
قتل مرموز 
 محيط بان 

 دوستان و دشمنان
عليه ترامپ

 روستاگردي 
به وقت كرونا

ســوراخ ها و ترك هاي روي شيشه 
نشان مي داد فرد يا افرادي به سوي 
عباس ميرزاكريمي، رئيس ســابق 
اداره محيط زيست دماوند تيراندازي 
كرده و جانش را گرفته اند. دقايقي 
بعــد مأمــوران پليس خــود را به 
محل حادثه رســاندند و پيكر او به 
بيمارستان منتقل شــد، اما كار از 
كار گذشــته بود. بررسي هاي اوليه 
نشان مي داد كه ساعتي از وقوع قتل 
گذشته و عامالن جنايت با آگاهي 
از زمان عبور محيط بان، در تاريكي 
جاده به كمينش نشسته بودند و او 
را در پشت فرمان و در جاده غافلگير 
كرده اند. با دســتور قضايي، پيكر 
مقتول به پزشــكي قانوني منتقل 
و تحقيقات بــراي رازگشــايي از 
جنايت با بررســي صحنه جنايت و 
 تحقيق از نزديكان مقتول آغاز شد. 

صفحه17 را بخوانید

دونالد ترامپ، ســياه ترين روزهاي 
دوران رياست جمهوري خود را طي 
مي كند و چنان از چشــم افتاده كه 
دشــمنان و دوســتانش، هم پيمان 
شــده اند كه اجازه ندهند يك هفته 
آخر رياســت جمهوري اش را هم در 
كاخ ســفيد بماند. ترامپ، به خاطر 
رفتارهــاي غيرقابل تصــورش در 
ماجراي حمله به كنگره آمريكا، اين 
بار نه فقط با موج آبي خشــم )رنگ 
حزب دمكرات(  بلكه بــا رويگرداني 
اعضاي بلندپايه حزب خود در كنگره 
مواجه است. برخالف استيضاح اول 
ترامپ در سال گذشته، اين بار تعدادي 
از جمهوريخواهــان، هم در مجلس 
نمايندگان و هم در سنا با استيضاح 
ترامپ همراهي مي كنند. دمكرات ها 
كه بالفاصله بعــد از رويدادهاي روز 
ششــم ژانويه، موضوع اســتيضاح 
را مطــرح كردند، سه شــنبه منتظر 
تصميم مايــك پنس براي توســل 
 به متمم 25 قانون اساســي ماندند.
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 پاسخ معمای دود 
در نيروگاه های بدون فيلتر

همشهري از گوگردسوزي به جاي گوگردزدايي گزارش می دهد
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در سال كوويد زده و زمستان 
مازوت خــورده، در ميانــه 
فصلي كــه هنــوز اميد هاي 
ظهور واكســن بــه دلگرمي 
ظهر تابســتاني نيست و بيم 
بي رحمانه بــروز همه گيري 
همچون سرماي فلق سينه ســوز است، در روزگاري كه 
همه همچنان بيمناك تتمه 2 ماه آخر - آخرين ســال 
قرن- همه توش و توانشــان را گذاشــته اند تا از هواي 
توليدشــده نيرو گاه هاي باعالمت و ســرفه پرتاب شده 
ناقالن بي عالمت راهي به ســالمت به خانه ها برسانند 
تا ســفره كوچك شده از نان گران شــده و قاتق گران تر 
خالي نماند، عكسي منتشر شــده از داوران؛ جشنواره 
فيلم فجر. عــكاس يك زن و 7مرد صورت پوشــانده را 
قاب گرفته. چهره ها  به سختي قابل تشخيص اند، به جز 
تنها عضو زن هيأت داوران؛ تشــخيص نيما جاويدي و 
بهرام توكلي و مصطفي كياني، 3كارگردان ايستاده در 
قاب، كار هركسي نيســت. در هيأت داوري كه اكثريت 
با كارگردانان هم نسل است، براي ثبت تاريخ انگار روش 

بهداشتي ديگري جز اين عكس يادگاري مات و مبهوت، 
به خاطر كسي نيامده. دبير جشــنواره كه ميان داوران 
ايستاده و اين را نه از جمال كه از خصالش در مركز قاب 
مي توان فهميد، بهتر از هر كسي مي داند كه جشنواره اي 
كه برگزار مي كند بايد در همين محدوده ها باشــد؛ در 
حدود عكس  هايي پوشيده از آدم ها در مكان هاي خلوت. 
بــراي رويدادي كه ســال ها به صف هــا و جمعيت ها و 
سانس هاي ويژه باليده، تماشاي اين عكس نشان مي دهد 
كه مردان ايستاده در ميانه كارزار فرهنگي ايران در سال 
آخر قرن، مي  خواهند از هيچ رويدادي نگذرند؛ حتي اگر 

به قيمت تغيير ماهيت رويداد تمام شود.
ســناريوي  فرهنگــي دولت اميد، در واپســين ســال 
حضورش، برگــزاري همه جشــنواره هاي فرهنگي در 
زمستان99 اســت. تئاتر و سينما و شــعر و تجسمي و 
موسيقي فجر پشت سر هم قرار است رويداد هايي براي 
داوري آثار باشــند تا امكاني براي گفت وگوي فرهنگي. 
همه مي دانند كه بهاي تمام شده جان از حظ لحاظ شده 
از تماشاي فيلم و تئاتر و شنيدن موسيقي و شعر و نقاشي 
ارجحيت دارد. كرونا باعث شد كه بسياري از آيين هاي 
بزرگ جامعه ايراني تعطيل شوند. اين تجربه بزرگي بود 
كه در سرزمين آيين ها و مناســك، متوليان ديرپاترين 

رويداد هــاي مردمــي، از مــردم 
خواستند جمعيت را جابگذارند و در 

خانه ها خيمه و بارگاه عزاداري برپا كنند و تمام خانه ها 
تكيه شوند .

نگاه
علیرضا محمودي؛ دبير گروه ادب و هنر

عكس يادگاري در باغ فردوس

ادامه در 
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 میزبانی متفاوت 
از سوگ فاطمی

صفحه های 4 و 15

سرمايه بخش خصوصی در راه مترو

دلخور از خاموشي ها
 برخی از ساكنان 7 شهر كه خاموشي هاي ناگهاني را تجربه كردند در گفت و گو با همشهری

 از تجربه ها و دشواری های ساعات قطع برق می گويند

 معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران: با رايزنی های صورت گرفته، ساخت 
و بهره برداري از 15 رام قطار 7 واگنه از طريق مشاركت عمومي- خصوصي، انجام می شود

20ساله شد

 مراسم عزاداری  ايام فاطميه )س(
 در حضور رهبر معظم انقالب
 از شبكه های تلويزيونی پخش می شود

 خانه ها میزبان
روضه فاطمی شوند

ثبت هميشگی فدك
گزارشی از سفر به يادماندنی 
آيت اهلل هاشمی  در سال 1387 به 
سرزمين فاطمه س

ويژه سالگرد ضميمه نوجوانان همشهری  با يادداشت هايی از فريبا خانی، مناف يحيی پور، نفيسه 
مجيدزاده، سروش طباطبايی پور، علی مولوی، شيوا حريری، گشتاسب فروزان، ياسمن رضائيان، 

محمود اعتمادی، نيلوفر نيك بنياد، حسين تواليی و ... 

شماره بعدی روزنامه، دوشنبه 29 دی ماه منتشر می شودشهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسليت می گوييم

صفحه  2

صفحه  9

صفحه  6

صفحه  3

ديده ايد كه وقتی عزيزی را از 
دست می دهيم چگونه در غم 
نبودش به سوگ می نشينيم، 
و در رثايــش می ســراييم. 
ايام، ايّام به ســوگ نشستن 
مســلمانان در سالگرد فقدان 
قطب عالم امكان، ُدردانة خلقت، پارة تن پيامبر، مطهرة، 
محدثه، ياور ولــی زمان، مادر خون خــدا، فاطمه زهرا 
ســالم اهلل عليها اســت. كائنات در فقدانش  اندوهگين، 
ياورش غمگين و پاره های تنش عزادار هستند هموكه 
نخستين فرد از اهل بيت است كه پس از رسول خدا به 
او پيوسته اســت . عالمه متعلمه ای كه مقتدای بشريت 

است. 
كالمش نافذ و آموزه هايش روشنگر زندگی پس از پيامبر 
و رويدادها و رخدادهايی كه اتفــاق خواهد افتاد. دريای 
معرفت را در كالمش جستجو می كنيم. در خطبة فدكيه 
كه با حمد و مدح و ثنای ذات احديت و اقرار به رســالت 
احمدی ايراد كرد، چنين توجه می دهد كه »حمد و شكر 
و ثنا« بيانگر سپاس از رب العالمين است. او »حمد« را در 

مقابل »نعمت«، »شكر« را در مقابل »الهام« و »ثنا« را در 
مقابل الطاف خداوندی به كاربرده است او اينچنين خدای 
را ستايش می كند كه ستايش خداوند بدون معرفت نيست 
و او همراه با شناخت عميق و وسيع، اينچنين خدای يكتا 
را ستايش می كند و در ادامه به پيامبری محمد صلی اهلل 
عليه و آله وسلم شهادت می دهد و هستی را نعمت الهی 
برای كسب معرفت بشــری به حســاب می آورد؛ يعنی 
كه همه چيز دائر مدار خلقت بشــر اســت و چه نافرمان 
است اين بشر در قدردانی از اين همه نعمت الهی. فاطمه 
سالم اهلل عليها به ما متذكر می شود كه در كسب معرفت 
بايد اخالص داشــته باشــی تا بتوانی به حقيقت برسی و 
سپاسگزار باشی. اين ايام بهانه ای اســت برای بازخوانی 
زندگی اين بانوی بزرگ، اگرچه شــناخت او نه در حد و 
اندازة بشر است و نه كســی آن را بازگو كرده است اما اين 
رسالت همچنان باقی است كه انســان ها تالشگر عرصة 
كسب معرفت وجودی فاطمه زهرا سالم اهلل عليها باشند 
َعلَيِه  أَْســَألُُكم ْ كه خداوند از زبان پيامبرش فرمود: » ُقل اَلّ
َة فِی الُْقْربَی« ای پيامبر به اين مردم يادآوری  أَْجًرا إاَِلّ الَْمَوَدّ
كن كه به ازای رسالت، مأموريت، نبوت و امامتت چيزی 
از آنها نمی خواهی جز عشــق ورزيدن به خاندانت. و مگر 
می شود عشق ورزيدن و دوست داشــتن بدون شناخت 
معنی بيابد. و اين راه الگوگيری و اُســوه پذيری از زندگی 

فاطمه زهرا)س( است.
خداوندا به ما توفيق كســب اين معرفت را ارزانی بدار. 

آمين.

اشرف بروجردی؛ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران

مسیر اسوه پذيري

يادداشت
بازگشت همه به سوي اوست

درگذشت همكارمان رمضانعلی تندکار را به خانواده آن مرحوم 
تسليت مي گوييم. براي ايشان رحمت الهي و براي بازماندگان صبر 

مسئلت داريم. 
موسسه همشهري 
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در حاشيه سياست گزارش

  هندوانه هاي سربسته اصولگرايان شيرين نبودند
منصور حقيقت پور، فعال سياسي اصولگرا، در رابطه با كانديداتوري 
رئيسي در انتخابات 1۴۰۰ گفت: كانديدا شدن رئيسي هنوز جدي 
نشده است و من هيچ نشانه اي از اين حضور او تا اينجا نمي بينم، 
ولي اگر شركت كند، مي تواند كانديداي جدي اصولگرايان باشد و بر 
ساير كانديداهاي اين جناح ارشديت داشته باشد و به اصطالح بقيه 
را بر سر جايشان بنشاند. به گزارش برنا، او افزود: اگر رئيسي نيايد 
كسي در آن حد و اندازه نيست. در اين صورت اصولگرايان حداقل 
3، ۴نماينده خواهند داشت. براي رياست جمهوري بايد هندوانه 
بريده آورد؛ هندوانه سربسته به درد رياست جمهوري نمي خورد. 
برخي از آقايان آمدند و ديديم اين هندوانه هاي سربسته شيرين 

درنيامدند.

  استعفاي كروبي از دبيركلي اعتماد ملي
دبيركل حزب اعتماد ملي در آســتانه برگزاري كنگره جديد اين 
تشكل، در نامه اي به قائم مقام و اعضاي حزب خواست با كناره گيري 
او موافقت كنند. به گزارش ايرنا، وی در نامه اي به الياس حضرتي، 
قائم مقام اين تشكل اصالح طلب نوشــت: پيرو 2نامه پيشينم در 
ششــم دي ماه 1395 و نهم خرداد ماه 1397 مبني بر استعفا از 
دبيركلي حزب اعتمادملي و در پي تصميم اخير كميسيون ماده 
1۰ احزاب وزارت كشور در مورد اينجانب و 3عضو اليق و ارزشمند 
اين حزب كه از بدو تأســيس، حضوري فعــال در اين مجموعه 
داشــتند، بار ديگر از اعضاي محترم شوراي مركزي مي خواهم با 
تصويب درخواست استعفاي اينجانب، هرچه سريع تر مطابق موارد 
پيش بيني شده در اساسنامه نسبت به انتخاب دبيركل جديد اقدام 
كنند.  كميسيون ماده 1۰ احزاب، اخيرا صالحيت ۴ نفر از اعضاي 
حزب اعتمادملي ازجمله مهــدي كروبي، دبيركل محصور حزب 

اعتمادملي را رد كرد.

  غيرقابل اعتمادها به روايت غرضي
محمد غرضي، فعال سياســي در پاســخ به اين پرسش كه چه 
كســاني بايد براي انتخابات 1۴۰۰ كانديدا شوند، گفت: كساني 
كه حقوق عامه مردم را بــر حقوق خاصــه امتيازطلبان ترجيح 
می دهند و كســاني كه حقوق صاحبان امتياز را بر حقوق مردم 
ترجيح مي دهند، بر فرض هم به دولت برسند، گرفتاري دولت هاي 
قبلي را خواهند داشت كه دوره دوم رياست شان براي مردم يك 
جهنم مي شود. به گزارش ايسنا، اين فعال سياسي با اشاره به در 
پيش روبودن انتخابات 1۴۰۰، گفت: مــردم در اين انتخابات به 
كساني كه 2۰ تا 3۰ سال گذشته در حاكميت بودند و حقوق عامه 
را حفظ نكردند، اعتماد نمي كنند؛ حاال اين افراد چه چپ باشند و 

چه راست فرقي ندارد و مردم كاري به آنان نخواهند داشت.

  َعَلم مذاكره را زمين نگذاشته ايم
علي الريجاني، مشــاور رهبــر انقالب و عضو مجمع تشــخيص 
 مصلحــت نظــام در گفت وگويــي بــا پايــگاه اطالع رســاني

 KHAMENEI.IR دربــاره چگونگي لغو تحريم ها و بازگشــت 
آمريكايي ها به برجام گفت: اصلش اين اســت كه تحريم ها بايد 
برداشته شود. در اين ترديدی نيست و اگر انجام ندهند نمي توانند 
عضو شوند؛ چون تعهدشــان را انجام نداده اند. اينكه چگونه بايد 
انجام شود، خودش يك نقشــه راه مي خواهد و اگر فكر كنند كه 
مثاًل با يك شكالت مي توانند ايران را فريب دهند، ناهوشياري شان 
است. الريجاني درباره چگونگي اجراي تعهدات از سوي طرفين 
پيشنهاد داد: برداشت من اين است كه تدريجي عمل كردن به نفع 
ما نيست؛ يعني اينكه آنها يك گام كوچك بردارند، بعد ما هم يك 
گام برمي داريم. ]نفعي براي ما ندارد[ وقتي مذاكره در چالش هاي 
چانه زني هاي ُخرد بيفتد و آن وقت گروه هاي كارشناسي از هر دو 
طرف بنشينند، گاهي يك شيطنت هايي مي شود كه حلش مشكل 
اســت. به نظر من، كلي عمل كردن دقيق تر است؛ بايد يكجا رفع 
تحريم را بپذيرند. مشاور رهبر انقالب در بخشي از سخنان خود در 
اين گفت وگو افزود: يكي از مسائلي كه رهبر انقالب هميشه تأكيد 
مي كردند اين بود كه اين َعلَم مذاكره بايد در دستتان باشد؛ يعني 
ما در شرايطي كه حتي مي خواستيم يك زنجيره ]سانتريفيوژ[ را 
درست كنيم، َعلَم مذاكره را زمين نگذاشتيم؛ حتي گاهي ما مسائل 
داخلي داشتيم كه نمي شد به سادگي حل كرد و ايشان در اين حال 

هم اين نظر را داشتند.

  تيم بايدن، معمار تحريم ها بود
سعيد جليلي، نماينده رهبر انقالب در شوراي عالي امنيت ملي و 
از اعضاي هيأت نظارت بر اجــراي برجام در گفت وگويي با پايگاه 
اطالع رساني KHAMENEI.IR در ارزيابي خود از مواضع دولت 
جديد آمريكا و امكان لغو تحريمها و اجــراي دوباره برجام گفت: 
همين تيمي كه امروز با بايدن دارند كار مي كنند به اصطالح معمار 
تحريم ها عليه ايران بودند؛ اينكه رهبــر انقالب مي فرمايند رفع 
تحريم ها، براي اين اســت كه اين تيم دارد دوباره مي آيد سر كار. 
اين تيم مي گويد، من فشــار حداكثري را تبديل مي كنم به فشار 
هوشمند. جليلي افزود: اينها دوباره شروع مي كنند ائتالف ايجاد 
مي كنند. مي گويند ببينيد من كه برگشتم به برجام! خب، برگشتي 
به برجام چه فايده اي كرد براي ايران؟ كدام تحريم رفع شد؟ كه 
بعد هم مثاًل بگويد من كه ديگر ترامپ نيستم و در برجام هستم. 

اينها آن نكاتي است كه حائز اهميت و قابل توجه است.

  اعالم آمادگي دوحه براي وساطت ميان تهران و رياض
نماينده ويژه وزير خارجــه قطر تأكيد كرد كه كشــورش آماده 
ميانجيگري بين ايران و عربستان اســت. به گزارش ايسنا به نقل 
از روزنامه وطن، مطلق القحطاني، نماينده ويژه وزير امور خارجه 
قطر تأكيد كرد كه دوحه آماده ميانجيگري ميان ايران و عربستان، 
و عربستان و تركيه اســت كه اين اقدام در راستاي حل منازعات 
منطقه است. القحطاني گفت: اگر از نظر اين كشورها دوحه مي تواند 
نقش ميانجيگري را ايفا كند، ما نيز آماده هستيم. روابط دوستانه 
ميان اين كشورها به ويژه كشورهاي مهم و اساسي مانند عربستان، 

ايران و تركيه به سود همه خواهد بود.

  فعاليت تحقيق و توســعه طراحي سوخت جديد 
رآكتور تهران

كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان هاي 
بين المللي در وين، گفت: فعاليت تحقيق و توسعه براي طراحي نوع 

ارتقا يافته سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران، آغاز شد.
وي با اشاره به اينكه مديركل آژانس با انتشار گزارشي، موضوع را به 
اطالع كشورهاي عضو رسانيد، گفت: اين فعاليت در 3مرحله انجام 
مي شــود و در مرحله اول آن، اورانيوم فلزي با استفاده از اورانيوم 

طبيعي توليد مي شود.

 بازگشت طرح اصالح قانون انتخابات 
شوراها به كميسيون

بهارستان با رأي به كليات طرح اصالح قانون انتخابات شوراهاي 
شهر و روستا به چندوچون برگزاري اين انتخابات و روند بررسي 

صالحيت كانديداهايش وارد شد.
با پايــان بررســي جزئيات طــرح اصــالح قانــون انتخابات 
رياســت جمهوري، نمايندگان به طرح اصالح قانون انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا ورود كردند و با تصويب كلياتش، 
طرح را براي تدوين جزئيات دقيقتر به كميسيون شوراها و امور 

داخلي به عنوان كميسيون تخصصي ارجاع دادند.
 درصــورت تصويب نهايي ايــن طرح گرفتن آزمــون كتبي از 
داوطلبان از ســوي وزارت كشــور، تكميل پرسشنامه از سوي 
داوطلبان و تغيير در تركيب هيأت نظارت بر انتخابات شــوراها 
به شرايط ثبت نام در انتخابات شوراهاي اسالمي اضافه مي شود. 
همچنين در كنار گزارش ها و تأييديه هــاي مراجع چهارگانه 
يعني قوه قضاييه، وزارت اطالعات، نيروي انتظامي و ســازمان 
ثبت احوال كه تاكنون در احراز صالحيــت كانديداها اثرگذار 
بودند، اطالعات سپاه پاســداران نيز به مراجع استعالمي اضافه 
خواهد شد و گزارشات اين نهاد كه تا پيش از اين در روند احراز 
صالحيت ها غيررسمي خوانده مي شد، وجاهت قانوني و رسمي 
خواهد يافــت. طراحان اين طرح معتقدنــد هدف اصلي طرح، 
جلوگيري از انحرافات شوراها و نظارت بر عملكرد ۴ساله آنها و 
تشكيل شورايي كارآمد است. هرچند عزم مجلس رساندن اين 
طرح به انتخابات ششمين دوره شوراهاي شهر و روستا بود كه 
قرار است 28خردادماه سال آينده برگزار شود،  ورود بهارستان به 
فصل بودجه نويسي سبب شد مجلس فرصت الزم براي پرداختن 
به جزئيات اين طرح را نداشته باشد و ورود به آن را به ابتداي سال 

آينده موكول كند.

 آزمون از داوطلبان و استعالم از اطالعات سپاه 
تقويت نظارت بر انتخابات و عملكرد شــوراها، قانون نويســي 
براي توانمندي اداره امور شــهرها، قانون نويسي براي ممانعت 
از بروز تخلفات اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا، ازجمله 

مهم ترين ادله موافقان براي تصويب كليات اين طرح بود.
در آغاز بررسي اين طرح علي حدادي، سخنگوي كميسيون امور 
داخلي و شوراها در توضيح گزارش كميسيون مطرح كرد: اين 
طرح در جلسات متعددي با حضور كارشناسان مركز پژوهش ها 
و مســئوالن دســتگاه هاي ذيربط مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفته است. يكي از موارد ديده شده در اين طرح نظارت در قبل 
و هنگام ثبت نام داوطلبان است؛ به طوري كه 6 ماه قبل از ثبت نام 
داوطلبان بايد در آزموني كه از سوي وزارت كشور برگزار مي شود 
شركت كنند؛ البته اين آزمون براي دوره ششم انتخابات شوراها 
اجرايي نيســت. وي در ادامه تصريح كرد: تكميل پرسشنامه از 
ســوي داوطلبان و تغيير در تركيب هيأت نظارت بر انتخابات 
شوراها از ديگر مواردي اســت كه در اين طرح ديده شده است. 
همچنين اطالعات سپاه پاسداران نيز به مراجع استعالمي اضافه 
شده اســت. هدف اصلي طرح، جلوگيري از انحرافات شوراها و 
نظارت بر عملكرد چهارساله آنها و تشكيل شورايي كارآمد است.

 موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟
به دنبال قرائت گزارش كميسيون شــوراها، نوبت به موافقان و 
مخالفان طرح رسيد. موافقان كليات طرح اصالح قانون انتخابات 
شوراهاي اسالمي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در شوراها 
بر ضرورت اصالح قانون و تقويت بعد نظارتي تأكيد داشــته و 
مخالفان كليات اين طرح بر ضرورت تقويت جايگاه مجلس در 

بعد نظارت بر انتخابات و عملكرد شوراها تأكيد كردند.
چنانچه غالمحسين رضواني، نماينده تهران در موافقت با كليات 
اين طرح بيان كرد: در اين چند ســال تخلفات متعددي اتفاق 
افتاده است كه بيانگر اين اســت كه بايد نظارت بهتري هم در 
دوران قبل از انتخابات، هم حين انتخابات و هم بعد از استقرار 
شوراها صورت گيرد. درنظر گرفتن آزمون براي كانديداها منجر 
به اين مي شود تا افرادي كه صالحيت الزم را دارند وارد شوراها 
شوند. به گزارش خانه ملت، فاطمه مقصودي، نماينده بروجرد 
موافق دوم اين طرح نيز بيان كرد: ما در اصالح قانون انتخابات 
شوراهاي كشــور به دنبال چند مســئله مهم هستيم كه يكي 
از آنها نظارت بر انتخابات شــوراها و نظارت بر عملكرد ۴ساله 
شوراهاست. ما شاهد ناكارآمدي در عملكرد شوراها هستيم. وي 
ادامه داد: مجلس شوراي اسالمي وظيفه نظارتي را برعهده دارد. 
اگر خروجي درست نيست شــايد نحوه نظارت صحيح نيست. 
ما شاهد هستيم كه امروز برخي شــوراها را سياسي مي كنند، 
درحالي كه شوراها بايد به دنبال حل مشكالت مردم باشند. اتفاقا 
در اين طرح بعد نظارتي مجلس شــوراي اسالمي تقويت شده 
است. ســيدغني نظري خانقاه، نماينده خلخال در مخالفت با 
كليات اين طرح بيان كرد: شوراها به عنوان نماد مردم ساالري در 
جمهوري اسالمي ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند. بنده 
بر اين باور هستم كه بر صالحيت كانديداها بيش از آن چيزي 
كه در اين طرح پيش بيني شده سختگيري شود. تخلفاتي كه در 
شوراهاي اســالمي رخ مي دهد باعث مي شود تا به آبروي نظام 
لطمه وارد شود. از نظر بنده بيش از اين، هم قبل از انتخابات و هم 
در عملكرد شوراها نظارت صورت بگيرد. بايد صالحيت حرفه اي 
افراد با جديت مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بايد به شوراهاي 
روستاها كه با اخالص در جهت حل مشكالت مردم بدون هيچ 

چشم داشتي در تالش هستند نگاه حمايتي در قانون شود.
غالمرضا نوري قزلجه، نماينده بستان آباد ديگر مخالف اين طرح 
نيز گفت: مسيري كه در اين طرح پيش گرفته شده در بعد تداوم 
نظارت نيست و همچنين ساختار و زيرساخت هاي آن نيز ديده 
نشده است. يكي ديگر از مطالبي كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
اين است كه وظيفه مجلس شوراي اسالمي است كه بر انتخابات 
و عملكرد شوراها نظارت كند، اما در اين طرح وظيفه را برعهده 
مجلس گذاشــته و از اختيارات مجلس شوراي اسالمي كاسته 

است اين يك اشكال اساسي است.

چكش كاري طرح در كميسيون تخصصي 
درنهايت به دنبال اظهارنظر موافقان و مخالفان كليات اين طرح 
به تصويب مجلس رسيد. محمدباقر قاليباف رئيس مجلس پس 
از رأي نمايندگان بــه كليات اين طرح تأكيد كــرد: با توجه به 
حساسيت موضوع و پيشنهادات مطروحه، اين طرح به كميسيون 
شــوراها بازمي گردد تا پس از چكش كاري و اصالحات، مجددا 
براي بررسي جزئيات به صحن مجلس شوراي اسالمي ارائه شود.

همایشاصولگرایانامروزبرگزارميشود
پرويز سروري، دبير شوراي ائتالف نيروهاي انقالب اســالمي در گفت وگو با ايسنا، اعالم كرد: 
پنجشنبه اين هفته)امروز( و به منظور انســجام نيروهاي انقالب و نيز ارائه راهكار براي حل 
مشكالت مردم و جامعه همايش روساي ائتالف سراسر كشور با حضور نخبگان و جوانان انقالبي 
برگزار مي شود. سروري در اين رابطه بيان كرد: اميدوار هستيم نيروهاي دلسوز و عالقه مند به 
انقالب با تجربه اي كه در چندسال اخير به دست آورده اند به رويكرد وحدت محور خود ادامه دهند.

ث
مك

 مذاكرات كره با ايران شكســت 
خورد. اين خبــري بود كه ديروز ديپلماسی

وزارت خارجه كره جنوبي درباره 
نتايج سفر قائم مقام اين وزارتخانه به تهران منتشر 
كرد. وزارت امورخارجه كره جنوبي در عين حال 
از تداوم گفت وگوها ميان تهران و ســئول براي 
حل وفصل مسئله دارايي هاي بلوكه شده ايران در 
كره و همچنين آزادي نفتكش توقيف شــده 

كره اي در خليج فارس خبر داد.
در اين بيانيه مطبوعاتي آمده اســت: از طريق 
رايزني هاي چند جانبه با مقامات ارشد ايراني، 
كره جنوبي و ايران با هم همكاري خواهند كرد تا 
راه حل هاي سازنده و سريعي را براي موضوعات 
موجود براساس دوستي ديرينه ميان 2 كشور 
تعيين كنند. بنابر اين گزارش، چوي جونگ كان 
معاون اول وزيــر امورخارجه كره جنوبي كه در 
هفته جاري به تهران سفر كرده بود، ديدارهايی با 
مقامات ارشد ايراني ازجمله محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه و كمال خرازي رئيس شوراي 
راهبردي روابــط خارجي ايران، ســيدعباس 
عراقچي معاون سياسي وزير خارجه و عبدالناصر 
همتي رئيس بانك مركزي ايران داشت. به نوشته 
روزنامه هانكيوره، چوي يانگ سام، سخنگوي 
وزارت امورخارجه كره جنوبي مدعي شــد كه 
معاون وزير امورخارجه اين كشور پاسخ روشني 
از ســوي ايران در رابطه با نفتكش توقيف شده 
كره اي دريافــت نكرده اســت. وي كه در يك 
نشست خبري در اين باره سخن مي گفت، افزود: 
ايران بر موضع قبلي خود درخصوص دسترسي به 
دارايي هاي بلوكه شده خود در حساب هاي بانكي 

كره اي تأكيد كرده اســت. وي در ادامه مدعي 
شد: ايران اميدوار بود بتواند از طريق تسهيالت 
كوواكس، واكسن كوويد-19 خريداري كند و 
از ما خواست تا از پول مسدود شده براي اين كار 
استفاده شود. به نوشته هانكيوره، روشن نبودن 
پاســخ مقامات ايران به درخواست سئول براي 
آزادي اين كشتي احتماال بدان معني است كه 
بازداشــت خدمه آن براي مدتي ادامه خواهد 
داشت. نيروي دريايي سپاه پاسداران 15دي ماه 
در بيانيه اي از توقيف يك فروند شناور كره جنوبي 
با نام تجــاري هانكوك چيمــي به دليل نقض 
پروتكل هاي زيســت محيطي در خليج فارس 
خبر داد كه حامل 72۰۰تن مواد شيميايي نفتي 
بوده است. سفارت كره جنوبي در تهران 2روز بعد 

سالمت هر 2۰ملوان حاضر در اين كشتي را مورد 
تأييد قرار داد. مقامات كشورمان طي روزهاي 
اخير بارها تأكيد كرده انــد كه توقيف نفتكش 
كره اي موضوعي كامال فني بــوده و پرونده آن 
در دستگاه هاي مربوطه در حال پيگيري است. 
همچنين وزير امورخارجه ايران در ديدار با اين 
مقام كره اي آزاد شدن هرچه سريع تر پول بلوكه 
شده ايران در حساب هاي بانكي كره جنوبي را 
خواستار شد. كره اي ها در حالي حدود 9ميليارد 
دالر از پول هاي ايران را به بهانه تحريم هاي آمريكا 
بلوكه كرده اند كه ايران خواستار آزادي فوري اين 
پول و نيز دريافت سود آن شده است. كره اي ها 
نه تنها اجازه انتقال پــول را نداده اند كه حتي 
براي خريد كاالهاي اساسي مورد نياز ايران هم 

كارشكني كرده اند. پيشنهاد كره اي ها براي دادن 
تعدادي آمبوالنس و تست كرونا به ايران آنقدر 
مضحك بود كه خشم مقامات ايران را برانگيزد. 
در اين رابطه محمود واعظي، سخنگوي دولت 
گفت: به هيچ وجه خريدار چنين پيشــنهادي 
از آنان نبوديم، خودشان هم فهميدند كه  ايران 
محتاج چنين چيزي نيست و نه تنها ما با همه 
جنگ اقتصادي و فشارهايي كه تجربه كرديم، 
محتاج چند آمبوالنس نيســتيم بلكه پولي را 
مي خواهيم كه در آنجا مانده است. او در پاسخ 
به پرسشي درباره پول هاي بلوكه شده ايران در 
كره جنوبي تأكيد كرد: سفر معاون وزير خارجه 
كره جنوبي به ايران ســفري بود كــه از قبل با 
فشارهاي متعددي كه هم وزارت خارجه ما و هم 
بانك مركزي مان روي كره جنوبي آورده بودند، 

از  ماه قبل طراحي شده بود. 
دوســتان ما در وزارت خارجه و بانك مركزي 
خيلي محكم با اين مسئله برخورد كردند و آنان 
خودشان قول دادند كه بروند و پيگيري كنند تا 
پول ها آزاد شــود. رئيس دفتر رئيس جمهوري 
تصريح كرد: ما مقدمات كارهاي حقوقي الزم 
را در اين زمينه طراحــي كرده ايم و با توجه به 
مذاكرات انجام شده، اميدواريم كه در ماه آينده 
توفيقاتي حاصل شود. نه فقط راجع به پول هاي 
كره جنوبي بلكه پول هاي ما در جاهاي ديگر كه 
به دليل فشار آمريكا مسدود شده و اميدواريم در 
ماه هاي آينده آزاد شــود. حسن روحاني ديروز 
وعده داده بود كه در صورت آزاد شدن پول هاي 
بلوكه شــده ايران، قيمت دالر به 15 تا 16هزار 

تومان كاهش خواهد يافت.

 پيروزي اصولگرايان در انتخابات 
اسفندماه گذشته، خاطرشان براي احزاب

انتخابــات  رقابت هــاي 
رياست جمهوري1۴۰۰ را آسوده تر كرده است. 
عرصه برايشان آنچنان مهياست كه فعال نيازي به 
ائتالف نمي بينند و هيچ بعيد نيســت در غيبت 
احتمالي اصالح طلبان به رقابتي ميان خودشان 

بپردازند.
 اصولگرايان پاييز ســال91 يك ســال مانده به 
انتخابات رياســت جمهوري يازدهم ســازوكار 
انتخاباتي خود را با ائتالف ميان علي اكبر واليتي، 
محمدباقر قاليباف و غالمعلي حدادعادل بسته 
بودند و دي ماه سال95 تشكيالت جمنا را براي 
انتخابات رياست جمهوري96 راه انداختند. امسال 

اما گويا عجله اي ندارند.
 حركــت چراغ خامــوش انتخاباتــي امن ترين 
اســتراتژي براي مصون ماندن از نقد نامزدها تا 
آخرين لحظه ممكن اســت.  وقتي فشــار افكار 
عمومي نيســت نياز به معرفي نامزد و برنامه هم 
نيست. جامعه تاكنون رغبتي به انتخابات نشان 
نداده و اصولگرايان هم مثل اصالح طلبان نيازي 

نمي بينند مشت خودشان را باز كنند.
 اصولگرايان فعال در مرحله استمزاج از همه گروه ها 
و اقشار، رده و رسته و مناصب نظامي و مديريتي 
هســتند تا حداقل اقبال مردمي نسبت به اين 
نامزدها را هم سنجيده باشــند. شرايط جريان 
راست كشــور از اين منظر در مقايسه با ۴سال 
گذشته به مراتب بهتر بوده و كنج عزلت جريان 

رقيب هم فضاي تنفس آنها را بازتر كرده است. 
با فضــاي كنوني انتخابات حتــي به يك فضاي 

تمام عيار انتخاباتي بــراي رقابت هاي1۴۰۰ هم 
نياز ندارند. هر كدام از نامزدهايشان با حداقلي از 
مشاركت شانس رئيس جمهور شدن را دارد و از 
همين رو مثل گذشته دنبال اسامي بزرگ و نام 
و نشــان هاي آنچناني براي انتخابات 28خرداد 
سال بعد نيســتند. هيأت مديره اين تشكيالت 
هم دنبال نــام و چهره مطرح براي ايــن دوره از 
انتخابات نرفته است. هدايت سنتي اصولگرايان از 
انتخابات رياست جمهوري92 شكننده  شد و با يك 
پوست اندازي اساسي از انتخابات رياست جمهوري 

سال96 عرصه  را به نواصولگرايان واگذار كرد. 
 تجربــه شكســت آنهــا در 2انتخابــات 
رياست جمهوري گذشته بهانه ساختارشكني در 
جريان اصولگرايان را فراهم كرد تا قديمي ترهاي 
اين جريان را مجاب به بازنشستگي در پنجمين 

دهه انقالب موسوم به گام دوم انقالب كنند. 
پل ائتالف هاي سنتي اصولگرايان از انتخابات92 
با وحدت بي سرانجام علي اكبر واليتي، غالمعلي 
حدادعادل و محمدباقر قاليباف در هم شكست 
و آنهــا چاره اي جــز احداث يك پــل جديد در 
كنار پايه هــاي باقيمانده اين ميــراث قديمي و 
تاريخي خود نداشتند. قاليباف، واليتي و سعيد 
جليلي با نامــزدي همزمان خــود در انتخابات 
رياست جمهوري92 قدرت مانور اصولگرايان در 
ساختار قدرت سياســي را براي يك دوره ۴ساله 
به بايگاني سپردند و يك دوره بعد نيز محمدباقر 
قاليباف با تكرار يك تجربه آزمــوده با دلخوري 
مجبور به كناره گيري در حمايت از ابراهيم رئيسي 
شــد. ميزان مقبوليت درنظرســنجي ها شرط 
اصولگرايان براي كناره گيري همــه نامزدها به 

نفع يك نفر بود. 
در عمل اين قاعده هيچ گاه در انتخابات هاي 92 و 
96 شفاف و فصل الخطاب شان نشد و قاليباف در 

هر 2انتخابات يك بار با رأي مردم و ديگري با فشار 
جبهه مردمي نيروهاي انقالب موسوم به جمنا 
مجبور به ترك صحنه شد. رئيسي هم به عنوان 

نامزد باقيمانده آراي كافي نداشت.
قابل پيش بيني بود پايان رقابت هاي96 زمان باز 
كردن سفره دل نامزدهاي اصولگرا هم خواهد 
بود. محمدباقــر قاليباف كه خود را براســاس 
نظرسنجي ها پيشــتاز مي دانســت با انتشار 
بيانيه ها و برخي ســخنراني ها به هيأت مديره 
سياســي اصولگرايان تاخت و آبان96 در يك 
ســخنراني گفت: »اصولگرايان به مكتب امام 
معتقدند، اما اين جريــان كارنامه قابل قبول و 
قابل دفاعي ندارد و حتي در هدفگذاري و روش 
و ابزار هم بدسليقگي داشته است. نواصولگرايي 
با فرهنگ پدرخواندگي ســاخته نمي شــود؛ 
نواصولگرايي پدرخوانده نمي خواهد. هيچ كس 
ديگر حق ندارد به عنوان پيشكســوت جلوي 
بروز اين ظرفيت عظيم جوانان باانگيزه و پخته 

را سد كند.«
خيلي از اصولگرايان به اين صحبت هاي قاليباف 
تاختند، ولي بعدها همان جريان نواصولگرايي تازه 
متولد شده از بطن جريان راست به بازتوليد اين 
گفتمان پرداخت و قديمي ترهاي تشكيالت راست 
را مقصر شكست هاي قبلي عنوان كرد؛ ازجمله 
عزت اهلل ضرغامي، نامزد احتمالي انتخابات1۴۰۰ 
و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي كه اخيرا در 
مصاحبه اي گفته بود: »تصور من اين اســت كه 
1۴۰۰ پايان رفتار هاي قيم مآبانــه و پايان عمر 
پدرخوانده هاســت و ويژگي 1۴۰۰ اين اســت. 
رفتاري كه ما در طول اين سال ها ديديم به گونه اي 
اســت كه در 1۴۰۰ بچه هاي انقالب و هركس 
ظرفيت هــا را در خود براي رياســت جمهوري 
احساس مي كند، خواهد آمد و من فكر مي كنم 
رفتار هاي قيم مآبانه ديگر فرصت بازيگري پيدا 

نخواهند كرد.«
تابلوي جديد حركت براي پيشــبرد اين دوره از 
برنامه انتخابات رياســت جمهوري اصولگرايان 
نيز شعار »دولت جوان حزب اللهي« است كه از 
سخنان رهبر معظم انقالب در يك سال گذشته 
عاريت گرفته اند. از 5نامزد نهايي كه اصولگرايان 
تحت ســازوكار جبهه مردمي نيروهاي انقالب 
معرفي كرده بودند، جز محمدباقر قاليباف بقيه 
مجال چنداني براي رقابت هــاي1۴۰۰ ندارند. 

عليرضــا زاكانــي در رياســت جمهوري96 رد 
صالحيت شد و اكنون رئيس مركز پژوهش هاي 

مجلس است.
 مهرداد بذرپاش سال96 تا ستاد انتخابات وزارت 
كشور هم آمد و از ثبت نام منصرف شد. پرويز فتاح 
هم عمال در اين مدت بدنه حامي چشــمگيري 
به دست نياورده است و از گردونه نامزدهاي رده 

اول اصولگرايان بازمانده است.
 ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه نيز اگرچه در 
جمع اين 5نامزد حضور داشت و گمان نامزدي 
دوباره او بــراي انتخابات1۴۰۰ هــم مي رفت، 
اما برخي چهره هاي اصولگــرا از انصراف او خبر 
مي دهند؛ ازجمله محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه 
پيروان خط امام و رهبري كه به برنا گفته: »من 
يك ماه پيش با رئيســي صحبت كردم و ايشان 
به صورت جدي گفتند كه من نمي آيم.« عباس 
ســليمي نمين، چهره ديگر اصولگرا هم گفته: 
»براساس فهم مديريتي و سياسي بعيد مي دانم كه 
آقاي رئيسي وارد انتخابات شود.« با اين تركيب 
حذفي و انصرافي از آمارها عمال قاليباف تنها چهره 
باقيمانده از فهرست 5نفره نامزدهاي اصولگرا در 

انتخابات سال96 است.
 با افزايش احتماالت براي بيشترين ثبت نام ها 
از سوي ســرداران، قاليباف در انتخابات1۴۰۰ 
بايد با دوستان خود به رقابت بپردازد. چهره هاي 
تشــكيالتي و حزبي اصولگرا نيز با لجستيك و 
حمايت هاي ارگاني از قاليباف چاره اي جز قرار 
گرفتن در لشــكر همراهان او نخواهند داشت. 
او در انتخابات هــاي رياســت جمهوري8۴و 
92 در رقابت ها ثبت نام كرد و نتوانســت نظر 
اكثريــت اصولگرايــان را به خــود جلب كند 
و در ســال96 نيــز در نهايت به نفع رئيســي 
كناره گيري كرد.  تالش15ساله قاليباف براي 
منصب رياست جمهوري به احتمال با تاكتيك 
حلقه و محاصره رقبا طي اين ســال ها بيش از 
هر زماني قريب به پيروزي شــده است، رقباي 
جدي اش كنار رفته اند، ولي عرصه براي جوانان 
حزب اللهي جديــد از درون اصولگرايان نيز باز 

شده است.
 معلوم نيســت در ايــن ميدان جديــد رقباي 
حزب اللهي جوان قاليباف فرماندهي او را خواهند 
پذيرفت يا آرايش جديدي با نام هاي جديد را در 

گام دوم انقالب دنبال مي كنند.

