تو را برمي گرداند 
به آن چيزهايي كه زمان يا از تو گرفته اســت يا تو و 
زمان توامان آن را فراموش كرده ايد. با »برگشــتن« 
برمي گردي به آن زمان فراموش شده و در خاطره هايت 
گردوغبار بر مي گيري. در مي يابي كه درد خرمشهر 
همچنان تازه است و داغ مادراني كه 31 سال از رفتن 
فرزندانشــان گذشته اســت و همچنان چشم انتظار 
آمدنشان نگاه به در دارند، طرفه اينكه غريب و تنهايند.

»برگشتن« از يك طرح عمراني كه در پايان نمايش 
معلوممان مي شــود قرار اســت بر خاك شــهداي 
مفقود االثر جنگ بنا نهاده شــود به مادران شــهدا و 

سپس به بازگشت به خويشتن مي انجامد.
سالن سرو را در پايان نمايش و پس از بارش باراني كه 
در صحنه آخر تو را هم بي نصيب نمي گذارد در حالي 
ترك مي كني كه ناگاه ياد مادر و 30ســال انتظارش 
براي آمدن خبــري از برادرت از تنگــه غريب چزابه 
مي افتي. چشمانت خيس از اشــكي  است كه يادآور 
تنهايي و انتظار مادران شهداست. دلت گوشه خلوتي 
مي خواهد. وقت تاريك روشن غروب است. فريد قبادي 
به همراهي حسين مسافر آستانه به حياط سالن سرو 
مي آيند. به آنان خسته نباشــيد مي گويي و در حزن 
فراموشي آن روزها از كنار ديوار سفارت به سمت شرق 

مي روي. چراغ لرزاني در خيابان سوسو مي زند.

يادداشتهايمترسكوخداياخدايا!
يادداشت هاي مترســك و خدايا خدايا 
2 عنوان از كتاب هاي جديدي اســت 
كه از سوي انتشــارات نيستان منتشر 
شده است. يادداشــت هاي مترسك، 
اثري است به قلم عليرضا غفاري كه در 
كتابش از زبان يك مترســك قطعاتي 
شــگفت آور و بديع دربــاره زندگي را 
بازگو مي كند؛ قطعاتي فلسفي كه فراز 
و فرودهاي مختلف زندگي را نشــان 
مي دهــد. كتــاب از داســتان خلقت 
مترسك شروع مي شود و در ادامه برخي 
از آمال و آرزوهاي او را بازگو مي كند كه 
كنايه اي تلخ به داشــته هاي ناديده در 
زندگي ما دارد. غفاري در ادامه فصول 
مختلــف زندگي، تــالش اجتماعي، 
شــكل گيري شــخصيت اجتماعي، 
حيات و مرگ و حتــي برخي اتفاقات 
فرازميني موجــود پيرامون زندگي را 

از زبان مترسك بازگو مي كند؛ مترسكي 
بي اراده و پوشالي كه جز ديدن و فكر كردن و گاه استنباط كردن قادر 
به انجام كاري ديگر نيست. او ساخته شده به دست ديگري است و 
پايش چنان محكم در زمين نشسته كه اجازه هر نوع واكنشي را از 
او گرفته است و در نهايت نويسنده با استعاره اي زيبا كه آن را در دل 
سيل مي نشاند و نمادي از تلنبار شدن بسياري از مشكالت زيستي 
پيرامون ماست، از پاي درآمده و با سيالب راهي ناكجاآباد مي شود.