پرونده كشتی توقيف شده كره و پول های بلوكه شده ايران باز ماند

در 2انتخابات گذشته رياست جمهوري، اصولگرايان در فاصله 
6 ماه مانده به انتخابات، سازوكار ائتالف را مشخص كرده بودند

شكستمذاكرهدیپلماتيكایرانوكره

اصولگرايانبيائتالف
 محسن تواليي

خبرنگار

پخش تلويزيونی مراسم عزاداری ايام فاطميه )س(
در حسينيه امام خمينی )ره(

دفتر مقام معظم رهبــري در اطالعيه اي 
اعالم كرد مراسم  عزاداري ايام فاطميه در 
حسينيه امام خميني)ره( به صورت عمومي 
برگزار نمي شــود و مشــروح برنامه هاي 
عزاداري در حضور رهبر انقالب اســالمي 
از شبكه هاي تلويزيوني پخش خواهد شد. 
متن اطالعيه دفتر مقــام معظم رهبري به 

اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن 
ايــام شــهادت صديقه كبــري حضــرت 

فاطمه زهرا سالم اهلل عليها به اطالع  مي رساند 
مراســم عزاداري آن بانوي بزرگ اسالم كه 
هر سال با حضور انبوه دلباختگان اهل بيت 
عصمت و طهارت عليهم السالم در حسينيه 
امام خميني)ره( برگزار مي شد، امسال به علت 
شــيوع ويروس كرونا و لــزوم رعايت كامل 
شيوه نامه هاي بهداشتي و مصوبات ستاد ملي 
مقابله با كرونا، بدون حضور جمعيت برگزار  
و مشروح برنامه هاي عزاداري در حضور رهبر 
معظم انقالب اســالمي )مدظله العالي( هر 
شب از شبكه  يك ســيما و ساير شبكه هاي 

تلويزيوني پخش خواهد شد.    

قائم مقام وزير امور خارجه كره در سفر به تهران مورد انتقاد مقامات ايرانی قرار گرفت.
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آلودگي هوا

جلسه رسيدگي به وضعيت 
آلودگي هواي تهران در مجلس

 2جلســه ميان مدیریت شــهري تهران و تعدادی از نمایندگان 
مجلس با موضوع آلودگي هوا برگزار شد؛ جلساتي كه در آن پيروز 
حناچي، شهردار پایتخت و مشاور او در امور مجلس و اعضاي شورا 
نيز حضور داشــتند. به گزارش همشــهري، پروانه مافي، مشاور 
شــهردار تهران در امور مجلس دراین باره گفت: در این جلسات 
شهرداري گزارش كاملي از اقدامات انجام شده ارائه كرده كه حاكي 
از عمل شهرداري به وظایفش بود، اما 23دستگاه دیگر در اجراي 
قانون هواي پاك مسئول هســتند. این دستگاه ها وظایف خود را 
عملي نكرده اند. پروانه مافي، مشاور شهردار تهران در امور مجلس 
توضيح داد: اگر ميزان گاز تحویلــي به نيروگاه ها از 7۰ميليون به 
12۰ميليون افزایش پيدا كند، بســياري از آلودگي ها كه ناشي از 

گوگرد موجود در گازوئيل است كاهش پيدا مي كند. 
مافي ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به سوخت تحویلي به وزارت 
نيرو اســت كه گفته شده این سوخت اســتاندارد نيست و باید با 
استفاده از فيلتر، كيفيت سوخت كنترل شود. به گفته مافي، یكي از 
مصوبات مربوط به ممانعت از ورود كاميون ها و ماشين هاي سنگين 
كه ســوخت گازوئيل غيرنرمال دارند به كالنشهرها و به خصوص 
شهر تهران بود. همچنين مقرر شد سوخت مازوت در نيروگاه ها 
متوقف شود كه در این زمينه مشكالتي وجود داشت كه متوليان 

مطرح كردند.
 مافي افزود: هر چند این مسئله در جلسه مطرح نشد، اما بخشي 
از این موضوع نيز مربــوط به همين كاهش مصــرف مازوت در 
پاالیشگاه ها و نيروگاه هاست كه ایجاد مشكل كرده است. بخشي 
از آلودگي هواي تهــران به مصرف برق مزارع اســتخراج رمزارز 
بازمي گردد. این مزارع زیر زميني نيستند، قطعا باید وزارت نيرو 
براي نظارت بر آنها دقت ویژه اي داشــته باشــد. مشاور شهردار 
تهران گفــت: البته بخشــي از اقدامات خــارج از اختيارات این 
دستگاه هاســت. به طور مثال تعویض كاتاليســت )فيلتر هوا( در 
تاكسي ها یا ممنوعيت ورود ماشــين هاي سنگين. پيشنهادهاي 
خوبي مطرح شد و یكي از پيشنهادهاي شهرداري به خودروسازان 
این بود كه براي فيلتر هوا اقدام كنند. ممكن است نصب كاتاليست 
هزینه بر باشد، اما این اقدام براي ســالمت جان شهروندان مهم 

است.
همچنين رئيس كميســيون ســالمت، محيط زیست و خدمات 
شهري شوراي شــهر تهران نيز از رایزني شــوراي شهر و مجلس 
براي تخصيص بودجه مناسب به شــهرداري به منظور جلوگيري 
از آلودگي هوا خبر داد و گفت: شــرایط تهران بســيار خطرناك 
است و باید هر چه زودتر با متوقف شدن سوخت مازوت و انتشار 
آالینده ها اقدام جدي در این باره انجام گيرد. زهرا صدراعظم نوري، 
رئيس كميسيون سالمت، محيط زیست و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران گفت: با توجه به دستگاه ها، اندازه گيري و نتایجي كه 
حاصل مي شــود وضعيت تهران اصال مناسب نيست. روز گذشته 
8دستگاه سنجش آلودگي هوا باالتر از2۰۰ بوده است. این شرایط 
بسيار خطرناك است و باید هرچه زودتر اقدام جدي انجام بگيرد. 
او ادامه داد: مادامي كه شرایط اینورژن )وارونگي دما( وجود دارد 
و جریان باد برقرار نيســت، تنها راه این است كه انتشار آالینده ها 
متوقف شود.  اگر نيروگاه یا پاالیشگاهي در حال سوزاندن مازوت 
است، راه حل این است كه ســوختن مازوت متوقف شود. به گفته 
نوري، خسارات ناشي از آلودگي خيلي زیاد است و باید ترددها كم 
و سوخت مازوت نيروگاه ها و پاالیشگاه ها صفر شود و از گاز استفاده 
كنند. باید تعدیل ایجاد شود تا در شرایط وارونگي دما انتشار كاهش 
پيدا كند كه شرایط قابل تحمل باشد. او درباره تعطيلي تهران نيز 
گفت: یكي از راه ها تعطيلي اســت. اگر فعاليت ها كم و از سوختن 
مازوت نيز جلوگيري شود، مي توان بدون تعطيلي هم از آلودگي 

هوا جلوگيري كرد.

خبر

ترسيم سيماي تهران يك قرن گذشته 
در سال1400

وبينار دستاوردها و توســعه همكاري مراكز پژوهشي شوراهاي 
اســالمي مراكز اســتان ها، با حضــور رئيس مركــز مطالعات و 
برنامه ریزي شهري و روســتایي وزارت كشــور و روساي مراكز 
پژوهشي شوراهاي اسالمي اســتان ها برگزار شد. محمدحسين 
بوچاني، رئيس مركز مطالعات و برنامه ریزي شــهر تهران در این 
وبينار گفت: سال آینده كشور وارد قرن جدید مي شود و از این رو 
الزم است تا تحوالت یكصد سال اخير شهرها در حوزه هاي مختلف 

مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
به گزارش همشهري، شرایط كنوني ناشي از پاندمي كرونا عمده 
كاركرد و عملكرد حوزه هاي اجرایي و عمراني شهر را مختل كرده 
است. یكي از راهكارهاي بازگرداندن شهرها به شرایط اوليه و تداوم 
فعاليت ها، به اشتراك گذاري تجاربي است كه شهرها در مقابله با 

این بيماري به دست آورده اند. 
بوچاني با تأیيد این مطلب گفت: »كرونا به ما نشــان داد در اداره 
شهرها هر چند دستاوردهاي بزرگي داشته ایم، اما براي برون رفت 
از این بحران فراگير چاره اي جز تحقيق و خردورزي بيشتر نداریم. 
در پایان قرن قرار داریم و ســال آینده وارد قرن جدید مي شویم؛ 
بنابراین بررسي 1۰۰سال گذشته شهر تهران دیدگاه هاي جالبي 
را به ما مي دهد كه از منظر پژوهشي بســيار تأثيرگذار است.« او 
ادامه داد: »اكنون حدود 16عنــوان مطالعاتي در مركز مطالعات 
و برنامه ریزي شــهر تهران در دســتور كار قرار گرفته است و اگر 
در چند ماه باقي مانده این مطالعات به ســرانجام برسد، سيماي 
تمام نماي شــهر را در طول یك قرن اخير به ما نشــان مي دهد و 
ایران14۰۰ دستمایه خوبي اســت تا تحوالت در شهرها به دقت 

مورد توجه قرار گيرد.«

براي نخستين بار رخ مي دهد

سرمايه بخش خصوصي در راه مترو
 معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران: با رایزني هاي صورت گرفته ساخت و بهره برداري از 15رام قطار 7 واگنه 

از طریق مشاركت عمومي- خصوصي انجام مي شود

 بهره برداري از 600شعبه شهروند
 در 1400

 شهروند طي سال آینده بيش از 6۰۰شعبه از فروشگاه هاي 
خود را در سطح كشور به بهره برداري مي رساند؛ این خبري شهروند

بود كه مدیرعامل شركت شــهروند در نشست مشترك  با 
عبدالحميد امامــي، معاون مالي و اقتصاد شــهري شــهرداري تهران، 

اعالم كرد. 
به گزارش همشهري، در این نشست، امامي در تشریح چشم انداز پيش 
روي فروشگاه هاي شهروند گفت: »یكي از مهم ترین مولفه ها براي تحقق 
اهداف شهروند، توسعه اســتراتژیك فروشگاه هاست. همچنين در عصر 
حاضر دنيا به سمت زندگي دیجيتال پيش مي رود و در چنين شرایطي كه 
رقبا بخش زیادي از توجه خود را به فروش غيرحضوري متمركز كرده اند 
باید بتوانيم با بازار دیجيتال پيش برویم و فروش مجازي را بيش از پيش 

گسترش دهيم.«  
وحيد كریمي، مدیرعامل شركت شــهروند نيز با اشاره به برنامه توسعه 
فروشگاه هاي شــهروند گفت: »توسعه فروشگاه هاي شــهروند در سایر 
استان هاي كشور با جدیت در حال پيگيري است و این نوید را مي دهيم 
شهروند طي سال آینده بيش از 6۰۰شــعبه از فروشگاه هاي خود را در 
سطح كشــور به بهره برداري مي رســاند. طبق برنامه ریزي انجام شده، 
چشم انداز شهروند این است كه ميزان ســطح فروش خود را به دوبرابر 
ميزان فعلي افزایش دهد و ظرف مدت 3ســال تعداد شــعب خود را به 

66۰شعبه برساند.«
او افزود: »با مسئوالن استان هاي البرز، همدان و قزوین رایزني هایي انجام 
شده و با شروع سال14۰۰ فروشگاه هاي شــهروند در قالبي جدید و در 
سطح كالن به شــهروندان خدمات دهي خواهند داشت. وحيد كریمي، 
مدیرعامل شركت شهروند در بخشي دیگر از صحبت هاي خود با اشاره به 
اهميت ورود شهروند به بازار سرمایه اشاره كرد و گفت: براساس تكليف 
مدیریت شهري و تأكيد شهردار تهران مقدمات الزم براي ورود شهروند 

به بازار سرمایه آغاز شده است.«

  براي نخســتين بار در تاریخ شركت 
مترو، تامين 1۰5دســتگاه واگن از گزارش

طریق مشاركت عمومي- خصوصي 
صورت مي گيــرد. پيــش از این هيــچ گاه بخش 
خصوصي در شركت مترو چنين سرمایه گذاري اي 
نداشته و قرار است در آینده اي نزدیك این اتفاق رخ 
دهد؛ اتفاقــي بي ســابقه در دوراني كــه دولت و 
شهرداري تهران براي تامين بودجه توسعه مترو با 
مشــكالت فراواني روبه رو شده اند. چنان كه فروش 
حاصل از اوراق مشاركت كه یكي از راه هاي تامين 
مالي در شــركت متــرو به حســاب مي آیــد، با 
پيچيدگي هاي زیادي مواجه بوده و به همين دليل، 
ورود بخش خصوصي با كمك دولت مي تواند بخشي 
از این مشكالت را برطرف كند. معاون حمل ونقل و 
ترافيك شــهرداري تهــران در ایــن رابطه گفت: 
»همانطور كه بارها عنوان شــده كمبــود ناوگان 
حمل ونقل ریلي درون شهري، یكي از گلوگاه هاي 
اصلي و موانع پيش روي حصول بهره وري حداكثري 
از ظرفيت شــبكه مترو تلقي مي شــود. در شرایط 
كنوني كه شهرداري تهران با تنگناهاي شدید مالي 
مواجه بوده و از منابع بودجه عمومي كشور هم عمال 
بي بهره است، یكي از راهكارهاي نوین تامين منابع 

مالي، جذب مشاركت بخش خصوصي است.«
 سيدمناف هاشمي ادامه 
داد: »از ســوي دیگــر، 
بسترهاي قانوني خوبي 
جـهــــت تشــویــق 
ســرمایه گذاران ایــن 
بخش در قانون بودجه 
سنواتي كشور مهياســت كه از آن جمله تبصره19 
قانون بودجه ســال1399 اســت. طبق این تبصره 
قانوني، تامين مالي طرح هــاي جدید، نيمه تمام و 
آماده بهره برداري با اســتفاده از روش مشــاركت 
عمومي - خصوصي موسوم به PPP و از محل بودجه 
عمومي كشور در قالب كمك بالعوض، وجوه اداره 
شده و یارانه سود تسهيالت امكان پذیر شده است.« 
تبصره19 چندین سال اســت كه در قانون بودجه 
لحاظ شده، اما براي نخستين بار است توسعه متروي 
تهران از طریق این تبصره در دستور وزارت كشور 
قرار گرفته است. البته در وزارت كشور كارگروهي 
براي این فعاليت تشكيل شده است. ليال موسوي، 
مدیر ســرمایه گذاري شــركت مترو در این باره به 
همشهري مي گوید:  »این كارگروه در وزارت كشور 
حدود یك ماه پيش براي نخستين بار تشكيل شد و 
نخستين دستور نيز مترو بود كه در واقع ما توانستيم 
موافقت اوليه را بگيریم. یك هفته قبل نيز فراخوان 
ســرمایه گذاري را تهيه كردیم. در واقع شــركت 
مترو مي خواهد 1۰5دستگاه واگن خریداري كند 
و از طریق اوراق مشــاركت و ... بودجه آن را تامين 
مي كند، اما حاال قانون اجــازه مي دهد كه بودجه 

تامين واگن مترو از طریق بودجــه دولت و بخش 
خصوصي ساخته شود.« 

30 به 70
بــراي تامين 1۰5واگــن مترو بــه روش تملك و 
بهره برداری )BOO( نياز به تامين بودجه است كه 
طبق تبصره19، 3۰درصد را دولت متقبل مي شود 
و 7۰درصد نيز به عهده ســرمایه گذار خواهد بود. 
اكنون این پرسش مطرح است كه بخش خصوصي 
با چه انگيزه اي باید از این طرح اســتقبال كند؟ در 
این شكل مشــاركت، آورده ســرمایه گذار بخش 
خصوصي، 7۰درصد كل هزینه هاي برآورد شــده 
بوده و بازگشــت اصل و سود ســرمایه آن تا سقف 
3۰سال از محل درآمد مستقيم فروش بليت و سایر 
درآمدهاي جانبي محقق خواهد شد. این درآمدهاي 
جانبي عمدتا شامل درآمد حاصل از ماده12 قانون 
رفع موانــع توليد رقابت پذیر و ارتقــاي نظام مالي 
كشــور)ازمحل صرفه جویي سوخت( و درآمدهاي 
محيطي مانند تبليغات و استفاده از فضاهاي تجاري 
ایستگاه ها خواهد بود. هاشمی، معاون شهردار تهران 
به مذاكرات متعدد صورت گرفته با ســازمان هاي 
باالدستي ازجمله وزارت كشــور، سازمان برنامه و 
بودجه و سازمان شــهرداري ها و دهياري ها اشاره 
كرد و گفت: »به موجب رایزني هاي گسترده انجام 
شــده در ماه هاي اخير، مصوبه كارگروه واگذاري 
ماده27 جهت جذب منابع بالعوض دولتي به ميزان 

3۰درصد ارزش ریالي هر پروژه اخذ شده است. از 
همين رو شركت متروي تهران در نظر دارد به منظور 
جبران بخشــي از كســري ناوگان یكي از خطوط 
اعالمي خود، از طریق مشاركت عمومي- خصوصي 
براي تامين مالي، ســاخت و بهره برداري از 15رام 

قطار 7واگنه اقدام كند.« 
مدیر سرمایه گذاري شــركت مترو نيز عنوان كرد: 
»3۰درصــد از بودجه عمومي دولــت در 3 حالت 

مي تواند اجرا شــود؛ كمك بالعوض، یارانه ســود 
تسهيالت و وجوه اداره شــده. در واقع اینها روش 
تامين مالي اســت كه دولت به آن پروژه ها در قالب 
مشاركت عمومي - خصوصي با مدل هاي پيشنهادي 
ســرمایه پذیر ورود مي كند.« او ادامه داد:  »بخش 
خصوصي در ازاي ســرمایه گذاري براي بازه 2۰ تا 
3۰ساله فعاليت بهره برداري خود را در مترو شروع 
مي كند و طي این مدت هرچــه كه بليت فروخت، 

محمود مواليي
خبر نگار

   سيدآرش حسيني ميالني، عضو شوراي شهر تهران 
 يكي از راهكارهاي كاهش آلودگي هوا، توسعه حمل ونقل عمومي به ويژه حمل ونقل 
ريلي )مترو( است. ميانگين بهره وري از خطوط مترو در تهران 10سال است، به اين 
معنا كه پس از شروع عمليات عمراني حدود 10 سال طول مي كشد تا نخستين 
ايستگاه مترو بهره برداري شود و 25سال هم طول مي كشد تا عمليات عمراني كل 
خط تمام شــود. علت طوالني بودن زمان بهره وري به هزينه هاي باال و سنگين 
بازمي گردد كه شهرداري به تنهايي از عهده تامين آن بر نمي آيد و دولت بايد به 
تعهداتش عمل كند. با توجه به پيشرفت و توسعه در 7خط متروي تهران، ظرفيت 
حمل 8ميليون مسافر ايجاد شده اما اكنون با ظرفيت 2ميليون مسافر فعاليت مي كنند چون واگن كافي وجود 
ندارد. در بخش مترو اگر خطوط به طور كامل ساخته و تمام ايستگاه ها هم بهره برداري شوند وقتي واگن كافي 
نباشد، عمال ظرفيت پذيرش ايجاد نمي شود. وزارت كشور متعهد به تامين 630واگن شده اما به دليل تحريم ها 
اين كار به تأخير افتاده است و در شرايط كنوني هيچ تناسبي بين جمعيت و ناوگان حمل ونقل عمومي وجود 
ندارد و از اين رو زمينه براي استفاده از وســايل ديگر حمل ونقل مانند استفاده از خودروهاي شخصي فراهم 
مي شود و پديده آلودگي رخ مي دهد. با توجه به اينكه حمل ونقل عمومي وظيفه حاكميتي است پس چرا سهم 
آن از بودجه ملي كشور كم اســت؟ به نظر مردم در اين مورد مطالبه گر هســتند و مطالبات آنها بايد توسط 

نمايندگان با جديت بيشتر پيگيري شود.

سهم اندك حمل ونقل عمومي از بودجه ملي

درپي انتشار خبر احضار شهرداران 2منطقه تهران به دستگاه قضا، 
شهردار پایتخت در رشته تویيتي نوشت: »مدیریت فعلي شهرداري 
همواره در برخورد با فساد پيشتاز و پيشقدم بوده  است و همانگونه 

كه بارها اعالم  كرده ایم درصورت كشف اســناد فساد و یا دالیلي 
مبني بر تخلف و یا ارائه مســتندات از سوي نهادهاي ذي صالح، 
شهرداري تهران تابع قانون است و سریعاً وارد عمل خواهد  شد.«  

واكنش شهردار تهران به خبر احضار شهردار 2 منطقه

پريسا اميرقاسم خاني
خبر نگار

 نشست خبري رئيس شوراي عالي استان ها در 
ساختمان دوم شوراي عالي استان ها برگزار شد. شورا

در این نشســت، عليرضا احمدي گفت: یكي از 
وظایف شوراي عالي اســتان ها ارائه طرح به مجلس شوراي 

اسالمي است. 
هم اكنون 3طرح در زمينه فضاي سبز، طرح مدیریت یكپارچه 
شــهري و روســتایي و ماليات بر خانه هاي خالي به مجلس 
ارائه شده اســت كه در حال بررسي اســت. او ادامه داد: اگر 
شوراي عالي اســتان ها در مســير خود قدم بردارد مي تواند 
مجلس دوم باشــد؛ زیرا تنها 2دســتگاه مي توانند الیحه و 
طرح به مجلس ببرند كه شوراي عالي اســتان ها یكي از این 

دستگاه هاست.
 رئيس شوراي عالي اســتان ها درباره عدم رسيدن شوراها به 
جایگاه واقعي خود گفت: دســتگاه هاي دیگري هم داریم كه 
به جایگاه واقعي خود نرسيده اند، اما شــورا ها بيشتر از همه 
دستگاه ها با این مشكل روبه رو شد؛ یكي از دالیل این موضوع، 

تاسيس دیرهنگام شوراهاست. این نهاد تقریبا 2۰ سال دیرتر 
از موعد مقرر شروع به كار كرده است؛ از سوي دیگر در قانون 
شوراها نقص زیادي داریم و ما با اصالح قوانين شوراها كامال 

موافق هستيم.

بودجه شوراي عالي استان ها پاسخگوي نيازها نيست
او درباره بودجه شــوراي عالي اســتان ها گفت: شوراي عالي 
استان ها ردیف بودجه مخصوص دارد، اما بودجه اي كه به ما 
اختصاص یافته پاسخگوي نيازهایمان نيست و همه آنها صرف 
حقوق كاركنان مي شود. تمام اقدامات ما در بحث هزینه كرد 
بودجه شفاف است و نياز نيست درباره آن من از پشت تریبون 
بگویم. شــما هركدام مي توانيد با مراجعه به منابع از بودجه 

اطالع پيدا كنيد.  
او درخصوص تشكيل شوراهاي راهبردي شوراي عالي استان ها 
گفت: در شوراي عالي استان ها 11شوراي راهبردي تشكيل 
شده است. این شوراها متشكل از نمایندگان مجلس و مدیران 
دستگاه هاي اجرایي اســت.  احمدي افزود: براي ساماندهي 
شوراها و اینكه از جمعيت شوراها به تفكيك روستاها و شهرها 
اطالع داشته باشيم، سامانه جامع شوراهاي اسالمي سراسر 

كشور را راه اندازي كرده ایم. در این سامانه اسامي تمام اعضاي 
شوراهاي اسالمي سراسر كشور از شــوراهاي روستا، بخش، 
شهر، شهرستان و اســتان به اضافه دهياري ها و شهرداري ها 

وارد شده است.

طرح جامع مديريت يكپارچه شهري براي آلودگي هوا 
رئيس شوراي عالي اســتان ها درباره آلودگي هواي تهران و 
نقش شوراي عالي استان ها در كاهش این آلودگي نيز گفت: 
كميسيون سالمت محيط زیست و خدمات شهري و روستایي 
شوراي عالي استان ها طرحي را در زمينه آلودگي هوا تبيين 
كرده كــه آن هم طرح جامــع مدیریت یكپارچه شــهري و 

روستایي است.

راه مقابله با كوه خواري
 احمدي درباره الیحه فضاي سبز و كوه خواري افزود: سرانه هر 
فرد در حوزه فضاي سبز اهميت بسياري دارد. بسياري از منابع 
طبيعي ما با ساخت وساز از بين مي روند. یكي از دالیل عمده 
ما این است كه مسكن را به صورت كاالي سرمایه اي دیده ایم. 
سياست دولت باید به سمتي برود كه مسكن كاالي سرمایه اي 
نباشــد. براي جلوگيري از كوه خواري باید نگاه سرمایه اي به 

مسكن از بين برود.

توسعه حمل ونقل عمومي نيازمند هوشمندي نمايندگان 
مجلس و دولت است

رئيس شوراي عالي استان ها درباره نوسازي و توسعه حمل ونقل 
عمومي شهر تهران هم گفت: دولت باید پاسخگوي نيازهاي 
حمل ونقل عمومي در تهران باشــد. شــوراي عالي استان ها 
نمي تواند یك طرح مختص حمل ونقل شهر تهران به مجلس 
ببرد؛ بنابراین بحث مشكالت حمل ونقل عمومي شهر تهران 
مسئله اي نيست كه با یك طرح شوراي عالي استان ها برطرف 
شود، بلكه نيازمند هوشــمندي نمایندگان مجلس و اعضاي 

دولت است. 

رئيس شوراي عالي استان ها:

با اصالح قوانين شوراها موافق هستيم

   شهرداري ها بايد درآمد پايدار داشته باشند
رئيس شوراي عالي استان ها با اشاره به درآمد شهرداري ها گفت: از درآمد پايدار شهري نمي توان غفلت كرد. براي ارائه خدمات نيازمند 
اعتبار هستيم. امروز دولت بايد به نوعي سياستگذاري كند كه شهردارها بتوانند شهر خود را اداره كنند و اميدواريم دولت در اين زمينه 
برنامه داشته باشــد. او ادامه داد: زماني كه ما ماده100 را اصالح  مي كنيم بايد جايگزيني براي درآمد شهرداري ها داشته باشيم. ما بايد 
شهرداري ها را به سمتي ببريم كه نيازي به درآمد ماده100 نداشته باشند. اكنون از 9درصد ماليات بر ارزش افزوده يك درصد سهم ورزش 
و سالمت و 4درصد سهم دولت و 4درصد سهم شهرداري هاست كه از 100درصد سهم شهرداري ها 10درصد بايد به حساب وزارت كشور 

واريز شود تا اين وزارتخانه آن را توزيع كند كه ما به اين مسئله اعتراض كرده ايم و اميدواريم اين مسئله حل شود.

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

پيروز حناچي ادامه داد: »ضمن اینكه معتقدم فساد در هر دوره  
مدیریتي و توسط هر شخص مذموم است و مردم نباید احساس 
كنند در برخورد با آن تبعيضي وجود دارد؛ تأكيد دارم خدمات 
صادقانه خانواده شــهرداري و تالش هاي مدیــران آن در این 

شرایط نباید تحت الشعاع این موارد قرار گيرد.« 

همچنين محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران 
نيز پس از انتشار خبر احضار شــهردار 2منطقه، به خبرگزاري 
اقتصاد آنالین گفت: »اطالع دارم كه شهرداران دو منطقه2 و 
8 احضار شده اند اما دستگير نه. درباره علت احضار هم چيزي 

نمي دانم.«

براي بخش خصوصي اســت. همچنين ما خطي را 
واگذار مي كنيم كه امكان واگــذاري آن به بخش 
خصوصي وجود داشته باشد. اگر كسري هم داشته 
باشــد، شــركت مترو در قالب یك مدل مالي این 

كسري را جبران مي كند.« 
 موسوي همچنين به كســري بودجه شركت مترو 
براي ادامه فعاليت هاي خود اشــاره كرد و گفت:  » 
براي پيشبرد فعاليت هاي مترو ما با كسري بودجه 
مواجه هستيم. از طرفي به خاطر افزایش سرسام آور 
نرخ ها تقریبا ســاخت هركيلومتر متــرو به همراه 
ناوگان چيزي حدود هزار ميلياردتومان هزینه در بر 
دارد. بنابراین یك خط معمولي مترو با 1۰كيلومتر 
نزدیك به 7هــزار ميلياردتومان بودجه مي خواهد 
و نشــان مي دهد كه اینها، اعداد كوچكي نيســت. 
هم اكنون مهم ترین منبع درآمد مترو فروش حاصل 
از اوراق مشاركت اســت و ما براي توسعه مترو باید 
سراغ روش هاي تامين مالي مي رفتيم. براي همين، 
باید به سمت روش هاي مالي برویم كه هم بتوانيم از 
ظرفيت بودجه دولت مبلغي را دریافت كنيم و هم 
با جذاب كردن مدل تامين ناوگان، بخش خصوصي 
هم براي سرمایه گذاري در این حوزه ترغيب شود.« 

فراخوان براي جذب سرمايه گذار
فراخوان دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصي 
از 2۰دي ماه ســال جاري در جراید كثيراالنتشــار 
انعكاس یافته است. سيدمناف هاشمي در این رابطه 
گفت: »خوشــبختانه این فراخوان با استقبال قابل 
توجه ســرمایه گذاران همراه بوده است. در نهایت 
اميدواریم با شكل گيري و تحقق این نوع مشاركت 
عمومي- خصوصي، فتح بابي در زمينه بهره مندي از 
راهكارهاي نوین تامين منابع مالي براي پروژه هاي 
عام المنفعــه و ملي صورت پذیرد.« البته شــركت 
متــرو از 18 ماه پيــش تصميم گرفت كــه واحد 
ســرمایه گذاري ایجاد كند و با توجه به تبصره19 
در اردیبهشت امسال كارگروه وزارت كشور دستور 
مشاركت عمومي- خصوصي براي ساخت مترو را 
صادر كرد. موسوي درباره اینكه چگونه شركت مترو 
مجوزهاي الزم براي جذب سرمایه گذاري خصوصي 
را به دست آورده، یادآور شد: »ما با سازمان برنامه و 
بودجه خيلي مذاكره كردیم. در ابتداي مسير براي 
این سازمان بسيار عجيب بود كه اصال توسعه مترو 
در قالب قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي و 
جذب سرمایه  خصوصي شدني هست یا نه. البته ما 
روي این موضوع كار كردیــم، مدل اقتصادي آن را 
بررسي كردیم، سازمان شهرداري و دهياري كشور را 
مجاب كردیم و تقریبا 6 ماه طول كشيد تا مجوزهاي 
الزم را بگيریم. با گرفتن مجوز ما وارد یك كارگروهي 
زیرنظر وزارت كشور شدیم، به این ترتيب كه وزارت 
كشور در ذیل خود یك كارگروه واگذاري دارد كه در 

آنجا پروژه ها تصویب مي شود.« 

 آنچه قابليت واگذاري به ســرمايه گذار بخش 
خصوصي را دارد

  واگذاري یك خط مترو  فعال براي بهره برداري 
از واگن ها

  درآمد فروش بليت
  تبليغات سخت افزاري و نرم افزاري در ایستگاه ها، 

تونل و روي واگن ها
  واگذاري اجاره فضاهاي تجاري در ایستگاه ها 

  در اختيار گذاشتن فضاي تعميراتي
  درآمد ناشــي از صرفه جویي سوخت )ماده12 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر(
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   نزول دوباره قيمت دالر
همزمان با جدي تر شدن بحث آزاد سازي  منابع ارزي ايران در كره جنوبي و عراق ديروز دوباره شيب قيمت 
دالر نزولي شد و قيمت هر دالر آمريكا دست كم 500تومان كاهش يافت. از يك ماه پيش قيمت هر دالر 
آمريكا به طور مداوم در محدوده 24هزار و 500 تا 25هزار و 800تومان نوسان كرده و مدام درحال رفت و 
برگشت به اين دو كانال است. به نظر مي رسد نامشخص بودن نتايج مربوط به تنش هاي سياسي و آزاد سازي  
منابع بلوكه شده ايران در ساير كشور ها عامل رفت و برگشت قيمت دالر در اين دو كانال مشخص است. با 
وجود اين ترديد ها، ديروز دوباره قيمت هردالر بعد از آنكه چند روز پيش دوباره وارد كانال 25هزار تومان 
شده بود با 500تومان كاهش مواجه شد و به 24هزار و 600تومان رسيد. صرافي ملي ايران هم ديروز قيمت 

هر دالر آمريكا را 1.4درصد كاهش داد و نرخ فروش را 24هزار و 500تومان تعيين كرد.

نبض بازار

مقاومت سكه شكست
ســكه با وجود حمايت معامله گران از مرز مقاومــت 11ميليون توماني 
سرانجام به كانال 10ميليوني سقوط كرد. به گزارش همشهري، ريزش 
حدود 500توماني قيمت دالر در روز چهارشــنبه باعث شد سكه به رغم 
صعود 7دالري بهاي انس، با 200هزار تومان افت سرانجام كانال 11ميليون 
را ترك كند. به اعتقاد كارشناسان، با رفتارهاي چند روز گذشته در بازار 
طال و سكه مثل مقاومت بازار در برابر عبور سكه از 11ميليون و 200هزار 
تومان و نرخ پايين تر معامالت پشت خطي نسبت به معامالت نقدي، اين 
سقوط قابل پيش بيني بود. براساس سايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا 
ساعت15:30 روز گذشته هر قطعه سكه طرح جديد با قيمت 10ميليون 
و 870هزار تومان معامله شــد كه 221هزار تومان كمتر از روز سه شنبه 
بود. هر قطعه سكه طرح قديم با 333هزار تومان افت قيمت، 10ميليون 
و 700هزار تومان قيمت خورد. قيمت نيم سكه به 5ميليون و 900تومان 
رسيد كه 110هزار تومان كمتر از روز قبل بود، ربع سكه نيز با 100هزار 

تومان كاهش 3ميليون 
و 900هــزار تومــان 
قيمــت خورد و ســكه 
يك گرمــي 2ميليون و 
280هزار تومان معامله 
شــد. همچنين در بازار 
طالي تهــران هر گرم 
طــالي 18عيــار روز 
گذشته با 16هزار تومان 
افت قيمت، يك ميليون 
و 78هزار تومان معامله 

شد.

هر دست دل و جگر در ميادين 115هزار تومان
تازه ترين قيمت انواع ضمايم )آاليش( گوســاله و گوسفند در ميادين 
ميوه و تره بار تهران اعالم شد. به گزارش همشهري، براساس نرخنامه 
جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران، هر دست كامل 
دل و جگر در ميادين ميوه تره بار با قيمت 115هزار تومان و هر دست 
كامل كله پاچه با قيمت 133هزار تومان به فروش مي رســد. مقايسه 
قيمت اين محصوالت در ميادين با نرخ مغازه هاي قصابي و همچنين 
قصابي هاي آنالين نشان دهنده اختالف قيمت بيش از 30هزار تومان 
است. هم اكنون قيمت هر دست كامل جگر گوسفندي در مغازه ها بين 
170 تا 190هزار تومان و قيمت يك دست كامل كله پاچه نيز از 150 

تا 180هزار تومان متغير است.

قيمت ضمايم گوسفندي و گوساله در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت - تومان مشخصاتنوع محصول 

163.000هر كيلوگرمدل و قلوه و جگر گوسفندي

94.000هر كيلوگرمدل و قلوه و جگر گوساله

3116.000عددزبان گوسفند

79.000بدون حلقوم - هركيلوگرمزبان گوساله

465.000عددپاچه گوسفند

44.000هر عددپاچه گوساله

43.000يك دست كاملسيراب شيردان گوسفند

37.000هر كيلوگرمسيراب شيردان گوساله

384.000عددمغز گوسفند

31.000هر عددمغز گوساله

انرژي زاهاي محبوب را چند مي خريد؟
نوشيدني هاي انرژي زا در سال هاي اخير محبوبيت زيادي پيدا كرده اند. 
عالوه بر ورزشكاران بسياري از نوجوانان، جوانان مخصوصا دانشجوها و 
ديگر افرادي كه به تمركز و انرژي بيشتري در ساعات طوالني نياز دارند 
از مشتري هاي  اين نوشابه ها هستند.   تبليغات اين نوشيدني ها روي 
افزايش توان جسمي و ذهني است. نوشــابه هاي انرژي زا از آن دسته 
نوشيدني هايي به حســاب مي آيند كه باعث افزايش عملكرد مغزي و 
فيزيكي مي شوند. برخی راننده ها در مســيرهاي طوالني و شب ها از 
نوشيدني  انرژي زا اســتفاده مي كنند تا همچنان پشت فرمان هشيار 
باقي بمانند. اثرات انرژي بخشي اين نوشيدني به واسطه قند و كافئين 
آن اثبات شده است. با اين حال بايد در مصرف اين محصوالت جانب 
احتياط و تعادل را نگه داشــت. مواردي از ارتباط اين نوشــيدني ها با 
افزايش فشار خون و ديگر مشكالت جسمي هم شناخته شده است. 
اين نوشيدني ها معموال از انواع معمولي گران ترند با اين حال به اذعان 
فروشنده هاي سوپرماركت ها، مشتري هاي زيادي دارند. البته امسال 
به دليل تغييراتي كه كرونا در الگوي زندگي ثابت بيشتر افراد جامعه 
ايجاد كرد و مخصوصا دوركاري و آنالين شــدن كالس هاي مدرسه و 
دانشگاه، فروش اين نوشــيدني ها تا حدي كمتر از سال هاي گذشته 
بوده است. قيمت نوشابه انرژي زا در برندهاي مختلف، با هم فرق دارد. 
برندهاي مختلفي از اين نوع نوشــيدني ها در يخچال سوپرماركت ها 
موجود اســت. هايپ و ردبــول معروف ترين آنهاســت. ديگر برندها 
عبارتند از بيگ بير، تي ان تي، هوفنبرگ، لمســر، هپي اليف، شاتل، 
ويتامين دي،  هاي مكس، پيك، استرانگ بير، نايت و هك شاين. قيمت 
نوشيدني هاي انرژي زا معموال از 10هزار تومان كمتر نيست. در برندهاي 
خارجي اورجينال هر قوطي 250ميلي ليتري باالتر از 30هزار تومان 

هم فروخته مي شود.

قيمت فروش بعضي انواع نوشيدني هاي انرژي زا در سوپرماركت هاي تهران 

قيمت )تومان(مشخصاتبرند 

25019.800ميلي ليتريهك شاين

25017.500ميلي ليتريهايپ

25015.000ميلي ليترياسترانگ بير

25010.900ميلي ليتريپيك

25017.000ميلي ليتريادج

50022.000ميلي ليتريهپي اليف

2408.000ميلي ليتريويتامين دي

17.000آبي - 250ميلي ليتريهايپ 

25010.000ميلي ليتريركسوس

25010.000ميلي ليتريشاتل

يك روز مي گويند دليل افزايش سطح 
آالينده ها و ذرات معلق و سمي در هواي 
كالنشــهرها، اتوبوس ها و حمل ونقل 
عمومي هستند، روز ديگر نيروگاه ها و 
مازوت مصرفي آنها دليل كثيفي مرگبار هوا عنوان مي شود. هنوز 
مدتي نگذشته كه جريان خبري به سمت استخراج كنندگان 
رمزارزها تغيير مســير مي دهد كه آنهــا برق خوارند و در اين 
كشمكش و بالتكليفي البته انتقادها از كيفيت سوخت تحويلي 
به نيروگاه ها و يا كســري تامين گاز مورد نياز آنها مسئله ساز 
مي شود. آخر كار هم كه مردم مقصرند؛ چون آنها هستند كه  
زياده از حد انرژي مصرف مي كنند، بي آنكه پاسخ روشنی داده 
شود كه دليل اضافه خوري انرژي در ايران ناشي از رفتار مردم 
است يا خطاي سياستگذاري و ناديدن گرفتن واقعيتي به نام 

تحريم ها و تأخير در اصالحات اقتصادي زيربنايي؟

محيط زيست عقب نشيني مي كند
خبرنگار همشهري كســب اطالع كرد كه در آخرين جلسه 
مديريت منابع سوخت نيروگاه هاي كشور با حضور نمايندگاني 
از وزارتخانه هاي نفت، نيرو، اطالعات و كشور و سازمان حفاظت 
از محيط زيست، نماينده سازمان ياد شده آلودگي كالنشهرها را 
به دليل سوخت مايع نيروگاه ها تكذيب و حتي صورتجلسه  آن 
را امضا مي كند و قرار مي شود تا غيرمستند بودن شايعه مطرح 
شده مبني بر افزايش سطح آلودگي هواي كالنشهرها به دليل 
مصرف سوخت مايع نيروگاه ها با مردم در ميان گذاشته شود.

اين اتفاق در شــرايطي رخ داده كه عيسي كالنتري، رئيس 
سازمان حفاظت از محيط زيست به تازگي گفته بهتر است كه 
روزي 2 ساعت خاموشي داشته باشيم، اما از سوخت مازوت 
استفاده نكنيم چون موجب آلودگي هوا مي شود. به گفته او، 
علت اصلي آلودگي هوا، افزايش غلظت ذرات معلق كمتر از 
5 .2 ميكرون است كه عامل اصلي آن استفاده از سوخت هاي 
فســيلي به ويژه گازوئيل در خودروهاي ديزلي و مازوت در 

صنايع سنگين و نيروگاه هاست.

و ناگهان برق پريد
درست يك روز پس از اظهارنظر كالنتري، برخي از شهرهاي 
ايران ازجمله تهران با قطعی برق مواجه شد و اين ذهنيت نزد 
افكار عمومي شكل گرفت كه برق ها را عمدا قطع كرده اند تا 
انتقادها از مازوت ســوزي در نيروگاه ها فروكش كند و مردم 
راضي شوند در هواي آلوده زندگي كنند، اما برق قطع نشود. 
اين در حالي است كه پيگيري هاي خبرنگار همشهري از دليل 
قطع برق در روز دوشــنبه، توقف فعاليت برخي نيروگاه هاي 
مصرف كننده مازوت خارج از محدوده كالنشهرها به خواست 
سازمان حفاظت از محيط زيســت بود. در اين ميان اختالف 
بين وزارت نيرو و نفت بر سر كاهش گاز تحويلي به نيروگاه ها 

همچنان ادامه دارد.

رشد تقاضا براي مازوت و زغال سنگ!
سؤال اصلي اما اينجاست كه نيروگاه ها در ديگر نقاط جهان از 
چه سوختي استفاده مي كنند كه كمتر آلودگي ايجاد كنند 
و آيا همه نيروگاه هاي دنيا به سوخت گاز طبيعي دسترسي 
دارند يا اينكه كشورهاي ديگر در مسيري ديگر گام برداشته اند 
و ما از دنيا عقب افتاده ايم؟ آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه 
همچنان سوخت غالب نيروگاه هاي دنيا نفت كوره يا مازوت 
و البته زغال سنگ است؛ به نحوي كه اوپك در گزارشي اعالم 
مي كند: تقاضا براي باقيمانده هاي ســنگين نفت خام روزانه 
حدود 19ميليون بشكه شــامل 7ميليون بشكه نفت كوره و 
11/2ميليون بشكه فرآورده هاي سنگين تر از نفت كوره است. 
همچنين تقاضا براي مصرف زغال سنگ در سال 2019معادل 
روزانه 77ميليون بشكه نفت خام بوده و زغال سنگ بيشترين 
سهم را براي تامين سوخت نيروگاه ها بر عهده دارد. رشد تقاضا 

براي نفت كوره يا همان مازوت در دنيا نشانه چيست؟
آخرين آماري كه اوپك منتشر كرده مي گويد: مجموع تقاضا 
براي نفت كوره، فرآورده هاي ســنگين تر از نفت كوره و زغال 
سنگ روزانه حدود 96ميليون بشكه معادل نفت خام برآورد 
مي شود كه غالب اين تقاضا براي سوخت نيروگاه هاست و سهم 
قابل توجهي از سوخت نيروگاه ها در دنيا و كشورهاي پيشرفته 

از زغال سنگ و نفت كوره تامين مي شود.

ميانگين مصرف نفت كوره در پااليشگاه هاي ايران از ابتداي 
امسال تاكنون روزانه 13ميليون ليتر برآورد مي شود و مصرف 
روزانه نفت كوره يا همان مازوت نيروگاه هاي كشور در دي ماه 
امسال هم روزانه بالغ بر 35ميليون ليتر بوده كه معادل 8صدم 
درصد از نفت كوره مصرفي يا 23صدم درصد زغال ســنگ 

مصرفي كل دنيا مي شود.

نيروگاه هاي بدون فيلتر!
حساسيت باالي افكار عمومي نسبت به مصرف نكردن نفت 
كوره يا همان مازوت در نيروگاه ها ناشــي از اين اســت كه 
نيروگاه هاي مازوت سوز آالينده هســتند؛ وليكن اين سؤال 
مطرح اســت كه چــرا نيروگاه هاي ديگر كشــورها با وجود 
مصرف مازوت يا نفت كوره كمتــر آلودگي ايجاد مي كنند؟ 
راز اين معمــا را بايد در دود خروجــي از دودكش نيروگاه ها 
جست وجو كرد و به نظر مي رســد كه يكي از داليل سنگين 
بودن و وســعت آاليندگــي نيروگاه ها به عــدم  تصفيه گاز 
خروجي آنها برمي گردد. براي همين منظور است كه در ديگر 
كشــورها فرايند احتراق در نيروگاه ها و تصفيه گاز خروجي 
آنها به شــدت تحت نظارت قرار مي گيرد تا جايي كه آژانس 
حفاظت از محيط زيست موسوم به EPA سخت ترين قوانين 
را براي نيروگاه ها از حيث ميزان انتشــار آالينده هايي چون 
اكسيدهاي گوگرد، اكسيدهاي نيتروژن، ذرات معلق و فلزات 

سنگين نظير جيوه وضع كرده است.
همين سختگيري و حساسيت باالي افكار عمومي در جهان 
باعث شده تا نيروگاه ها مسئله تصفيه گاز خروجي از دودكش ها 
را جدي بگيرند تا جايي كه آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه 
بازار گوگردزدايي از گازهاي خروجي از نيروگاه هاي دنيا حدود 
20ميليارد دالر ارزش معامالتي دارد و رشد ساالنه اين بازار 

حدود 6درصد ارزيابي شده است.
آژانس بين المللي انرژي در گزارشــي به افــق آينده نصب 
تجهيزات تصفيه كننــده گاز خروجي از نيروگاه ها شــامل 
نصب سيســتم هاي اسكرابر و ســولفورزدايي براي گازهاي 
احتراق نيروگاه ها پرداخته و نتيجــه مي گيرد: نيروگاه هاي 
دنيا به سرعت در حال نصب تجهيزات تصفيه كننده سيستم 
گوگردزدايي روي گازهاي خروجي خود هستند. كاهش سطح 
آاليندگي نيروگاه ها باعث شده تا كشــورهاي ديگر دنيا به 
سرعت دنبال اصالح ساختار احتراق و البته جلوگيري از انتشار 
آالينده ها از دودكش نيروگاه ها باشند تا جايي كه پيش بيني 
مي شود تقاضا براي نفت كوره يا همان مازوت براي نيروگاه ها 

ساالنه حتي 5درصد افزايش يابد.

هواي سالم با نيروگاه هاي ماسك دار
به گزارش همشهري، خطاي بزرگ سياستگذاري در عرصه 
انرژي ايران رخ داده كه كشور را با يك اطلس ناموزون انرژي 
مواجه كرده و سياهه انتشــار آلودگي هواي كالنشهرها هر 
سال سياه تر مي شود. متهم كردن دســتگاه هاي مختلف از 
سوي يكديگر يا مقصر جلوه دادن مردم كه چرا انرژي زيادي 

مصرف مي كنند تا زماني كه سياســت هاي انرژي كشور بر 
افزايش بهره وري و كارايي و كاهش شدت انرژي استوار نشود، 
نمي تواند سياهه بلند انتشــار آالينده ها را سفيد كند و حتي 
قوانين محكم و اميدواركننده نظير قانون هواي پاك يا قانون 

اصالح الگوي مصرف انرژي هم جوابگو نخواهد بود.
محروم مانــدن ايران از ســرمايه گذاري هاي خارجي جهت 
اصالح صنايع بزرگ و آالينده و تالش مشترك دولت و مجلس 
براي مصرف هرچه بيشتر انرژي هاي فسيلي ناشي از سخت تر 
شدن مسير صادرات آن در اثر تحريم ها باعث شده تا بسياري 
از مقصران امروز آلودگي هوا، خــود قرباني وضعيت بحراني 
كنوني باشند. قطع برق حتي به صورت محدود نشان داد كه 
نمي توان نيروگاه ها را خاموش كرد و آنها را متهم ساخت و در 
جهاني كه صنعت نيروگاهي يكــي از صنايع پربازده و داراي 
توجيه اقتصادي باالست، در ايران به دليل قيمت گذاري دولتي 
روي محصول خروجي نيروگاه ها يعني برق، سرپانگه داشتن 
نيروگاه ها، سخت و پرهزينه شده و نوسازي و اصالح فرايندهاي 
فني آنها هم تا حدودي ناممكن و به همين دليل نيروگاه هاي 
كشور همواره براي اينكه نفس بكشند دنبال گاز هستند؛ چرا 
كه مصرف گازوئيل و مازوت نه براي آنها اقتصادي است و نه 
توان تصفيه آالينده هاي ناشي از احتراق سوخت را دارند. اين 
در حالي است كه آخرين آمار آژانس بين المللي انرژي نشان 
مي دهد كه بيش از دوســوم نيروگاه هاي دنيا كه از سوخت 
فسيلي اســتفاده مي كنند، گاز خروجي ناشي از احتراق آنها 
تصفيه مي شود و حتي اگر ســوخت فسيلي تصفيه شده هم 
به اين نيروگاه ها داده شــود، باعث حذف آالينده ها نخواهد 
شــد و نصب تجهيزات كاهنده و تصفيه كننده آالينده ها در 
صنايع بزرگ ازجمله نيروگاه ها به يك صنعت جدي تبديل 

شده است.

حقی به نام زندگی سالم
حق شهروندان اســت كه در شــهرهاي كمتر آلوده زندگي 
كنند، به انرژي مطمئن، پايدار و پاك دسترسي داشته باشند. 
تامين اين حق به شعار و حتي نوشتن قانون ممكن نخواهد 
شــد و راه رهايي از شــهرهاي آلوده، هواي آلوده، آب هاي 
آلوده، فاصله گرفتن از رويكردهاي مقصرتراشي و تن دادن به 
واقعيت هاست. آلودگي با ايستادن پشت تريبون هاي سياسي 
و نطق كردن برطرف نمي شود و وقتي مي توان آسمان را آبي 
ديد كه دست كم 20سال سياست هاي انرژي كشور در مسير 
درست قرار گيرد. آيا وقت آن نرسيده كه به جاي متهم كردن 
مردم، راز شــدت باالي انرژي و مصرف بي رويه را در خطاي 
سياستگذاري جســت وجو كنيم. نيروگاه ها و پااليشگاه ها 
تامين كننده انرژي هستند و اگر آنها مشكل دارند، مشكل آنها 
را با نوسازي، با اصالح فرايندها و البته با سرمايه گذاري سنگين 
برطرف كنيم؛ نه اينكه آنها را تعطيل كنيم تا در خاموشــي، 
شهروندان گمراه شــوند. زندگي سالم حق مسلم شهروندان 
ايران است و هر سياست اقتصادي كه اين حق را تضعيف كند، 

بايد كنار گذاشته شود.

پاسخ معمای دود در نيروگاه های بدون فيلتر
همشهري از گوگردسوزي به جاي گوگردزدايي گزارش می دهد

مسكن

دالر

گزارش

 اصرار وزارت راه
بر سانسور دوباره قيمت مسكن

وزير راه  و شهرسازي ضمن مخالفت جدي با بازگشت قيمت به آگهي هاي 
اينترنتي مسكن، وعده پيگيري براي برگشت محدوديت ها را داده است

مديريت بازار مســكن از طريق برخورد با قيمت هــاي توهم زا در 
آگهي هاي مسكن، يكي از اصلي ترين رويكردهايي است كه حداقل 
از ابتداي امســال با هدف ســاماندهي بازار مســكن در دستور كار 
مســئوالن وزارت راه وشهرسازي قرار گرفته اســت و اكنون نيز كه 
بعد از 8 ماه سانسور قيمت از آگهي هاي مســكن، اين محدوديت برطرف شده و قيمت به 
آگهي هاي اينترنتي برگشته، وزير راه  و شهرسازي ضمن مخالفت با اين اتفاق، وعده پيگيري 
بازگشت محدوديت را داده است. به گزارش همشهري، گرچه ايده وزارت راه  و شهرسازي 
در ساماندهي بازار مسكن با حذف قيمت هاي توهم زا، قادر به جلوگيري از متشنج شدن 
بازار است؛ اما تجربه اخير حذف قيمت از آگهي هاي مسكن در حالي رقم خورد كه ميانگين 
قيمت مسكن با وجود سانسور قيمت به ماهانه 10درصد رسيد و عمال فقط شدت انتقاد از 

وزارت راه براي رهاشدگي بازار را كاهش داده است.

مصائب بازار بدون متولي
 بيش از 9سال از ادغام وزارت مسكن و شهرسازي با وزارت راه و ترابري و ايجاد وزارت راه  و 
شهرسازي مي گذرد و در طول اين 9سال، بخش مسكن و شهرسازي كه سياستگذاري هاي 
آن در قالب يك معاونت در وزارت راه  و شهرســازي انجام مي شــود، هيچ تغيير مثبت و 
پايداري را تجربه نكرده است؛ به گونه اي كه وضعيت اين حوزه در آستانه 1400 به مراتب 
نسبت به سال1390 و قبل از ادغام بدتر و نامســاعدتر شده است. وزارت راه وشهرسازي 
به عنوان متولي قانوني اما ناكارآمد بازار مسكن، مجموعه اي از برنامه ها را در دستور كار قرار 
داده كه اغلب آنها نظير مســكن اجتماعي، بازآفريني شهري، پرداخت تسهيالت به خانه 
 اولي ها و كاهش هزينه توليد از طريق ايجاد زنجيره تأمين مصالح ساختماني يا قابليت اجرا 
پيدا نكرده يا با انحراف در شيوه اجرا، نتوانست به هدف هاي تعيين شده برسد. در اين ميان 
متولي حوزه مسكن 2ترفند ديگر نيز براي ساماندهي اين بازار معرفي و پيگيري كرد كه 
ترفند اول مقابله با قيمت سازي در بازار مسكن از طريق حذف كامل قيمت از آگهي هاي 
اينترنتي بود و ترفند دوم، حذف كامل آمار رســمي از بازار مسكن كه البته در اين مورد 
موفقيت چنداني كســب نكرد، اما در مورد سانســور قيمت، با وجود اينكه از منظر بازار، 
كارشناسان اقتصادي و حتي جامعه، اقدامي نامربوط تلقي مي شد و قادر به كنترل تورم 
افسار گسيخته اين بازار نبود، اين سياست از ارديبهشت امسال با دستور دادستان اجرايي 
شد و حاال بعد از تحقق تورم 70درصدي در دوره 8ماهه اجراي اين ترفند، تداوم اجراي 
آن منتفي شده است. نكته قابل  تأمل اين است كه وزارت راه  و شهرسازي با وجود اثبات 
ناكارآمدي سياست سانسور قيمت و سانسور آمار، با استناد به اينكه بازار مسكن متأثر از 
تحوالت ساير بازارهاســت، همچنان به جاي اقدام مؤثر براي رفع كاستي هاي مسكن، به 

 دنبال استفاده از راهكارهاي غيراقتصادي و سركوبگرانه است.

تورم سازي قيمت هاي توهم زا
وزير راه وشهرسازي به گونه اي از مخالفت با برگشــت قيمت به آگهي هاي مسكن سخن 
مي گويد كه گويا قلبا معتقد است ثبات فعلي قيمت مسكن كه بعد از تورم 500درصدي 
در 3ســال اخير محقق شــده، حاصل همان حذف قيمت از آگهي هاســت و نبايد با رفع 
محدوديت ها اين دستاورد ارزشــمند را نابود كرد. محمد اسالمي در واكنش به بازگشت 
قيمت خريد و فروش مسكن به ســايت ها و پلتفرم هاي اينترنتي به ايرنا گفت: من شديدا 
مخالف بازگشت قيمت ها به سايت ها و پلتفرم هاي مجازي هستم؛ چراكه قيمت ها بدون مبنا 
و توهم زا درج مي شود. او درباره اينكه وزارت راه چه تدبيري براي جلوگيري از رفع محدوديت 
درج آگهي هاي فروش خواهد داشت، گفت: حتما پيگير از سرگيري ممنوعيت درج آگهي 
مسكن خواهيم بود؛ قيمت هاي توهم زا نبايد موجب افزايش قيمت مسكن شود، آن هم در 

شرايطي كه قيمت مسكن در ماه گذشته رشدي نداشته و به مرحله تثبيت رسيده است.
از اواخر ارديبهشــت ماه امســال و بعد از ماه ها تالش وزارت راه و به دستور دادستاني با 
هدف جلوگيري از التهاب و قيمت گذاري صوري در بازار مسكن، قيمت فروش مسكن از 
اپليكيشن ها، وب سايت ها و پلتفرم هاي اينترنتي حذف شد. در آن زمان قيمت مسكن در 
ماه هاي فروردين و ارديبهشــت با وجود تعطيلي بنگاه هاي امالك به شدت باال رفته بود. 
در شهريور امسال دادستاني اعالم كرد؛ افرادي كه قصد درج آگهي در سامانه هاي فروش 
مسكن و خودرو را دارند بايد در ســامانه امتا )احراز مشتريان تجارت الكترونيكي( احراز 
هويت شــوند؛ اما پس  از اين اعالم نيز خبري از بازگشــت قيمت به آگهي هاي اينترنتي 
مسكن و خودرو نشد تا اينكه از چند روز گذشته بدون اظهارنظر رسمي از سوي مقام دولتي 

و قضايي، به  تدريج قيمت هاي فروش به آگهي هاي اينترنتي خودرو و مسكن برگشت.

هراس از خرابكاري سودجويان
دست كاري قيمت در بازارها از طريق انتشــار آگهي هاي غيرواقعي و هدفمند كه عمدتا در 
راستاي قيمت سازي يا تحريك تورم انتظاري انجام مي شود، يكي از مباحثي است كه همواره 
در دوره هاي تورمي اقتصادي ايران مطرح شده اســت. اين مسئله با افزايش سهم سايت ها 
و پلتفرم هاي اينترنتي در حوزه تبليغات و اطالع رساني بازارها، به صورتي گسترده تر مجاز 
به تكرار شد و متوليان امر به جاي معرفي يا ايجاد فرايندي شفاف ساز و معتبر براي مقابله با 
خرابكاري سودجويان از طريق انتشار آگهي هاي انبوه، اجراي راهكار »حذف كامل صورت 
 مســئله« را در پيش گرفتند و اكنون نيز كه با كاهش تنش در اقتصاد، حذف محدوديت ها 
كليد خورده اســت، نگران تكرار همان خرابكاري هايي هســتند كه سودجويان به فراخور 
وضعيت اقتصاد در دوره هاي متوالي انجام مي دهند. اين بار نيز توصيه هايي كه براي مقابله 
با اوضاع مي شود از 2 دسته خارج نيســت؛ اول حذف دوباره قيمت از آگهي ها كه وزير راه  و 
شهرسازي مطرح كرده و دوم، مجازات سخت مديران متخلف سايت هاي انتشار آگهي كه 
يكي از مسئوالن صنفي پيشنهاد داده اســت؛ اما جالب اينجاست كه هيچ كدام اين نكته را 
يادآور نمي شوند كه تنش بازار مســكن زائيده تحوالت اقتصاد كالن است و سودجويان از 
فضايي كه سياستگذاران اقتصادي ايجاد كرده اند بهره  مي برند و در شرايط عادي هيچ كدام 

از اين ترفندهاي سودجويي اثرگذار نيست.

با گذر از 3دوره بحران 
ارزي در دهه90، روز 
گذشته حسن روحاني 
وعده داد با آزاد سازي  
منابع ارز ايران قيمت دالر به 15هزار تومان 
خواهد رسيد. همزمان با اين سخنان ديروز 
قيمت هــر دالر آمريكا دوباره شــيب نزولي 

گرفت و دست كم 500تومان كاهش يافت.
به گزارش همشــهري، آمار ها نشان مي دهد 
اقتصاد ايران در دهه90 با 3دوره بحران شديد 
ارزي مواجه بوده و در ايــن مدت قيمت ارز 
تا 30برابر افزايش يافته است. اين رشد هاي 
شــديد و بي ســابقه اقتصاد ايران را با فراز و 
فرود هاي بسياري مواجه كرد و اقتصاد ايران 
در آستانه ورود به سال1400 با چالش هاي 
ارزي زيادي مواجه اســت. آنطور كه شواهد 
موجود نشــان مي دهد يكــي از داليل اين 
بحران هاي ارزي به ويژه در چندسال گذشته 
وقوع تحريم هاست كه منجر شده ميزان منابع 
ورودي ارز به كشــور كاهش يابد. به همين 
دليل برخي از كارشناسان چشم اميد به حل 
تنش هاي سياسي دارند؛ چراكه حل تنش هاي 
سياسي ميان ايران و آمريكا مي تواند منجر به 

افزايش درآمد هاي ارزي كشــور شود و اين 
موضوع مي تواند به بــازار ارز تعادل بدهد. از 
ســوي ديگر بانك مركزي در تالش است با 
آزاد سازي  منابع ارزي ايران در كره جنوبي و 
عراق منابع ارزي خود را افزايش دهد. ديروز 
حســن روحاني رئيس جمهوري در همين 
رابطه گفت: قيمت امروز دالر واقعي نيســت 
و اگر همين امروز منابــع ارزي ما در خارج از 
كشور آزاد شود، قيمت دالر به 15 تا 16هزار 
تومان كاهش خواهد يافت. ســخنان حسن 
روحاني در مورد قيمت ارز نشان مي دهد كه 
دولت در تالش است با آزاد سازي  منابع ارزي 
ايران احاطه بيشتري بر روند عرضه و تقاضاي 
ارز داشته باشد اما آيا آزاد سازي  منابع ارزي 

بلوكه شده ايران يك راهكار بلندمدت است؟

راهكار بلندمدت يا كوتاه مدت
بررســي ها از ميزان منابع و مصــارف ارزي 
كشور نشــان مي دهد كه با فرض آزاد سازي  
7ميليارد دالر منابع ارزي ايران در كره جنوبي 
و 6ميليارد دالر در عراق، قيمت ارز مي تواند در 
كوتاه مدت با كاهش مواجه شود؛ چراكه ميزان 
مصارف ارزي كشور ساالنه دست كم بين 40 

تا 50ميليارد دالر است و آزاد سازي  اين منابع 
مي تواند بخشــي از مصارف ارزي را پوشش 
دهد و در كوتاه مدت منجر به كاهش قيمت ارز 
شود اما در بلندمدت بايد راهكار هاي ديگري 

به كار گرفته شود.
پيش از اين محمدرضا پورابراهيمي، رئيس 
كميســيون اقتصادي مجلس درباره ميزان 
منابع و مصارف ارزي كشور گفته بود: پيش 
از آنكه ما وارد جنگ اقتصادي شويم و زماني 
كه اقتصاد كشور شــرايط عادي تري داشت، 
صادرات مــا 90ميليارد دالر بود كه ســهم 
صادرات نفتي و غيرنفتي از اين ميان هركدام 
50درصد بود و در مقابل ما 45ميليارد دالر 

كاال به كشور وارد مي كرديم.
اين ارقام تأييد مي كند كه آزاد ســازي  منابع 
ارزي بلوكه شده ايران در عراق و كره جنوبي 
مي توانــد در كوتاه مــدت بر بــازار ارز تأثير 
بگذارد اما به زعم اقتصاددانان در آينده بايد 
راهكار هاي ديگري براي اصالح قيمت ارز در 
بلندمدت اجرا شود. به زعم اقتصاددانان اصالح 

نرخ ارز به اصالحات گســترده تر در سيستم 
اداري، نظارتي و بوروكراســي اقتصادي نياز 

دارد.
علي ديني تركمانــي، يك اقتصــاددان در 
اين باره به ايبنا مي گويد: تا زماني كه مشكالت 
ساختاري اقتصاد حل نشود و مسائل پيراموني 
آن برطرف نشــود، نمي توان انتظار داشــت 
كه قيمت ارز اصالح و تك نرخي شود. دليل 
آن هم، عدم  تعادل هاي شــديدي است كه 
در اقتصاد ما وجود دارد. همچنين انتظارات 
تورمي هــم به خاطــر تحريم ها و شــرايط 
شبه جنگي تشديد شده اســت. بنابراين در 
اين شرايط بدون حل و فصل اين 2مورد اخير، 
امكان اصالحات و تك نرخي شــدن يكباره 
ارز وجود ندارد. احمد مجتهد، رئيس ســابق 
پژوهشــكده پولي و بانكي نيز مدتي پيش، 
پيش بيني كرده بود كه دالر ممكن اســت تا 
18هزار تومان هم پايين بيايد اما تصور دالر 
در كانال هاي پايين تــر را تصوري غيرواقعي 

خوانده بود.

شيب دالر دوباره نزولي شد
روحاني: اگر منابع ارزي ايران آزاد شود، قيمت دالر به 15هزار تومان 

كاهش مي يابد

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت16:30 ديروز

قيمت )تومان(نوع دارايي

4.670.000مظنه تهران

1.078.069طالي 18عيار)گرم(

10.870.000سكه طرح جديد

10.700.000سكه طرح قديم

5.900.000نيم سكه

3.900.000ربع سكه

2.280.000سكه يك گرمي
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08
مهر مادری 

زیر آتش دشمن

چند نمونه واقعی 
از لطف حضرت زهرا س 

به رزمندگان دفاع مقدس

10
روستاگردی 
به وقت كرونا

تهران در نوار حاشیه ای خود روستاهای 
بكر و زیبایی دارد كه مقصدی برای 

گشت و گذارهای نیم روزه است

13
تركيب مهلك كرونا 

و وسواس

 وسواس؛ اختاللی كه 
 با همه گیری كرونا 
شدت گرفته است

11
یك قنادی 

در خانه شما

همراه با 3دستور سرآشپز این هفته 
كه می توانید شیرینی های قنادی را 

خودتان در خانه درست كنید

12
قالی های 
200ساله

گفت وگو با مجموعه دار فرش های 
عشایری كه مرمت فرش های قدیمی را 

در دانشگاه تدریس می كند

پای صحبت های حجت االسالم مهدی ماندگاری كه می گوید 
زندگی مان باید رنگ و بوی فاطمی داشته باشد

مرضیه محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم درباره نقش 
حضرت فاطمه س بر جامعه اسالمی می گوید

 خانه ها میزبان
روضه فاطمی شوند

محك فاطمی بودن 
حق طلبی است

09

07

06

فاطمه س آموخت كه برپا داشتن 
عدل و حق و آزادی، نیازمند 
خشونت و شمشیر نیست. 
هرچند از پشتوانه مردی 
با شمشیری پرآوازه 
همچون امام علی ع 
برخوردار باشد

تمام وجود نازنین حضرت فاطمه س  
در یك كلمه و آن قیام برای خدا 
 خالصه می شود؛ یعنی مصیبت 
 از دست دادن پدر، 
درد جسمانی، سقط بچه، 
كتك خوردن، مشكالت 
اقتصادی و حتی خانه نشینی 
همسر و غصب كردن حق او 
مانع قیام او نشد

 تو لیلی بودی، وقتی مهتاب 
مجنون آواز زخمی من بود!

بی پرواتــر از تندباد یقه اش را 
گرفتم، نگاهــش پر از تعجب 
و وحشــت بود. دست خودم 
نبود، خشــمگین بودم. اصاًل 
خود خشم بودم، نه زیر پوست، 
عضله و استخوان خشم بودم. 
او همه ســطرهای مرا پاك 
كرده بود. سطرهایی كه برای جانان نوشته بودم؛ من به یك 

قطره هم قانعم، تو اما همچنان باران باش!
می دانم كرونا همچنان سمج و وقیح گلو گیر ماست، گرانی 
تا بن دندان آمده و گرسنگی میلیون ها نفر را رنگ پریده 
كرده است، اما با خودم گفتم كار این یادداشت ها از ابتدای 
تولد، نرم نویسی و آهسته تلنگر زدن به سر و روی مشكالت 
زندگی بوده اســت، پس اجازه بدهید گاه و بیگاه پنهان از 
مصایب كرونا سری به خاطرات كمی نرم بزنیم؛ دو ساعت 
از بهار عمر را دادم تا این عبارت را سنگچین كنم - من به 
یك قطره قانعم تو اما همچنان باران باش!- ســنگ چین 
كردم بر حاشیه دریاچه ای كه نامش زریوار بود و در آغوش 
شهری به نام مریوان در استان كردستان است، اما آن جوان 
همه  چیز را آشفته كرد! یقه اش را گرفتم. مثل سردار آزمون 
كه در بازی ایران با قطر یك دریبل جهانی زد، امیدوار بودم 
در چشم به هم زدنی سینه كوب درخت مجنونش كنم اما 
او مظلوم تر از مجنون بود، یك  پا دو پا كرد و رفت زیر چتر 
بید و سربه زیر و شرمنده گفت؛ بزن! اما خون دماغم نكن! 
لیلی گریه می كند! من نزدم، چون بلد نبودم بزنم اصال من 

ترسوتر از آنم كه یقه كسی را بگیرم.
همراهم گفت؛ ناراحت نباش مرد فراری بهتر از مرد اسیر 
است و او اسیر تو بود! من خوشحال شدم از این تسلی خاطر 
و نیز سپاسگزار آن جوان معصوم شدم كه ماجرا را تا نزاع 
دنبال نكرد و من ســر از درمانگاه درنیاوردم پس شعری 

بخوانم تا هوای سرد كمی گرم شود!
وقتیبهتومیاندیشم

پرندهایمیآید
برسرقلبممینشیند

ناگهاناللهایبازمیشود
آهستهوسرخ

باید بهار بوده باشد یا باید روزگار بهاری بوده باشد كه من 
در جست وجوی لیلی، مجنون شده بودم و تا آستانه فرهاد 
شدن و تیشه به جان بیستون زدن پیش رفتم تا اینكه در 
شبی كه مهتاب اسیر آواز زخمی من بود تلنگر پدر ترس  
خورده ام كرد و از جنون باز آمدم! حق با پدرم بود خیلی زود 

فهمیدم كه لیلی، خود، شیرین فرهاد است! 
آن هزار سال پیش روزگار غریبی بود، فردین بازی رؤیای 
همه بود و من كه خوش خیال تر از علی بی غم بودم بسی 
خیال بافتم كه یعنی دری به تخته بخــورد و فروزانی در 
سنندج ســر راه من قرار بگیرد، چه امیدهای خنده داری! 
راست این است آن سال های دور و دیر سادگی و صداقت 
اغلب غیرقابل جدایی بود، پس دل سپاری آسان بود. یادم 
می آید وقتی بهروز وثوقی، قیصر شــد نیمی از شــهر در 

تســخیر جوانان كله مو قیصری و نیمی دیگر آلوده كله 
كرونلی های پارافین زده و اندكی مو بیتلی ها بود و من از 
قبیله دومی ها یعنی بیتل ها بودم و به زعم خودم ازجمله 
خوش تیپ های محله بودم كه وقتی پا به حیاط می گذاشتم 
ماهی های حوض از شــوق معلق می زدند، گنجشــك ها 
جیك جیك و گربه ها میومیو می كردند! من چه ساده بودم 
كه تا سال ها فكر می كردم همچنان خوش تیپ هستم! تا 
اینكه همراهم گفت یك بار خودت را توی آینه قدی ببین 
شاید نظرت عوض شد و دیدم و نظرم عوض شد. كاش نگاه 

نكرده بودم! همه رؤیاهایم را باد با خود برد.
بههركجایاینشهرنگاهمیكنم

توایستادهلبخندمیزنی
بههركجایجهانسفرمیكنم

توازكنارمعبورمیكنی
 حاال و اكنون رؤیا بافته نشده خود را به كابوس می رساند و 
در چشم به هم زدنی تسلیم واقعیت می شود! دریغ از خوابی 
سنگین تا مجال دهد آن قدر كه قناری عاشق شود! همین 
دیشب های زبر و زمخت یك نیم دانه قرص خواب آور قورت 
دادم و با تمام وجود خوشخواب شدم و در خواب در حوالی 
جوانی بیدار بودم، حیاط، سنگفرش سر و دست شكسته به 
رسم دیرین بود، حیاط حوض داشت، باغچه پر از ریحان، 
ترخون، نعناع و جعفری داشت. دو درخت داشت یكی انار 
و آن دیگری مجنون بود. گــردن آویز هر دو طناب، رخت 
آویز بود و پیراهن چهار خانه من هم بود كه در احترام به 
مارلون براندو و پیراهن چهارخانه اش در فیلم در بارانداز با 
هزار تمنا، پدرم برایم خریده بود. چرخی در حیاط زدم و 
دیدم پنجره ها دو در و بلند باال و با شیشه های رنگی است و 
دوتایشان زیرتیغ آفتاب عصر، مثل قوس و قزح، توی اتاق 
را رنگارنگ كرده اند. در همین احوال بود كه صدای در آمد و 
پیك موتوری پیتزا آورد! اما آن موقع هنوز پیتزا متولد نشده 
بود و من در كلنجار با خودم در خواب بودم كه به بیداری 
رســیدم و دیدم آفتاب سر روی ســینه عصر دارد. حیف 
شد كاش بیدار نمی شدم! یكی دو بار دیگر شب ها خواب 
سپرده قرص خواب شدم، اما هیچ رؤیایی با من كنار نیامد 
و هرچه بود كابوس بود. عیبی ندارد، ماسك می زنم، عینك 
می زنم و كاله سرم می گذارم و دست هیچ مرد و نامردی را 
نمی فشارم و پشت پا به همه كابوس ها در خواب و بیداری 
می زنم! سعی می كنم تا هستم به رؤیاها و امیدهایم فرصت 
دهم جای دوری نروند! در را همچنان به روی كرونا بسته ام 
و دم ظهر پلوی دیروز مانده را پشــت پنجــره می ریزم تا 

پرنده ها آواز شوند و رهگذری یاد جوانی كند.
تنهاتوراهمیرویدركوچه

هنگامیكهمیگذری
تنهاتومینشینیروینیمكت

هنگامیكهمینشینی
تنهاتونزدیكی

هنگامیكهدوری

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از 

بهزاد عبدی، بدری رحیمی و اوكتای رفعت

گزارشی از سفر به یادماندنی آیت هللا هاشمی 
در سال 1387 به سرزمین فاطمه س

ثبت همیشگی فدك
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گزارشی از سفر به یادماندنی 
آیت هللا هاشمی به سرزمین فاطمه س

ثبت همیشگی 
فدك

ماجرای فدك چه بود؟
فدك، منطقه ای در شمال شرق مدینه است كه ماجرای 
آن به فتح خیبر در ســال هفتم هجری و شكسته شدن 
ستون فقرات یهود برمی گردد. در این فتح اهالی فدك 
به این نتیجه رسیدند كه بدون درگیری تسلیم شوند و 
همراه با این اقدام، فــدك را نیز به پیامبر خدا)ص( هبه 
كردند و ایشــان هم به فرمان خدا و آیه ۲6سوره اسراء 
ــه« آن را به دخترش فاطمه)س(  »َو آِت َذا الُْقْربی َحَقّ
بخشیدند كه درآمد آن خرج ضعفای بنی هاشم می شد. 
بعد از رحلت پیامبر)ص( این باغ غصب شد و پس از آن 
توسط خلفای بنی امیه و بنی عباس هم دست به دست 
گشــت و گاهی به اوالد حضرت فاطمه)س( برگردانده 
شــد و باز هم پس گرفته شــد اما اینكه در حدود هزار 
سال اخیر با چه سرنوشــتی مواجه شده مشخص نبود. 
تا اینكه در قــرن اخیر به دلیل دیوارهای مســتحكمی 
كه به طول6كیلومتر در6 كیلومتــر در چهار طرف آن 
برای حفاظت اهالی از دزدان و اشــرار وجود داشت به 
»حائط« معروف شــد كه به معنای دیوار است ولی نام 
فدك همچنان در اسناد و مدارك و بر زبان ها باقی ماند 
به طوری كه حتی هم اكنون بر تابلوی ورودی شهر زیر نام 

حائط، كلمه »فدك« نیز به چشم می خورد.

بازدید تاریخی از وادی فاطمه
دوشنبه ۲۰خرداد ۱۳۸۷ روزی است كه باید در تاریخ 
معاصر اسالمی ثبت شــود؛ در این روز آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس 
 مجمع تشــخیص مصلحت نظام وقت، طی یك ســفر 
ده روزه خود به عربستان سعودی، از وادی فاطمه)س( یا 
همان منطقه تاریخی فدك نیز دیدن كرد. سفر آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به فدك برای مسئوالن عربستانی كه 
وی را همراهی می كردند نیز بســیار جالب بود و تازگی 
داشت به طوری كه در بازگشت به مدینه ضمن تشكر از 
او كه با این اقدام موجب شدند آنها نیز برای نخستین بار 
قدم به فدك بگذارند، گفتند ما تاكنون از چنین مسائلی 
مطلع نبودیم و آنچه در فدك دیدیم و شنیدیم برای خود 
ما نیز تازگی داشت. آیت اهلل هاشمی در این مراسم، پس 
از یك سخنرانی بی نظیر كه مستقیم و برای نخستین بار 

از همه كانال های تلویزیون عربستان سعودی در حضور 
بیش از ۸۰۰ نفر از دانشمندان، علما، فقها و صاحبان فكر 
و فتوا پخش می شد مبانی نظری عملی و علمی اسالم را 

در محورهای چهارده گانه تبیین كرد. 

میراثی فرهنگی از صدراسالم 
آیت اهلل هاشمی خود در مصاحبه  ای كه ۷ مرداد ۱۳۸۷ 
در تهران داشتند به این سفر خاطره انگیزشان اشاره كرده 
و می گوید: »سال هاست كه به خاطر تأثیری كه از میراث 
فرهنگی صدراسالم در سازندگی انسان ها می شناسم، 
همیشه به این فكر بودم كه باید نقبی در عربستان بزنم. 
مكه و مدینه معلوم است و معموالً همه می رویم. باید به 
جاهایی برویم كه متأســفانه از دست بیرون رفته است. 
یكی از آثــار بد تفكر وهابی ها و ســلفی ها، تخریب آثار 
اسالمی است. خودشــان این را توحیدی می دانند. فكر 
می كنند توجه به گذشته و قبور و آثار قدیم، انسان را از 

خدا دور می كند. اشتباه می كنند، چون خود قرآن مكرر 
از مردم خواسته كه در زمین بگردند و آثار گذشتگان را 
ببینند و عبرت بگیرند. در هر سفری كه به آنجا می رفتم، 
از آنها خواهش می كردم و موافقت می كردند. اما انصافاً از 
علمای تندروی وهابی می ترسند. چون آنها عكس العمل 
نشــان می دهند و حرام می دانند. به هرحال آنها را قانع 
كردم. آنها هم از ســر دوســتی و میهمان نوازی، گاهی 
خواســته های مرا رد نمی كنند. نخستین چیزی كه از 
آنها خواستیم، این بود كه اجازه بدهید ما خیبر و فدك را 
ببینیم«. هاشمی در سفر قبلی به منطقه خیبر رفته و در 
این سفر اصرارش به بازدید از فدك بود:»اولین لحظه ای 
كه در منطقه فدك وارد شــدیم، چیزی مثل یك هدیه 
آسمانی دیدیم. در مسیر از مدینه از جاده اصلی به طرف 
شهر منحرف شدیم. تابلوی بزرگی جلوی چشم ما آمد 
كه روی آن نوشته شــده بود: »الحائط ترحب بكم« زیر 
آن هم كلمه »فدك« را به صورت درشت نوشته بودند. 
معنای این تابلو این بود كه اسم فعلی این شهر حائط، اّما 
اسم قدیم آن فدك است. من خیلی خوشحال شدم. از 

 آن لحظه بحثم با آن وزیری كه همراه ما بود، عوض شد. 
راجع به فــدك خیلی حــرف زدیم«. او در بخشــی از 
خاطراتش از شعف روحانی اش در این سفر می گوید:»من 
انگار پرواز كردم؛ نخستین بار كه كلمه فاطمه را آنجا از 
زبان آن آقا )پیرمرد خوش اخالق به نام آقای جابری كه از 
طایفه جابری بود( شنیدیم. پیرمرد توضیح داد و همانجا 
كه ایستاده بود، گفت:»هذا وادی فاطمه«. بعد نخلستانی 
بود كه قسمتی از آن سرسبز بود و قسمت دیگر آن داشت 
از بین می رفت. گفت: »هذا بســتان فاطمه«. كنار این 
نخلستان، ساختمان جالبی بود كه گفت: »هذا مسجد 
 فاطمه«. از دور هم چشــمه هایی را نشــان داد و گفت 
»هذا عیون فاطمه«. واقعاً هر چه كه می خواستم، در آنجا 

به دست آورده بودم«.

نوشیدن از آب چشمه های فدك
اتفاق جالب دیگری كه در این ســفر افتــاد زمانی بود 
كه آیت اهلل هاشــمی از آب یكی از چشمه های منطقه 
فدك می نوشــد. چشــمه  ای كه جابر درباره آن چنین 
می گوید:»فــدك دارای هفت چشــمه آب بوده كه به 
»عیــون فاطمه« معروف اســت كه به دلیــل اهمال و 
بی توجهی به كشــاورزی آب آن كم شــده.« آیت اهلل 
هاشــمی فورا همین جا می گوید كه می خواهم از آب 
چشمه فاطمه بخورم اما جابر و دیگر همراهان، وی را منع 
می كنند و می گویند كه او این كار را نكند چون نمی دانیم 
وضع آب چگونه اســت. اما به گواه همراهان این سفر و 
البته دوربین های فیلمبرداری كه این لحظات تاریخی 
را ثبت و ضبــط كرده  اند، هاشــمی درحالی كه قطرات 
اشك چشــمانش را پر كرده می گوید آیا بی سعادتی و 
حیف نیست كه انسان تا اینجا بیاید و از چشمه فاطمه 
سیراب نشود؟ این جمله باعث شــد كه قطرات اشك 
چشمان همراهان نیز در چشمه بریزد. خودش در این باره 
می گوید: »آخرین چشــمه ای كه رفتیم، آب داشت و 
قدری خزه روی آن را گرفته بود. دیدم آب در آنجا جاری 
است و رفتم كه كمی آب بخورم. البته نمی گذاشتند و 
می گفتند: امكان دارد آلوده باشد. ولی مشتی از آن آب 
را خوردم كه هنوز طراوت آن را در گلوی خود احساس 

می كنم، از بس كه برای من لذتبخش بود«.

»فدك« با نام دردانــه محمد مصطفی)ص( گره 
خورده و هزاران ســال است كه نام این باغ، بوی 
یاس فاطمی را با زخمی كه بر پهلو نشسته، تازه 
می كند. فدك تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته 
و در هزار سال گذشته سرنوشت آن در هاله ای 
از ابهام فرو رفته و اینك این منطقه مهم به حال 
خود رها شده است اما جالب است بدانید مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در آخرین ســفرش به سرزمین وحی  كه 
بعنوان ســخنران ویژه كنفرانس علمای جهان اســام صورت گرفت، 
با توجه به رابطه دوســتی با ملك عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه وقت 
سعودی، اقدامی بی ســابقه انجام داد و راهی فدك شد. او در این سفر، 
همراهان زیادی ازجمله عكاسان و فیلمبرداران را با خود به منطقه فدك 
برد و رهاورد ماندگار این اقدام، ثبت همیشگی فدك در برابر چشمان 
جهانیان بود؛ ثبتی پر فــروغ تا نتوانند فدك را نیز بــه مرور به وادی 
فراموشی بكشانند. هوش وافر آیت اهلل هاشمی آنجا خود را بیشتر به رخ 
می كشد كه او شیخ سعودی را مقابل دوربین فیلمبرداری می آورد و از او 
می خواهد كه تاریخچه فدك را بیان كند و شیخ نیز آشكارا بیان می كند: 
»رسول اهلل)ص( فدك را به دخترش فاطمه)س( بخشید و...«. این بازدید 
تاریخی، جلوه های بی نظیر عاطفی هم داشت كه پیشنهاد می كنیم با ما 

همراه باشید تا بخشی از این سفر ماندگار را مرور كنیم.

الناز عباسیان

راهنمایی برای بهره مندی از ویژه برنامه های ایام فاطمیه كه 
امسال بیشتر آنها به صورت مجازی برگزار می شود

به تو از دور سالم!

امســال همانطور كه از ابتدای ســال به دلیل ویروس كرونــا، متفاوت ترین ماه رمضان و 
متفاوت ترین ماه محرم عمرمان را تجربــه كردیم، این روزها هم در حــال تجربه یكی از 
متفاوت ترین فاطمیه های عمرمان هستیم. از ابتدای دهه اول فاطمیه تا همین امروز و تا روز 
یكشنبه پیش رو كه شهادت بانوی دو عالم است، بیشتر ویژه برنامه های ایام فاطمیه به صورت 
مجازی در حال برگزاری است؛ از الیوهای اینستاگرامی هیئت ها و مساجد بگیرید تا امكان 
زیارت مجازی امامزادگان و بقاع متبركه. همینطور شبكه های تلویزیونی و رادیویی هم دست 
به كار شده اند تا امسال بیشتر از سال های گذشــته برنامه های مناسبتی این ایام را تدارك 
ببینند تا همه چیز برای یك عزاداری مناسب در چهاردیواری امن خانه ها امكانپذیر باشد. به 
همه اینها وجود ده ها اپلیكیشن با موضوع فاطمیه و حضرت فاطمه زهرا)س( را هم اضافه كنید 
تا دست تان بیاید كه امسال نه تنها دسترسی ما به محتواهای این ایام كمتر نشده، بلكه بسیار 
بیشتر هم شده است. اگر تا امروز از صف برنامه های تدارك دیده شده برای شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( جا مانده اید، نگران نباشید. این راهنما كمك تان می كند تا روزها و شب های 

باقی مانده از متفاوت ترین ایام فاطمیه عمرتان را پربارتر سپری كنید.

  حسینیه ایران در تلویزیون
شكی نیست كه یكی از بهترین و در دسترس ترین راه های عزاداری مجازی در ایام 

سوگواری  ام ابیها)س(، دنبال كردن ویژه برنامه های تلویزیون است. امسال از ابتدای دهه 
اول فاطمیه برخی از شبكه های تلویزیونی، ویژه برنامه های مذهبی شان را برای عزاداری این 
روزها و شب ها درنظر گرفته اند. به عنوان مثال شبكه یك برنامه »حسینیه ایران« را هر روز 

صبح روی آنتن می برد. دست اندركاران این برنامه با پخش مرثیه سرایی و سخنرانی های 
مذهبی، میزبان عزاداران دختر پیامبر هستند. ویژه برنامه »كوی محبت«، برنامه مذهبی 

شبكه ۲سیماست كه هر شب با حضور كارشناسان مذهبی، ذاكران و شاعران اهل بیت)ع(، 
به سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( می پردازد. برنامه »در آستان خورشید« 

كه كاری از گروه فرهنگ و معارف اسالمی شبكه سه سیماست، در ایام فاطمیه به صورت 
زنده از اماكن مذهبی روی آنتن می رود. این در حالی است كه شبكه 5هم با برنامه »عطر 
عاشقی« این شب ها را به سوگواری حضرت فاطمه)س( اختصاص داده است. شبكه افق 
ویژه برنامه ای باعنوان »تكیه« دارد كه در این ایام هر شب از ساعت ۲۱روی آنتن می رود. 

به تازگی در دهه دوم فاطمیه نیز شبكه قرآن ویژه برنامه »ام ابیها« را تدارك دیده است؛ این 
برنامه كه از روز یكشنبه ۲۱دی ماه آغاز شده و تا شب شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 

ادامه دارد، ۸قسمت 5۰دقیقه ای است كه هر شب ساعت ۲۱:۱۰ از این شبكه پخش 
می شود. هر قسمت این برنامه شامل روایتگری الهام غفاری، سخنرانی سخنرانانی چون 

مرحومه طوبی كرمانی، مریم حاجی عبدالباقی و انسیه خزعلی، شعرخوانی بانوان شاعر در 
مزار شهدای گمنام بهشت زهرا)س(، فرازخوانی زیارت نامه حضرت زهرا)س( و آیات مرتبط 

با ایشان و مداحی مداحان اهل بیت)ع( است.