كتاب خدايا خدايا! هم تازه ترين و آخرين اثر منتشر شده از مرحوم 
سوسن طاقديس، نويسنده فقيد كودكان و نوجوانان ايران است كه 
در ارديبهشت ماه سال جاري دار فاني را وداع گفت. مرحوم طاقديس 
كه در سرايش شــعر و نيز داستان نويســي براي كودكان در زمره 
نويسندگان باسابقه به شمار مي رفت در اين كتاب خود مضموني 
زيبا و نيايش گونه براي مخاطبان خود انتخاب كرده است و از زبان 
آنها و در قالب دعا با پروردگار به ســخن پرداخته است. اين كتاب 
شامل 10 نيايش است كه در آن كودكان با زبان و انديشه و در دنياي 
خود با پروردگار خود به ســخن گفتن پرداخته اند و از خواسته ها و 

نيازهايشان از دريچه ذهن خويش توجه نشان داده اند.
كتاب از سويي تالشي اســت براي روايت داستاني براي كودكان از 
زبان خودشان كه توأم با صميمت ويژه اي است و شكلي تازه و نو از 
خداشناســي را براي آنها رقم مي زند و از سوي ديگر تمريني است 
براي نويسندگي و انشا براي مخاطبان دبستاني تا با سبك نوشتاري 

نيايش و راه آن آشنا شوند.
يادداشت هاي مترسك در 52صفحه به بهاي 16هزار تومان و كتاب 
خدايا خدايا! نيز در 24صفحه، با قطع خشتي به بهاي 22هزار تومان 

از سوي انتشارات نيستان منتشر شده است.

سازمنوسازفواد
من در 6، 7 ســالگي با در و ديوار و قابلمه 
و صندلــي ريتم مي گرفتــم و بي قرارانه 
دنبال ساز پوســتي بودم. در 10سالگي 
فردي كولي، ســاز فروش، دايره زنان از 
كنار خانه مان گذشت. سراسيمه به بيرون 
دويدم و به ساز زدنش گوش كردم و قيمت 

سازش را پرسيدم. گفت: 2 تومن.
خواهش كردم بايستد تا بروم و پول را بياورم و دايره را بخرم. او ايستاد و رفتم و از پول 
پس اندازم ساز را خريدم. اين ساز ده ها سال  ساز و مونسم بود. پوست قشنگ و صداي 
خوبي داشت و با خودش خاطره هايم را نيز ضبط و ثبت مي كرد. تا اينكه سي و چند 
سال بعد كه پيش دوست نازنينم فواد توحيدي براي تحقيق درباره دف و دايره كرمان 
به شهر كرمان آمدم و او  ساز دستش را كه از پدربزرگش به يادگار مانده بود با تقاضايم 
به من هديه كرد و با آرامش تمام گفت: من ساز را حفظ كرده بودم تا شما بياييد! اين 
برخورد زيبا، عجيب و پر از مهر او مرا دگرگون كرد و فكر نمي كنم هيچ گاه مهرش از 

دلم بيرون برود.
آخر، از اوايل سال هاي 1370 كه من تحقيق ساز دف و دايره را آغاز كردم و اواخر همين 
دهه اين مرد را ديدم، براي تحقيق اين ساز بسيار سفر كرده بودم و چيزهاي بسياري 
اندوخته بودم؛ اما هنوز خيلي كار مانده بود. گفته بودند كه دف و دايره در استان كرمان 
و به ويژه شهر كرمان اصالتي ندارد. جالب اينكه اگر كتاب مرا » دف و دايره در جهان 
ايراني« ببينيد و بخوانيد، كرمان پر مطلب ترين، متنوع ترين و پرنوازنده ترين بخش 
كتاب است كه تماما از سوي فواد عزيز پژوهش و گردآوري و به من و كتاب هديه شده 
است. وقتي در سال 1394 پس از 22 سال كتاب به چاپ رسيد و قرار شد كه براي آن 
مراسم رونمايي ترتيب دهيم، من از ايشان خواهش كردم كه اگر به مراسم رونمايي به 
تهران نيايي به كودكمان كه همان كتاب»دف و دايره« است كم لطفي كردي و مرا هم 
تنها گذاشتي و فواد با كمال ميل و خوشرويي پذيرفت و سخنراني مبسوطي هم ايراد 