  هیئت آنالین؛ پخش زنده مراسم
جدا از برنامه های تلویزیون و رادیو كه جزو در دسترس ترین برنامه های 

غیرحضوری برای عزاداران دخت پیامبر به حساب می آیند، سایتی باعنوان 
»هیئت آنالین« هم وجود دارد كه این سایت بیشتر مراسم های بزرگ 

اجرا شده در هیئت ها را پوشش داده و آنها را به صورت مجازی به نمایش 
می گذارد. این سایت كه البته اپلیكیشنی هم به همین نام دارد، با پخش 

زنده بیش از هزار و 5۰۰هیئت از سرتاسر ایران به یاری عالقه مندان 
heya� ناهل بیت)ع( در روزگار كرونا آمده است. در این سایت كه نشانی آ

tonline. ir  است، لیست تمام برنامه های هیئت های تحت پوشش گذاشته 
شده و شما به راحتی می توانید با انتخاب مراسم مورد نظرتان، آن را به طور 

مجازی دنبال كنید. ضمن اینكه ویژگی اصلی این سایت این است كه 
حجم اینترنت مصرفی در آن كامال رایگان است. راستی تا یادمان نرفته این 
نكته را هم اضافه كنیم كه سایت هیئت آنالین عالوه بر پوشش برنامه های 
هیئت های مختلف، بخشی به نام »حرم آنالین« هم دارد كه در این بخش 

می توانید با ترافیك نیم بها، به طور زنده از صحن های حرم امام رضا)ع(، 
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( و كربالی معلی دیدن كنید.

حضور مجازی در هیئت ها
اگر چه برخی از هیئت ها با حفظ پروتكل های بهداشــتی امكان 
حضور فیزیكی در مراســم عــزاداری  ام ابیهــا)س( را هم فراهم 
كرده اند، اما از آنجا كه توصیه اول و آخــر كادر درمان، ماندن در 
خانه است، بیشتر این هیئت ها با گذاشتن الیوهای اینستاگرامی 
یا پخش زنده از طریق سایت هایشان مردم را به حضور مجازی در 
هیئت ترغیب كرده اند. مثال مهدیه تهران معموال برنامه هایش را 
به صورت زنده از وب سایت خودش پخش می كند. یا امكان بازدید از 
برنامه »هیئت رزمندگان غرب تهران« از طریق صفحه اینستاگرام 
این هیئت به نشانی razmandegan_gharb_tehran  امكانپذیر 
است. پس اگر می خواهید حضور مجازی در هیئت ها را امتحان 
كنید، فقط كافی است به دنبال صفحه اینستاگرام یا وب سایت شان 

بگردید و مراسم ایام فاطمیه را از خانه دنبال كنید.

  زیارت از راه دور
سال های گذشته بسیاری از ما در این ایام راهی زیارتگاه ها می شدیم و در جوار فرزندان 
فاطمه)س(، بر مظلومیت مادرشان اشك می ریختیم. اگر چه امسال به دلیل شیوع 
بیماری كرونا، در اماكن متبركه بسته است اما به لطف متولیان این اماكن و صد البته 
تكنولوژی، امكان زیارت نیابتی از این بقاع متبركه وجود دارد. آستان قدس رضوی و 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( این امكان را فراهم كرده اند تا از خادمان این دو حرم 
بخواهید نایب الزیاره تان باشند! در این شب ها اگر می خواهید به زیارت امام رضا)ع( بروید، 
می توانید به سایت razavi. ir یا صفحه اینستاگرام @razavi_agr_ir رفته و درخواست 
زیارت نیابتی خود را ثبت كنید. این در حالی است كه در هر ساعت از شبانه روز كه 
بخواهید می توانید با شماره ۰5۱4۸۸۸۸تماس بگیرید تا مستقیم به روضه حضرت 
ثامن االئمه)ع( متصل شوید. برای زیارت نیابتی از حرم حضرت 
معصومه)س( هم می توانید درخواست خود را در صفحه رسمی حرم 
)astangom@( در اینستاگرام یا نشانی اینترنتی amfm. ir ثبت كنید 
 تا خادمان حرم حضرت معصومه)س( به جای شما به زیارت دختر 
موسی بن جعفر)ع( بپردازند.

 برنامه های موبایلی 
ترویج سبك زندگی فاطمی

جدا از همه برنامه های مجازی و غیرحضــوری كه برای ایام 
فاطمیه امسال درنظر گرفته شده است، برنامه های موبایلی 
هم گزینه های بسیار خوبی برای گوش سپردن به مداحی ها 
و سخنرانی ها و از همه مهم تر، آشنایی هر چه بیشتر با سبك 
زندگی حضرت زهرا)س( به حساب می آیند. از طریق »كافه 
بازار« با كلیدواژه »فاطمیه« می توانید بی شــمار اپلیكیشن 
مداحی، ســخنرانی، شــعر، زیارت نامه و حتی پوســترها و 
پس زمینه های گوشی با محوریت شهادت حضرت فاطمه)س( 
پیدا كنید. اما در بین این اپلیكیشن ها، نرم افزارهایی هم پیدا 
می شــوند كه هدف اصلی طراحان آنها، ترویج سبك زندگی 
فاطمه زهرا)س( است. یكی از این اپلیكیشن ها »عبرت های 
فاطمیه«، كاری از مجموعه فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف 
اســت. این نرم افزار كه ویژه شهادت حضرت زهرا)س( است، 
به بررسی علل و عوامل زمینه ســاز حادثه فاطمیه پرداخته 
است. اگر می خواهید بیشتر درباره چگونگی شهادت حضرت 
زهرا)س( و دالیل این اتفاق بدانید، اپلیكیشن »شهادت مادر« 
هم گزینه بســیار خوبی اســت. این نرم افزار كه اتفاقا حجم 
بسیار كمی هم دارد، به ماجرای فاطمیه از نحوه شهادت، نقل 
شهادت از زبان اسماء بنت عمیس، ماجراهای پس از شهادت 
مادر)س(، نقل شــهادت حضــرت زهــرا)س( و... پرداخته 
است. اما بی شك استفاده از اپلیكیشن های »چهل داستان 
از حضــرت فاطمه«، »حضرت فاطمه)س(، 4۰داســتان و 
4۰حدیث«، »الگوهــای رفتاری حضــرت فاطمه زهرا«، 
»داستان و احادیث حضرت فاطمه زهرا«، »خطابه و سخنان 
حضرت فاطمه)س(«، »فضائل و كرامات حضرت زهرا)س(«، 
»داستان های حضرت فاطمه زهرا)س(« و... در این شب ها در 
كنار عزاداری و سوگواری می تواند چیزی هم به داشته هایمان 
اضافه كند. اگر می خواهید امســال در كنار اشك ریختن بر 
مظلومیت دخت پیامبر، خودتان را میهمان زندگی سراســر 
درس این بانوی بزرگ كنید، می توانید تمامی این برنامه های 
موبایلی معرفی شده را به راحتی از طریق كافه بازار دانلود كرده 

و فاطمیه امسال را به معنای واقعی كلمه متفاوت بگذرانید.

تحفه ای از آسمان
گفته می شــود كــه حضرت 
فاطمه پنج سال بعد از بعثت 
رســول خدا و در مكه به دنیا 
آمد. البته نقل غالب در منابع 
شــیعی آن اســت كه در این 
تاریخ به دنیا آمده است. وگرنه 
نقل های دیگــری هم وجود 
دارد كه 5 ســال قبل از بعثت 
و ۳ ســال بعد از بعثت به دنیا 
آمده است. نام مادر گرامی اش 
حضرت خدیجه بوده اســت. 
جالــب اینكه قبــل از به دنیا 
آمدن او، پیامبر یك دوره چهل 
روزه اعتكاف را به نماز و عبادت 
طی كرده بود و طعامی نیز از 
عالم غیب به وی رســیده بود 
تا روح پــاك آن، در روح پاك 
حضرت فاطمه دمیده شــود. 
چنین بود كه بشارت داده شد 
كه سالله  ای پاك از این دختر 
به وجود خواهــد آمد كه فخر 

عالم خواهند بود.

كوثری كه آمد
درســت در ســال اول بعثت 
بود كه ســوره كوثر بر او نازل 
شد. نزول این سوره هم البته 
ماجرای خاصی دارد. در این 
ســوره، خداوند به طور خاص 
پیامبر اســالم را خطاب قرار 
می دهد بــه اینكــه نعمتی 
چون كوثــر را بــه او ارزانی 
كرده است. ماجرا هم چنین 
بوده كه فردی در جلســه ای، 
خطاب به پیامبر او را ابتر یعنی 
نســل بریده خطاب می كند. 
چرا؟ چون صاحب دختر شده 
بود. در عرب جاهلی، دختران 
را زنده به گور می كردند و زنان 
شأنی نداشــتند. این سخن 
برای پیامبر ســنگین بود. تا 
اینكــه خداوند این ســوره را 
نازل كرد و به او بشارت كوثر 
را داد. می گویند گوینده سخن 
كه پســرهای زیادی داشت، 
مقطوع النسل شد. این سوره 
فضیلت بسیاری برای قرائت 

كردن دارد.

روزهای سخت
وقتی پیامبر اســالم می بیند 
كه كار در مكــه گره خورده و 
سخت شده اســت، تصمیم 
می گیرد كه بــه مدینه منوره 
هجــرت كنــد؛ جایــی كه 
خیلی هــا منتظــرش بودند. 
به همین دلیــل مقدمات این 
سفر را در خفای كامل فراهم 
می بیند. در ایــن هنگامه نیز 
فاطمــه زهــرا)س( هشــت 
سال یعنی تا ســال سیزدهم 
بعثت، در مكــه و در خدمت 
پــدر گرامی اش بوده اســت؛ 
البته اگر نقل تولد ایشــان در 
پنجم بعثــت را معتبر بدانیم. 
بعد از آن بــود كه ابتدا پیامبر 
راهی مدینه شــد، سپس او 
و چنــد تن از زنان هاشــمي 
از جملــه فاطمه بنت اســد 
مادر امیرمؤمنان بــه همراه 
حضرت علی علیه الســالم به 
سمت مدینه به راه افتاد تا به 
پدرش بپیوندد. روزهای مكه، 
روزهای سخت اسالم و پیامبر 
و خانواده اش بود و سختی های 

زیادی تحمل كردند.



مرضیه محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم  
درباره نقش حضرت فاطمه س بر جامعه اسالمی می گوید

محك فاطمی بودن
حق طلبی است

7عزا  خانه

اگر سراغ كتاب هایی برویم كه درباره زندگی و سیره حضرت فاطمه)س( نوشته 
شده، می بینیم كه معدود كتاب هایی درباره نقش تاریخی دختر پیامبر)ص( در 
رویدادهای تاریخ اسالم منتشر شده و بیشتر منابع موجود، به ابعاد دیگری از 
شخصیت این حضرت پرداخته اند. به همین دلیل هم پ ژوهش های تاریخی در 
این حوزه اهمیت زیادی دارند و مرضیه محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ 
اسالم، یكی از كسانی است كه سال هاست وقت خود را صرف تحقیق و نوشتن 
درباره تاریخ اسالم و زندگی معصومان)ع( كرده است. با این نویسنده درباره زندگی حضرت زهرا)س(، 

نقش او در رویدادهای جامعه اسالمی و روایت هایی از رحلت حضرت گفت وگو كرده ایم.

پنجشنبه

شماره 108
25 دی 1399 

معرفی 10كتاب كمتر شناخته شده درباره سیره حضرت فاطمه س

برگ هایی از عمر بانوی 
آب و آفتاب

این روزها همزمان با ایام فاطمیه، بهترین فرصت برای مطالعه درباره زندگی و شخصیت حضرت فاطمه)س( است. آثاری 
در رابطه با سیره حضرت زهرا)س( به نگارش درآمده است كه می تواند تا حدی ما را با شخصیت این بانوی بزرگ اسالم 

آشنا كند. از بین این آثار، بعضی از مفیدترین كتاب ها را كه كمتر معرفی شده اند، برایتان فهرست كرده ایم.

در میان انبوه آثــاری كه در معرفی شــخصیت حضرت 
زهرا)س( به ذكر مصایب آن حضرت بســنده می كنند، 
حضور كتابی نظیر »زندگانی حضرت زهرا)س(« كه نهایت 
تالش خود را در معرفی جامع خصایل، فضائل و موقعیت 
تاریخی و سیاسی آن بانوی بزرگ اســالم دارد، ارزنده و 
چشمگیر است. این كتاب، ترجمه اثر معروف »حیاه سیده 
النساء فاطمه الزهرا)س(« نوشته محقق نامدار، باقر شریف 
قریشــی اســت كه به خوبی از پس تبیین ابعاد مختلف 

شخصیتی آن حضرت برآمده و نظری چندبعدی به آن افكنده است. 
زندگانی حضرت زهرا)س(، به قلم باقر شریف قریشی و ترجمه محمدرضا مهری، 

در 416صفحه نوشته و در بنیاد معارف اسالمی منتشر شده است.

 زندگانی حضرت زهراس
ایــن كتــاب زندگانی، فصایــل و ســیره حضرت 
فاطمــه)س( را شــامل می شــود. در مقدمه فصل 
اول آمده اســت: »فاطمه)س( همانند اهل بیت)ع( 
الگوست؛ زیرا همه ویژگی های امامان همچون علم 
امام، عصمت و والیت تكوینی در ایشان جمع بود و 
تنها امام نبود؛ بنابراین، او برای تمام بشریت الگوست 
و ما باید از این الگویی كه خداوند برای ما به عنوان یك 
نعمت و هدیه فرســتاده بهره بگیریم«. نویسنده در 

این اثر به بیان ویژگی های زندگی مطلوب علوی با مثال زدن از زندگی این 
معصوم می پردازد و نكات زیبایی را به عنوان درس عبرت برای جوانان امروز 
نقل می كند. »سیره فاطمی)ع(: نگاهی به زندگانی، فضایل و كالم حضرت 
فاطمه)ع(« به قلم ســیداحمد خاتمی در 338صفحه نوشته و توسط نشر 

مسیا منتشر شده است.

 سیره فاطمی س

اهل علم، مؤلف این كتاب را عالمه می خوانند. او مجتهدی 
است كه یك دوره كتاب ارزشمند درباره زندگی 
اهل بیت)ع(، تالیف كرده اســت. اصل كتاب ها 
به زبان عربی نوشته شــده اند ولی بیشتر آنها در 
زمان زندگی نویسنده به فارسی برگردانده شده و به چاپ 
رســیدند. آیت اهلل قزوینی این كتاب ها را نوشته و در آنها 
ضمن بهره بردن از منابع دسته یك تاریخ و حدیث و كالم، 
به تبیین شرایط و كیفیت زندگی اهل بیت)ع( پرداختند. 

امام علی)ع(، زینب كبری)س(، امام هادی)ع( و امــام زمان)عج( در این مجموعه 
ارزشمند، پرفروش ترین بوده اند. نویسنده كتاب سیدمحمد كاظم قزوینی، مترجم 

آن علی كرمی و ناشر آن، نشر مرتضی است.

 فاطمه الزهراس از والدت تا شهادت

این مجموعه در 3بخش تنظیم شده است. نویسنده در بخش 
اول نگاهی گذرا به ابعاد مختلف شخصیت بانوی اسالم)س( 
دارد. در بخش دوم چگونگی رفتار مردم با دختر پیامبر خاتم 
تشریح می شــود و در بخش پایانی نیز مصایب و رنج های 
حضرت فاطمه)س( گفته شده است. نكته جالب این است 
كه تمام متون كتاب شامل مدارك و ماخذی از كتب معتبر 
اهل سنت است كه تمام شــان بر اثبات مظلومیت حضرت 
زهرا)س( تأكید كرده اند. آتش به خانه وحی را سیدمحمد 

حسین سجاد نوشته و نشر مهر ثامن االئمه)ع( آن را منتشر كرده است.

 آتش به خانه وحی

ایــن كتــاب در واقع فرهنــگ ســخنان حضرت 
فاطمه)س( است. دانشــنامه ای كوچك از احادیث 
كمتر شنیده شــده حضرت صدیقه كبری)س( كه 
نویسنده تالش كرده در یك مجموعه گردآوری كند. 
مرحوم محمد دشتی كه نهج البالغه با تحقیقات او به 
دوره جدیدی از استفاده و استقبال وارد شد، با حفظ 
سبك مرحوم سیدرضی مدون نهج البالغه، این اثر را با 
استقبال تازه ای مواجه كرد. در ادامه تالش های ادبی، 

دشــتی اقدام به تدوین كتابی از بیانات و احادیث حضرت فاطمه)س( كرده 
است. كتاب به قلم محمد دشتی توسط مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین)ع( 

منتشر شده است.

در بین كتاب هایی كه با موضوع زندگی  نهج الحیات
حضرت فاطمه)س( نوشته شده، برخی 
نویســندگان جنبه های دیگری را هم 
درنظر گرفته انــد. كرامــات الفاطمیه 
مجموعه ای اســت مربوط به معجزات 
حضرت فاطمه زهــرا)س( كه به همراه 
بخش هــای كوتاهی از تاریخ اســالم و 
سوگندنامه فاطمه زهرا)س( در چندین 

فصل تدوین شده است. این كتاب تا امروز بیش از 9چاپ داشته 
است كه می تواند نشــان از خواندنی بودنش باشــد. نویسنده 
كتاب، علی میرخلف زاده اســت و كتاب را نشر مهدی یار روانه 

بازار كرده است. 

كتاب »فاطمه تجلی گاه انوار آفرینش« 
مروری بر زندگانی و فضایل فاطمه)س(، 
ســیره عملی، اخالقی و مصایب ایشان 
است. در ابتدای كتاب، به بیان دوره های 
مختلف زندگانی حضرت پرداخته شده 
و تحمل رنج های زیاد توسط این بانوی 
بزرگ در ادوار مختلف زندگی توصیف 
شده اســت. در بخش دیگری از كتاب 

به شرح و تفســیر معنای والیت از لحاظ لغوی، اصطالحی و قرآنی 
پرداخته شده است. در ادامه برخی از صفات فاطمه)س( در زمینه 
رســیدگی به احوال یتیمان و فقــرا و تأمین نیازهــای مردم بیان 
شده اســت. این كتاب نوشــته ســیدمجتبی برهانی است كه نشر 

بیت االحزان در 616صفحه و 6جلد منتشر كرده است.

 كرامات الفاطمیه
 فاطمه س، تجلی گاه انوار آفرینش

حضرت فاطمه)س( در كتاب های تفســیری، حدیثی 
و تاریخی اهل ســنت، جایگاه جلیــل و جامعی دارد. 
در فصل اول كتاب »فاطمه نگیــن جهان و جنان«، با 
بهره گیری از تفاسیر قدیمی اهل سنت، بیش از 100آیه 
قرآن كه درباره آن حضرت نازل شده، آورده شده است. 
در فصل دوم، به زندگی آن بانــوی بی بدیل و حوادث 
پس از ارتحال رســول اهلل)ص( از منابع دست اول اهل 
سنت پرداخته شده است. این كتاب نوشته محمدرضا 

رمزی اوحدی اســت كه در 280صفحه و در مؤسسه شهید احمد كاظمی منتشر 
شده است.

  فاطمه نگین جهان و جنان

این كتاب شامل احادیثی به نقل از فاطمه)س( در موضوعات مختلف 
اخالقی و اعتقادی است. در ابتدای این كتاب، به بررسی ابعاد معنوی 
و نورانی فاطمه زهرا)س( مانند خلقت نوری ایشان پرداخته شده و 
آثار محبت و دوست داشتن آن بانوی بزرگ از لحاظ دنیوی و اخروی 
بیان شده اســت. بعد از منظر قرآنی به تبیین مقام و منزلت واالی 
زهرا)س( پرداخته شــده و جایگاه خاص ایشان نزد خداوند متعال، 
پیامبر اسالم)ص(، امام علی)ع( و ســایر امامان ترسیم شده است. 
گزیده ای از احادیث نورانی حضرت فاطمه زهــرا)ع( به قلم مجید 

جعفرپور نوشته و در نشر بیت االحزان در 148صفحه منتشر شده است.

 معارف فاطمی

كتاب »فاطمه )س( اسوه بشر« شامل 
5بخش اســت. كتاب در فصل نخست 
با عنــوان كلیات، به بیــان مباحثی با 
عناوین ضرورت شناخت اهل بیت)ع(، 
گستره شناخت اهل بیت، اهل بیت)ع( 
بهترین الگوی هدایت، فاطمه)س( آینه 
تمام نمای اهل بیت، فاطمه)س( الگوی 
فراجنســیتی و الگویی فراتر از زمان و 

مكان، پرداخته است. بخش دوم كتاب، به بررسی فضایل و مناقب 
اهل بیت)ع( و حضرت فاطمه)س( اختصاص یافته است. »حضرت 
فاطمه)س( در آینه قرآن« عنوان بخش ســوم است كه طی آن 
فاطمه)س( در صفای آینه وحی و به روایت آیات و سوره هایی چون 
آیه تطهیر، آیه مودت، سوره كوثر، سوره قدر و سوره دهر معرفی 
شده است. كتاب به قلم عبداهلل جوادی آملی در 260صفحه و در 

مركز نشر اسراء منتشر شده است.

 فاطمه س اسوه بشر

نیلوفر  ذوالفقاری

    نقش حضرت فاطمــه)س( در رویدادهای 
جامعه اسالمی زمان خود چه بود؟

از زمان پیامبر)ص( تا پایان عمــر، حضرت فاطمه)س( در 
رویدادهای تاریخی زمان خود نقش زیادی داشته اســت. او 
در عمر كوتاه خود، نقش بزرگی در تربیت جامعه اســالمی 
داشت. نامش را فاطمه گذاشتند؛ نامی كه در آن زمان بسیار 
مرســوم بود. كودكی حضرت)س( در زمان رســالت پدر و 
شروع آزارهای قوم جاهلیت گذشت. سختی های این دوران 
بر جسم و روح حضرت زهرا)س( آسیب هایی وارد می كرد. 
او مادری نمونه بود كه در تربیــت فرزندانش نقش اصلی را 
برعهده داشت و فرزندانی را تربیت كرد كه نامشان در تاریخ 
ماندگار شده است. اگر درباره فعالیت های اجتماعی و نقش 
حضرت زهرا)س( در تاریخ اســالم كمتر گفته شده، به این 
دلیل است كه حاكمان زمان جاهلیت تالش می كردند مردم 
و به ویژه زنان را، از عرصه اجتماع دور نگه دارند؛ چرا كه ویژگی 
حكومت های دیكتاتور همین است. حضرت فاطمه)س( با 
مردم جامعه در ارتباط بود و در عرصه اجتماع حضور فعاالنه 
داشــت، در كنار رســول خدا)ص( و امیرالمومنین)ع( در 
رویدادهای مهم حضور داشت و این حضور با نقش آفرینی 

همراه بود.
    علم و آگاهی حضــرت فاطمه)س( از كجا 

حاصل شد؟
از زمان تولد حضرت زهرا)س(، آیات الهی كه نازل می شود 
در ذهن او ثبت می شود، گاهی از او خواسته می شود آیات را 
حفظ كند تا بعد به ثبت برسد. در واقع حضرت فاطمه)س( 
قرآن را آیــه به آیه حفظ كــرده و از آنجا كــه قرآن كتاب 
انسان ساز اســت، علم حضرت زهرا)س( را نشان می دهد. 

اگر كسی بر ظاهر و باطن قرآن مســلط باشد، یعنی عالم و 
دانشمند است. ضمن اینكه حضرت فاطمه)س( تحت تربیت 

رسول اهلل)ص( بوده است.
    رویكرد حضرت فاطمه)س( در موضوعات 

سیاسی چه بوده است؟
محك فاطمی بودن، حق طلب بودن است. سیاست فاطمی، 
سیاست ضد خشونت، روشنگری و فرهنگسازی است. هرچند 
این فرهنگ در كوتاه مدت اثر چندانی نداشته باشد، ولی در 

طول تاریخ اثرگذار و پایدار مانده و خواهد ماند. 
فرهنگ فاطمی نشان داده اســت كه دفاع از حق با احضار 
خلیفه مسلمین، حضور مردم و با سخنان منطقی و استدالل 
حقوقی می توان در فضای آرامش، روشــنگری و آگاه سازی 
كرد و برای همیشه در تاریخ ثابت كرد كه یك زن می تواند 
در جمع عظیمی از مردم و دولتمردان، خلیفه و حاكم حاضر 
شود و با حفظ ارزش های اخالقی و انسانی و از تریبون منطق 
و قانون، حق را ظاهر سازد و مالك ارزش های انسان زیستن 

و آزاده بودن را به آیندگان بیاموزد. 
فاطمه)س( آموخت كه برپا داشــتن عدل و حق و آزادی، 
نیازمند خشونت و شمشیر نیست. هرچند از پشتوانه مردی 
با شمشــیری پرآوازه همچون امام علی)ع( برخوردار باشد. 
اما باز هم كاری كه سخن اســتداللی، زبان منطقی و صبر و 
علم و حلم فاطمی انجام می دهد، هرگز خشونت و شمشیر 

نمی تواند آنگونه كارساز و نتیجه بخش باشد.
    دربــاره رحلــت حضــرت فاطمه)س( 
روایت های مختلفی وجود دارد، پژوهش های 

شما به چه روایتی می رسد؟
فاطمه)س(  بعد از رحلت  رســول اهلل)ص(، انحراف  اســالم  

 از مســیر اصلی ، مظلوم  شــدن  همســر، هجوم  بــه خانه ، 
غصب  فدك، از دست  رفتن  حق  و دیدن  آن همه  بی حرمتی  
و باالتر از همــه ، دگرگونی هایی كه  پس  از رســول  خدا به 
فاصله ای  اندك  در سنت  مسلمانی  پدید آمد، روح  و سپس  
جسمش  سخت  آزرده  شد و در بستر بیماری  افتاد. هر كدام  
از این  پیشــامدها به تنهایی  برای  از پــای  انداختن  هر زنی  
كفایت  می كند. چنان  كه  تاریخ  نشــان  می دهد او پیش  از 
مرگ  پدر، بیماری  جسمی  نداشته  و 4فرزند سالم  و رشید به 

دنیا آورده  است . در اینكه  زهرا)س(  چند روز در بستر بیماری  
به سر برده ، معلوم  نیست ، اما 2هفته  مانده  به شهادت ، حال 
 حضرت  بسیار وخیم  بود. تاریخ  شهادتش  75، یا 95روز و یا 
به قولی  6 ماه بعد از رحلت رسول اهلل)ص( بود. در روز وفات ، 
سلمی  همسر ابورافع  در خانه  فاطمه)س(  مشغول  خدمت  بود. 
او می گوید: فاطمه)س(  آن  روز حالش  بهتر شده بود، به نحوی  
كه  این  بهبودی  خیال  اطرافیان  را راحت  كرد. در آن  روز تب  
و سردردی  عارض  نشد. همسرش امیرالمؤمنین علی)ع(  كه  
در این  ایام  بیشتر در كنار او به سر می برد، برای  امرار معاش  
خانواده  از خانه  بیرون  رفت . ممكن  است آن حضرت به قصد 

عبادت  در مسجدالنبی  از خانه  خارج  شده  باشد. 
فاطمه)س(  دخترانش  را به خانه  یكی  از زنان  بنی هاشــم  و 
پســرانش  را برای  زیارت  مرقد مطهر رسول اهلل)ص( از خانه  
بیرون  فرستاد، آنگاه  از ســلمی  خواست  تا آبی  حاضر كند و 
غسل  كند. آن  روز به بهترین  وجه  غسل  كرد و جامه های  تازه  
پوشید و فرمود: بسترم  را در وسط اتاق  بیفكن  و بعد از 2ركعت  
نماز در بستر به سوی  قبله  دراز كشید و دست  راست  خود را 
زیر گونه  خود نهاد و چهره  خود را با گوشه  عبا پوشانید و به 
من فرمود: قدری  استراحت  می كنم . مدتی  كه  گذشت  3بار 
مرا صدا بزن ، اگر جوابی  نشنیدی  بدان  كه  جان  به جان آفرین  
تسلیم  كرده ام. ســلمی  امر فاطمه)س(  را اطاعت  كرد. پس  
از اینكه  فاطمه)س(  را صدا زد و صدایی  نشــنید، دانســت  
كه  او رحلت  فرموده  اســت. متأســفانه مردم از شخصیت 
حضرت زهرا)س( دور و سرگرم مسئله شكستن پهلو شدند.

    درباره خاكسپاری شبانه حضرت فاطمه)س( 
چه روایتی ثبت شده است؟ 

زمان  رحلت  فاطمه)س(  بین  نماز عصر و مغرب  بود و در روز 

وفات  بین  هیچ كدام  از مورخین  اختالفی  دیده  نمی شــود و 
همگی  روز سه  شــنبه را بیان  كرده اند. سلمی  می گوید: »در 
این  وقت  حسنین  به خانه  آمدند و سراغ  مادر را گرفتند. من  به 
آنان گفتم  به نزد پدر بروید و او را از مرگ  مادر باخبر  سازید. 
امیرالمؤمنین علی)ع(  پیكر پاك  فاطمــه)س(  را با كمك  
اسماء بنت  عمیس خثعمی  كه  در هنگام  بیماری  فاطمه )س(  
به خانه  او رفت وآمد داشت ، غسل  داد و كفن  كرد. سپس  بر او 
نماز خواند و دست ها را بر آسمان  باال برد و عرض كرد: بارالها! 
این  دختر پیامبرت فاطمه است  كه  او را از ظلمات  به سوی  نور 
باال بردی . آنگاه از فرزندانش  خواست  تا با مادر وداع  كنند.« 
حضرت علی)ع( به همراه  فرزندان  و تعدادی اندك  از نزدیكان  
و یارانش  در تاریكی  شب ، بدن  مطهر فاطمه )س(  را تشییع  
و مخفیانه  او را تدفین كردند و با چشمان  اشك بار و دل های  
سوزان  با او وداع كردند و مادر، غریبانه در دل شب به خاك 
سپرده شد. گویا طفالن هم رخصت نداشتند بانگ شیون را 
بلند كنند، مبادا همسایگان بشــنوند و خبر دفن زهرا)س( 
پخش شــود. بنا بر وصیت  فاطمه)س(  هیچ كس  از آنان  كه  
مورد خشــم  آن حضرت  بودند، در تشــییع  پیكر او حضور 
نیافتند. فاطمــه )س(  از اطرافیانش  خواســته  بود به نحوی  
برنامه ریزی  كنند كه  افراد خاصی  حضور داشــته  باشــند و 
آنانی كه  به او جفا كرده اند، حتما در مراســم  حضور نیابند. 
علی)ع(  به وصیت  همسرش  عمل  كرد و سفارش دختر پیامبر 
اكرم)ص( عملی شد. أســماء دختر عمیس خثعمی گوید: 
در نماز بر پیكر پاك فاطمــه)س(، امیرالمؤمنین علی)ع( ، 
حســنین، عمار، مقداد، عقیل، زبیر، ابوذر، سلمان، بریده، 
سلمی، اُم سلمه، من و گروهی از بنی هاشم شركت داشتند و 

او را در دل شب، طبق وصیتش دفن كردند.
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فرهنگ فاطمی نشان داده است كه 
دفاع از حق با احضار خلیفه مسلمین، 

حضور مردم و با سخنان منطقی و 
استدالل حقوقی می توان در فضای 
آرامش، روشنگری و آگاه سازی كرد 

و برای همیشه در تاریخ ثابت كرد كه 
یك زن می تواند در جمع عظیمی از 

مردم و دولتمردان، خلیفه و حاكم 
حاضر شود و با حفظ ارزش های 

اخالقی و انسانی و از تریبون منطق و 
قانون، حق را ظاهر سازد

قلب های آرام
وقتی كه حضرت زهراس به سن 
ازدواج رسید، به واسطه اینكه 
دختر پیامبر بود و ویژگی های 
بارزی داشت، افرادی از صحابه 
و بزرگان و سرشناسان پا پیش 
گذاشتند تا خواستگاری كنند. 
البته هیچ كدام از این اتفاقات 
نیفتاد، چرا كه پیامبر منتظر 
بود. تا اینكه حضرت علی ع پا 
پیش گذاشت. علی كسی بود 
كه به نوعــی در دامان پیامبر 
بزرگ شده و نزدیك ترین فرد 
به وی محسوب می شد. پیامبر 
هم وقتی كه پیشــقدم شدن 
علی را دید، با این امر موافقت 
كرد. می گویند كــه پیامبر از 
ماجرای خواســتگاری علی 
بسیار شادمان شــد. ازدواج 
او را به ســال دوم هجری، به 
نقلی مربــوط می دانند. البته  
نقل های دیگــری هم وجود 
دارد كه او هنگام ازدواج از 9تا 

18سال داشته است.

منظومه مقدس
حضــرت زهــراس در زندگی 
كوتاه خود، صاحب پنج فرزند 
شد كه دو تن از آنها از امامان 
بزرگوار تشــیع هســتند. نام 
فرزندان او حســن، حسین، 
زینــب و ام كلثوم بــود. البته 
هنگام شهادت، فرزندی را نیز 
در رحم داشت كه به شهادت 
رسید. امام حسن مجتبی ع در 
سال سوم هجری به دنیا آمد؛ 
در نیمه رمضان. یعنی تقریبا 
یك ســال بعد از ازدواج. امام 
حسین ع نیز در تاریخ چهارم 
هجری به دنیــا آمد. حضرت 
زینب كبری س نیز در ســال 
پنجم هجری به دنیــا آمد و 
دو سال بعدتر نیز، شاهد تولد 
ام كلثــوم بود. فرصــت دیگر 
به تولد محســن نرسید و در 
آن حادثه تلخ، نــوزادش را از 
دست داد. فرزندان او در دوران 
كودكی، شاهد رنج های پدر و 

مادرشان بودند.

بدرود پدر
در ســال یازدهم هجری بود 
كه پیامبــر بزرگوار اســالم، 
درحالی كــه ســر بــر زانوی 
حضرت علی ع داشت، رحلت 
كرد. این ضایعه برای خانواده 
علی و فاطمه بسیار دردناك 
بود؛ خاصه بــرای دختری كه 
چنین وابسته به پدرش بود. 
اما رحلت پیامبرص، ســرآغاز 
وقایعی دیگر بود. مســائلی بر 
سر خالفت و جانشینی پیامبر 
داشــت اتفاق می افتاد كه در 
زندگی این بانو، بسیار اثرگذار 
بود. در واقع انصار و مهاجران 
هر كدام دوســت داشتند كه 
خالفت نزد آنهــا باقی بماند 
درحالی كــه حضــرت علی ع 
ســرگرم غســل دادن و دفن 
پیامبر بود. پیامبر به حضرت 
علی وصیت كرده بود كه پیكر 
مطهرش را از زمان غســل تا 
دفن به هیچ عنوان رها نكند؛ 
بعضی  نقل هــا می گویند كه 
علی در غسل دادن پیامبر تنها 

بوده است.
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چند نمونه واقعی از لطف حضرت زهرا س به رزمندگان دفاع مقدس

مهر مادری زیر آتش دشمن

درس های زندگی از سبك زندگی بانویی كه بهانه خلقت بود

زندگی به سمت خدا
شاید بشــود گفت كه بهترین تعبیر درباره حضرت فاطمه)س( را دكتر علی 
شریعتی داشته است؛ در كتاب »فاطمه فاطمه است«. آنجا كه می گوید قصد 
كردم فاطمه)س(  را دختر پیامبر، همسر علی و مادر حسنین و... معرفی كنم 
اما دیدم كه نغزترین و بهترین تعبیر این است كه فاطمه، فاطمه است. منظور 
دكتر شریعتی آنجا بود كه شخصیت حضرت فاطمه)س( به قدری رفیع و قابل 
توجه است، كه صرفا برای معرفی و بزرگداشــت او كفایت می كند؛ هرچند 
نسبت های دیگری كه دارد، ارزش او را باالتر و مقدس تر می سازد. اما سؤال 
اصلی كه مطرح می شــود، این اســت كه چه چیزی، از او چنین شخصیتی 
ساخته؟ آیا بزرگان دینی ما آمده اند كه شخصیت هایی دور از دسترس باشند؟ 

قطعا چنین نیست و پیامبر)ص( هم می فرمایند 
كه من نیز بشــری مثل شما هستم. پس 

چنین بزرگانی حتمــا برای دور از 
دست بودن به میان ما نیامده اند 

و حتما می توانند فانوس های 
دریایی زندگی ما در همه 

دوره ها و عصرها باشند. 
با هــم، درس هایی از 
سبك زندگی حضرت 
زهرا)س(  كه می تواند 
برای زنان ما كارساز 
باشد را مرور می  كنیم.

جانشینی پیامبر
پس از وفات پیامبر اســام، 
ماجراهایی برای جانشــینی 
او اتفاق افتــاد. البته ماجرای 
جانشــینی او كه حل شــده 
بود، اما گروهــی از صحابه و 
مهاجران درصــدد این بودند 
كه چون در یاری دین و اسام 
آوردن پیشقدم بوده اند، باید 
جانشــینی و خافت به آنها 
برسد. در نهایت كه جانشینی 
پیامبــر )ص( از حضــرت 
علی)ع( دریغ شد. در روزهای 
بعــد از وفــات پیامبر)ص( 
بود كه نزدیك تریــن فرد به 
پیامبر)ص( و دختر رســول 
خدا و حســنین، نزد انصار و 
مهاجران می رفتند تا ماجرای 
غدیر را به یادشان بیاورند. ولی 
متأسفانه كســی دست یاری 
به آنهــا نداد. پــس حضرت 
علی)ع( سریعا به جمع آوری 
و مستندســازی آیات قرآن 
پرداخــت تا خــدای ناكرده 
تحریفی در آنها صورت نگیرد. 
در نهایــت اینكه حتی برخی 
از نزدیــكان پیامبر)ص( این 

قضیه را نپذیرفتند.

آه از فدك 
فدك منطقــه ای حاصلخیز 
در خیبر، در 160كیلومتری 
مدینه بود. زمانــی در اختیار 
یهودیان بــود و هنگامی كه 
پیامبر)ص( عزم این جماعت 
كرد، آن را تســلیم كردند و 
رفتند. ســپس پیامبر)ص( 
آنجــا را به دختــرش فاطمه 
بخشید. بعد از رحلت پیامبر، 
این باغ ها و منطقه، از مالكیت 
فاطمه)س( درآمد و گفته شد 
كه پیامبران چیزی به میراث 
نمی گذارند پــس نباید اینجا 
نیز به میراث كســی برســد. 
شكایت علی)ع( و فاطمه)س( 
هم راه به جایی نبــرد و این 
منطقه برای همیشــه غصب 
شده و از آنها گرفته شد. البته 
می گوینــد در زمانــه یكی از 
خلفای اموی و یكی از خلفای 
عباسی، درآمد حاصل از آن به 
فرزندان فاطمه)س( بخشیده 
شده است. اما در نهایت، حقی 
بود كه غصب شــد و هیچ گاه 

برگردانده نشد.

برای نكوهش
یكی از جنبه های درخشــان 
حضــور اجتماعــی حضرت 
زهــرا)س( را، در ارائه خطبه 
فدكیه توســط او می بینیم. 
وقتی كه ماجرای غصب فدك 
پیش آمد كه به منظور تحت 
فشار قرار دادن اهل بیت بود، 
او در نقش دختر پیامبر)ص(، 
به مســجد رفته و سخنرانی 
رسایی انجام داد. در بخشی از 
این خطابه آمده: »آگاه باشید 
می بینم كــه به تن آســایی 
جاودانه دل داده و كســی را 
كه ســزاوار زمامداری بود را 
دور ساخته اید، با راحت  طلبی 
خلــوت كــرده و از تنگنای 
زندگــی بــه فراخنــای آن 
رســیده اید، در اثر آن آنچه را 
حفظ كــرده بودید را از دهان 
بیــرون ریختیــد و آنچه را 
فروبرده بودید را بازگرداندید، 
پس بدانید اگر شــما و هركه 
در زمین اســت كافر شوید، 
خدای بزرگ از همگان بی نیاز 

و ستوده است«.

عزا  خانه پنجشنبه8
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دفاع هشت ساله ایران علیه رژیم بعث و متحدان بی شمار منطقه ای و جهانی اش، درس های بسیاری دارد. یكی از این 
درس ها، تأثیر فراوان معنویات بر روحیه دفاع و روحیه بخشی رزمندگان بوده است. درحالی كه در غالب جنگ های 
دنیا، سربازان برای تقویت و بازسازی روحیه آسیب خورده خود از مشروبات الكلی و مواد مخدر و... استفاده می كنند، 
اما رزمندگان ایرانی به دلیل انگیزه های معنوی كه داشتند، نگاهی دیگر به دفاع و رزم پیدا كرده بودند. همین نگاه 
معنوی بود كه باعث شد بتوانند 8  سال تمام، با دست های خالی در برابر چنین حجمی از حمله و دشمنی ایستادگی 

كنند. در این میانه امدادهای غیبی اهل بیت علیهم الســام به رزمندگان 
ایرانی، خود فصلی جدا دارد. معروف است كه شــهدایی كه گمنام می شدند، عاقه بیشتری 

به حضرت زهرا)س( و توسل به او داشــتند. به واقع او را مادر خود می دانستند و رابطه ای 
مادرانه با بی بی دوعالم داشــتند. در این میانه خاطراتی از امداد و عنایات آن حضرت، 

همیشه بهت آور و نشانه ای از حقانیت رزمندگان ایرانی بوده است. باهم، چند تایی از 
این خاطرات را مرور می كنیم.

عیسی محمدی

برای مان مادری كرد
بگذارید این نوشته را با جمله هایی از ســردار شهید مقاومت، حاج قاسم سلیمانی 
شروع كنیم. فیلم این سخنان كه بارها و بارها نشر یافته است، ظاهرا به سخنرانی 
در میان جمعی از مادران و خانواده های شهدا بازمی گردد. سردار سلیمانی درباره 
عنایات حضرت زهرا)س( در این جلسه چنین می گوید: »هرموقع در جنگ، فشارها 
بر ما حادث می شــد و هیچ كاری از دســتمان برنمی آمد، پناهگاهی جز حضرت 
زهرا)س( نداشتیم... . در كربای4، وقتی دشــمن آتش مسلسل ها، خمپاره ها و 
توپ های خود را مستانه بر ساحل باز كرد و جوی هایی از خون به »اروند« روانه شد، 
آن وقت هم همه تدابیر از كار افتاده بود و نامی جز نام حضرت زهرا)س( بر زبان ها 
جاری نمی شــد... . من قدرت و محبت مادری حضرت زهرا)س( را در هور، غرب 
كانال ماهی، وسط میدان مین دیدم. وقتی شما مادرها نبودید و فرزندانتان در خون 

دست وپا می زدند، من حضرت زهرا)س( را دیدم«.

وضع ما را بهتر می دانید
در كتاب خاك های نرم كوشك، خاطره ای از شهید برونسی 
نقل شده است كه به شــدت تأمل برانگیز است. با هم این 
خاطره را می خوانیم: »شــروع عملیات بــود. كار ولی گره 
خورده بود. گردان ما بدجوری زمینگیر شده بود. نمی دانم 
بچه ها دچار چه وضعی شده بودند. اینها همان هایی بودند كه 
وقتی می گفتیم، حاضر بودند به دل آتش بزنند. نه ترس بود، 
نه ضعف، نه چیز دیگری، ولی حال خاصی داشتند. حرف 
گوش نمی كردند. هرقدر صحبت كــردم جلو نیامدند. اگر 
گردان ما زمین نمی خورد، كار گردان های دیگر هم شكست 
می  خورد. كلی هم شهید می دادیم. مستأصل شده بودم. سرم 
را بلند كرده و با خدا راز و نیاز كردم. گوشه ای رفتم و متوسل 
شــدم به حضرت زهرا)س(، گفتم »خانم خودتون كمك 
كنین. منو راهنمایی كنین تــا بتونم این بچه ها رو حركت 
بدم. وضع ما رو خودتون بهتر می دونین.« بعد برگشتم. به 
بچه ها گفتم هیچ كدام تان را نمی خواهم، فقط یك آرپی چی 
زن. شك نداشتم حضرت زهرا)س( كمك می كند. یك نفر 
بلند شد، پشت سر او بقیه هم یكی یكی بلند شدند. یكی از 
محكم ترین پیروزی ها را به دست آوردیم. شك ندارم اگر این 
توسل نبود و با همان روحیه بچه ها جلو می رفتیم، شكست 
بدی می خوردیم.« پیكر او 27سال گمنام بود و سرانجام در 

ایام فاطمیه بازگشت.

نجات در جزر 
شــهیداحمد جوالییان با یكی از دوســتانش برای آخرین 
شناسایی به سمت مواضع دشــمن می رود. آنها به همان 
محوری رفته بودند كه باید عملیات می شــد. نهر ابوعقاب 
موانع زیادی داشــت. خیلی آرام و با احتیاط كار می كردند. 
خودشان را از موانع رد كردند و به عمق دشمن رسیدند. بعد از 
شناسایی، هر دو البه الی موانع و سیم های خاردار گیر كردند. 
كاشینكف هایی كه داشتند بدجور بین موانع گیر كرده 
بود و نمی شد تكان بخورند. امكان هیچ حركتی نداشتند. 
آب هم در حال جزر بود. فاصله با دشمن نیز بیشتر از چند 
متر نبود. آب اگر پایین می رفت، دشمن آنها را می دید. 
دیگر ناامید شدند و منتظر مرگ شــان بودند و از هم 
حالیت طلبیدند. آن روزها ایام فاطمیه بود. متوسل 
به بی بی دو عالم شدند. دوست احمد نجات پیدا كرد، 
ولی احمد گیر كرده بود. دوست احمد ناچار شد برود 
تا بتواند اطاعات را منتقل كند. اما ناگهان احســاس 
كرد چیزی دارد به سمتش نزدیك می شود. فكر كرده 
بود عراقی ها هستند و ترســیده بود. زیر آب رفته بود. 
بعد كم كم سرش را كه بیرون آورد، كسی محكم فریاد 
زد »قف! التحركوا!« ناگهان احمد خودش را در آغوش 
دوستش انداخت. هر دو سخت گریستند. كاشف به عمل 
آمد كه توسل به بی بی دوعالم كرده و بعد متوجه شده دستی 

از پشت، لباسش را گرفته و در آب اروند پرتش كرده.

بلند شو به كارهایت برس
روایت بعدی مربوط به شهید احمد كاظمی است؛ رزمنده ای كه در سال های پایانی 
عمرش، فرمانده نیروی هوایی و بعد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی بود. 
در بخشی از كتاب »مهر مادر«، روایت تكان دهنده ای از عنایت حضرت زهرا)س( به 
این رزمنده نقل شده است. او عاقه شدیدی به مادر سادات داشت. مراسم عزاداری 
فاطمیه را هرطور شــده برپا می كرد و حتی وقتی به نیروی هوایی رفت، مسجد 
حضرت زهرا)س( را هم در پادگان ولی عصر راه اندازی كرد. اما این عشق از كجا آمده 
بود؟ اوایل سال61 در عملیات بیت المقدس او فرمانده تیپ نجف بود. حین عملیات 
به شدت مجروح شده و تركشی به سرش خورده بود. به بیمارستان رفته و از شدت 
خونریزی از هوش رفت. اصرار داشت كســی از جراحتش خبردار نشود. دكترها 
می گفتند زخمش عمیق است. یك دفعه بعد از اینكه بیهوش شد، از خواب پریده و 
به همراهش گفت بلند شو،  باید برویم خط. با اصرار همرزمش، افشا كرد كه حضرت 

زهرا)س( را در خواب دیده كه او را شفا داده و به او گفته كه به كارهایش برسد.

مادر شهیدان گمنام
اما خاطره بعد را از شهید ابراهیم هادی بشنوید؛ شــهید ورزشكاری كه پیكرش 

هیچ گاه برنگشت. او بچه دروازه دوالب تهران بود. او بعد از عملیات ها، پیكر یكی 
از شهدا را كه در ارتفاعات مانده و به دلیل آتش دشمن نتوانسته بودند به عقب 

برگردانند، به عقب برگردانده بــود. در محله با چندتا از رفقایش جلوی 
مسجد ایستاده بود. پدر این شهید نزدش آمد و تشكر كرد. اما گفت 

كه پسرش از دست ابراهیم هادی خیلی شاكی است. یك دفعه قیافه 
ابراهیم توی هم رفت. چرا؟ مگر چه كار كرده است؟ پیگیر ماجرا 
كه می شود، از پدر این شهید چنین می شنود كه »پسرم گفت تا 
زمانی كه ما گمنام و بی نشان بر خاك افتاده بودیم، هر شب مادر 
سادات به ما سركشی می كردند، اما حاال كه پیكرم برگشته، 
دیگر خبری از این سركشی نیست؛ چراكه می گویند شهدای 
گمنام مهمانان ویژه ایشان هســتند«. اشك های ابراهیم 
هادی روی گونه اش می ریزد و از خدا می خواهد كه گمنام 

شهید شود و بماند.

علم اندوزی

بی نیاز از دانش دیگران
برای هر مسلمانی، علم آموزی یك فریضه و وظیفه است. دقت 

كنید نمی گوید كه مستحب است، می گوید كه وظیفه قطعی است و 
باید دنبالش برود. حسن رحیم پور ازغدی در یكی از سخنرانی های خود، 

تعبیر جالبی در این زمینه دارد؛ اینكه یك مومن جز در دو حال نیست، آموزش 
»از« و آموزش »به«؛ یعنی یا دارد به كسی یاد می دهد یا از كسی یاد می گیرد. 

نخستین نكته در مورد بانوی بزرگوار جهان اسام نیز بحث جایگاه علمی اوست. 
این، یكی از آموزه های بزرگ برای زنان ماست؛ اینكه علم آموزی برایشان 

مثل نفس كشیدن باشد. در كتاب »فاطمه از مهد تا لحد« روایتی از حضرت 
صادق)ع( نقل شده بدین منوال؛ »به خدا سوگند، خداوند متعال آن حضرت 

را به قدری در علم وسعت و ظرفیت داد كه از علم بشری بی نیاز نمود 
و هرگز نیازی به آموختن از دیگران نداشته باشد زیرا پدرش 

نخستین معلم اسام است و آخرین پیامبر است كه 
خداوند او را با دین كامل و كتاب آسمانی اش 

به سوی بشریت فرستاد«.

حسن خلق

يكديگر را به خشم نیاوردند
از مسائل رایج زمانه ما، تغییر خلق و خوهاست كه باعث شده 
تا زندگی های زیادی به پایان برسد یا با تلخ كامی همراه باشد و 

درگیری های فیزیكی و اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی مختلفی را 
مشاهده كنیم. البته ماجرای حسن خلق، صرفاً به زنان باز نمی گردد و شامل همه 
مسلمانان است. در روایتی از حضرت امیر علیه السام می خوانیم كه نه او هیچ گاه 
فاطمه)س( را به خشم آورد و نه فاطمه هیچ گاه او را. یك لحظه به این جمله فكر 
كنید؛ یعنی این دو در طول زندگی، هیچ گاه همدیگر را به خشم نیاوردند. آیا 

چنین چیزی شدنی است؟ شاید با مقیاس زندگی های امروزین ما شدنی به نظر 
نرسد اما حركت به سمت و سوی آن كاماً شدنی است. رابطه فاطمه )س(  

با همسر و فرزندان و پدرش و همچنین همسایه ها، ستودنی است. 
رابطه او با رسول خدا)ص( كه همتا ندارد و این برای كسانی كه 

به راحتی از خانواده های خود دور می شوند، یك درس و 
راهنمای همیشگی است.

تقسیم كار

آرامش درون خانه
امروزه نسبت به كار منزل، تبلیغاتی منفی وجود دارد؛ یعنی همگان 

تصور می كنند كه كار منزل نوعی اجحاف در حق زن است. البته در اینجا 
همه  چیز به نگرش بازمی گردد. یك مرد ممكن است كار روزانه اش را نوعی 

بیگاری و شكنجه بداند كه او را از آرزوهایش دور كرده؛ در این صورت رفتارهای 
زننده با كارش خواهد داشت. اما اگر نگرش اش این باشد كه دارد برای خانواده اش، 
وسیله آرامش و معاش و برای جامعه اش نوعی سازندگی به همراه می آورد، در این 
صورت رفتارش متفاوت خواهد بود. اینجاست كه نوع نگاه شما، اهمیت فراوانی 

می یابد. در نگاه حضرت فاطمه)س( ، نوعی جهاد روزمره محسوب می شود. جالب 
اینكه این تقسیم وظایف نیز كامًا دمكراتیك و با نظر زوجین مشخص شد. در 
روایت داریم كه آنها پیش رسول خدا)ص( رفته و درخواست تقسیم وظایف 

روزانه كردند. پیامبر)ص( كارهای درون خانه را به فاطمه)س(  و بیرون 
خانه را به علی)ع( سپرده و حضرت زهرا)س(  از این تقسیم 

وظایف بی نهایت خوشحال شد. چنین بود كه حتی 
وقتی از این بابت خسته می شد، خم به ابرو 

نمی آورد.

ساده زیستی

از دنیا هیچ نخواست
در روایت است كه قناعت، گنجی است كه پایان ندارد. متأسفانه 

یكی دیگر از آفت های زندگی های امروز، دوری از قناعت و ساده زیستی 
و به سمت و سوی تجمل گرایی و مصرف گرایی رفتن است. البته ساده زیستی 
به معنای فقر نیست؛ بدین مفهوم است كه شما كار و تولید می كنید، ولی هدف 

شما مصرف گرایی نیست و در حد نیاز و الزم مصرف می كنید. حضرت فاطمه)س(  
در ساده زیستی و قناعت الگوی بزرگی بود. سلمان فارسی وقتی او را می بیند كه 
چادری كهنه به سر دارد، با تعجب می پرسد كه دختران پادشاه ایران و قیصر روم 
بر كرسی های طا می نشینند و لباس های زربافت و اشرافی تن می كنند اما شما 

چرا لباس كهنه ای دارید؟ او هم پاسخ می دهد كه خداوند چنین لباس های 
گرانقدر و تخت های طایی را در قیامت برای مان ذخیره كرده. سادگی 

او به گونه ای بود كه حتی یك بار كه پیامبر)ص( به خانه اش رفت و 
ساده زیستی اش را دید، به گریه افتاد و بشارتش داد. او حتی 

موقع انفاق، لباس ها و اشیای بهتر را به سائان 
می داد.

حضور اجتماعی

خطبه ماندگار
امروزه درباره حضور اجتماعی زنان بسیار می شنویم. البته 

در دوره ها و سده های پیشین به دلیل شرایط اجتماعی این 
حضورها كم رنگ تر بوده است. سؤال اصلی اینجاست كه اصل و 

هدف، خود این حضور اجتماعی است یا بازسازی شخصیت زن به عنوان 
یك عنصر اثرگذار؟ حضرت فاطمه در عین حال كه انجام كار منزل و مدیریت 
آن را به مشورت رسول خدا)ص( گذاشته بود ولی در لحظه هایی كه نیاز بود، 
حضور اجتماعی پررنگی هم داشت. شما وقتی كه خطبه فدكیه او را مطالعه 
می كنید، به این درك می رسید كه این سخنان، حرف های یك زن 
معمولی نیست و قطعا كامی است كه از یك زن خودساخته و 
كامل برآمده است. خطبه فدكیه در اعتراض به غصب فدك در 
مسجد و برای نمازگزاران ارائه شد. همراهی او با حضرت علی)ع( 

برای یادآوری پیمان غدیر خم نیز حضوری دیگر از او را رقم 
زد. در جنگ احد نیز با زنان دیگر، آب و غذا برداشته 

و به درمان پدرش در میدان جنگ 
پرداخت.

تربیت حرفه  ای فرزند

در نقش یك باغبان
روزی روزگاری متخصصی، گفته بود كه بیشتر والدین فرزندان 

خود را به این دلیل به كاس های فوق برنامه و غیردرسی و... می فرستند 
تا چند ساعتی از دست آنها راحت شده و به زندگی شان بپردازند؛ یعنی 

به واقع برای پرورش بچه ها نیست كه آنها را راهی این دست كاس ها می كنند. 
متأسفانه تبعات منفی تربیت غیرحرفه ای فرزندان، جامعه ما را درگیر كرده. 
این، بدان دلیل است كه والدین به واسطه مشغله های فراوان یا هر دلیل دیگر، 
تربیت فرزندان را جدی نمی گیرند. اما در سیره فاطمی، تربیت فرزند یك امر 
دینی و جدی و كامل است. او پسرش را به مسجد می فرستد تا هر چیزی را 
كه از رسول خدا)ص( آموخته، برایش توضیح بدهد. در اوج مهر و محبت 

با فرزندانش برخورد كرده و دین و علم را به آنها می آموزد. به طور 
غیرمستقیم به آنها می آموزد كه ابتدا برای همسایه باید دعا كرد 

و سپس برای خود. فاطمه)س(  به واقع نمونه ای از احترام 
پیامبر)ص( خدا به فرزندانش بود؛ كامل و 

جامع و حساب  شده.



پای صحبت های حجت االسالم مهدی ماندگاری كه می گوید 
زندگی مان باید رنگ و بوی فاطمی داشته باشد

 خانه ها میزبان
روضه فاطمی شوند
فهم تحوالت امروز جامعه ایران اسالمی در پرتو آموزه ها و سیره حضرت زهرا)س( 
یكی از نیازهایی است كه در صورت پاسخگویی به آن می توانیم گذشته امت 
اسالمی را به امروزش پیوند زنیم و گذشته را چراغ راه آینده كنیم. این فهم جز با برداشت درست و عمیق 
از رفتار و منش حضرت زهرا)س( به دست نمی آید. حجت االسالم مهدی ماندگاری، رئیس هیأت مؤسس 

شبكه ملی وارثون و استاد حوزه علمیه قم در این زمینه به سؤاالت ما پاسخ می دهد.

الناز عباسیان

روز واقعه
عــده ای از نزدیــكان و یاران 
از  حمایــت  در  پیامبــر، 
امیرالمومنیــن، در خانــه او 
تحصن كردند. این تحصن در 
حمایت از علی و در نقد كسانی 
بود كه جانشینی مسلم پیامبر 
را نفی می كردنــد. اما گروهی 
كه جانشین پیامبر را انتخاب 
كرده بودند، درصدد شكستن 
این تحصــن بودنــد؛ چرا كه 
آن را برای اعتبارشــان مضر 
می دانستند. نیت اصلی، وادار 
كردن حضــرت علی به بیعت 
كردن بود. دستور به شكستن 
تحصن داده شــد. گروهی به 
خانه فاطمه رفتنــد و تهدید 
كردند. گروهــی از خانه خارج 
شدند و درگیری هایی صورت 
گرفت. در نهایــت، در هجوم  
آخر به منــزل فاطمه، هیزم و 
آتش آوردنــد و خانه به آتش 
كشیده شــد. فاطمه پشت در 
بود كه ضربه ای سنگین به در 
نیم سوخته زدند و او بین در و 
دیوار مانده و آسیب فراوان دید.

به سمت آسمان
یك روایت از 75روز و روایت 
دیگــر از 95روز صحبــت 
می كنــد؛ فاصلــه ای كه بین 
شهادت حضرت فاطمه و وفات 
پیامبر وجود داشته. علت هم 
در بی نقطه بودن حروف عربی 
در آن زمانه بوده كه باعث این 
تردید شده است. آن حضرت 
پس از تحمل رنج بسیار ناشی 
از صدمات حمله بــه منزل، 
به شــهادت رســید. اسماء، 
خدمتكار او نخستین كسی بود 
كه متوجه شد كه روح از كالبد 
شریف آن حضرت پر كشیده 
است. وارد اتاق شده و دید كه 
آن حضرت از دنیا رفته است. 
فریاد و فغان ســر می دهد و 
حسنین به اتاق می آیند. خبر 
به حضرت علی رســید كه در 
مسجد بود. البته چند روایت 
دیگر هم از نحوه رساندن خبر 
شهادت به حضرت علی و... هم 

وجود دارد.

مشایعت آفتاب
وقتــی كــه خبر شــهادت 
حضرت فاطمه منتشــر شد، 
مــردم مدینه برای تشــییع 
پیكر مطهر او جمــع آمدند. 
اما ابوذر خبر داد كه مراســم 
دفن ایشــان به تأخیر افتاده 
اســت. حتی نقل اســت كه 
یكی از همســران پیامبر هم 
به منــزل امیرالمومنین آمد 
كه اســما مانع ورودش شد. 
فاطمه وصیت كــرده بود كه 
مراســم كفن و دفن، شبانه و 
بدون حضور دیگــران انجام 
شود. علی به كمك فردی كه 
اسما یا ســلمی دانسته شده، 
فاطمه را غسل داد. سلمان و 
ابوذر و مقــداد و عمار در كنار 
خانواده اهل بیــت، برای نماز 
خواندن بر پیكر مطهر ایشان 
حاضــر بودند. بــه وصیت او، 
پیكــرش را در تابوتی چوبی 
حمل كردند. مزار او نیز از ترس 
تعدی بدخواهان، برای همیشه 

ناشناس باقی ماند.
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    از ویژگی های منحصربه فرد و كمتر گفته شده 
حضرت فاطمه زهرا)س( برایمان بگویید.

در باب ابعاد منحصربه فرد وجود نازنین فاطمه)س( كه باید به 
 عنوان الگو در مكتب ما استفاده شود ابتدا من یك دلیل خیلی 
ساده را عرض می كنم؛ هر انسان عاقل و با فطرت پاكی وقتی 
شخصیتی را می بیند كه در آن امتیازی مثال هنری، ورزشی، 
علمی، مدیریتی، سیاسی و اجتماعی وجود دارد مخصوصا اگر 
آن صاحب امتیاز شرایطش سخت باشد و به سختی به آن دست 
یافته باشد طبیعتاً آن انسان فارغ از هر اعتقادی دوست دارد از 
او الگو بگیرد؛ زیرا این انسان برجسته در شرایط سخت توانسته 
به این جایگاه و مقام و امتیازها برسد. ما اعتقادمان بر این است 
كه حضرت فاطمه زهرا)س( بنا بر شهادت قرآن، پیغمبر)ص( 
و امیرالمومنین)ع( و اهل بیت)ع( و بنابر شهادت واقعیت های 
تاریخی در سخت ترین شــرایط به باالترین امتیازات یك زن 
در حد خودشان دست یافته است. وقتی وجود نازنین پیغمبر 
می فرماید: »ان اهلل یغضب لغضبك و یرضی لرضاك« یعنی معیار 
رضایت و غضب خداوند، فاطمه زهرا)س( است؛ یعنی حضرت 
زهرا انسان كامل و خلیفه اهلل است. عرض كردم در بخش اول كه 
آدم ها وقتی یك نفر را كه یك بعد آن ممتاز است پیدا می كنند 
حتما او را به عنوان الگو قرار می دهند؛ حضرت زهرا انسانی است 
كه در همه ابعاد ممتاز است. در بعد خانوادگی بهترین دختر، 
بهترین مادر و بهترین همسر است. در بعد اجتماعی فاطمه زهرا 
یك انقالب یك نفره راه انداخت و به تنهایی توانست از جایگاه 
والیت و امامت امیرالمومنین در مقابل همه دشــمنی ها دفاع 
كند. بنابراین این انسانی كه در همه ابعاد، هم افكار هم احساس 
و رفتار و همه ابعاد وجودی اش ممتاز و كامل باشــد چرا مورد 
استفاده نسل امروز و به ویژه نسل جوان قرار نگیرد؟ در واقع اگر 
ما از الگو اســتفاده نكنیم به خودمان بیشتر ظلم كرده ایم تا به 
آن الگو. امروز استفاده نكردن از شخصیت كاملی به نام فاطمه 
زهرا)س( ظلم به خود و ظلم به حضرت زهــرا)س( و ظلم به 

جامعه و ظلم به فردیت است.
    این روزها كه جهان درگیر بیماری منحوس 
كووید- ۱۹ و ویروس كروناست، برپایی بسیاری 
از مراسم های عزاداری محدود شده است. البته 
ما تجربه محرمی دگرگون و البته به یادماندنی 
در ایام كرونــا را با رعایت دســتورالعمل ها و 
پروتكل های بهداشتی داشتیم. در ایام فاطمیه 
هم پیشنهادی برای برپایی این مراسم ها دارید؟

همچنان كه خودتان در سؤال فرمودید، محرم و صفر امسال 
ما یك پدیده ای شــد و همه دنیا فهمید كه هیچ چیزی مانع 
عرض  ارادت مردم به ساحت مقدس معصومین و تعظیم شعائر 
ََّها ِمن  ْم َشَعائِرَ اهلل َفإِن نمی شود. قرآن فرموده است:» َوَمن یَُعظِّ
تَْقَوی الُْقُلوب«. اگر ما در ســال های گذشته ده ها هزار هیئت 
در مكان های بزرگ، مســاجد و حســینیه ها برگزار می شد، 
اتفاقی كه در این محرم و صفــر افتاد و باید در ایام فاطمیه هم 
بیفتد. میلیون ها خانه تبدیل به روضه خوانی امام حسین)ع( 
شــد، االن هم باید میلیون هــا خانه تبدیل بــه روضه خوانی 
فاطمه زهرا)س( شــود. ضمن اینكــه الحمدهلل رب العالمین 
وضعیــت كرونا فروكش كرده اســت و خیلــی از محیط ها با 
حفظ مراقبت های بهداشتی عادی سازی  شده است. حضرت 
آقا فرموده است مومنان بیشــتر رعایت می كنند، مردم نیاز 
معنوی دارند و بــه اعتقاد بنده هیئت ها و مســاجد با رعایت 
كامل پروتكل های بهداشــتی، فاصله گذاری و ماســك زدن 
باید با جمعیت حداقلی كه با فاصله بنشــینند، روضه ها را برپا 
كنند و بقیه مردم هم كه در هیئت و مساجد جا نمی شوند در 
فضاهای باز و در خانه هایشــان روضه حضرت زهرا)س( را راه 
بیندازند. ما برای روال عادی زندگی مان نیاز به روضه و توسل 
داریم. قرآن در آیه ۳5 سوره مائده می فرماید برای رستگاری 
نیاز به توسل داریم؛» َو ابَْتُغوا إِلَیِه الَْوسیلَه َو جاِهُدوا فی َسبیلِِه 
لََعلَّكْم تُْفلُِحوَن« پس باید در همه خانه ها، مساجد و حسینیه ها 
با رعایت كامل پروتكل های بهداشــتی و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعــی روضه خوانی حضرت زهرا)س( شــود و یك مزیت 
بیشتری از محرم و صفر یاد گرفتیم و آن اینكه در تمام فضای 
مجازی، گروه های خانوادگی، دوســتانه، مبلغان، افراد خاص، 
معلمان و مربیان بزرگوار، شاخص های هنری، ورزشی، تبلیغی 
و فرهنگی كلیپ های روضه حضرت زهرا)س( به صورت زنده و 
ضبط شده بگذاریم. ما باید نشــان بدهیم با وجود كرونا روضه 
حضرت زهرا)س( تعطیل شدنی نیست، حتی اگر نتوانیم 2نفر 
كنار هم بنشینیم یك نفری روضه ها را راه اندازی می كنیم حتی 
در فضای مجازی و هر موقعیــت دیگر هم همینطور، ما بدون 
روضه می میریم، حتما باید روضه را داشته باشیم. این را همه 

دنیا فهمیده و ما باید قدرش را بدانیم.
    بی شــك عزاداری های فاطمی تأثیرگذار و 
اثربخش است اما چرا آنطور كه باید و شاید رنگ 
و بوی فاطمی در سبك زندگی و اخالق ما نهادینه 
نشده و جای خالی شاخصه های خانواده فاطمی 

در جامعه احساس می شود؟
روضه و مراســم عزاداری حضرت فاطمه زهــرا)س( یك بعد 
شور و یك بعد شعوری دارد. اینكه ما بنشینیم و برای مصیبت 
حضرت زهرا)س( اشك بریزیم و روضه خوان، روضه بخواند و همه 
مردم اشك بریزند این شور روضه است؛ اشك ریختن، سینه زدن، 
پرچم برداشتن، لباس مشكی پوشیدن، سیاه پوش كردن تكیه ها 
و خانه ها همگی شور روضه اســت كه به شدت الزم است. اما ما 
شعور حســینی و فاطمی هم می خواهیم كه بنشینیم كلمات 
حضرت زهرا را مرور كنیم ببینیم چرا ایشان غریب و تنها واقع 
شدند؟ آیا آســیبی كه آن روز مردم زمان حضرت زهرا)س( به 
آن مبتال شــده اند امروز احتمال ندارد مردم ما در جامعه دچار 
شود؟ اینها در كلمات اهل بیت و فاطمه زهرا)س( هست وقتی 
حضرت زهرا)س( می فرمایند شــما رفتید حرف های باطل را 
شنیدید و باطل هم سیاه نمایی می كند و حق و باطل را جابه جا 
می كند، مصداق امروزی آن این است كه اگر شما االن رفتید به 
فضای مجازی و شبكه های بیگانه و معاند گوش سپردید همان 

بالیی كه سر مردم كوفه و مدینه آمد، سر شما هم خواهد آمد. 
آنها توانستند با سیاه نمایی مردم مدینه و كوفه را بی تفاوت كنند، 
امروز شما را هم بی تفاوت می كنند. آنها وقتی بی تفاوت شدند، 
نسبت به كتك خوردن دختر پیامبر غیرت نشان ندادند. وقتی 
بی تفاوت شدند نسبت به غصب والیت امیرالمؤمنین حركتی 
نشان ندادند. هرقدر ما شعور فاطمی را بیشتر كنیم، تأثیرگذاری 
محافل حضرت زهرا)س( در سبك زندگی ما بیشتر خواهد شد.

    جلسات ســوگواری ائمه، ضامن دین و كار 
خیر هســتند؛ حاال این كار خیر و دستگیری 
از نیازمندان مثل تهیه جهیزیه و ســبد كاال 
برای خانواده های بی بضاعــت در ایام فاطمیه 
در روزهایی كه بســیاری از مردم با مشكالت 
معیشتی درگیر هســتند، چقدر اهمیت پیدا 

می كند؟
تمام وجود نازنین حضرت فاطمه)س( در یك كلمه و آن قیام 
برای خدا خالصه می شود؛ یعنی مصیبت از دست دادن پدر، درد 
جسمانی، سقط بچه، كتك خوردن، مشكالت اقتصادی و حتی 
خانه نشینی همسر و غصب كردن حق او مانع قیام او نشد. امروز 
هر برادر و خواهری كه این متن را می خواند اول از همه خودم 
را می گویم كه اگر از زندگی حضرت زهرا)س(، قیام برای خدا را 
درك كرده  ایم بهانه نیاوریم كه مثال خودم بیمارم یا دستم تنگ 
است یا امكانات ندارم. هیچ بهانه ای را نیاوریم و نسبت به شرایط 
خودمان یك قیام داشته باشیم و هر جا هستیم یك قدم جلوتر 
برویم. ما توقع نداریم كسی كه خودش گرفتار است در حد باال 
به دیگری كمك كند ولی مثال در حد یك دانه خرما كه می تواند 
كمك كند همین خودش می شود یك قیام. یك فكر درست و 
قشنگ براساس تفكر فاطمی و در مسیر خدا به كسی یاد دهد، 
این می شود قیام برای خدا و دستگیری. حتما دستگیری نباید 
مادی باشد؛ پس هر كسی می خواهد فاطمی باشد هر جا باشد 
در هر موقعیت و وضعیتی بلند شود و برای رضای خدا با فكر یا 

جوارح خودش یا امكاناتش قدمی بردارد.

    در اهمیت بهره بردن از سخنرانی های درست 
و بدون تحریف و معتبر در ایام سوگواری ائمه 
بسیار صحبت شده است. اما این بار می خواهیم 
به فضای مجازی و كثرت سخنرانی هایی كه در این 
فضا منتشر شده، اشاره كنیم. بسیاری معتقدند 
كه فعالیت با محتواهای مذهبی در فضای مجازی 
یك فرصت است اما عزاداران چگونه می توانند به 
سخنرانی های درست و بدون تحریف دسترسی 

پیدا كنند؟
سؤال خوبی مطرح شده است. سخنرانی ها را گوش كردن الزم 
است اما اینكه با این فضای گسترده مجازی كه از هر جایی صدای 
بلند می شود، چگونه درست و نادرست را تشخیص دهیم مهم 
است. نكته اینجاست كه وقتی ما در سخنرانی های غیرمجازی و 
به ظاهر حقیقی نگاه می كنیم كه پای منبر چه كسی نشسته  ایم 
و بررسی می كنیم كه آیا این هیئت والیی است؟ انقالبی است؟ 
دغدغه مند است؟ در فضای مجازی هم قرار نیست هر كانالی كه 
سخنرانی گذاشت، گوش كنیم زیرا در این شرایط كه دشمن 
درســت و غلط را با هم درآمیخته می كند تا درســت برای ما 
قابل تشخیص نباشــد، پس خواهش می كنم دلسوزان جامعه 
كانال های مطمئن فضاهای مطمئن را به مردم معرفی كنند كه 
الحمدهلل زیاد هم هست. در زمینه رصد محتوایی این سخنرانی ها 
در فضای مجازی هم حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی،  
دفاتر تبلیغات اســالمی و نهادهای مســئول و همچنین ائمه 
بزرگوار جماعت، مربیان و روحانیون عزیز می توانند مؤثر باشند 
اما هر كسی هم خودش دغدغه تشخیص درست از غلط را دارد، 
می تواند از یك كارشناس بپرسد كه مثال من فالن سایت را دنبال 
می كنم آیا مطالب این سایت درست است؟ آیا سخنرانش مورد 
تأیید است؟ ما اعتقاد داریم بنابر آیه۶9 سوره مباركه العنكبوت 
»َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدینَُّهم ُسُبلَنا َوإِنَّ اهلل لََمَع الُمحِسنیَن« 
هر كسی دغدغه كســب معارف خالص و نورانی دین را داشته 

باشد، خدا در سر راهش مسیر هدایت قرار خواهد داد.

بعضی از مكان ها با فاطمیه گره عجیبی خورده اند؛ طوری كه نماد این روزها شده اند

جغرافیای اشك
معموالً چیزهایی هستند كه باعث تداعی وقایع مهم برای ما می شوند؛ چه در عرصه زندگی فردی و چه در عرصه زندگی اجتماعی و فرهنگی و حتی تاریخی. برای ایام 
فاطمیه و حضرت زهرا علیهاالسالم نیز چنین است؛ معموالً چیزهایی هستند كه تداعی گر این داغ تلخ برای شیعیان هستند. چیزهایی كه تا نام شان به گوش مان می رسد، 
بدون هیچ حرف اضافه ای، دنیایی از اتفاقات و تلخی ها و اشك ها و بغض ها به یادمان می افتد. اما چه نمادها و نشانه هایی به یادمان می اندازد كه فاطمیه چه بود و بر دل های 

شیعیان چه رفت؟ در این مطلب كوتاه، بخشی از این مكان هایی را كه حالت نمادگونه پیدا كرده اند  مرور می كنیم.

 بقیع؛ سوز بی پایان
قبر شریف حضرت فاطمه)س( كجاست؟ این سؤالی است كه كسی آن را نمی داند و جاهایی 
هم به  عنوان مزار ایشان مطرح است، حدس و گمان های تاریخی است. البته این گمنامی، 
كه خودش تبدیل به یكی از نمادهای تشیع شده است؛ نمادی كه نشانه ای از مظلومیت 
است. درباره مزار مطهر این بانو، ۳گمانه وجود دارد. برخی گفته اند كه این مزار در روضه 
رسول خداست. اما روضه رسول خدا كجاست؟ جایی بین خانه پیامبر و منبر او در مسجد. 
گروهی دیگر عقیده دارند كه وی را در قبرستان بقیع به خاك سپرده اند. گروهی دیگر نیز 
گفته اند كه او در خانه اش به خاك سپرده شده است. البته در عموم مردم، این بقیع است 
كه نمادی از مظلومیت حضرت زهرا مطرح شده است و در بیشتر روضه ها، به این قبرستان 
اشاره می شــود. دلیلش نه قطعی بودن تاریخی این ادعا، كه نماد بودن آن است. البته در 
قبرستان بقیع، 4امام بزرگوار شیعه نیز دفن شده اند؛ امام حسن مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، 
امام محمدباقر)ع( و امام جعفر صادق)ع(. گروهی از صحابه نیز در اینجا دفن هستند. این 
مزارستان شریف با احاطه وهابیون در عربستان سعودی تخریب شد؛ جایی كه قدیمی ترین 

آرامستان مسلمانان لقب گرفته است.

 فدك؛ باغی كه داغ شد
نام دیگری كه ما را به یاد فاطمیه و حضرت فاطمه)س( می اندازد، فدك است. اما فدك 
چیست؟ فدك یكی از دهكده های خوش آب و هوا و آباد نزدیك خیبر بود. یهودیان، ساكن 
خیبر و اطراف آن بودند. تا اینكه در یكی از جنگ ها، تسلیم مسلمانان شدند و در نهایت 
تعهد دادند نیمی از باغ ها و زمین های خودشان را به مسلمانان بدهند. ضمن اینكه متعهد 
شدند كشاورزی و مراقبت و باغبانی نیم دیگر را هم عهده دار شوند. آیه ای نازل شد و پیامبر 
چون اختیار زمین هایی كه بدون جنگ به اختیار مسلمین در می آمد را داشت، آن را به 
فاطمه بخشید. تا اینكه پیامبر اسالم رحلت كرد و قضایای بعد از رحلت اتفاق افتاده و این 
باغ ها و زمین ها از اهل بیت علیهم السالم گرفته شد. البته كسانی كه آن را غصب كردند 
دلیل موجهی نداشتند. تالش های فاطمه و علی نیز به جایی نرسید. این منطقه هم اكنون 
140كیلومتر با مدینه فاصله دارد. مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم سفری به آنجا 
داشت و با ارتباطاتی كه داشت، گشایشی در بازسازی و بازگشایی این منطقه صورت گرفت. 
فدك بین خلفا دست به دست شده و البته می گویند دو تن از خلفای اموی و عباسی، سود 

این زمین ها را به خاندان اهل بیت برگرداندند.

 خانه حضرت فاطمه س؛ قفل ها و درها
علی و فاطمــه، دو خانه داشــتند. خانه اصلــی و معروف تر، همان خانه ای اســت كه به 
مسجدالنبی راه داشت. البته آن موقع كه مسجدالنبی برای نخستین بار ساخته شد، بسیاری 
از خانه ها به آن راه داشت. تا اینكه دستور الهی رسید كه همه خانه ها باید درهای شان به روی 
مسجد بسته بشود، به غیر از خانه علی و فاطمه. البته خانه ای دیگر در كوچه بني هاشم و 
نزدیك به  بقیع هم وجود دارد كه می گویند فرزندان شان را در اینجا به دنیا آورده اند. وقایع 
پیش آمده درباره حمله به خانه و جراحات وارده به ایشان نیز، مربوط به همین خانه و دری 
است كه به كوچه باز می شود. این خانه در شرق مسجدالنبی واقعی شده، هم ردیف دیگر 
حجره های رسول اهلل و در میانه آنها. بعدها كه مســجدالنبی را گسترش دادند، این خانه 
تخریب شده تا به محوطه آن افزوده شود. چنین است كه امروزه این خانه در محدوده ضریح 
پیامبر قرار دارد. می گویند كه قفلی هم به در آن زده شده است، هرچند كه وقتی حاجیان 
شیعه به مسجدالنبی مشرف می شوند، حتما سری به این خانه و در آن زده و آن را زیارت 
می كنند. چند سال پیش انتشار عكسی از این قفل توسط یكی از زائران نیز خبرساز شد. در 

آن اشعاری از یك شاعر اهل تسنن بود كه از شفاعت پیامبر سروده بود.

 مسجدالنبی؛ خطبه ای برای تاریخ
فدك غصب شده و از فاطمه و خاندان او گرفته شــد. البته می گویند كه با بازگرداندن آن موافقت شد، ولی 
شخصی آمد و علیه این بازگرداندن اقدام كرد كه قصه اش مفصل است. وقتی كه حضرت فاطمه دید كاری 
از دستش ساخته نیست، برای اعالم مظلومیتش به مســجدالنبی رفت؛ همان جایی كه به نام پدرش بود و 
معروفترین مسجد و قرارگاه مسلمانان در مدینه. مسجدالنبی به مسجدالرسول، مسجد جامع مدینه، مسجد 
نبوی و مسجد مدینه هم معروف است. خانه های پیامبر و علی و فاطمه در كنار این مسجد قرار داشت. محل دفن 
پیامبر در خانه اش نیز به این مسجد اضافه شده و اهمیت آن را دوچندان كرده. حضرت زهرا بعد از غصب فدك، با 
گروهی از زنان بنی هاشم راهی مسجد شد تا سخنرانی كند. سخنرانی او به نام خطبه فدكیه معروف شده است 
كه به طول كمال ثبت و ضبط است. او در این سخنرانی مهم، بعد از حمد و ثنای خدا و ذكر برخی از معلومات 
دینی، اشاره می كند كه پیامبر خدا، پدر او و برادر پسرعموی وی بوده است؛ یعنی این چنین نزدیكی خودشان را 
به پیامبر به رخ كشید. سپس از دالیل غصب فدك سخن گفت. مجادالتی هم بین او و شخصی دیگر اتفاق افتاد.

 کوچه بنی هاشم؛ آن کوچه...
محله بنی هاشم در مدینه، محله ای بود كه خانواده های 
بنی هاشــم در آن زندگــی می كردنــد. منطقه ای كه 
میان مسجدالنبی و قبرستان بقیع قرار داشت. كوچه 
بنی هاشم نیز در همین محله قرار داشت كه باز هم از آن 
نمادهای معروف شیعیان است؛ جایی كه مظلومیت شان 
به اوج رسید. این محله تا سی، چهل سال پیش وجود 
داشت، اما باقیمانده آن به دست وهابیون تخریب شد. 
این محله از مقابل باب جبرئیل و باب النساء مسجدالنبی 
شروع شده و به بقیع می رسید. همچنین عالوه بر منزل 
علی و فاطمه، منزل امام ســجاد و امام صادق )ع( هم 
در آن قرار داشت. اولین تخریب این محله به سال 91 
قمری و به دستور ولید بن عبدالملك اتفاق افتاد. قصد 
داشتند كه مسجدالنبی را گسترش بدهند و به همین 
دلیل بخش هایی از آن را تخریب كردند. البته اهل مدینه 
در آن زمان ناراحت شــدند، چرا كه دوســت داشتند 
نشانه های پیامبر در میان شان باقی بماند. جالب این كه 

علی رغم تخریب این محله و كوچه، طی سال های اخیر حركت جالبی شكل گرفته است. بدین ترتیب كه با 
توجه به عكس ها و تصویرها و نقشه های موجود، در شهرهای مختلفی چون تهران و قم، ماكت ها و بناهایی 

از محله بنی هاشم و خانه حضرت زهرا ساخته شده تا عالقه مندان از آن بازدید كنند. 



گل خانه 10 كتاب گردی

  عزم
این كتاب، كتابی است كه داك ورث، 
روانشــناس هندی االصل آمریكایی 
نوشته است. در واقع او در این كتاب، 
در جست وجوی آن است كه آیا برای 
توســعه فردی، عزم و اراده شخصی 
شرط است یا استعداد و ژن؟ این سؤالی 
اســت كه خیلی ها می پرسند و البته 
در این كتاب، جــواب قانع كننده ای 
برایش پیدا می كنیم. البته داك ورث 
حرف هــای فضایی نمی زنــد، بلكه 
سعی می كند از طریق پژوهش های 
روانسنجی و مصاحبه با روانشناسان 
بزرگ و همچنین مصاحبه های عمیق 
با اسطوره های عزم و اراده به این پاسخ 
برســد. او در نهایت متوجه می شود 
آنچه مهم است، كیفیتی به نام روحیه 
دوباره برخاستن و دوباره تالش كردن 
اســت. این كتاب، برای والدینی كه 
می خواهند فرزندانــی موفق تربیت 
كنند، قطعا و اكیدا توصیه می شود تا 
این قدر سركوفت استعداد دیگران را به 

بچه شان نزنند.

  زندگی روی چرخ
بخشــی از خانواده هــای ایرانی، 
فرزندان معلول یــا كم توان دارند. 
طبیعی اســت كه رفتار با چنین 
فرزندانــی، تخصــص و اطالعات 
خــاص خــودش را می خواهــد؛ 
اطالعاتــی كــه اگر ایــن والدین 
بدانند، حتی می تواند فرزندانشان 
را تبدیل به افــرادی موفق و نابغه 
كتند. یكی از كتاب هایی كه در این 
مورد می تواند كارساز باشد »زندگی 
روی چرخ« اســت. كتاب را مهسا 
خراسانی ترجمه كرده است. كتاب، 
داســتان الی كاون، دختری است 
كه به دلیل فلج مغزی نمی تواند راه 
برود. او به شدت آشپزی را دوست 
داشته و البته شكست ناپذیر و مغرور 
است و به همین دلیل پیش می رود 
تا خودش را اثبات كنــد. كتاب را 
جیمی ســامنر نوشته است. مهسا 
خراسانی كارنامه پرباری در ترجمه 
دارد. والدینی كه فرزندانی معلول 
دارند، با مطالعه این داستان، دچار 

تغییر نگرش بزرگی خواهند شد.

  زائران كوهستان مه آلود
محمدرضا بایرامی از نویســندگان 
معروفی است كه بیشتر كارهای او با 
موضوع و مخاطب نوجوانان نگاشته 
شده است. حاال جدیدترین كتاب 
این نویسنده را هم پیش رو داریم؛ 
»زائران كوهســتان مه آلود«. شاید 
بتوان گفت داســتان، كمی شبیه 
داستان فیلم »یك تكه نان« است؛ 
اینكه زائران برای درك یك معجزه 
یا حقیقت و یا مراســم به روستایی 
می روند و در میانه راه البته به دركی 
دیگر می رســند. در این كتاب هم 
با سفری مواجه هستیم كه در آن، 
زائران همه ســاله به كوهســتانی 
رازآلود در روســتایی كوهســتانی 
سفر می كنند تا در مراسم مذهبی 
خاص این روستا شركت كنند. اما 
طی مسیر، مشكالت و گره هایی به 
داستان می افتد كه مشخص می كند 
هر كدام از شخصیت ها، چقدر پای 

رفاقت، دوستی و... هستند.

اراده، برتر از استعداد

پرواز با بال بسته

راز غریب

 سال های سال پیش در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار، این شاه قاجاری تصمیم گرفت در زمینی كه آن زمان به »بستان خرم آباد« 
معروف بود، برای خودش یك قصر بسازد. این قصر 2/5 طبقه ای كه در سال دوم سلطنت فتحعلی شاه قاجار ساخته شد، رفیع ترین 
ساختمان تهران لقب گرفت. اما شاهان قاجاری بعد از فتحعلی شاه كمتر به این كاخ ییالقی روی خوش نشان دادند تا جایی كه رفته رفته 
بر اثر بی توجهی و باد و باران تخریب شد. چندی بعد هم كه نوبت به حكومت پهلوی ها رسید. رضاشاه در محدوده این كاخ، زندان قصر 
را بنا كرد و به این ترتیب قصر فتحعلی شاه قاجار رســما از بین رفت. اما از میان بناهای این قصر، یك كوشك از همه تخریب ها جان 
سالم به در برد و خودش را به امروز رساند! كوشكی كه امروز در میانه پارك قصر و در كنار آبنمای این پارك قرار دارد و بازدید از آن در 

روزهای تعطیلی مراكز فرهنگی و تفریحی شهر، امكانپذیر است.