كرد كه هميشه از وي سپاسگزارم.
اين را هم بگويم كه چه بر نخستين دايره من و دفي كه ميراث دارش فواد بود، گذشت؟! 
اواسط ســال هاي 1380 بود كه فواد براي به وجود آوردن موزه ســاز در كرمان چه 
زحمت ها كشيد و چه خون دل ها خورد. همه سازهايي كه خود داشت و خريده بود به 
موزه بخشيد و به من فقط خبرهاي موزه را مي داد. من هم روزي گفتم مي خواهي كل 
سازهاي دف و دايره اي را كه در ايران گردآوري كرده ام به موزه اهدا كنم. او لبخندزنان 
تأييد كرد و من گويي كه دارم پاســخ همان محبت هاي روز اول ديدار كه  ساز يادگار 
پدربزرگش را به من اهدا كرده، مي دهم. اين بار هم ســاز خودش و هم نخستين ساز 
خودم را كه در 10 سالگي خريده بودم به جايي اهدا مي كنم كه نه ديگر دست او براي 
نواختن مي رسد و نه دست من. به موزه سازي انتقال مي يابد كه دست ساز خود اوست.

به هر حال، روزي كه قرار شــد  ســازها را ببرند، اتومبيلي از كرمان از سازمان ميراث 
فرهنگي آمد و حدود 50  ساز دف و دايره را كه از ايران طي سال ها تحقيق گردآوري 
كرده بودم به مسئوالن دادم. تمام اتومبيل شان پر شد از دف و دايره.  ساز من و ساز او كه 
برايم شاخص بودند، در ميان دايره هاي گمنام، غريب و ناآشنا شده بودند! سازها همه 

رفتند كرمان به جايگاه هميشگي شان؛ يعني زادگاه فواد.

در گذر زمان

20 سال پيش 

همشهري 19تير 1379
گامتازهدرگسترشروابطايرانواروپا

سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران براي ديدار با رئيس جمهوري و صدراعظم 
آلمان فردا به برلين مي رود. اين ســفر كه پس از ديدارهاي ســال گذشته خاتمي از 
ايتاليا و فرانسه انجام مي شود، نشانه تحولي چشمگير در سياست خارجي جمهوري 
اسالمي ايران است؛ زيرا از زمان انقالب اسالمي تا كنون، سياست خارجي ايران در بعد 
فرامنطقه اي به ويژه در رابطه با آمريكا و اروپا همواره با مشكالتي جدي روبه رو بوده است  
و اگر رئيس جمهوري ايران در ســفر به آلمان موفق شود در نگرش آلماني ها به ايران 
تغيير جدي ايجاد كند، اين اميدواري وجود دارد كه مشكالت ايران با ديگر عضو مؤثر 

اروپا يعني انگليس نيز حل شود و پيوند ايران با اتحاديه اروپا كامل گردد.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

كيوانپهلوان
  مدرس، نويسنده و پژوهشگر موسيقي

زيرسؤالرفتنكارآمديايمنيگلهاي
تحقيقي در اسپانيا كارآمدي »ايمني گله اي« براي مقابله با شيوع كرونا را زير سؤال 
برده است. اين تحقيق كه در نشريه لنست منتشر شــده بزرگ ترين تحقيق در اين 
زمينه در اروپا محسوب مي شود. براساس اين پژوهش، فقط 5 درصد از بيش از 60هزار 

اسپانيايي مورد مطالعه، پادتن هاي ضد كرونا در خونشان داشتند.
ايمني گله اي زماني حاصل مي شــود كه  درصد قابل توجهــي از جمعيت، بين 70 تا 
90 درصد، با عامل بيماري عفوني در تماس بوده باشند و به اين ترتيب زنجيره سرايت 
و ابتالي جديد قطع شود. پژوهشگران اين تحقيق مي گويند پادتن هاي ضدكرونا در 
مناطق ساحلي اسپانيا در خون كمتر از 3  درصد جمعيت وجود دارد اما در مناطقي 
كه شيوع بيماري زياد بوده بيشتر ديده مي شــوند: »با وجود شدت كرونا در اسپانيا، 
برآورد ها از بروز پادتن ها در جمعيت كم و به وضوح براي ايمني گله اي ناكافي است.« 

سالمت
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