پنجشنبه

شماره 108
25 دی 1399 

از تاالب عشق آباد تا آتشكده ریقطب تولید گل و گیاه كشور!

روستایی با آبشار هفت حوض روستای مزارع كشاورزی و دامداری

شهری پشت جنگل سرخه حصار

تهران در نوار حاشیه ای خود روستاهای بكر و زیبایی 
دارد كه مقصدی برای گشت و گذارهای نیم روزه است

روستاگردی 
به وقت كرونا

تقریبا از ابتدای اسفند ماه سال گذشــته بود كه به دلیل شیوع 
ویروس كرونا دور ســفر را خط كشــیدیم و در تهران ماندیم؛ 
یعنی بیش از 10 مــاه پیش. در این مدت ســعی كردیم گاهی با 
تفریحات كم خطر و ایمن مانند گشت وگذارهای كوتاه مدت در دل 
طبیعت های شهر، كمی حال دلمان را در این روزهای پراسترس 
خوب نگه داریم. اما كمتر كسی از ما یادش بود كه دور تا دور همین 
تهران خودمان در قرق روستاهای بكر و زیبایی اســت كه یك گردش نیم روزه در آنها 
می تواند كامال حس یك سفر را به ما منتقل كند؛ مخصوصا اینكه این روستاها عمدتا سرسبز 
و تاریخی هستند و تنها در فاصله چند كیلومتری ما قرار دارند! برای این سفر كوتاه مدت از 
مبدا تهران به مقصد تهران، فقط كافی است لباس گرم بپوشید، ماسك و دستكش و مواد 
ضدعفونی كننده تان را بردارید و همراه با ما به دل روستاهای دنج و خلوت پایتخت بزنید.

پرنیان سلطانی

تركمن ده
ساكنان شرق تهران هم گزینه بسیار خوبی برای یك سفر كوتاه مدت دارند؛ گزینه ای به نام »تركمن ده« كه شامل 
5 روستا به نام های »همه سین«، »هاجرآباد«، »چمن آب«، »یان چشمه« و »بیدك« است. این روستای زیبا كه در 
تقسیم بندی های شهری جزو حاشیه منطقه13 شهر تهران به حساب می آید، در 7كیلومتری پایتخت قرار دارد، 
اما به قدری خوش آب وهواست كه وقتی وارد آن می شوید تصور می كنید كیلومترها از آلودگی این روزهای تهران 
دور شده اید. روستای تركمن ده پشت جنگل سرخه حصار قرار دارد و راه دسترسی به آن بزرگراه شهید یاسینی 
در شرق پایتخت است. این روستای چندصدساله كه در آن می توانید باغ درختان میوه، دامداری و در یك كالم 
زندگی روستایی را ببینید، اعتبارش را از امامزاده عبداهلل می گیرد؛ امامزاده عبداهلل بن  زین العابدین كه نسبش به 
حضرت زین العابدین)ع( می رســد و در روزهایی كه خبری از كرونا نبود، مأمن زائران تهرانی از سراسر پایتخت 
می شد. اگر قصد رفتن به ده تركمن های تركمن صحرا را دارید كه سال های سال پیش در زمان نادرشاه افشار برای 

تعلیم سواركاری و پرورش اسب به محدوده تهران امروزی آمدند، مراقب جاده پرپیچ وخم مسیر روستا باشید.

گلزار پاكدشت
شاید شما هم حتی نام روستای »گلزار« شهرستان پاكدشت را نشنیده باشید. اما این روستای زیبا 

قطب تولید انواع گل های زینتی و آپارتمانی تهران و حتی كشور است! یعنی رفتن به این روستا 
در این روزهای كرونایی، هم فال به حساب می آید، هم تماشا! چرا كه هم می توانید از زیبایی های 

این روستای بكر و زیبا لذت ببرید و هم با خرید چند گل و گلدان با قیمت بسیار مناسب، گوشه ای 
از طبیعت زیبای این روستا را با خودتان به خانه بیاورید!  اما پایتخت گل و گیاه ایران جدا از 

25نمایشگاه و فروشگاه دائمی گل و گیاه، جاذبه های طبیعی و بكر دیگری هم دارد؛ ازجمله اراضی 
زراعی فراوان كه مردم در آنها به گلكاری، سبزی كاری و حتی دامداری مشغول هستند. عالوه بر 
این اگر روزی گذرتان به این روستای زیبا افتاد، می توانید در محدوده پاكدشت از آثار تاریخی و 
دیگر جاذبه های گردشگری این محدوده هم دیدن كنید. امامزاده محمد)ع(، امامزاده عون)ع(، 

امامزاده سیدجلیل)ع(، كاروانسرای خاتون آباد، یخچال یبر داغالن، پل قدیمی جیتو، تپه و قلعه 
ترپاق، تپه و قلعه محمودآباد و عمارت ناصریه، تنها بخشی از جاذبه های گردشگری پاكدشت زیبا 
هستند كه برای دیدن آنها كافی است خودتان را به جنوب شرق تهران و بزرگراه امام رضا برسانید.

قلعه نو
نمی شود نامی از روستاهای تهران برد و یادی از روستاهای شهرری نكرد. شهرری امروزی جدا از 
بخش شهری اش، چندین و چند روستا دارد كه در آن می توان ردپای هزاران سال زندگی در این 
محدوده از پایتخت را رصد كرد. یكی از این مناطق بكر و زیبا، دهستان »قلعه نو« است؛ بخشی 
كه در آن می توانید روستاهای زمان آباد، گل تپه كبیر، شمس آباد، طالب آباد، كریم آباد و علی آباد 
قیصریه را با كلی جاذبه گردشگری طبیعی و تاریخی ببینید. آتشكده بهرام یا آتشكده ری یكی 
از این جاذبه های گردشگری است كه در 12كیلومتری روستای قلعه نو، روی تپه ای به نام »تپه 
میل« قرار دارد. گفته می شود این بنا متعلق به دوره ساسانیان است و ساختاری از گل، خشت، 
الشه سنگ، آجر و ساروج دارد. اما بی شك یكی از زیباترین جاذبه های قلعه نو، تاالب »عشق آباد« 
است كه در دوكیلومتری روستایی به همین نام قرار دارد. این تاالب زیبای چهارگوش، پناهگاه 
بیش از 150گونه پرندگان بومی، عبوری و مهاجر است. اگر تا قلعه نو رفتید، حتما سری هم به 
محوطه تاریخی طالب آباد بزنید كه قدمتش به قرون اولیه دوران تاریخی پس از اسالم می رسد و 
فوق العاده دیدنی است.

ایگل
لواسان را همه ما می شناسیم، اما بیشتر ما هر وقت راهی لواسان می شویم، ناخودآگاه سر از 
محدوده سد لتیان درمی آوریم! درحالی كه لواسان دارای روستاهای بكر و كمتر شناخته شده ای 
 است كه رفتن به آنها درواقع یك سفر یك روزه تمام عیار به حساب می آید. روستاهای آهار، 
كند علیا، اللون، امامه، ایرا، افجه و...، تنها بخشی از روستاهای لواسان را شامل می شوند كه در 
این روزهای منع سفر بهترین گزینه برای گشت وگذارهای ایمن و كم خطر به حساب می آیند. 
اما بدون شك یكی از بكرترین و زیباترین روستاهای لواسان، روستای »ایگل« است؛ روستایی 
از دهستان رودبار قصران كه شهرتش را به آبشار زیبایش مدیون است. آبشار هفت حوض كه در 
ارتفاعات روستای ایگل واقع شده، ارتفاعی بیشتر از 2هزار متر دارد و منظره بسیار زیبایی را پیش 
روی گردشگران قرار می دهد. برای دیدن جاذبه های روستای ایگل، ازجمله همین آبشار، چشمه 
»هزج جاری« و بافت قدیمی و بناهای تاریخی- فرهنگی ایگل، باید از طریق جاده لشگرك، به 
 سمت اوشان بروید. فقط برای این وقت سال لباس گرم و كفش 
مناسب فراموش نشود.

احمدآباد مستوفی
اگر از دود و ترافیك و سر وصدای تهران خسته شده اید، بهترین جا برای شما، روستای احمدآباد مستوفی 

در جنوب غرب تهران است. چرا؟ چون این روستای بكر با زمین های كشاورزی و مزارع دامداری اش 
تنها در 7كیلومتری پایتخت قرار دارد و خیلی زود شما را از شلوغی و آلودگی هوای شهر جدا كرده و به 

بهشتی زیبا با چشم انداز قله دماوند می كشاند. احمدآباد مستوفی روستایی در شهرستان اسالمشهر 
است كه قدمتی به اندازه 400سال دارد. برای همین جز جاذبه های گردشگری طبیعی ازجمله زمین های 

كشاورزی و مزارع دامداری، چشم انداز بی نظیر كوه دماوند و منظره ای بسیار زیبا از غروب آفتاب، دارای 
یك یخچال قدیمی هم است كه محلی ها به آن »علی آباد« می گویند و گفته می شود قدمتش به دوره 
حكومت قاجاریه برمی گردد. همچنین یك آب انبار قدیمی در جاده احمدآباد - اسالمشهر وجود دارد 
كه بد نیست در مسیر رفتن تان به احمدآباد مستوفی از آن دیدن كنید. عالوه بر این ایستگاه راه آهن 

اسالمشهر در نزدیكی احمدآباد مستوفی هم یكی دیگر از جاذبه های این روستای تهران به حساب می آید 
كه با قطارهای رنگی رنگی اش دل هر گردشگری را می برد. بد نیست بدانید این روستای خوش آب وهوا 

در گذشته ملك مستوفی الممالك بوده كه آن را به احمدشاه قاجار تقدیم كرده است. 

تنها بنای باقیمانده از »قصر قاجار«، این روزها در بوستان قصر پذیرای عالقه مندان به تاریخ است

كوشك فتحعلی شاه؛ بازمانده روزگار خرم آباد
 یادگاری از قصر فتحعلی شاه

داستان كوشك فتحعلی شاه را باید از زمان ساخت قصر 
قاجار شروع كنیم؛ یعنی سال 1177هجری شمسی. ماجرا 

از این قرار است كه حدود 222سال پیش هوای خوب و 
گذر 2رشته قنات »مخلص آباد« و »مبارك آباد« از محدوده 
بستان خرم آباد، فتحعلی شاه قاجار را به تقاطع جاده قدیم 
شمیران و خیابان عباس آباد امروزی كشاند تا آنجا بر فراز 

تپه ای رفیع، برای خودش یك كاخ ییالقی بسازد. در كتاب 
»مآثرالسلطانیه« در ذكر وقایع سال 1231هجری قمری، 

یعنی سالی كه فتحعلی شاه قصد كرد كاخ ییالقی اش را 
بسازد، آمده: »در این سال رأی جهان آرای پادشاه اقتضای 

آن كرد كه قطعه زمینی عبیرآگین را كه در نیم فرسنگی شهر 
طهران واقع بود، باغی چون باغ خلد برین، مشحون به انواع 
اشجار و ریاحین ساخته و بر ذروه تلی، چون توده عنبرسارا 
كه در آنجا واقع بود، سرایی دلگشا سازند، حكم قضا، امضاء 

نافذ گشت...«. به این ترتیب این كاخ در دومین سال سلطنت 
فتحعلی شاه قاجار تماما به دست شاهزاده های قجری ساخته 

شد و شاه می توانست از بلندای قصر 2/5طبقه اش، تمام تهران 
قدیم را نظاره كند. اما این قصر باشكوه كه عنوان رفیع ترین 

ساختمان تهران در دوره فتحعلی شاه را از آن خود كرده بود، 
با خشت درست شده بود و از آنجا كه آجر نقش كمرنگی 

در مصالح آن داشت، در دوره شاهان بعدی رفته رفته دچار 
آسیب شد و از بین رفت تا اینكه در روزگار حكومت پهلوی ها 
به كلی جای خودش را به زندان قصر داد. اما یك تكه از قصر 

روزگار دور این محدوده هنوز هم باقی است كه به آن كوشك 
فتحعلی شاه گفته می شود.

 بنای 150ساله؟
اگرچه این كوشك را ادامه قصر قاجار دوره 
فتحعلی شاه می دانند، اما برخی مورخان و 

تهران شناسان با استناد به پوشش سقف آن 
می گویند احتماال این بنا در دوره ناصرالدین شاه 

قاجار ساخته شده است. درباره معماری این 
كوشك باید گفت كه تا دوره ناصرالدین شاه، 

پوشش سقف و شیروانی در ایران وجود نداشته 
و ناصرالدین شاه در سفر به اروپا با شیروانی آشنا 
شده و متوجه می شود استفاده از این تكنولوژی 
به حفظ بناها از باد و باران كمك می كند. وجود 

خرپا و خرك در سقف این كوشك باعث شده 
تا بتوانیم به وجود شیروانی در آن پی ببریم و 
با این حساب این احتمال قوت می گیرد كه 

كوشك قصر قاجار احتماال به دوره ناصرالدین 
شاه اختصاص دارد. به هر حال این عمارت چه 
در دوره فتحعلی شاه قاجار ساخته شده باشد 
و چه عمر آن به روزگار ناصرالدین شاه قاجار 

برسد، بیش از 150سال عمر كرده و یكی از آثار 
باستانی و میراث فرهنگی كشورمان به حساب 

می آید.

 یكی از 2بنای به جا مانده
اما اگر بپذیریم كه این بنا ادامه قصر قجر فتحعلی شاه قاجار است، 
باید بگوییم هم اكنون فقط 2بنای فتحعلی شاهی در پایتخت وجود 
دارد كه یكی از آنها همین كوشك فتحعلی شاهی است. همانطور 
كه گفته شد بناهای دوره فتحعلی شاه قاجار عمدتا با خشت ساخته 
می شدند، برای همین خیلی زود از بین می رفتند. به همین دلیل 
از تمام عماراتی كه در دوره حكومت فتحعلی شاه قاجار در تهران 
ساخته شد، فقط 2بنا باقی مانده كه یكی در موزه هنرهای ملی و 
دیگری همین كوشك فتحعلی شاه در پارك قصر است.

مادام كارال سرنا، جهانگرد ایتالیایی قرن نوزدهم 
است كه همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه 
برای سفر به ایران آمد و در این سفر قصر قجر را 
از نزدیك مشاهده كرد. در بخشی از سفرنامه 
این بانوی جهانگرد به طور كامال اختصاصی به 
كوشك فتحعلی شاه اشاره شده كه در ادامه 
خواهیم خواند: »مقابل این قصر باغی است 
به وسعت 600متر درازا و 400متر پهنا كه 
خیابان های مشجر بزرگی به موازات هم از میان 
آن می گذرد. تعداد زیادی بوته های گل سرخ و 
گل یاس و درختان مختلف مانند هلو -كه این 
میوه در ایران بسیار مرغوب است- و میوه های 
مختلف دیگر، منظره دلپذیر و چشم نوازی به 
آن باغ داده است. شاخه های مو یا انگورهای 
درشت بی دانه، تا پشت بام رفته و دور تا دور باغ را 
فرا گرفته اند. چندین حوض و فواره به همه  چیز 
در این محیط، زندگی و شادابی می بخشند و 
گل باغچه ها را همیشه تر و تازه نگه می دارند. در 
وسط باغ، بر باالی چهار ستون مرمری ظرفی، 
كوشك زیبایی ساخته و با گنبد ُمطبق، روی آن 
را پوشانده اند.«

 رد پای كوشك قاجار در 
سفرنامه مادام كارال سرنا!

 هشت ضلعی صدمتری
اگر می خواهید بیشتر درباره معماری كوشك 

فتحعلی شاه بدانید، باید بگوییم این عمارت هشت ضلعی 
مساحتی حدود 100مترمربع دارد. درواقع این بنای 
به جا مانده از قصر قجر یك اتاق كوچك چندوجهی 

است كه با هشت ستون بنا شده و نقش آالچیق امروزی 
را برای شاهان قاجاری ایفا می كرده! همچنین كوشك 

فتحعلی شاه، یك زیرزمین دارد كه از زمان ساخت موزه 
زندان قصر تا مدتی بعد از انقالب از این زیرزمین به عنوان 

انبار تاسیسات و انبار سیمان استفاده می شده.

بنای منحصربه فرد باقیمانده از روزگار حكومت قاجاریه برای اینكه كماكان سرپا بماند، 
بارها و بارها مورد تعمیرات جزئی و كلی قرار گرفته است. این عمارت قدیمی زیبا كه 
در سال های 1382 و 1390 مرمت شده، در ابتدای دهه90 متأسفانه مورد بی توجهی 
و بی مهری مسئوالن قرار گرفت و به پاتوقی برای معتادان تبدیل شد! این آالچیق 
قاجاری تا همین  3-2سال پیش با سقف ریخته، دیوارهای سیاه شده از آتش اعتیاد و 
یادگاری هایی كه تن خسته اش را زخمی كرده بودند، یكی از آثارهای باستانی گمشده در 
قلب پایتخت به حساب می آمد كه در سال1397 پس از تعمیرات اساسی، شكل و شمایل 
زیبایی به خود گرفت و حاال با شكوه و صالبت بیش از صدوپنجاه ساله اش، به یكی از 
جاذبه های گردشگری پارك قصر تبدیل شده است.

 تعمیر چندباره كوشك فتحعلی شاه

بازدید؛ هر 24ساعت 
شبانه روز!

آخرین بازمانده قصر قاجار، در فضای 5هكتاری بوستان 
قصر قرار دارد؛ فضایی كه خارج از باغ موزه قصر است و به 
همین دلیل یك پارك محلی به حساب می آید. درواقع 
این پارك برخالف باغ موزه در ورودی ندارد و به همین 
دلیل امكان مراجعه به آن هر روز هفته و در هر ساعت از 
شبانه روز امكانپذیر است. اگر می خواهید از این آالچیق 
شاهان قاجاری در محدوده مركزی تهران دیدن كنید، 
می توانید از بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خودتان را به 
خروجی پلیس شریعتی برسانید و با گذر از میدان پلیس، 

به پارك باالدست باغ موزه قصر بروید.



كتاب گردی11مطبخ خانه

  پلك نزن
این كتاب برای كودكان سه تا هفت 
سال نگاشته شــده و البته ترجمه 
است. كتاب را امی كراوس روزنتال 
نگاشته و شعار تبلیغاتی كتاب هم آن 
است كه كودكان را می خواهد به یك 
چالش وسوسه برانگیز دعوت كند. 
كتاب در واقع بــرای دقایق قبل از 
خواب كودكان نگاشته شده. این اثر 
را كه مژگان بدریان برگردان كرده، 
از سوی بخش كودك و نوجوان نشر 
ققنوس چاپ شده. درواقع نویسنده 
در این كتاب نگاشــته اســت: »به 
شرطی اجازه داری نخوابی كه نتوانی 
به آخر كتاب برسی!« كتاب داستانی 
ساده دارد كه می خواهد كودكان را 
طی آن، با حركات مختلف چشــم 
مثل پلك زدن، زل زدن، تنگ كردن 
چشــم ها و... آشــنا كند. پس اگر 
دوســت دارید فرزندان شما خواب 
خوبی داشته باشــند، می توانید به 

این كتاب فكر كنید.

  ماه عسل در تیمارستان
در كتــاب جدیــد محمدعلــی 
خامه پرست، شما می توانید به یك 
تیمارســتان ســر بزنید و حسابی 
خوش بگذرانید. اما چرا؟ یونس، نام 
شــخصیت اصلی این كتاب داستان 
اســت كه دوســت دارد مدتی در 
عوالم ایــن دنیا نباشــد و دیوانگی 
كند. در نتیجه با همراهی دوســت 
روانپزشكش، تصمیم می گیرد كه به 
تیمارستان برود و نقش یك بیمار را 
بازی كند تا ببیند دنیای این دیوانگان 
چطور اســت. اما اوضاع برای او طور 
دیگری پیش می رود؛ متوجه شرایط 
غیرعادی این تیمارستان شده و به 
دنبال برمالكردن و كشف رازهاست؛ 
قتلی اتفاق می افتــد، زیرزمینی در 
تیمارستان هست كه پنجره هایش را 
پوشانده اند و پرستاری هم وجود دارد 
كه رفتاری عجیب دارد. چنین است 
كه شما، هم حسابی سرگرم شده و 
هم به دنبال كشــف معماهای ریز و 

درشتی می روید.

  مهارت كارگردان
شــاید برخی كــه تئاتر دوســت 
دارند، عالقه مند باشــند از كتاب 
اخیر چاپ شــده در ایــن حوزه 
هم چیزهایی بداننــد. این كتاب، 
درباره كارگردانی تئاتر است، با نام 
»مهارت كارگردان«. كتاب را كیتی 
میچل، كارگردان معروف انگلیسی، 
نگاشته و ســكینه عرب نژاد هم به 
فارســی برگــردان كرده اســت. 
كتاب را كانــون كارگردانان خانه 
تئاتر ایران منتشــر كرده است تا 
یك متن آموزشــی تمام و كمال 
در اختیــار تئاتری ها باشــد. این 
كتاب جزو منابــع كاماًل معتبر در 
حوزه خودش محســوب می شود 
و در 490صفحــه و با مشــاركت 
انتشارات نوآزما، خانه تئاتر و كانون 
كارگردانان منتشر شده است. برای 
كسانی كه عالقه مند به كار حرفه ای 
تئاتر و كنكاش عمیق در این هنر 
دوست داشتنی هســتند، به نظر 
می رسد كتاب خوب و كارگشایی 

باشد.

قصه های خواب

حادثه در تیمارستان

صحنه را بساز

پنجشنبه

شماره 108
25 دی 1399 

 تلفن همراه، نوشیدن آب را 
یادآوری می كند!

آب ۷۵درصد از بدن انسان را تشكیل داده 
است. بدن یك فرد بزرگسال به طور میانگین 
حاوی 4۲ لیتر آب اســت. كاهشــی اندك 
در میزان آب بدن انســان به كم آبی بدن، 
عصبانیت، خستگی، ســرگیجه، و سردرد 
منجر می شود. در حالت كم آبی بدن، مقدار 
آب موجود در بدن كافی نیست تا بدن بتواند 
كارهای طبیعی را به درستی انجام دهد. نیاز 
به نوشیدن آب در بیمارانی كه به سنگ كلیه 
مبتال بوده  اند بیش از همه ضروری اســت. 
عامــل خطرآفرین اصلی مرتبط با ســنگ 
كلیه نوشــیدن آب ناكافــی و حضور مواد 
تشــكیل دهنده سنگ اســت. اگر سرتان 
خیلی شلوغ است و یادتان می رود كه كافی 
و به طور مرتب آب بنوشید، نگران نباشید؛ 
با پیشــرفت فناوری و محبوبیت چشمگیر 
گوشی های هوشــمند دیگر می توان برای 
هر نیازی یك اپلیكیشن یافت. جالب است 
بدانید اپلیكیشــن هایی وجود دارند كه به 
ما در حل فراموشــی نوشــیدن آب كمك 
می كنند. عملكرد اصلــی این برنامه ها این 
است كه ما را راهنمایی می كنند تا بتوانیم 
ردیاب آب مورد نیاز خــود را برای پر كردن 
و یادآوری نوشــیدن آب بــه موقع حفظ 
كنیم. مــا به عنوان كاربر ایــن برنامه فقط 
باید جنســیت خود را انتخاب كرده و عدد 
وزن و قد را وارد كنیــم. این برنامه خودش 
میزان آب بدن ما را محاســبه می كند. این 
اپ های كاربردی آبرسانی دقیق به بدن ما 
را كنترل كرده و با فاكتورهای بســیاری از 
جمله قد، وزن و میزان فعالیــت روزانه ما 
محاسبه می كنند كه چه میزان آب برای ما 
نیاز است. همچنین این برنامه ها زمان های 

نوشیدن آب را برای ما یادآوری می كنند تا 
در ساختن یك عادت خوب با بدن سالم به ما 
كمك  كنند. در این برنامه كاربردی گرافیك 
بدن انسان به ردیاب آب آشامیدنی اتصال 
پیدا می كند. منوی متنوعی با ده ها نوشیدنی 
مختلف به ما عرضه می كند و می توانیم هر 
بار مقدار آب مصرفی را طبق میل خودمان 
انتخاب كنیم. همچنین حالــت یادآوری 
هوشــمندی دارد كه زمان بــه رختخواب 
رفتن ما را گوشــزد می كند. ردیاب آب بر 
اساس هفته،  ماه و سال در نمودار فعال است 
و دستاوردهایی برای تشویق ما برای تحقق 
هدف روزانه خود تنظیــم می كند. گرچه 
تعداد این اپلیكیشن ها محدود است اما شما 
می توانید با یك جست وجوی كوتاه آنها را 
پیدا و روی گوشــی همراه تان نصب كنید. 
بی شك با داشتن یكی از این اپلیكیشن ها 
ما هم عادت خواهیم كرد تا ســر وقتش آب 

مورد نیاز بدنمان را بنوشیم.

اپلیكیشن

 در این برنامه كاربردی 
گرافیك بدن انسان به 

ردیاب آب آشامیدنی اتصال 
پیدا می كند. منوی متنوعی با 
ده ها نوشیدنی مختلف به ما 
عرضه می كند و می توانیم هر 
بار مقدار آب مصرفی را طبق 

میل خودمان انتخاب كنیم

 از قیمه نثار 
تا دیماج قزوینی ها
قزوین یكی از با قدمت ترین اســتان های 
كشور عزیزمان است كه فرهنگ و آداب و 
رسوم متنوعی دارد. البته این تنوع در مزه ها 
و غذاهای این منطقه هم مشــهود اســت. 
اگر عالقه مند به كشــف مزه های جدید و 
خاص هســتید در ادامه همراه ما باشــید 
تا چند غذای محلی این اســتان را به شما 
معرفی كنیم. طبیعی است كه تا نام قزوین 
به میان می آید به یاد قیمه نثار ســنتی آن 
بیفتید. قیمه نثار با تركیب پرمالت گوشت، 
زعفران، پســته و بادام پرطرفدارترین غذا 
برای برگــزاری مهمانی و جشــن در این 
شهر است. مواد قیمه نثار در ابتدا به صورت 
جدا از هم تهیه شده و در آخرین مرحله از 
پخت برنج، گوشت و آب گوشت به  صورت 
الیه الیه روی ظرف ریخته می شوند. برای 
تزئین بیشتر و چشم نوازی، برنج زعفرانی، 
زرشك، خالل پســته، بادام و پرتقال روی 
برنج و گوشت قرار داده می شوند. البته حلیم 
قزوین هم حرف نــدارد و از تركیب گندم، 
جو، آرد، گوشــت و روغن تهیه می شــود 
و كمی شــور اســت؛ زیرا غالب قزوینی ها 
حلیم را با نمك دوســت دارنــد. آش دوغ 
هم محبوب ترین  آش محلی قزوین است. 
اگرچه حتما شــنیده  اید كه در استان ها و 
شــهرهای دیگر نیز این آش طبخ می شود 
اما طرز تهیه این آش در قزوین تا حدودی 
با سایر استان ها متفاوت است. به رغم اینكه 
در دیگر استان ها مزه  آش دوغ ترش است اما 
طعم  آش دوغ قزوین ترش نیست و دستور 
پختی شبیه به  آش رشته دارد. برای پخت 
این  آش دوغ از تركیب نخــود، لوبیا قرمز، 
عدس، برنج، سبزی  آش و پیازداغ استفاده 

می شود و هنگام سرو، دوغ چكیده محلی 
قزوین به آن اضافه می شود.  آش ماش و پیاز، 
نوع دیگری از آش های سنتی استان قزوین 
است كه با وجود تمام آش های تهیه شده، 
از ســبزی اســتفاده نمی كنند. شاید طبخ  
آش بدون سبزی، به دور از تصور باشد ولی 
درست كردن و چشــیدن این غذای لذیذ، 
خالی از لطف نخواهد بــود. همچنین برای 
حسن ختام به سراغ مشــهورترین عصرانه 
قزوین می رویم؛ دیماج یا دْویَمج در فصول 
گرم سال سرو شده و تركیبی از تكه های نان، 
پنیر، سبزی، پیاز داغ، گردو و كمی زردچوبه 
است. دیماج اصیل كه شناخته شده تر است 
از تركیب تكه های خرد شــده نان لواش و 
سبزی خرد شده، پنیر سنتی، پیاز داغ و گردو 
آماده می شود و قزوینی های اصیل از روش 
لقمه كردن با اســتكان كمر باریك )مثل 
لقمه كردن پشمك یزدی( برای صرف این 

عصرانه استفاده می كنند.

توریسم غذایی

در شهرهای دیگر آش دوغ 
طبخ می شود اما طرز تهیه 

این آش در قزوین تا حدودی 
متفاوت است. به رغم اینكه 

در دیگر استان ها مزه اش  
ترش است اما طعم  آش دوغ 
قزوین ترش نیست و دستور 
پختی شبیه به  آش رشته دارد

 معجزه تركیب 
سیاه دانه و عسل

در طب ســنتي ما تركیب هــاي گیاهي و 
طبیعي مختلفي وجــود دارد كه هر كدام 
خواص و فواید مختلفي دارند كه مي تواند 
مورد اســتفاده قرار گیرند. به عنوان مثال 
نباید از معجزه تركیب ســیاه دانه و عسل 
غافل شــد. زیرا آزمایش هاي جدید نشان 
می دهد كه ســیاه دانه و عســل می توانند 
بــراي تقویت قــواي جســماني و ایمني 
بدن مؤثر باشــند.  محققان معتقدند انواع 
فیتوشــیمیایی های موجود در ســیاه دانه 
دارای خــواص التهــاب زا، ضدمیكروبی و 
تنظیم كننــده سیســتم ایمنــی اســت. 
عســل نیــز دارای خواص ضدویروســی، 
ضدمیكروبی، ضدالتهابــی و تنظیم كننده 
سیستم ایمنی اســت. مطالعات مولكولی 
نشان داده كه عسل دارای تركیباتی است 
كه مانع از تكثیر انواع ویروس ها می شــود. 
عســل همچنین در مقابله با باكتری های 
مقاوم به دارو مؤثر اســت. از ســوی دیگر 
در تســكین عفونت های مجاری تنفســی 
فوقانــی مفید اســت. البته ایــن تركیب 
خــواص بی شــماری دارد كه بــا مراجعه 
به پزشــك مي توانید از آنها مطلع شــده 
و در زمــان بیماري هــا از آن اســتفاده 
كنید. حاال اگر مشــتاق تهیه آن شــدید 
ادامه این مطلــب را بخوانید. بــرای تهیه 
معجون ســیاه دانه و عســل كافی است ۳ 
واحد عســل طبیعی را با 1 واحد سیاه دانه 
نیم كوب شده به خوبی مخلوط كنید. مواد 
مؤثر موجود در ســیاه دانه به ســادگی در 
برابر اكسیژن هوا اكسید می شود و خواص 
خود را از دســت می دهد. به همین دلیل 
بهتر اســت دقیقا پس از كوبیدن، آن را با 

عســل مخلوط كنید. پس از مخلوط شدن 
با عســل تا چندین مــاه خــواص خود را 
حفظ خواهد كرد. پیشــنهاد می شــود كه 
این معجون را تنها بــرای چندبار مصرف 
درســت كنید و هر بار آن را به صورت تازه 
تهیــه كنید. ایــن كار باعث مي شــود كه 
خواص مفید این تركیب بیشتر حفظ شود. 
اگر می خواهید بدانید به صــورت دقیق با 
توجه به نوع مشكلی كه دارید چه مقدار از 
این ماده را باید مصرف كنید حتما به یك 
پزشك معتبر كه با خواص داروهاي گیاهي 
آشــنایي دارد مراجعه كنید. ولی دســتور 
كلی مصرف معجون ســیاه دانه با عســل 
هر ۲4 ســاعت یك قاشق مرباخوری است. 
البته كارشناســان تغذیه و رژیم درمانی به 
بیماران دیابتی هشــدار می دهند كه قبل 
از مصرف عســل حتماً با پزشك متخصص 
مشورت كرده و خودســرانه در مصرف آن 

زیاده روی نكنند.

دانستنی ها

فیتوشیمیایی های موجود 
در سیاه دانه دارای خواص 
التهاب زا، ضدمیكروبی و 

تنظیم كننده سیستم ایمنی 
است. عسل دارای خواص 

ضدویروسی، ضدمیكروبی، 
ضدالتهابی و تنظیم كننده 

سیستم ایمنی است

همراه با ۳دستور سرآشپز این هفته

یك قنادی 
در خانه شما

از نوجوانی عالقه زیادی به تهیه دســر و شیرینی پزی داشت و 
حدود ۸سال پیش وبالگی مختص به آشپزی و معرفی انواع رسپی 
غذایی ایجاد كرد. در روزهــای آمادگی برای كنكور و پس از آن 
هنگام تحصیل در دانشگاه، از فضای مجازی دور شد و گهگاهی 
به پخت وپزهای خانگی به دور از صفحات مجازی و انتشــار آن 
می پرداخت. تا ۳سال پیش كه بعد از اتمام دروس دانشگاهی خود 
تصمیم گرفت بار دیگر به فضای مجازی برگردد و فعالیت خود را از 
سر بگیرد. »شیما رسول زاده« آشپز ۲۴ساله این هفته، كارشناس 
رشته بیولوژی و بالگر فعال در حوزه آشپزی در اینستاگرام است 
و حدود ۲۰۰هزار دنبال كننده دارد. او بــا امكانات خانگی و در 
دسترس، تنها با یك سه پایه و گوشی همراه، به ضبط كلیپ های 
صوتی و آموزش تصویری دسر و شیرینی جات می پردازد و با عشق 
و عالقه فراوان به روند فعلی خود ادامه می دهد. او برای این روزها 
كه باید بیشتر در خانه بمانیم چند دستور كیك خانگی خوشمزه 

را معرفی كرده تا طعم شیرینی های قنادی را به خانه بیاوریم.

سحر  غفوری 

رولت خامه  ای به شكل تنه درخت

رولت درختی شكالتی یكی از قدیمی ترین شكل رایج برای رولت است كه هنوز هم 
در یخچال قنادی ها می توانیم این رولت را پیدا كنیم. این شیرینی مثل رولت های 
دیگر تهیه شده و فقط ظاهر آن شبیه تنه درخت می شود كه این شباهت مستلزم 

داشتن طعم و رنگ شكالتی است.

  تخم مرغ: ۴ عدد
  شكر: نصف لیوان

  آب جوش: ۳ قاشق غذاخوری
  آرد سفید: یك لیوان

  بیكینگ پودر: یك قاشق مربا خوری
  وانیل: به میزان الزم

  خامه قنادی: ۳۰۰ گرم
  شكالت تخته ای: ۳۰۰ گرم

مواد الزم

ســفیده و زرده تخم مرغ را از هم جدا كنید. ســپس سفیده 
را با همزن بزنید تا ســفید رنگ شــود. حاال یك چهارم لیوان 
شــكر اضافه كرده و دوباره هم بزنید تا فرم گرفته و در صورت 
برگرداندن ظرف، نریزد. زرده، وانیل و مابقی شكر را با دور كند همزن حدودا ۵دقیقه 
بزنید تا كرم رنگ شود و سپس ۳ قاشق غذاخوری آب جوش اضافه كنید و سریع با دور 
متوسط همزن ۲ تا ۳ دقیقه بزنید. آرد ۳ بار الك شده و بیكینگ پودر و سفیده غلیظ شده 
را طی ۳مرحله اضافه كنید و دورانی هم بزنید. در قالب كیك ۳0 در 40 كاغذ روغنی 
بگذارید و كمی چرب كنید و مواد را یكنواخت روی سطح قالب پخش كنید. قالب را در 
فر از قبل گرم شده در دمای ۲10درجه به  مدت 10 الی 1۵ دقیقه قرار دهید و در آخر 
چند دقیقه هم گریل را روشــن كنید تا روی آن كمی طالیی شود. قالب را كه بیرون 
آوردید با پارچه بپوشــانید تا با گرمای خود خنك شود. ســپس قالب را روی پارچه 

برگردانید و كاغذ روغنی را برداشته و با پارچه رول كنید. ۳0 دقیقه به آن استراحت 
دهید. خامه قنادی را از فریزر درآورده و در ظرف استیل بریزید تا خامه نرم شود. سپس 
۳دقیقه با دور كند همزن بزنید تا یكدست شود. ۳ الی 4 دقیقه با دور تند هم بزنید تا فرم 
بگیرد. قبل از اینكه كامل فرم بگیرد، می توانید كمی پودر كاكائو اضافه كنید. از سوی 
دیگر كیك را باز كنید و خامه را روی آن پخش كرده و سپس رول كنید. برای طراحی 
كیك به شكل تنه درخت، ابتدا باید از یك سمت رولت اندازه ۶ یا ۷ سانت به صورت اریب 
ببرید و به عنوان تنه فرعی درخت، در یك سمت رولت قرار دهید و همه سطح رولت را 
با خامه كاكائویی كاور كنید. سپس گاناش شكالتی خنك شده را ریخته و با چنگال، 
كل كیك را شیار بیندازید و در آخر روی كیك پودر كاكائو الك كنید تا شیارها زیباتر 
جلوه كنند. همچنین با گل و برگ هم می توانید تزئین كنید. كیك را به مدت ۸ ساعت 

در یخچال قرار دهید و سپس میل كنید.

طرز تهیه

كیك دبل چاكلت

افرادی كه عاشق شــكالت هستند بیشــترین لذت را از 
خوردن كیك دبل چاكلت می برند؛ كیكی بسیار خوشمزه و 
زیبا كه برای كافی شاپ ها و حتی در خانه به عنوان عصرانه 
یا برای میز اردور استفاده می شــود. طرز تهیه كیك دبل 
چاكلت بسیار آسان اســت و می توانید آن را در كنار چای 
به عنوان یك عصرانه تهیه و میل كنید. این شما و این طرز 

تهیه دسر شكالتی این هفته.

شــكالت تخته  ای خرد شده را روی 
بخار آب كتــری بگذاریــد تا ذوب 
شــود. آرد ســفید، بیكینگ پودر و 
پودر كاكائو را با هــم ۳مرتبه الك كرده و كنــار بگذارید. 
تخم مرغ، وانیل و شــكر را ۷ دقیقه هــم بزنید تا حجیم و 
كرم رنگ شوند و سپس شكالت تخته  ای ذوب شده، شیر 
ولرم و روغن مایع را اضافه كنید. مواد آردی را كه از قبل الك 
كرده  اید طی ۳مرحله اضافه و با لیســك دورانی هم بزنید. 
كف قالب را كاغذ روغنی بیندازید و مایه كیك را درون قالب 
ریخته و برای اینكه مایه یكنواخت پخش شــود ۲بار روی 
ســطح كار بكوبید. قالب را داخل فر با دمای 1۸0درجه از 
قبل گرم شده به مدت 40 الی ۵0 دقیقه قرار دهید. حتما 
با خالل دندان تســت كنید كه پخته باشد. پس از گذشت 
نیم ساعت اول پخت، هر۵ دقیقه چك كنید. پس از اینكه 
كیك خنك شــد با چاقوی اره  ای تیز برش بزنید تا دو الیه 
كیك داشته باشید. بین دو الیه وســط گاناش شكالتی را 
ریخته و در آخر كل كیك را با مابقــی گاناش كاور كنید. 
همچنین برای درســت كردن گاناش شــكالتی ۶ قاشق 
غذاخوری خامه صبحانه را بن ماری كنید تا داغ شود. سپس 

100گرم شكالت تخته  ای خرد شده به آن اضافه كنید.

طرز تهیه

  تخم مرغ: ۳عدد
  شكر: یك لیوان

  وانیل: یك چهارم قاشق چای خوری
  شیر ولرم: یك لیوان

  روغن مایع: دو سوم لیوان
  شكالت ذوب شده: ۱۵۰گرم

  آرد سفید قنادی: ۲ لیوان
  پودر كاكائو: نصف لیوان

  بیكینگ پودر: یك قاشق مرباخوری

مواد الزم

باقلوای تركی

یكی از شــیرینی های شــربتی 
پرطرفدار در ایران و خاورمیانه و 
به ویژه كشور همسایه ما تركیه، 
باقلواست كه از گذشته تا به امروز 
به مناسبت اعیاد و جشن ها تهیه 
می شود. در گذشته به خاطر نوع 
خمیرهای نازك این شــیرینی، 
كمی تهیه باقلوا در خانه ســخت 
بود زیرا باید خمیرها را با زحمت 
باز كــرده و آنها را نــازك نازك 
روی هم می گذاشــتند. اما حاال 
می توانیــد با خمیرهــای آماده 
نازك، به راحتی این شــیرینی را 

در خانه تهیه كنید.

ابتدا شهد را درست كنید. برای شروع یك و نیم 
لیوان شكر را با یك لیوان آب، نصف لیوان گالب 
و مقداری زعفران روی حرارت قرار دهید تا به 
جوش بیاید. سپس مقداری آبلیمو و عرق هل اضافه كرده و بگذارید 
10دقیقه با حرارت مالیم بجوشــد و كمی سنگین و از حالت آبكی 
بودن خارج شود اما به هیچ عنوان نباید غلیظ شود. زمانی كه آماده 
شد كنار بگذارید تا در دمای محیط خنك شود. ۲00گرم كره را روی 
حرارت یا داخل ماكروفر آب كرده اما فراموش نكنید كه كف روی كره 
را حتماً بگیرید زیرا باعث می شود سطح روی باقلوا سوخته و ظاهر 
زیبایی نداشته باشــد. چند الیه از خمیر باقلوا را به اندازه كف ظرف 
موردنظر برش بزنید. كف قالب را به خوبی با كره آب شده چرب كرده 
و یك الیه از خمیر باقلوا را كه برش زده  اید داخل قالب گذاشته و روی 
آن را كره بزنید. دوباره خمیر بعدی را قــرار داده و مجددا روی آن را 
كره بزنید. این كار را ۶ تا ۷ بار تكرار كنید. سپس مغزهای آماده شده 
را روی آن بریزید. روی مغزها را نیز كــره بمالید و بعد دوباره خمیر 
بعدی و روی آن را كره بزنید. دوباره ۶ یا ۷ الیه خمیر را كره بزنید و 
دوباره مغزها را ریخته و مراحل را تكرار كنید. مجدد ۶ یا ۷ الیه خمیر 
و كره بزنید. سپس با چاقوی تیز به شكل لوزی یا مثلث برش زده و در 
آخر سطح خمیر را هم كره بمالید. در فر با دمای 190درجه، به مدت 
۳0 الی 40 دقیقه قرار دهید و در آخر دمای گریل فر را هم روشــن 
كنید تا در حدود ۲ دقیقه روی آن طالیی شود. زمانی كه باقلوا را از 
فر خارج می كنید نیمی از شهدی كه در دمای محیط خنك شده را به 
باقلوای داغ اضافه كرده و ظرف را به مدت یك ساعت در دمای محیط 
قرار دهید و پس از طی شدن زمان مورد نظر مجددا بقیه شهد را روی 

باقلوا بریزید. سپس به مدت 1۲تا 1۵ ساعت در یخچال قرار دهید. 

طرز تهیه

  مغز بادام، پسته و گردو: ۳۰۰گرم
  كره پاستوریزه: ۲۰۰گرم

  خمیر باقلوا: یك بسته
 مواد الزم برای شهد:

  شكر: یك لیوان ونیم

  آب: یك لیوان
  گالب: نصف لیوان

  زعفران: به میزان الزم
  آبلیموی تازه: یك قاشق چای خوری

  عرق هل: به میزان الزم

مواد الزم



قالیچه های میلیون دالری  شروع مجموعه داری با فرش زنجان

در جست وجوی گنجفرش هایی كه فروشی نیست

یوسف صمدی بهرامی در همه این ســال ها به خرید و مرمت گونه عشایری 
فرش ها اكتفا نكرده و به واسطه مطالعاتی طوالنی اش به تاریخ شفاهی پیدایش و 
بافت این فرش ها بدل شده است. او معتقد است هر فرش عشایری یك داستان 
را روایت می كند؛ »در بازار فرش برای توصیف ارزش فرش های كهنه می گویند 
این فرش دندان دارد و این اصطالح كنایه از گیرا بودن اینگونه فرش ها دارد. 
فرش عشایری را هم با چنین مختصاتی می شناســند چون هر تخته فرش 
عشایری یك پیام را به مخاطبش القا می كند. من از 30سال قبل مجموعه داری 
فرش عشایری را شروع كردم. از فرط عالقه به اینگونه فرش ها، نتوانستم آنها 
را بفروشم. گاهی اوقات برای اینكه این فرش ها مورد توجه مشتری و دوستان 

قرار نگیرد آنها را به خانه ام متنقل كردم تا اصال دیده نشوند.«

مجموعه یوســف صمدی بهرامی از 800تخته فرش عشایری تشكیل شده 
است. عمر فرش های این مجموعه 100سال به باالست و با فرش های معمولی 
تفاوت های آشكاری دارند. مجموعه دار تهرانی می گوید طرح و نقشه تعدادی 
از این فرش ها دیگر تكرار نخواهد شد و این را وجه تمایز مجموعه اش با دیگر 
مجموعه های فرش می داند؛ »برخی طایفه های عشــایری به واسطه وقوع 
بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله از بین رفته اند و تنها چیزی كه از آنها به یادگار 
مانده همین فرش های دستباف است. اهالی برخی روستاهای ایل بختیاری 
و آبادچی هم بنا به دالیلی دیگر فرش نبافته اند و تكنیك بافت آنها منقرض 
شده است. دستباف های این مناطق حكم گنج را دارند و ما باید طرح و نقشه 

و تكنیك بافت این فرش ها را به نسل جدید آموزش بدهیم.«

قالی های كهنه و بعضا رنگ و رو رفته ای كه در چهار گوشه مغازه تلنبار شده اند در 
نگاه اول ارزش چندانی ندارند اما عالقه مندان به فرش های كمیاب و زینتی خوب 
می دانند كه ارزش این فرش ها به كهنه بودن آنهاست. مجموعه دار تهرانی سال ها 
مشغول یافتن گونه های جدید فرش عشــایری بوده و بعد از كشف تكنیك بافت 
اینگونه فرش ها پاسخگوی عطش نسل جوان برای آشــنایی با میراث فرهنگی 
است؛ »برای دریافت مجوز مجموعه داری، 110تخته فرش نایاب این مجموعه را 
ثبت میراث فرهنگی كردم. عمر تعدادی از این فرش ها بین 180تا 200سال است 
و نمونه دیگری ندارند. گاهی اوقات فرش های عشایری در حراجی های بزرگ دنیا با 
مبالغ كالن خرید و فروش می شود اما همین فرش ها در ایران ارزش چندانی ندارند. 
اگر این فرش ها به یك آمریكایی تعلق داشت برای هر سانتی متر آنها یك میلیون 
دالر قیمت تعیین می كرد اما برخی فرش ها كه فقط یك تخته از آنها باقی مانده 
10میلیون تومان قیمت می خورد. یكی از دغدغه های من این است كه در دانشگاه 

نسل جدید را با اهمیت تاریخی این میراث فرهنگی آشنا كنم.«

گفت وگو با یوسف صمدی بهرامی نوعی مكاشــفه است. كشف راز و رمزی كه 
ال به الی طرح و نقشه فرش های عشایری پنهان شده و مهارت بافنده های عشایر 
در روایتگری را نشان می دهد. مجموعه دار تهرانی می گوید مجموعه داری فرش را 
با یك تخته فرش زنجان شروع كرده و ابایی ندارد از اینكه بگوید سود قابل اعتنای 
نخستین فرش، با عزمش برای سر و شكل دادن این مجموعه بی ارتباط نبوده 
است؛ »3 ماه بعد از اینكه وارد حرفه مرمت فرش شدم هفته ای 1500تومان مزد 
می گرفتم. همان موقع یك تخته فرش زنجان را كه صاحب كارگاه 500تومان 
خریده بود، در ازای مزد یك هفته ام خریدم. آن تختــه فرش را به خانه بردم و 
به مرور آن را مرمت كردم. چند سال بعد همان فرش را 150هزار تومان فروختم و 
سود قابل توجهی نصیبم شد. بعدها برای خرید فرش های بختیاری به بازار مشهد 
و سایر شهرهایی كه قطب فرشبافی بودند می رفتم و فرش ها را برای مرمت به 
تهران می آوردم. بعد از مرمت، هیچ كدام از فرش ها را نفروختم چون باورم این 

بود كه نظیر آنها را پیدا نخواهم كرد.« 

آشنایی با فرش عشایری
مجموعه دار تهرانی، احیا كننده بسیاری از فرش های كهنه ایرانی است و كاری كه او در این 30سال 
انجام داده بی شباهت به كیمیاگری نیست. اینكه بسیاری از فرش های كمیاب و بعضا نایاب ایرانی از 
تیررس دالل ها و افراد سودجو دور مانده اند و به حراجی های معروف اروپا و آمریكا راه پیدا نكرده اند را 
باید محصول تالش های شخصی یوسف صمدی بهرامی برای نگهداری از این میراث ملی دانست. او 
تبحرش در مرمت و نگهداری فرش های كمیاب ایرانی را حاصل تحقیق و پژوهش های مفصلی می داند 
كه درباره تاریخچه فرشــبافی در ایران انجام داده و یادی هم می كند از استاد عبداهلل افسری كه پدر 
مرمت فرش ایرانی بود؛ »در بحبوحه جنگ تحمیلی، وقتی كارگاه ما تعطیل شد به طور موقت نزد استاد 
عبداهلل افسری رفتم و فوت و فن مرمت را در محضر او آموختم. بعد از دو سال برای خودم مغازه باز كردم 
و كارم این بود كه فرش های كهنه را بخرم و آنها را مرمت كنم و بفروشم. با مرمت و فروش فرش های 
كهنه به كارم ادامه می دام تا اینكه با یكی از تاجران ایرانی كه در ونیز ایتالیا بود و فرش های عشایری را 

خرید و فروش می كرد آشنا شدم و این آشنایی مسیر زندگی ام را تغییر داد.« 

گفت وگو با مجموعه دار فرش های عشایری كه مرمت 
فرش های قدیمی را در دانشگاه تدریس می كند

قالی های 200ساله
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 رسیدن به مغازه جمع و جور یوسف صمدی بهرامی، بعد از پشت سر 
گذاشتن شلوغی و ازدحام كوچه فراشباشی در بازار پامنار تهران 
برای كسانی كه به هنر و به خصوص فرش های زینتی و قیمتی عالقه 
دارند غنیمت است. در و دیوار مغازه مملو از فرش هایی است كه ریشه 
در فرهنگ و سنت اقوام مختلف به ویژه زندگی عشایری دارد و طرح 
و نقش آنها با همه فرش هایی كه تاكنون دیده ایم متفاوت اســت. 
مجموعه دار تهرانی هر كدام از فرش های قدیمی را با دست نشان می دهد و داستانی را كه با 
نقشه هر كدام از آنها مرتبط است مثل نقال ها روایت می كند. او می گوید در این مغازه از فرش های 
فتحعلیشاهی كه به 180تا 200سال قبل تعلق دارند تا فرش های عشایری كه شهرت جهانی دارند 
و با قیمت های گزاف در حراجی های اروپا و آمریكا خرید و فروش می شوند جا خوش كرده اند اما 

در ایران كمتر مورد توجه قرار می گیرند.

فیلم گردی

  چگونه اژدهای خود را تربیت 
كنیم

خب، به نظر شما چطور می شود یك 
اژدها را تربیت كرد؟ می توانید سه گانه 
انیمیشــن »چگونه اژدهای خود را 
تربیت كنیــم« را ببینید و به جواب 
سؤال تان برســید. این سه گانه ها از 
بهترین انیمه های ســال های اخیر 
بوده اند. موفقیت جهانــی خوبی را 
هم تجربه كرده انــد. در اینجا با یك 
اژدهای خوب روبه رو می شــوید كه 
می تواند با انسان دوست شده و حتی 
به او كمك برســاند. سری سوم این 
انیمه در مارس 2019منتشــر شده 
است. كارگردانان این انیمه ها كریس 
سندرز و دین دبلوا بوده اند. این انیمه 
در سبك اكشن فانتزی تولید شده 
و البته اقتباســی از یك رمان است؛ 
رمانی به همین نام و به قلم كرسیدا 
كاول. نخستین سری آن در 2010و 
دومین سری آن در 2014تولید شده 

است.

  شهر بازی
فیلم كوتاهی هست به اسم »شهر 
بازی« كــه كاوه مظاهــری آن را 
كارگردانی كرده اســت. این فیلم 
كوتاه را یكی از شانس های حضور 
در اســكار 2021معرفی كرده اند. 
 »Film Threat« ســایت معتبــر
اشــاره كرده كه این فیلم یكی از 
4 فیلم تولید كاناداست كه امسال 
شانس حضور در اســكار را خواهد 
داشــت. این فیلم، اثری مشترك 
بین ایران و كانادا محسوب می شود 
به تهیه كنندگــی كاوه مظاهری، 
سروش ســعیدی و پویان صدقی. 
در این فیلــم كوتاه ما با داســتان 
خانواده ای روبه رو می شویم كه تحت 
فشــاری اقتصادی و مالی هستند. 
آنها تصمیم می گیرند كه خودشان 
را جلوی ماشینی بیندازند تا بتوانند 
پولی از بیمه بگیرند تا كمی از این 
وضع رهایــی پیدا كننــد. جالب 
اینكه این فیلم تا به حال 54حضور 
بین المللی داشته و جوایزی را هم 

گرفته است.

  دیپورت
جشــنواره مردمی فیلم عمار این 
روزهــا برگــزار شــده و در آن از 
برگزیدگان بخش مسابقه داستانی 
هم تقدیر شده اســت. اما یكی از 
فیلم هایــی كه در این جشــنواره 
مورد تقدیر قرار گرفته است، فیلم 
»دیپورت« بوده اســت. این فیلم 
را امیر سجاد حسینی كارگردانی 
كرده است. فیلم، درباره مهاجران 
افغانســتانی در كشــورمان است 
كه در نهایت باعث می شــود بین 
یك رزمنده ایرانی و افغانســتانی 
روابطی شــكل بگیــرد؛ در واقع 
مهاجر افغانســتانی، داستان فیلم 
یك مدافع حرم می شود كه در این 
مسیر، رزمنده ایرانی و عقالنیت و 
شخصیتی كه دارد، در این مسیر 
اثرگذار اســت. جالب اینكه بخش 
زیادی از عوامــل آن نیز به صورت 
رایگان برای فیلــم كار كرده اند تا 
اثری را كه مدنظــر دارند، بتوانند 

تولید كنند.

اژدهای دوست داشتنی

این خانواده نگون بخت

قلب های مشترك

خاورمیانه در قرق فرش های ایرانی 

زینت زیباترین 
مساجد جهان

با وجود تغییر معادالت در بــازار جهانی فرش، 
هنوز هم فرش های ایرانی طرفداران بســیاری 
دارند و برخی كشــورها برای خرید این فرش ها 
با هم رقابت می كنند. فرش یا قالی ایرانی عالوه 
بر اینكه در بهترین موزه های دنیا در معرض دید 
عموم قرار می گیرند به زینت بسیاری از كاخ های 
مجلل و مســاجد معروف دنیا بدل شده اند و به 
همین دلیل شهرت جهانی پیدا كرده اند. به عنوان 
نمونه می توان می توان به فرشــی كه در مسجد 
جامع سلطان قابوس عمان پهن شده اشاره كرد. 
این فرش كه زمانی بزرگ ترین فرش دســتباف 
جهان به حســاب می آمد به ســفارش سلطان 
قابوس، پادشــاه فقید عمان و توسط هنرمندان 
ایرانی بافته شد. طراحان ایرانی برای طراحی این 
فرش 24تنی از نقشه گنبد مسجد شیخ لطف اهلل 
اصفهان و تركیب طرح افشان شاه عباسی و سایر 
نگاره های ایرانی و اســالمی الهام گرفتند و برای 
بافت آن 4سال زمان صرف شده است. از مهم ترین 
معماری این مســجد عظیم و زیبــا می توان به 
محراب آن اشــاره كرد كه آن هم كار یك معمار 
ایرانی است. از دیگر فرش های ایرانی كه شهرت 
جهانی دارد باید به فرش مسجد بزرگ شیخ زاید 
ابوظبی اشاره كرد كه به عنوان بزرگ ترین فرش 
دســتباف جهان در گینس ثبت شده است. این 
فرش بــا 132متر طول و 42تــا 48مترعرض و 
2میلیارد و 300میلیون گره، عنوان بزرگ ترین 
فرش دستباف جهان را یدك می كشد و به دست 
فرشباف های نیشــابوری بافته شــده است. در 
طراحی این فرش كه بافت آن در سال2007 به 
پایان رسید، از نقش های اصیل ایرانی و تزئینات 
بناهای شاخص اسالمی الهام گرفته شده است. 
بزرگ ترین فرش دستباف جهان به سفارش شیخ 
زایدبن سلطان آل نهیان، خلیفه سابق امارات كه 
بیش از 6هزار فرش نفیس دستباف ایرانی داشت 

بافته شد.

راهنما

با دستباف های ركوردشكن ایرانی آشنا شوید 

قالیچه 850میلیارد تومانی
استفاده از فرش دستباف به عنوان زیرانداز ریشه در فرهنگ و تمدن برخی كشورهای آسیایی دارد. آنطور كه در روایت های تاریخی آمده، نخستین قالیچه هایی 
كه با دست بافته شده اند به برخی كشورهای غرب آسیا ازجمله تركیه تعلق دارند و قدمت آنها حدود 4هزار سال برآورد می شود. بین باارزش ترین فرش های دنیا 
همیشه اثری از فرش های ایرانی هم دیده می شود و با اطمینان می توان گفت كه بسیاری از گران قیمت ترین فرش های دنیا به دوره های تاریخی مختلف ایران زمین 

تعلق دارند. این گزارش شما را با فرش های ایرانی كه نامشان در فهرست گران ترین فرش های دنیا قرار گرفته آشنا می كند.

 زیگلر محل
  محل بافت: اراك

این قالی با گذشت سال های طوالنی آســیب دیده و چندان 
سالم نیست اما چه  كسی اســت كه نداند فرش ایرانی اصالت 
دارد و آســیب های احتمالی از ارزش آن كــم نمی كند. فرش 
زیگلر محل در حراجی حدود 170هزار دالر فروخته شده كه 
به گفته كارشناس ها بیش از 6 برابر قیمت پایه آن بوده است. 
این قالیچه به طول 7متر و عرض 5متر بافته شده و در مقایسه با 
سایر قالیچه های كمیاب بزرگ تر است. تاریخ بافت این قالیچه 
به طور دقیق مشخص نیســت اما گفته می شود كه در مناطق 
مركزی ایران و احتماال اراك بافته شده است. طرح و نقشه این 
قالیچه به حدی زیباست كه ســالم نبودن آن هم باعث نشده 

كلكسیونرها از خریدنش صرف نظر كنند.

 قالی گلدانی 
  محل بافت: كرمان 

قالــی گلدانی كرمــان از گــران قیمت ترین 
فرش های دنیاســت. این قالی در سال2010 
با قیمت 10,2 میلیون دالر به فروش رســید 
و در میــان گران قیمت تریــن فرش های دنیا 
ركورد ثبت كــرد. این قالــی 3,5 متر طول و 
1,5 متر عرض دارد و در قرن هفدهم میالدی 
بافته شــده اســت. قبال از حراجی نیویورك 
پیش بینی می شد كه این قالی 200هزار یورو 
قیمت بخورد اما در نهایت به بیش از 10میلیون 
دالر بــه فردی ناشــناس فروخته شــد. قالی 
گلدانی كرمان به دلیل نوع طراحی و قالی های 
 زیبایش زبانزد است و در سراسر دنیا طرفداران 

بسیاری دارد.

 قالیچه ابریشمی 
  محل بافت: اصفهان 

از دیگر فرش های گران قیمــت دنیا می توانیم به 
قالیچه ابریشمی اصفهان اشاره كنیم كه مثل قالیچه 
ترنج دار تبریز جزو گران قیمت ترین فرش های دنیا 
بود. این قالیچه در سال 2008 4,45 میلیون دالر در 
حراجی معروف كریستی لندن فروخته شد و همان 
موقع همه معادالت بازار جهانی فرش را بر هم زد. 
گفته می شود این فرش به قرن شانزدهم میالدی 
تعلق دارد و در مناطق مركزی ایران بافته شده اما به 
قالیچه ابریشمی اصفهان معروف است. این قالیچه 
كه 2,5متر طول و 1,5متر عرض دارد از ابریشــم 
خالص و بسیار باكیفیت بافته شده است و گره های 

آن تراكم باالیی دارند.

 قالی كالرك سیكل برگی
  كرمان

وقتی چكش حراج سه بار روی میز خورد، كمتر كسی باور 
می كرد فرشــی كه قیمت پایه آن 9 میلیون دالر تعیین 
شده بود در حراجی سوثبی نیویورك حدود 34میلیون 
دالر فروش رفته باشد. قالی كالرك سیكل برگی كه گفته 
می شود در كرمان بافته شده اكنون گران ترین فرش دنیا 
محسوب می شود. این قالی چهارمتری عالوه بر اینكه یك 
اثر هنری اســت یك عتیقه محسوب می شود چرا كه در 
دوره صفوی بافته شده و تا قرن بیستم به ویلیام كالرك، 
سناتور و میلیاردر معروف آمریكایی تعلق داشته است. با 
یك حساب سرانگشتی این قالی هم اكنون 850میلیون 

تومان قیمت دارد.

  قالی مدالیون
  محل بافت: تبریز

فرش تبریز شهرت جهانی دارد و دلیلش هم این است كه قدیمی ترین قالیچه های 
دنیا در این شهر بافته شده است. قالی های تبریز از گران قیمت ترین فرش های دنیا 
محسوب می شوند و در طرح های مختلف و رنگ های گوناگون بافته می شوند. فرش 
و قالیچه مدالیون در مقایسه با بسیاری از فرش های تبریز شهرت بیشتری دارد. 
این قالیچه مدالیون هم در حراجی ســوتبی به قیمت 182,500 دالر به فروش 
رسیده است. این قالی به طول 7متر و عرض 4متر است و تنوع رنگ باالیی دارد. 
این قالی به قرن هجدهم میالدی تعلق دارد و به همین دلیل با قیمت گزافی خرید 

و فروش می شود.

  فرش ترنج دار
  محل بافت: تبریز 

فرش ترنج دار تبریز تا چند ســال قبل، عنوان گران قیمت ترین قالی دنیا را یدك 
می كشید اما به مرور قافیه را به سایر رقبای ایرانی واگذار كرد. این قالی كه 6,5متر 
طول و 4متر عرض دارد متعلق به آذربایجان شــرقی و شــهر تبریز است و بین 
كلكسیونرها مشتریان زیادی دارد. استفاده از طرح های مدالیون، فرش تبریز را 
از سایر فرش های زینتی و گران قیمت متمایز كرده و بسیاری از مشتریان فرش 
برای اینكه یك تخته از این فرش ها را در مجموعه شان داشته باشند مبالغ كالنی 
پرداخت می كنند. فرش ترنج دار تبریز به قرن 16 میالدی تعلق دارد و 2,4 میلیون 

دالر قیمت خورده است.
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مهرداد رسولی

 این فرش ها 
به موزه می روند 

فرش های نایابی كه اگر به حراجی های 
بــزرگ دنیــا راه پیدا كننــد چندین 
میلیــون دالر قیمــت می خورند در 
گوشه مغازه مجموعه دار تهرانی خاك 
می خورنــد و در موزه هــای فرش هم 
جایی ندارند. صمــدی بهرامی فرش 
فتحعلیشــاهی را به عنــوان یكــی از 
باارزش تریــن فرش های مجموعه اش 
معرفی می كند و می گوید: »این فرش 
همانطور كه از نامش پیداست به دوره 
حكومت فتحعلیشاه تعلق دارد و عمر 
آن 180ســال تخمین زده می شــود. 
فرش فتحعلیشاهی نقشه صفوی دارد و 
به سفارش دربار بافته شده اما در ایران 
بیش از 50میلیون تومان ارزش مادی 
ندارد«. یوســف صمدی بهرامی مثل 
بیشــتر مجموعه دارها، دغدغه تبدیل 
مجموعه اش به مــوزه را دارد و معتقد 
است اگر تالش هایش برای گنجاندن 
فرش هایــی كه ثبت میراث شــده به 
ســرانجام نرســیده، حاصل زحمات 
سی ســاله اش به تدریج از بین خواهد 
رفت؛ »ارزش برخــی از این فرش ها را 
نمی توان برآورد كرد اما اگر من نباشم 
فرش 50میلیــون تومانی را 100هزار 
تومان هــم از فرزندانــم نمی خرند و 
بابت دور ریختن آنها مبلغی هم طلب 
می كنند. بــرای همیــن می خواهم 
ویروس فــرش را وارد بــدن ایرانی ها 
كنم تا نگاه شان به فرش عشایری تغییر 

كند.«

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

از پادویی تا استادی دانشگاه 

یوسف صمدی بهرامی از جوانی مرمت فرش را به شكل سنتی می آموزد. انس 
و الفتی كه او با فرش های عشایری برقرار می كند در نهایت منجر به مرمت و 
نگهداری آنها می شود و مجموعه كم نظیر فرش های دستباف او را می توان 
حاصل زحمات دوران جوانی اش دانست. مجموعه دار تهرانی می گوید كارش 
را با پادویی در بازار فرش شروع كرده اما عشق به مرمت فرش های كهنه او 
را به سمت مجموعه داری كشاند؛ »یكی از خوش شانسی هایم این بود كه 
صاحب كارگاه، سواد خواندن و نوشتن نداشت و بر حسب اعتمادی كه داشت، 
مسئولیت تنظیم شناسنامه فرش ها را به من واگذار كرد. از همان موقع یاد 
گرفتم كه كدام فرش به كدام شــهر یا دوره تاریخی تعلق دارد. به واسطه 
مسئولیتی كه داشتم از درآمد صاحب كارگاه خبر داشتم و یكی از دالیلی 

كه جذب این كار شدم درآمد نسبتا خوبی بود كه مرمت كارها داشتند.«



مبتالیان به وســواس شست وشــو معتقدند کــه همه چیز 
کثیف است و با شست وشو هم تمیز نمی شود! آنها احساسی 
آزاردهنــده دارند که به آنهــا می گوید آلودگی هــا با وجود 
بارها شست وشــو هنوز از بین نرفته اند. این وســواس یكی از 
شایع ترین انواع اختالل وسواس فكری -  عملی است که البته جزو 
درمان پذیرترین وسواس ها هم به شمار می رود. بسیاری از مبتالیان 
به این بیماری تصور می کنند هرگونه تماس اتفاقــی یا قرارگیری در 
معرض آلودگی ها، باعث آسیب جدی می شود. فرد وسواسی که به دلیل این تفكر مدام نگران تمیزی 
و حفظ خود از آلودگی هاست، به شست وشــوی افراطی رو می آورد اما باز هم به سختی احساس 
تمیزی می کند و به این ترتیب چرخه ناتمامی شكل می گیرد. افرادی که به علت ترس از آسیب زدن 
به دیگران به شست وشوی افراطی دست می زنند، به خیال خودشان همیشه ناقل بیماری هستند و 
آلودگی هایشان را به هرجا که می روند انتقال می دهند؛ یعنی بیمار از این می ترسد که باعث مریضی 
دیگران شود. ترس این قبیل بیماران به احســاس مسئولیت بی دلیل در قبال سالمتی دیگران و 

ناتوانی تحمل احساس گناه ناشی از عواقب بد شستن برمی گردد. 

آسیب وسواس به جسم و روح
وسواس شست وشو جز عوارض روانی، تأثیرات منفی هم بر جســم بیماران می گذارد. بروز مشكالت پوستی مانند اگزما 
و خشكی پوســت، دردهای عضالنی و استخوانی ناشی از اســتفاده افراطی از آب و مشكالت تنفســی مواجهه مداوم با 
پاك کننده ها، بعضی از عوارض جسمی وسواس شست وشو هستند. جز این، وسواس شست وشو بر روابط خانوادگی و دوستانه 
مبتالیان هم تأثیر منفی می گذارد. تصور کنید اطرافیان فرد وسواسی تا چه زمانی می توانند پا به پای او مشغول تمیزکاری 
باشند یا به باید ها و نبایدهای او اهمیت دهند؟ کم کم بقیه از فرد مبتال فاصله می گیرند و این شاید باعث شود فرد وسواسی 
خیالش از تمیز نگه داشتن خانه اش راحت شــود اما او را دچار تنهایی و انزوا خواهد کرد. اگر به وسواس شست وشو مبتال 
هستید و هنوز هیچ اقدامی برای درمان انجام نداده اید، بدانید که این بیماری در بسیاری از موارد قابل درمان است. روش های 
روان درمانی مختلفی برای حل این مشكالت وجود دارد که یك مشاور می تواند در اجرای آنها به شما کمك کند. پس وقتی 
امید بهبودی هست، دست روی دست نگذارید تا تمیزکاری و شست وشوی افراطی همه  توان جسمی  شما را تحلیل ببرد. 

چرا وسواسی می شویم؟
گاهی وســواس ها ریشــه ژنتیك و فیزیولوژیكی دارند. این نوع 
از وسواس ها شبیه دیابت و آسم هســتند؛ یعنی می توان آنها را 
کنترل و عالئم آن را کم کرد اما نمی توان آنها را درمان کرد. پس 
درصورتی که علت وسواس شما ژنتیك باشــد، باید راه هایی را 
برای کنترل وســواس انتخاب کنید. اما وسواس های دیگری هم 
هســتند که بر اثر تجربیات و اتفاقات گذشته در شما ایجاد شده 
است. تجربیات گذشته ما در بخشــی از مغز ذخیره می شود و در 
رفتار، افكار و احساسات ما تأثیر زیادی دارند. ما نسبت به این بخش 
مغز، هشیاری نداریم و به همین دلیل به آن ناخودآگاه می گوییم. 
کودکانی که والدین وسواسی دارند، از آنها چنین رفتارهایی را یاد 
می گیرند و خوشبختانه اگر پدر و مادر از رفتارهای وسواسی خود 
دست بردارند، کودك هم رفتار وسواسی را کنار خواهد گذاشت. 
والدین سختگیر که قوانین و مقررات افراطی را برای فرزندانشان 
درنظر می گیرند، عاملی هستند تا فرزندانشان برای رهایی از فشار، 
رفتارهای وسواسی از خود نشان دهند. با کنارگذاشتن این قوانین 
سخت، وسواس هم کم می شود. بیشتر والدین وسواسی، فرزندان 
نگران و وسواسی هم دارند، بنابراین توصیه می شود که ابتدا والدین 
به یك مشاور مراجعه کنند تا به دنبال اصالح رفتار آنها، فرزند هم 

با مشاهده رفتار والدین، اصالح شود.

چند نوع وسواس وجود دارد؟

وقتی همه چیز كثیف است!

13مكتب خانه

از وقتــی كرونــا آمد، 
حتی آنها كــه پیش از 
این چنــدان در قید و 
بند رعایت بهداشت و 
نبودند، مجبور  تمیزی 
در  تغییراتی  شــدند 
رفتارهای خود به وجود 
بیاورند؛ دست هایشان 

را بیشتر بشویند و نسبت به تمیزی و بهداشت، 
حساسیت بیشتری به خرج دهند. البته رعایت 
پروتكل های بهداشــتی، در روزهای همه گیری 
كرونا غیرقابل انكار است اما ترس از بیماری باعث 
شد كه بعضی افراد دچار وسواس های دردسرساز 
شوند؛ دست به شست وشوهای افراطی بزنند و با 
رفتارهای وســواس گونه، خود و اطرافیانشان را 

آزار دهند. حاال كه موضوع وسواس مهم شده، 
بد نیســت درباره عوامل ایجاد وسواس، انواع 
آن و روش های مواجهه با این اختالل اطالعات 
بیشتری داشته باشــیم و بدانیم چطور باید 
مراقب باشیم بعد از تمام شدن دوران كرونا، 
به افراد وسواسی تبدیل نشویم. دكتر سیما 

فردوســی، روانشــناس، درباره این موضوع 
توضیح می دهد.

فیلم گردی

  سریال مدینه
چند سال پیش سریالی پخش شد 
از سیروس مقدم به اسم »مدینه«؛ 
ســریالی بسیار خوش ســاخت که 
داســتان فراز و فرودهای شخصیت 
اصلــی را روایــت می کــرد. نــوع 
فیلمبرداری و قصه پردازی و انتخاب 
یك زن قدرتمند به عنوان شخصیت 
اصلی مجموعه، باعث شد تا در زمان 
خودش بســیار دیده شود. حاال این 
روزها شبكه آی فیلم در حال بازپخش 
این سریال است. نویسنده این سریال 
سعید نعمت اهلل  اســت و بازیگرانی 
چون پریوش نظریه، شبنم مقدمی، 
مهرداد صدیقیان، آناهیتا افشار، مریم 
کاویانی، آزاده مهــدی زاده، مجید 
صالحی، لیندا کیانی، مهدی سلطانی، 
گالره عباسی، آتیال پسیانی و... در آن 
نقش آفرینی کرده اند. برای کسانی 
که این روزها دوست دارند سریالی 
خوش دست و با شــخصیت پردازی 
یك زن قدرتمند ایرانی تماشا کنند، 
به نظر می رســد که گزینه مناسبی 

باشد.

  خورشید
تازگی ها خبر رسیده نشریه ورایتی، 
طی مطلبی به شــانس های معتبر 
امسال در کســب اسكار فیلم های 
خارجــی پرداخته اســت. حدس 
بزنید یكی از ایــن 10فیلم، نامش 
چیست؟ بله، درست حدس زدید؛ 
فیلم »خورشید« از مجید مجیدی. 
مجیدی پیش از این هم البته جزو 
نامزدهای اصلی اسكار خارجی بوده 
و روی هم رفته زبان جشنواره های 
معتبر را خوب بلد است و خوب هم 
در این زمینه جایزه آوری کرده. در 
این فهرست، فیلم مجیدی در رتبه 
نهم ایستاده اســت. امیدواریم که 
البته چنین اتفاقــی بیفتد و فیلم 
اخیر مجیدی در این رقابت خوش 
بدرخشد. در این فهرست آثاری از 
دانمارك، مكزیك، فرانسه، سوئیس، 
ساحل عاج، روسیه، بوسنی و تایوان 
شــانس های مهم تــری دانســته 
شــده اند که احتمال دارد در این 

رقابت پیش بیفتند.

  دیدن این فیلم جرم است
»دیدن این فیلم جرم است« یكی 
از فیلم هایی اســت که اخیرا رنگ 
اکران عمومــی را به خودش دیده 
اســت. این فیلم 2ســال پیش در 
جشــنواره فیلم فجر نمایش داده 
شــد، ولی 2ســالی توقیــف بود 
و نمایش داده نشــد تا اینكه این 
روزها، هم تیزر آن پخش شــده و 
هم در حال اکران عمومی اســت. 
این فیلــم در تمامی شــهرهای 
با وضعیت زرد اکران شــده است. 
این فیلم اجتماعی، توســط رضا 
زهتابچیان کارگردانی شده است 
و بازیگرانی چون امیر آقایی، لیندا 
کیانی، حســین پاکــدل و مهدی 
زمین پــرداز در آن ایفــای نقش 
کرده اند. اگر دوست دارید یك فیلم 
اجتماعی و خاص ببینید، می توانید 
خودتــان را به اکــران عمومی آن 
برسانید؛ هرچند بعد از مدتی راهی 
پلتفرم های نمایشی هم خواهد شد.

به سوی آرامش

خورشید اسكار

اكران فیلم توقیفی

نیلوفر  ذوالفقاری
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طرح: محمدرضا اكبری

تیپ شناسی شخصیت نلسون ماندال؛ رهبر آزادیبخش آفریقا

رهبری آزادی طلب 
و برابری خواه

قرن بیستم را باید قرن رهبران بزرگ سیاسی دانست؛ قرنی كه رهبرانی مانند 
نلســون ماندال از آفریقای جنوبی یا گاندی در هند، به ماندگارترین نام های 
تاریخ تبدیل شدند. ماندال، شخصیتی كه پس از آزادی از زندان، به سرعت به 
محبوب ترین چهره آفریقا در جهان بدل شد و چه پیش از ریاست جمهوری و چه 

پس از آن، از معتبر ترین شخصیت های بین المللی به شمار آمد.

چگونه نه بگوییم؟
ناتوانی در نه گفتن و نداشتن مهارت كافی 
در این زمینه مشــكل بســیاری از افراد 
اســت. برخی تصور می كنند كه نه گفتن 
به دوســتان و آشــنایان می تواند نوعی 
بی احترامی باشد اما باید دانست كه نه گفتن 
به معنی دشمن تراشی یا بی احترامی كردن 
به دیگران نیســت بلكه افراد در مواقعی از 
نه گفتن استفاده می كنند كه نمی خواهند به 
درخواست های غیرضروری دیگران پاسخ 
مثبت بدهنــد و اولویت های زندگی خود را 
مهم تر می دانند. مهم ترین اصل برای آنكه 
بتوانید در زمان مناســب از قدرت نه گفتن 
استفاده كنید، این است كه به خوبی بتوانید 
درخواست ها را تشــخیص دهید، تفكیك 
كنید و سپس تصمیم بگیرید درصورت لزوم 

نه بگویید.

  در برابر هر درخواستی که از شما می شود، 2گزینه 
پیش روی شما قرار دارد، شما مختار هستید که آن 
درخواست را بپذیرید یا بدون آنكه ناراحت شوید، 
آن را رد کنید یا انجام آن را به زمان دیگری موکول 
کنید. افراد دارای عزت نفس سالم، از هر موقعیتی 
برای ارتقای عزت نفس خود و باالبردن ارزش ذهنی 

خودشان نزد دیگران نهایت استفاده را می کنند.
  اگر می خواهید درخواستی را قبول کنید از همان 
ابتدا توافق کنید که فقط همان یك درخواست را 
انجام می دهید چون زمان و توانایی محدودی برای 

انجام آن دارید.
  گاهی اوقات با یك تغییر کوچك در باورهای خود 
می توانیم به راحتی مهارت نه گفتن را کسب کنیم. 
به خاطر داشته باشیم که با نه گفتن به درخواست 
دیگران، فقط درخواســت آن فرد را رها می کنیم 
نه خود فرد را و موضوع مهم تر این اســت که باید 
این موضوع را در خودمان حــل کنیم که اول باید 
به درخواســت هایی که خودمان از خودمان داریم 
توجه کنیم و سپس درصورتی که برایمان مقدور 

بود، درخواست دیگران را بپذیریم. 

راهنما

  مردم گرا و محبوب
افرادی با تیپ شخصیتی ماندال، بسیار مردم گرا هستند. 

آنها مهارت های انسانی عالی و درك و توجه خوبی نسبت به 
دیگران دارند. ماندال هم استعداد خاصی در کمك به دیگران و 
بهتر کردن شرایط آنها داشت. عالقه مندی اصلی چنین افرادی 

در زندگی، عشق بخشیدن است و ارتباط خوبی با مردم دارند. این 
شخصیت ها بیشتر روی درك، حمایت و تشویق دیگران تمرکز 

می کنند. از آنجا که مهارت های انسانی این افراد فوق العاده است، 
توانایی این را دارند که به دیگران در کارهایی که می خواهند 

انجام دهند، کمك کنند. آنها به اعماق روح انسان ها نفوذ کرده  
و واکنش های دلخواه خود را از دیگران دریافت می کنند. انگیزه 

این افراد، معموالً بدون خودخواهی و غرض است.

  مدارا و دوستی
ماندال پس از پیروزی و تصاحب قدرت و فراهم شدن امكان 
تغییرات و اصالحات ساختاری، رفتار توأم با تساهل و مدارا 
را با دشمنان دیروز و مخالفان امروز خود در پیش گرفت. او 
با بزرگ منشی و آزادگی، رئیس جمهور پیشین را به عنوان 
معاون خود برگزید، دادستان سابق را برکنار نكرد و کوشید تا 
با فراهم کردن حداکثر  همدلی و مشارکت، راه دشوار آزادی 
را آنچنان که خود توصیف می کند، همچنان طی و در ابعاد 
جدیدتری تعریف کند. او حاضر بود هر کاری کند تا مردم 
کشورش بتوانند با هم و در کنار هم زندگی کنند. ماندال به خوبی 
این واقعیت را پذیرفته بود که سفید پوستان آفریقا همان مقدار 
آفریقا را از آن خود می دانند که سیاهپوستانش.

  فراتر از اصول و محدودیت ها
الگوبودن در شخصیت و روش زندگی برای مردم، مهم ترین و 
ماندگارترین چیزی است که از یك سیاست مدار و رهبر به جا 
می ماند و این چیزی بود که ماندال به مردم کشورش داد. او 
کشوری را از تبعیض خشن رهاند و کمك کرد که سیاه و سفید، 
سرکوب شده و سرکوب گر با هم متحد شوند؛ آن هم به روشی 
که کسی تا حاال نتوانسته بود آن را انجام دهد. او آفریقای جنوبی 
را عاری از نژادپرستی کرد. برای این کار الزم بود او نهایت 
انعطاف پذیری را در شخصیت و روش اش داشته باشد. نتیجه 
این شد که ماندال هیچ محدودیتی را برای شخصیت سیاسی اش 
نپذیرفت و همواره بین شخصیت های »رزمجو«، »فدایی«، 
»دیپلمات« و »سیاست مدار« نقش عوض کرد. او خودش در 
مورد این موضوع می گوید: »مسئله بر سر اصول نیست، بر سر 
تاکتیك است«.

  شجاعت و واقع بینی
شاید یكی از شاخص ترین ویژگی های ماندال را واقع بینی او می دانند. 
انسان های واقع بین می ترسند؛ چرا که به خوبی تهدیدهای واقعی را درك 
می کنند. ماندال این واقعیت را که کینه توزی، برتری طلبی و عدم درك 
دیگران و انحصارطلبی چقدر می تواند صلح و آزادی را تهدید کند، 
به خوبی درك کرده بود و از آن می ترسید؛ همان قدر که از تهدیدهای 
واقعی دیگران می ترسید. تفسیر خود ماندال از شجاعت و ترس اینگونه 
است: شجاعت به معنای نداشتن ترس نیست بلكه به این معنی است 
که در کنارزدن ترس، الهام بخش دیگران باشید. ماندال، مانند پدری که 
خودش خطر و سختی را به خوبی درك کرده است و می ترسد اما مراقب 
احساس و فكر فرزندانش است، خود را شجاع، حمایت گر و متعهد نشان 
داده و در هر شرایطی لبخند زده است.

  آرمانگرایی ثابت قدم
ماندال که سال های زیادی از عمرش را در زندان گذرانده، به طور 

کامل نماد یك فرد آرمانگراست. در دسته بندی تیپ های 
شخصیتی، ماندال دارای تیپ enfj است. افراد با این تیپ 

شخصیتی برای آرمان های خود جان می دهند. آنها در برابر 
هرگونه مخالفت با آرمان هایشان، به شدت متعصبانه رفتار کرده 
و با ثابت قدمی در برابر مخالفت ها ایستادگی می کنند. آنها برای 
رسیدن به آرمان هایشان، هر سختی را به جان می خرند؛ حتی 

اگر به قیمت گذراندن سال های عمر پشت میله های زندان تمام 
شود. ویژگی دیگر این تیپ شخصیتی هم جالب است، نلسون 

ماندال هم مانند تمام enfj ها همیشه خنده به لب دارد، اگر یك بار 
عكس او را ببینید، حتما چهره او با لبخند در ذهنتان خواهد 

ماند.

  مبارزه با نژادپرستی
ماندال، زندگی خود را وقف مبارزه با نژادپرستی و برخورداری مردم 
آفریقای جنوبی از آزادی و حقوق یكسان کرد. در آن دوران، رژیم 

سفیدپوست آپارتاید روی کار بود. ماندال برای مبارزه با نژادپرستی و 
برخورداری مردم آفریقای جنوبی از حقوق یكسان و آزادی تالش فراوانی 

کرد. او پس از پیروزی در مقابل رژیم آپارتاید به جای کینه و نفرت، 
سیاستی فراگیر در پیش گرفت و آغوش خود را روی سفیدپوستان نیز 
گشود و به همین دلیل محبوبیت بزرگی در جامعه جهانی کسب کرد. 
شخصیت مبارز ماندال در مقابل نژادپرستی در دوران تحصیل بیشتر 

نمایان شد. وی در تحریم شورای نمایندگی دانشجویان که در اعتراض به 
سیاست های دانشگاه انجام گرفت شرکت کرد و پس از آن اخراج شد.

  پرطاقت و تسلیم ناپذیر
نقطه عطف زندگی ماندال، 27سال زندان با کارهای طاقت فرسا در معادن سنگ آهك بود؛ 

شرایطی که در آن زندانیان براساس نژادشان از هم جدا می شدند و در این بین سیاهان پست ترین 
شرایط را داشتند. ماندال در زندگی نامه خود تشریح می کند که چطور به عنوان پایین ترین طبقه 

زندان، هر 6 ماه مجاز به داشتن تنها یك مالقات و یك نامه بوده است. ماندال در طول دوران حبس 
خود، تنها 3بار همسرش را مالقات کرد. در سال 1985پی. وی بوتا، رئیس جمهور وقت آفریقای 

جنوبی به ماندال پیشنهاد کرد که درصورتی که از مبارزه مسلحانه صرف نظر کند، او را آزاد می کند. 
اما او در برابر هر سختی طاقت می آورد تا از باورهایش، کوتاه نیاید و تسلیم نشود.

  تصمیم بموقع
اینكه کی باید دست از ایده، کار یا رابطه نه چندان موفق کشید، سخت ترین تصمیمی است که 
یك رهبر می تواند بگیرد. در بسیاری جهات، بزرگ ترین میراث ماندال به عنوان رئیس جمهور 
روشی بود که او برای کناره گیری انتخاب کرد. وقتی او را در سال1994 برگزیدند، می توانست 
تا آخر عمر ریاست جمهوری را به عهده داشته باشد. بسیاری می گفتند که در ازای سال های 
بسیار زیادی که او در زندان گذرانده، این کمترین کاری است که آفریقای جنوبی می تواند برای 
او انجام دهد. اما او به راحتی از ادامه ریاست جمهوری نیز دست کشید و تقریبا هیچ مسئولیت 
دیگری را نپذیرفت. ماندال به خوبی اهمیت دست کشیدن به موقع از هر چیزی را درك می کرد.

وسواس؛ اختاللی كه با همه گیری كرونا شدت گرفته است

تركيب مهلك كرونا و وسواس

وسواس، یك اختالل روانی است که احتماال بیشتر ما تا به حال نام 
آن را شنیده ایم. شاید نخســتین تصویری که از یك فرد وسواسی 
پیش چشم مان شكل می گیرد، فردی است که نسبت به تمیزبودن 
حساسیت افراطی دارد. اما وسواس انواع مختلفی دارد: وسواس فكری، 
افكار مزاحمی اســت که به صورت مداوم به ذهن فرد می آید و فرد 
توانایی خالص شدن از آنها را ندارد. در وسواس فكری، افكاری تكراری 
مدام به ذهن فرد می رسد و تكرار می شود؛ مثال ممكن است بعضی 
افراد وسواس شمارش مستمر اعداد را داشته باشند یا حرف هایی را 
تكرار کنند. آنها خودشان می دانند که این افكار هیچ معنایی ندارد اما 
توانایی ندارند که جلوی آن را بگیرند. وسواس عملی، وسواس انجام 
یك عمل تكراری اســت؛ مثل اینكه فرد چندین بار دست های خود 
را می شوید. در وســواس عملی کارهایی مانند چك کردن در خانه، 
شست وشوی مجدد و بازرسی کردن مدام وجود دارد. اگر کنترل یك 
موضوع از حد معمول تجاوز نكند، مثال اگر یك بار در خانه را بررسی 
کنیم طبیعی اســت اما وقتی این کنترل چندین بار انجام شود و باز 
راضی نشویم، یعنی حالت وسواسی باعث می شود که زندگی ما مختل 
شود. این دسته از وسواسی ها درصورتی که رفتاری را تكرار نكنند، 
دچار اضطراب و استرس می شوند. سومین نوع وسواس هم وسواس 
فكری- عملی است؛ یعنی افرادی که هر دو نوع را با هم تجربه می کنند 
و بد نیست بدانید حدود 80درصد از وسواسی ها از این نوع هستند. 
شــك، دودلی، تردید، بالتصمیمی و تكرار زیاد یك رفتار، ازجمله 

نشانه های وسواس است.

آیا وسواس درمان دارویی یا بالینی دارد؟ خوشبختانه پاسخ این سؤال مثبت است. در قدم اول باید فكر و رفتار بیمار عوض شود اما اگر 
وسواس شدت زیادی داشته باشد، باید همزمان از دارو و روش های روان درمانی استفاده کرد. در ابتدا باید مانع رفتارهای وسواسی فرد 
مبتال باشیم، تالش کنیم به آنها اجازه ندهیم که کارهای وسواسی  را انجام دهند. مثال اگر کاری را تكرار می کند، باید مانع او شویم و سعی 
کنیم بالفاصله او را به کار دیگری مشغول کنیم تا حواسش پرت شود. این کار به ترك رفتار وسواسی کمك می کند و آن حالت وسواسی 
را از این افراد می  گیرد. در شرایط حاد باید از روانشناسان بالینی بهره گرفت و در مواردی که این رفتارها بسیار شدید است، از دارو نیز 
می توان استفاده کرد. فرد مبتال به وسواس نه چندان پیچیده، به حدود 6 الی 12 ماه زمان برای بهبودی کامل نیاز دارد. اگر نشانه ها 
شدیدتر و سرعت پیشرفت فرد در درمان کمتر باشد، ممكن است فرایند بیشتر هم طول بكشد. ضمن اینكه برخی از افراد نیاز دارند بعد 
از تمام کردن دوره درمان وسواس، روی جنبه های دیگر زندگی خود کار کنند. نكته مهم این است که باید درمان کامل شود. چیزی به نام 
درمان ناقص وجود ندارد. افرادی که فكر می کنند تنها با درمان نشانه های وسواس، مشكل حل شده، به زودی به خانه اول بر می گردند.

وسواس درمان می شود



نور كامل در نبود خورشید
زمستان ها نور خانه كم می شود، یعنی در نبود آفتاب پرنور و در روزهای ابری، خانه 
تاریك تر از همیشه است. یكی از تغییراتی كه در فصل زمستان به گرم شدن فضای 
خانه كمك می كند، استفاده از نورشمع یا نورهای زرد رنگ در خانه است. این نورها 
نور گرم خورشید را تداعی می كنند. استفاده از شمع در بخش های مختلف خانه 
مثل روی اوپن آشپزخانه، میز ناهارخوری، اتاق خواب و اتاق نشیمن می تواند تأثیر 
زیادی در ایجاد فضایی گرم در روزهای زمستانی داشته باشد. می توانید به جای 
المپ های مهتابی، از المپ های آفتابی استفاده كنید كه نور گرم تری دارند. یك 
راه دیگر هم این است كه آباژورهایی با رنگ گرم را در گوشه های سالن جا دهید 
تا نور بیشتری داشته باشید. نكته جالب این است كه كالهك آباژور قیمت زیادی 
ندارد، حتی خودتان هم می توانید با ذوق و ســلیقه تغییراتی در آن ایجاد كنید و 
برای فصل های مختلف، از رنگ های مختلف آن استفاده كنید، انگار كه یك آباژور 

جدید خریده اید!

از رنگ ها غافل نشوید
مصالح مناسب 

پشمی، بافتنی و كاموایی

دیگر كیست كه نداند رنگ ها در یك چشم به هم زدن معجزه می كنند و بازی با آنها، تغییرات 
سریعی در فضا ایجاد می كند؟ قدم اول برای اینكه دكوراسیون خانه را زمستانی كنید این است 
كه حواستان به تركیب رنگ های وسایل باشد. زمستان فصل استفاده از رنگ های گرم است تا 
خانه فضای گرم تری به اعضای خانواده هدیه دهد. رنگ های قهوه ای، قرمز، نارنجی، زرد و باقی 
رنگ های این دسته، می توانند روح تازه ای به خانه دهند و فضا را گرم تر كنند. تغییر دادن وسایل 
خانه امكان پذیر نیست اما می توانیم با اضافه كردن یك تابلوی رنگی روی دیوار، پهن كردن یك 
پتوی بافتنی یا گذاشتن كوسن هایی با رنگ گرم روی مبل ها، این تغییر رنگ را در خانه به وجود 
بیاوریم. برای ما مقدور نیست كه با تغییر فصل گرم به سرد رنگ آمیزی دیوارهای خانه را عوض 
كنیم و با كمك این رنگ ها به گرمای خانه و ایجاد فضایی گرم و نرم كمك كنیم اما حتما می توانیم 

با تغییرات اندكی در رنگ آمیزی وسایل كوچك تر خانه، از میزان سردی فضای خانه كم كنیم.

خالقیت داشته باشید
همیشــه هم الزم نیســت برای ایجاد تغییر 
در چیدمان خانه، شــال و كاله كنیم و راهی 
بازار شویم. با كمی خالقیت و ذوق، می توانیم 
تزئینات را خودمان بسازیم. برای داشتن یك 
دكوراسیون زمســتانی جمع و جور از وسایل 
تزئینی و اكسســوری های مقرون به صرفه و 
ساده استفاده و به خالقیت و سلیقه خود تكیه 
كنید. كار خیلی ســاده تر از چیزی است كه 
تصور می كنید، داشــتن یك سینی تزئینی و 
چیدمان وسایل و اكسســوری های زمستانی 
روی آن، حس و حال خانه را كامال با این فصل 
ســرد همراه می كند. برای این كار می توانید 
به سراغ وسایل مختلفی بروید، از شاخه های 
درخت كاج گرفته تا شــمع های سفید رنگ و 
خیلی دیگر از وسایل تزئینی كه در عین حال 
كه ســاخت آنها هزینه و دردسر كمی دارند، 
فضای خانه شما را زمستانی می كنند. استفاده 
از وسایل تزئینی بافتنی در گوشه و كنار خانه 
هم می تواند احساس فصل زمستان را به 
خانه اضافه و محیط گرم و دنجی را در 

منزل شما ایجاد كند.

شــاید تصمیم داشــته باشــید برای 
تغییر دكوراســیون زمستانی، كارهای 
بزرگ تری انجام دهیــد و كمی هم در 
این راه هزینه كنیــد. تغییر ظاهر دیوارها 
برای این كار، گزینه واقعا مناســبی است. 
می توانید برای صرفه جویی در هزینه ها، داشتن 
نتیجه بهتر و عمق دادن به فضای خانه، تنها یك 
دیوار را برای تغییر شكل انتخاب كنید. حاال وقت آن 
است كه سراغ مصالح مناسب فصل سرد بروید. از 
بین دیوارپوش ها، چــوب و آجر بیش از بقیه به 
فضا گرما و انرژی می دهنــد. می توانید دیوار 
مورد نظرتان را آجری كنید یــا با قطعات 
چوبی بپوشانید. اگر كاغذ دیواری را انتخاب 
می كنید، سراغ طرح ها و رنگ هایی بروید 
كه به فضا گرما می دهند، رنگ های خنثی 
و طرح هــای بی روح را فرامــوش كنید و 
سراغ رنگ هایی از خانواده گرم و طرح های 
انرژی بخش بروید. رنگ كردن دیوار هم كه 
گزینه ای كم دردسر و كم هزینه است، كافی 
است رنگ مناســبی انتخاب كنید، آن وقت 
حتی خودتان هم می توانید با تهیــه ابزار رنگ 
كردن مناســب، برای تغییر دادن ظاهر دیوار دست 

به كار شوید.

همانطور كه با آمدن زمستان، شال و كاله بافتنی را دم دست می آوریم، می توانیم از پارچه های 
زمستانی هم برای تزئین خانه استفاده كنیم. در گذشته هم مرسوم بود كه در فصل های سرد 
سال، پوست و پشم را به لوازم خانه اضافه می كردند. می توانید با سبك های مختلفی از این نوع 
خالقیت برای گرم كردن خانه با تزئین كوسن ها و رومبلی ها استفاده كنید. یك شال مبل بافتنی 
روی كاناپه پهن كنید، كوسن های كاموایی استفاده كنید یا قالیچه های كوچك پشم و پوست را 
به خانه بیاورید. یادتان باشد سال هاست حامیان حفاظت از محیط زیست مردم را تشویق می كنند 
به جای استفاده از پوست و خز حیوانات، از نمونه های مصنوعی آن استفاده كنند. با پوشش های 
چندالیه روی پنجره ها از نفوذ ســرما به خانه جلوگیری كنید. پرده های ضخیم و پر از چین، با 

رنگ های گرم و طرح های ساده گزینه مناسبی برای دكوراسیون زمستانی هستند.

حال و هوای زمستان را با 
تغییر دكوراسیون به خانه بیاوریم

كاله زمستانی 
بر سر خانه
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قدیم ها زمستان كه از راه می رسید، كوچه و خیابان و 
شهر هم تغییر شكل می داد، سفیدی برف روی شاخه 
درخت ها و در پیاده روها، حال و هوای زمستانی را به رخ می كشید. اما حاال چند 
سال است خبری از آن برف و یخبندان نیست و آمدن و رفتن زمستان، در همان 
سوز و سرما خالصه می شود. با این حال راه هایی وجود دارد برای اینكه با تغییر 
دكوراسیون خانه، حال و هوای زمستانی را حفظ كنیم. با این كار از افسردگی 
معمول فصل های سرد سال هم دور می شویم و ظاهر متنوع چیدمان خانه، حال 
و هوای خودمان را هم عوض می كند. بهناز جریان قلم، كارشناس ارشد طراحی و 
معماری از راه های ساده و كم هزینه برای زمستانی كردن خانه هایمان می گوید.

خانه گردی

  بازی اندرویدی نخستین خون
شاید عالقه داشته باشید كه به سمت 
و ســوی یك بازی اكشــن بروید تا 
آدرنالین خون تان حسابی باال برود. 
پس می توانید بازی نخستین خون را 
كه ایرانی ها ساخته اند و در ژانر اكشن 
است، مدنظر قرار بدهید. این بازی در 
ســبك تیراندازی شكل گرفته است 
و شما می توانید حســابی دشمنان 
خودتان را غافلگیر و قلع و قمع كنید. 
در این بازی شــما در هیبت كاراكتر 
اصلی، یكی از مأمورین نیروهای ویژه 

پلیس ایران هستید. 

  بازی موبایلی وایت نایت
یكــی از بهتریــن بازی هــای 
موبایلــی2020 را باید همین بازی 
وایت نایت بدانیــم كه بعضی ها آن 
را به عمارت یا عمــارت جن زده یا 
شب ســفید و... ترجمه كرده اند كه 
ظاهرا درســت ترین آن باید همین 
عنوان عمارت باشــد. ایــن بازی 
ترسناك برای نوجوانان تولید شده 
است. در این بازی داستان محور، یك 
مسافر، شخصیت اصلی را می سازد 

كه باید وارد عمارتی متروكه شود.

در برابر دشمن

جن زدگان

نیلوفر  ذوالفقاری

پنجشنبه
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عطرهای زمستانی
در خانه های قدیمی حتما روی بخاری، یك ظرف آب بود 

كه رطوبت خانه را در روزهای خشك زمستان تنظیم می كرد. 
آنها كه خوش ذوق بودند، چند قطره روغن معطر یا یك تكه 

چوب دارچین در آب می ریختند تا خانه بوی خوب بگیرد. حاال كار 
راحت تر شده، انواع عودها و عصاره های طبیعی برای خوشبو كردن 

هوا در دسترس است. استفاده از عطرهای گیاهی با طبع گرم در روزهای 
زمستانی توصیه می شود. بهترین این عطرها، استفاده از بوی گرم دارچین 

و قهوه در فضای خانه است. كافی است كمی از عطر یا اسانس این دو 
گیاه خوشبو را در بخشی از خانه خود بگذارید تا فضای خانه را پر كند. 

شمع های عطری هم گزینه های خوبی برای خوشبو كردن هوای 
خانه هستند. اگر هیچ كدام این راه ها را امتحان نكردید، دست كم 

پوست پرتقالی را كه نوش جان كرده اید روی شوفاژ یا 
بخاری بگذارید تا عطر خوش آن خانه را پر كند.

گل های آپارتمانی
شاید تصور كنید سرسبزی و شادابی گیاهان، فقط مخصوص 

بهار و تابستان است اما خبر خوب اینكه در زمستان هم می توانید 
شادابی را با انتخاب گل ها و گیاهان آپارتمانی مخصوص فصل، به خانه 
بیاورید. در زمستان هوا سرد و خشك و در شهرهای بزرگ آلوده است. 

برای سالمت خانواده می توانید از گل ها و گیاهانی كه هوا را تصفیه می كنند 
استفاده كنید. جز این، استفاده از گلدان های آپارتمانی سبز و سرحال كه 
در زمستان هم سبز هستند، مانند برگ بعضی پیچك ها و كاج می توانند 

چیدمان گرم را به خانه شما ببخشند. نگهداری از گیاهان در زمستان، باید 
و نبایدهای خود را دارد، حواستان به دمای فضا و میزان رطوبت باشد 

و آبدهی را بموقع انجام دهید. بعد از اینكه گیاهان طبیعی را به 
چیدمان خانه اضافه كردید، از نمونه های مصنوعی آنها غافل 

نشوید. از گل های خشك یا حتی مصنوعی برای تزئین 
روی درها و دیوارها نیز می توانید بهره ببرید.

د علی حليمی
ح: محم

طر

بفرمایید جشنواره كتابخوان و رسانه
بنــد و  جشــنواره ها همیشــه جذا
می تواننــد هیجان انگیز باشــند. اگر 
اهل كتاب و كتابخوانی هســتید و به 
كتابخانه های عمومــی هم رفت وآمد 
دارید، بــد نیســت بدانیــد كه یك 
جشــنواره در این ماه های زمســتانی 
به نام جشــنواره كتابخوان و رسانه در 
پیش است. خبر رسیده كه دبیرخانه 
مجازی نخستین جشنواره »كتابخوان 
و رسانه« با هدف دریافت آثار همزمان 
با بهره برداری از پایگاه اطالع رسانی و 
سامانه ثبت نام آغاز به كار كرده است. 
عالقه مندان می توانند بــا مراجعه به 
پایگاه اطالع رســانی این جشنواره به 
نشانی )festivalpl. ir( و ثبت نام، آثار 
خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
كنند. نخستین جشــنواره كتابخوان 
و رســانه با هــدف زنده نگه داشــتن 
فضــای كتابخانــه و كتابخوانــی با 
اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
اهمیت نقش مطالعــه، تقویت ارتباط 
رسانه ها با كاركنان نهاد كتابخانه های 
عمومــی كشــور، مدیران كشــوری 
و اســتانی و اعضــای كتابخانه هــای 
عمومــی، مســئولیت پذیری اصحاب 

رســانه در قبال خدمات و برنامه های 
كتابخانه های عمومــی، ایجاد زمینه 
شكوفایی استعدادها و خالقیت در حوزه 
ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر 
مردم ایران اســالمی بــا ظرفیت های 
فرهنگی، خدمات و برنامه های موجود 
در نهاد كتابخانه های عمومی كشــور 
و در نهایــت توســعه گفت وگوهــای 
عمومی و نخبگانی درباره كتابخانه های 
عمومی برگزار می شود. این جشنواره 
در ســال پایانی قــرن در موضوعات 
»كتابخانه«، »كتابدار«، »كتابخوان«، 
»اهدای كتاب«، »كتابخانه و خانواده«، 
»مسئولیت اجتماعی نهاد كتابخانه های 
عمومی كشــور«، »ترویــج فرهنگ 
مطالعه«، »برگزاری محافل تخصصی 
در طول سال با رویكرد مورد نیاز ملی و 
استانی« مانند »محافل ادبی«، »فضای 
مجازی و كتابخانــه«، »توجه به نقش 
آموزش در كتابخانه های عمومی« و... 
برگزار می شــود و مخاطبان می توانند 
آثار منتشــر شــده خود از تاریخ 1۷ 
مــرداد 1۳۹۹ تا یــك بهمن مــاه را 
 به دبیرخانــه مجازی این جشــنواره 

ارسال كنند.

جشنواره زمستانی

انرژی از دست تان نرود
زمستان ها معموال حرف از مصرف انرژی و هدر دادن آن بیشتر 
از قبل مطرح می شود. خبرها از مشــكل گازرسانی به نقاط 
دورافتاده می گویند و در بعضی شهرها، مثل همین هفته ای كه 
گذشت با قطعی برق و خاموشی روبه رو شدیم. برای اینكه شیوه 
درست مصرف انرژی را یاد بگیریم، از هدر رفتن آن جلوگیری 
كنیم و البتــه در نهایت هزینه كمتری بــرای مصرف انرژی 
بپردازیم، راهكارهای مفیدی وجود دارد. خاموش كنید! بله، 
همان توصیه معروف بابابرقــی تلویزیون، هنوز هم مهم ترین 
راه برای كاهش مصرف برق در خانه است. وسایل برقی ای كه 
به ندرت استفاده می كنید، مثل قهوه ساز آشپزخانه را از برق 
بكشید. ساده به نظر می رســد اما خیلی مهم است كه پس از 
خروج از اتاق چراغ ها را پشت سر خود خاموش كنید. المپ های 
خانه را با المپ LED تعویض كنید. این المپ ها بسیار مقرون 
به صرفه هستند و تا 85درصد نسبت به المپ های معمولی در 
مصرف برق صرفه جویی می كنند. در محیط هایی كه حضور 
موقت و كوتاه دارید )مثل راه پله، آسانسور و پاگردها( حتما از 
چراغ های سنسوردار و حساس به حركت استفاده كنید. هزینه 
راه اندازی این چراغ ها شاید در ابتدا كمی باال به نظر برسد ولی 
در درازمدت تأثیر مثبت این تغییر را مشــاهده خواهید كرد. 
عالوه بر این مراقب مصرف برق لــوازم در حالت خاموش هم 
باشید. بعضی وســایل حتی در حالت خاموش هم كمی برق 
مصرف می كنند. آنها را به یــك چندراهی متصل كنید تا در 

زمانی كه خاموش هستند، همه را با یك كلید از برق جدا كنید. 
 A از لوازم خانگی ای استفاده كنید كه برچسب مصرف انرژی
دارند. ماشین لباسشویی و ظرفشویی را تنها زمانی روشن كنید 
كه پر شده باشند. فیلتر لباسشویی و نوار دور در را هر شش ماه 
بررسی كنید تا از اتالف انرژی جلوگیری كنید. وجود شكاف در 
در و پنجره یا دیوار باعث هدر رفتن انرژی می شود. استفاده از 
پنجره های دوجداره نیز در حفظ گرما یا سرمای خانه كمك 
زیادی می كند. درجه حرارت خانه را در زمســتان و تابستان 
روی 20 تنظیم كنید. برای گرم كردن همه فضاهای خانه مثل 
راهروها، نیازی نیست دمای وسایل گرمایشی را افزایش دهید. 
در اتاق هایی را كه استفاده نمی كنید ببندید تا خانه زودتر گرم 
شود. در زمستان از پرده های ضخیم استفاده كنید و در طول 
روز برای گرم كردن خانه، پرده ها را كنار بزنید و از نور خورشید 
استفاده كنید. پوشاندن دریچه كولر هم برای كاهش هدر رفتن 

انرژی مؤثر است.

تصفیه هوای خانه
در زمستان كه آلودگی هوا و بیماری های ویروسی زیاد است، باید 
مراقب آلوده نشدن فضای خانه باشید. آالینده های هوا عالوه بر 
خارج خانه، در داخــل خانه هم وجود دارند. بــا این تفاوت كه 
آالینده های داخل خانه غلظت بیشتری دارند، زیرا فضای داخل 
خانه بسته است و تهویه كمتری دارد. بنابراین ورود آلودگی به 
خانه شما آسان است اما بیرون كردن آنها سخت. آالینده های 
هوای داخل خانه می تواند برای اعضای خانواده خطرناك باشند. 
اگر غلظت این آالینده ها زیاد باشد، می تواند باعث ایجاد آلرژی، 
حمالت آســم و در درازمدت باعث بیماری های جدی تنفسی 
شوند. برای تصفیه هوای خانه و از بین بردن آلودگی روش های 
طبیعی و غیرطبیعی زیادی وجــود دارد. یكی از بهترین راه ها، 
استفاده از یك دستگاه تصفیه كننده خانگی باكیفیت باالست. 
اما اگر قصد یا توانایی خرید این دســتگاه را ندارید، روش های 
طبیعی تر و اقتصادی تری برای تمیز كــردن هوای خانه وجود 
دارد. توجه كنید كه خانه را به طور منظم تمیز كنید. جاروبرقی 
در تمیز كردن خانه نقش مهمی دارد، اما نه فقط برای كف خانه، 
بلكه باید گردوغبار دیوارها، لبه ها و مبلمان و كال ســطوح را با 
جاروبرقی تمیز كنید. ظروفی كه در خانه مدام استفاده می كنید، 
به طور منظم با مواد ضدعفونی كننده بشــویید و تغییر دهید. 
سعی كنید هفته ای یك بار این كار را انجام دهید تا گردوغبار و 
موارد حساسیت زا در آن رشد نكنند. فرش ها محل جمع شدن 
گردوغبار هستند. سعی كنید به طور منظم آنها را بشویید. زغال 

چوب، به نام كربن فعال هم شناخته می شــود و به تصفیه هوا 
در داخل خانه كمك می كند. این ماده بی بو اســت و خاصیت 
جذب كنندگی باالیی دارد. حتی در بسیاری از محصوالت زیبایی 
هم از آن استفاده می كنند. به این دلیل كه زغال ، ماده ای بی بو و 
بسیار جاذب است كه می تواند سموم و بوی خانه را جذب كند 
و از بین ببرد. زغال چوب بامبو یكی از گزینه های مؤثر و مقرون 
به صرفه ای است كه می توانید در كیسه بگذارید و در اطراف خانه 
قرار دهید. قرار دادن یك المپ نمك صورتی در اتاق یا روی میز 
كار، یك راه عالی برای تمیز كردن هوای اطراف شماســت. این 
نوع نمك یك تصفیه كننده هواست كه می تواند سموم موجود 
در محیط را بیرون بكشد و آنها را خنثی كند. این المپ ها حتی 
در حالت خاموشی هم كار می كنند. انواع مختلفی از گیاهان در 
طبیعت وجود دارند كه می توانند هــوای خانه را تصفیه كنند. 
به خصوص اگر با بیماری های تنفسی درگیر هستید، این گیاهان 

یكی از بهترین راه های مقابله با آلودگی در خانه هستند.
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حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

   قطعي برق در همه استان هاست 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي 
با تأكيد بر اينكه اين قطعي در همه استان هاي كشور 
اعمال شده و برخي مطالب درباره قطع نشدن برق در 
برخي استان ها پايه و اساس ندارد، مي گويد:  اين قطعي 
به علت كاهش سوخت نيروگاه هاي توليد برق در كشور 
اتفاق افتاده اســت. اكبر حسن بگلو به متوقف شدن 
روند قطعي برق درصــورت همراهي مردم و كاهش 
مصرف از سوي شهروندان اشــاره مي كند و ادامه 
مي دهد: اين قطعي ها به صورت 3ساعته مستمر انجام 
نمي گيرد و در ۲مقطع به صورت 1.5ســاعته اعمال 
مي شود و در روزهاي آتي هم اگر مردم صرفه جويي 
در مصرف برق نداشته باشــند، احتمال قطعي برق 

وجود خواهد داشت.

مگر مشتركان خانگي چقدر مصرف دارند؟
عليرضا مددبخش، شهروند ساكن رشت در انتقاد به قطع 
ناگهاني برق مي گويد: « اينكه مي گويند فقط 2ساعت 
قطعي برق بوده، صحت ندارد. ما 4ساعت برق نداشتيم و 
از هرجايي پيگيري كرديم كسي پاسخي نداد. خواهرم 
ساكن مازندران است و آنها نه يك بار كه چندبار در طول 
روز برق شان قطع و وصل شــده بود. مدرسه ، دانشگاه 
 و باشــگاه، تاالر و همه مراكز ورزشــي تعطيل هستند. 
براي كارهاي اداري هم كه مراجعه مي كنيم كار انجام 
نمي دهند و بهانه كمبود نيرو به خاطر كرونا را مي آورند. 
در بانك ها هم كار يك ربعه را 3ساعت معطل مي شويم، 

چون فقط يك باجه كار مي كند. خب در اين شرايط قطعا 
كاهش مصــرف گاز و برق وجود دارد. مگر مشــتركان 
خانگي چقدر گاز و برق مصرف مي كنند كه تمام فشار 

مسئوالن روي مصرف مردم است؟«
مجتبي نورعلي، شــهروند اروميه اي هم مي گويد: شما 
بگوييد 2ساعت قطعي برق، اما پشت ماجرا را هم ببينيد كه 
كل سيستم خدماتي و اداري با اين جريان از كار مي افتد. 
دفاتر پيشخوان شهرستان ها آنقدرها بنيه مالي قوي ندارند 
كه مجهز به دستگاه هاي تامين برق در ساعات خاموشي 
باشند و كامپيوترهايشان روشن بماند. انجام برخي كارهاي 
اداري هم در يك زمان خاص، ضروري است و اگر انجام 

نشود گاهي خسارت هاي زيادي دارد. حداقل حق مردم 
اين است در مورد قطعي برق از قبل خبر داشته باشند تا 

كارهاي ضروري خود را برنامه ريزي كنند.

خسارت هايي كه ديده نمي شود 
يكي از نانوايان اردبيلي به مشــكالت قطعي برق براي 
اصناف اشاره و عنوان مي كند: در تابستان انتظار قطع برق 
را داريم، اما زمستان اينطور قطعي هاي ناگهاني عجيب 
است. با وجود اين، اگر مسئوالن صالح مي دانند برق را 
قطع كنند، حداقل از قبل اطالع رساني كنند. خاموشي 
در زمستان كمتر اتفاق مي افتد و اگر از قبل بدانيم كه از 

صبح تا ظهر چند ســاعتي برق نداريم حداقل مغازه را 
ديرتر باز مي كنيم. طرف هاي صبح مشتري زياد است و 
خمير بيشتري را براي پخت آماده مي كنيم. اين خميرها 
حداقل يك يا 2ساعت زمان پخت دارند و بعد از آن ديگر 
قابل استفاده نيستند. حتي اداره برق يك نامه به اتحاديه 
نزده كه ساعت قطعي برق را اعالم كند. او تأكيد مي كند: 
اين فقط مشكل ما نبود و قصابي ها و لبنياتي ها هم همين 

وضعيت را داشتند.
ســمناني ها هم از قطعي برق در شهرك صنعتي گاليه 
دارند. امير آســرايي يكي از فعاالن اقتصادي مي گويد: 
مگر مي شود كه برق شهرك هاي صنعتي را قطع كرد؟ 
كسب وكار ما خوابيده و كســي هم پاسخگو نيست. از 
شــركت توزيع برق پيگيري مي كنيم، پاسخ درستي 
نمي دهند و مي گويند ما ملزم بــه اجراي اين قطعي ها 
هستيم. خب ما خسارت از بين رفتن مواد اوليه مان را از 
چه كسي بگيريم و پول كارگران براي روزهاي تعطيلي 

كارگاه را از كجا بياوريم؟

استرس هايي كه ادامه دارد 
شايد بتوان بيشترين اســترس و اضطراب قطعي برق 
روز سه شنبه را در خانواده هايي جست وجو كرد كه در 
بحبوبه امتحانات پايان ثلث فرزندانشــان بودند. امينه 
معظمي، مادر دانش آموز اراكي مي گويد: دخترم گوشي 
هوشــمند ندارد و براي برگزاري كالس هاي آنالين از 
كامپيوتر برادرش استفاده مي كند اما به دليل قطعي برق 
از امتحان امالي پايان ثلث جا ماند. مدرسه هم قبول نكرد 
كه امتحان را كنسل كند. از اولياي مدرسه كسي پاسخ ما 
را نمي دهد كه شرايط جايگزيني براي اين بچه ها در نظر 
خواهند گرفت يا خير. خب از روز قبل يا همان صبح به 
مدارس اطالع رساني مي كردند حداقل امتحان در ساعت 

ديگري برگزار مي شد. 
مادر يك دانش آمــوز اردبيلي هم مي گويــد: 4بار برق 
قطع شد و بچه هايم روز قبل از امتحان در تاريكي درس 
خواندند. شــوفاژخانه  هم خاموش شــده بود و از سرما 
منجمد شــديم. مگر يك نوجوان 12-10ساله چقدر 

مي تواند اين استرس و نگراني ها را تحمل كند.
عليرضا نوروزي، دانشــجوي قمي هم عنوان مي كند: 
تاكنون سابقه نداشــته كه با قطعي برق، اينترنت تلفن 
همراه هم از كار بيفتد. اما روز سه شنبه سر كالس آنالين 
دانشگاه زماني كه برق منزل مان قطع شد، اينترنت موبايل 
را هم نداشتم و ديگر نتوانستم در كالس هايم شركت كنم. 
اگر اين شــرايط براي كاهش بار مصرف در كشور است 
حداقل يك زمان ديگر مثل غروب يا شب را تعيين كنند 

كه مردم بيشتر برق مصرف مي كنند.

تصميمي كه برنامه ريزي شده نبود
بسياري از شركت هاي توزيع برق استان ها در گفت وگو 
با همشهري دليل اين قطعي هاي ناگهاني برق را اعالم 

يك بــاره از ســوي وزارت نيرو  می داننــد و در توضيح 
عدم اطالع رساني درست به اطالعيه كشوري از شركت 
توانير به اين شــرح اكتفا مي كننــد: »به دليل افزايش 
مصرف برق و گاز در بخش خانگي و تجاري و محدوديت 
سوخت تحويلي به تعدادي از نيروگاه ها، خاموشي هاي 
پراكنده در برخي مناطق اعمال شده است. خاموشي هاي 
ايجادشده قابل برنامه ريزي از قبل نبوده و تنها با 10درصد 
كاهش مصرف گاز و برق،  امكان استمرار تأمين مطمئن 
گاز و برق در كشــور فراهم خواهد بود.«عليرضا كاشي، 
سخنگوي شركت توزيع نيروي برق مشهد با بيان اينكه 
امكان اطالع رساني از قبل در اين زمينه وجود نداشت به 
همشهري مي گويد: قطعي برق برخي مناطق مشهد با 
هدف مديريت بار توزيع برق با دستور كشوري و براساس 
ميزان مصرف هر منطقه اتفاق افتاد و غيرقابل پيش بيني 
بود. بابت اين قطعي برق شرمنده مردم هستيم و تقاضا 
داريم تا حد امكان در مصرف بــرق صرفه جويي كنند. 
وي تأكيد كرد: مديريت بار توزيع اقدامي ناگزير است و 
چاره اي جز آن نداريم، اگر اين قطعي هاي مقطعي صورت 

نگيرد با قطعي برق به نحو گسترده مواجه خواهيم شد.
امير رمضاني، ســخنگوي شــركت توزيع برق استان 
اصفهان هم از كاهش ســقف توليد برق خبر مي دهد و 
به همشهري مي گويد: ما محدوديت توليد برق نداريم 
اما به دليل افزايش مصرف گاز در بخش خانگي، تامين و 
تحويل گاز به نيروگاه هاي كشور با محدوديت مواجه شده 
و شاهد اين اتفاق هستيم. از مردم درخواست مي كنيم تا 
با صرفه جويي در مصرف گاز و برق، مسئوالن و صنايع 
 را براي جلوگيري ازخاموشــي و قطعــي برق همراهي
 كنند.مهدي آهنين پنجه، مديرعامل شــركت توزيع 
نيروي برق قم هم مي گويد: خاموشــي روز سه شــنبه 
به صورت اضطراري اعمال شده و خارج از عهده شركت 
توزيع برق استان بود. خاموشي اخير هم ناشي از افزايش 
مصرف گاز خارج از عهده شــركت توزيع برق اســتان 
و از ســوي مركز ديســپاچينگ ملي صورت گرفت و 
شهروندان گرامي مي توانند از طريق نرم افزار »برق من« 

خاموشي هاي احتمالي مناطق خود را پيگيري كنند.

 قطعي برق در كشــور اتفاق جديدي نيست و گاهي به صورت 
محدود مردم در شهرهاي مختلف به خصوص در تابستان با اين گزارش

موضوع روبه رو مي شــوند، اما اين بار به جاي تابســتان، روز 
زمســتاني خاموش در برخي شــهرهاي كشور شــرايط كالفه  كننده و 
خسارت زايي را رقم زد. مسئوالن وزارت نيرو اين خاموشي هاي ناگهاني را در 
تهران، گيالن، كرج، اراك، اصفهان، خوزستان، سمنان، قم و اردبيل اعالم 
كردند اما بررسي هاي همشــهري و گفت وگو با مردم نشان مي دهد كه در 
استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، گلستان، مازندران و قزوين هم قطعي 

برق بدون اطالع رساني، مشكالتي را براي مردم به وجود آورده است.

اما بعد از قطع ناگهاني برق و عدم اطالع رســاني درســت زمان بندي ها، 
گمانه زني ها و حاشيه در فضاي مجازي از داليل اين خاموشي ها باال گرفت؛ 
از توليد بيت كوين و تاسيس  مزرعه هاي بزرگ چيني ها در برخي شهرهاي 
كشور گرفته تا فروش و صادرات بيش از حد برق و گاز. البته درنهايت همه 
گاليه هاي مردم در شهرهاي مختلف به يك نقطه مشترك مي رسد؛ اينكه اگر 
مسئوالن به هر دليلي مجبور به زدن »كليد خاموشي« هستند، قطع كردن 
برق بدون اطالع رساني و ناگهاني درست مصداق بي احترامي شركت هاي 
توزيع برق منطقه اي به مردم است و خسارت هاي جبران ناپذيري به همراه 
دارد؛ هرچند مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق وزارت نيرو از 
اطالع رساني هاي آتي در صورت تداوم خاموشي ها در بخش خانگي خبر داده 
و گفته قطعي برق روز سه شنبه يك اتفاق بوده و تكرار نخواهد شد. گزارش 

همشهري از پيگيري خاموشي ها در برخي شهرهاي كشور را بخوانيد.

گزارش2

نشانه هاي اوج گيري دوباره كرونا

آمــار جان باختگان كرونا دوباره در حال صعودي شــدن اســت. گرچه 
در هفته هاي اخير و با اجراي مقررات ســختگيرانه بهداشــتي، تعداد 
جان باختگان، روند نزولي به خود گرفت و خبرها از كاهش تعداد مبتاليان 
و فوتي هاي جديد حكايت مي كرد، اما خوشحالي ناشي از 2رقمي شدن 
تعداد جان باختگان و رسيدن عدد فوت به نزديك 50بيمار در روز ديري 
نپاييد. آمار فوت در روزهاي پاياني هفته دوباره روندي رو به رشد داشته و 
به نزديكي عدد 100جان باخته در روز رسيده است. وزير بهداشت با تأكيد 
بر پرهيز از هرگونه ساده انگاري در كاهش موارد كرونا در كشور، گفت: به 
هموطنان عرض مي كنم با وجود اينكه در نقشه كشور گسترش نقاط زرد 
و آبي را مي بينيم، اما به شدت نگران خيز جديد بيماري هستيم. متأسفانه 
با آرامش خيالي كه در مردم در كاهش مرگ ها و بستري ها به وجود آمده، 
باز دارند مي روند به سمت ساده انگاري و اين موضوع همكاران ما را به شدت 
نگران كرده است. سعيد نمكي تأكيد مي كند: متأسفانه مواردي از خيز جديد 
در كشور به خصوص در موارد سرپايي بيماري ديده مي شود كه اين موارد 
مي تواند بعد از چند روز به افزايش موارد بستري و افزايش موارد مرگ ومير 
تبديل شود. وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه ما امروز ديگر فرصتي براي اشتباه 
كردن نداريم هشدار مي دهد: آنچه از روند بيماري در دنيا دريافت مي كنيم 
اين است كه ارتفاع موج سوم در كشــور ما بلندتر بود، اگر موج چهارمي 

گرفتارمان كند ممكن است با افزايش تعداد جان باختگان روبه رو شويم.

كشور در آستانه بحراني خطرناك 
عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم پزشــكي ايران نيز به همشــهري 
مي گويد در آســتانه تكرار دور جديدي از شــيوع ويــروس كرونا با 
ساده انگاري و غفلت هايي مواجه هســتيم كه مي تواند اين بار جان 
تعداد بيشتري از مردم را بگيرد: تاكنون 3بار شاهد اوج گيري شيوع 
ويروس در كشور بوده ايم. در موج سوم كه سهمگين تر و خسارت بارتر 
از موج هاي اول و دوم بود تنها در يك شــب در بيمارستان فيروزگر 
شــاهد مرگ 17هموطن بوديم. فرهاد زماني با بيان اينكه، انتشــار 
اخباري مبني برساخت واكســن كرونا، حساسيت مردم را به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي كاهش داده است، مي گويد: خبر كشف واكسن 
منجر به ايجاد اميدهايي در مردم شده است. حتي اگر واكسن كشف 
شده باشد، تا مرحله انجام واكسيناسيون عمومي ماه ها بايد درانتظار 
بمانيم. اين در حالي اســت كه مردم با كاهــش رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي، افزايش دوباره تعداد مرگ وميرهاي ناشي از بيماري در 
بخش هاي مراقبت ويژه در بيمارســتان ها را رقم زده اند. واكسن در 
شرايط فعلي در دسترس نيســت و تنها سالحي كه اكنون در اختيار 
داريم رعايت فاصله گذاري فيزيكي و اجراي كامل دستورالعمل هاي 
بهداشتي اســت. زماني حرفش را اينطور ادامه مي دهد: اگر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي به سرعت افزايش پيدا نكند از اين پيچ بحراني 

به سالمت عبور نخواهيم كرد.

مريم سرخوش 
خبر نگار

در حالي  كه ديشب بارسلونا و سوسيه داد براي تعيين كردن 
يك پاي فينال سوپرجام اســپانيا به مصاف هم رفتند، ديگر 
ديدار دور نيمه نهايي اين رقابت ها امشــب و با ديدار بيلبائو و 
رئال مادريد برگزار مي شود. با فرمول جديد، ديگر سوپرجام 
يك جام ساده نيســت كه تكليف آن با دو يا حتي يك بازي 
مشخص شــود. از ســال قبل به ميزباني عربستان سوپرجام 
اسپانيا به يك تورنمنت چهارجانبه تبديل شد تا پول و توجه 
بيشتري از آن به دست آيد. البته امسال به خاطر كرونا ديگر 
از آن پاداش هاي هنگفت سال قبل كه عربستاني ها به تيم ها 
و الليگا مي پرداختند خبری نيســت. امســال دو تيم بازنده 
در مرحلــه نيمه نهايي 800هــزار يورو دريافــت مي كنند؛ 
نايب قهرمان 1/4ميليون يورو و قهرمــان 2ميليون يورو كه 
پول چشمگيري نيست، اما در اين شرايط كرونايي كه برخي 
باشگاه ها مثل بارســلونا حقوق بازيكنانشان را هم به سختي 
مي دهند، از هيچ بهتر است. عربســتان با الليگا براي 3سال 
برگزاري اين مسابقات 120ميليون يورو قرارداد بسته بود. اگر 
راموس در بازي امشب حضور داشته باشد و با رئال در فينال 
پيروز شود، چهارمين قهرماني اش را در سوپرجام جشن خواهد 
گرفت و از لحاظ ركورد از كاسياس )13بار( و رائول )12بار( 
درحضور در سوپرجام جلو مي زند. در مادريد همگي اميد و باور 
دارند كه راموس قراردادش را تمديد مي كند و در برابر پيشنهاد 
باشگاه تسليم مي شود اما آنها خودشــان را براي پذيرايي از 
امباپه هم آماده مي كنند و ممكن است انتقال اين بازيكن از 
پاريس به پايتخت اسپانيا زودتر از حد تصور عملي شود. گويا 
پوچتينو اصراري به نگه داشتن امباپه به  زور در تيمش ندارد. 
مهاجم فرانسوي ماه هاســت كه پيشنهادهاي تمديد قرارداد 
را رد مي كند. او مي خواهد به مادريد بــرود. يك اتفاق ديگر 
هم براي رئالي ها افتاد و باشــگاه پس از انتقال قرضي كوبو از 
ويارئال به ختافه و فراهم كردن شــرايط انتقال قرضي رينير 
از دورتموند به وايادوليد، بــا جدايي موقت يووچ هم موافقت 
كرد. مهاجم ناموفق صرب به تيــم قبلي اش يعني اينتراخت 
فرانكفورت در بوندس ليگا برمي گردد تا شايد دقايق بيشتري 
بتواند بازي كند. بخش زيادي از حقوق نجومي او را همچنان 
رئال مي دهد. جالب اينكه دســتمزد يوويچ بــا اين عملكرد 
نااميدكننده از بنزما هم بيشتر است. بنزما نرخ تبديل شوت به 
گلش از رونالدو هم بهتر است. رونالدو در رئال از 1171شوتي 
كه زد 450شــوت به گل  تبديــل شــد )42/38درصد( اما  
بنزما از 672شــوتي كــه زده 261تاي آن گل شــده، يعني 
83/38درصد و يوويچ از چنين بازيكني دســتمزد بيشتري 
مي گيرد؛ 175هزار پوند در هفته نسبت به بنزما با 166هزار 
پوند. او در 75بازي )45بار فيكس( 36گل براي اينتراخت زد 
و 10پاس گل داد اما با وجود گذاشتن 60ميليون يورو هزينه 
روي دست رئال نتوانست در اسپانيا بدرخشد و در 32بازي و 
1014دقيقه در رئال مادريد فقط 2گل به ثمر رساند. ماريانو 
كه به او پيشنهاد شــده بود قرضي به تيمي ديگر برود با اين 
 پيشنهاد مخالفت كرد. حاال او تنها ذخيره بنزما در نوك حمله

 است.

سوپرجام فقيرانه
4تيم اسپانيايي به خاطر كرونا از پاداش چرب 

عربستان محروم شده اند

  داربي9۲؛ داستان شجاع
پرسپوليس روز 17بهمن98 به مصاف استقالل رفت 
و با نتيجه 2-2 متوقف شد. هر دو گل آبي ها را در اين 
مسابقه ارسالن مطهري به ثمر رســاند. آنچه در اين 
مســابقه بيش از هر چيز ديگري به چشم آمد، تزلزل 
خط دفاعي پرسپوليس بود. اين مسئله يك دليل واضح 
داشت؛ غيبت شــجاع خليل زاده. در آن زمان سيستم 
استفاده گردشــي از 3مدافع مياني پرسپوليس يعني 
شجاع، جالل حسيني و كنعاني زادگان وجود داشت. 
در اين ميان شــجاع كه آماده ترين مدافع سرخ ها بود 
قبل از داربي در آستانه محروميت قرار داشت و با يك 
اخطار ديگر حضور در شهرآورد را از دست مي داد. به 
همين دليل خيلي ها به يحيي گوشزد كردند بهتر است 
در مسابقه پيش داربي برابر نفت آبادان قيد خليل زاده را 
بزند و حضور او را برابر استقالل تضمين كند، اما يحيي 
اين كار را نكرد. درنهايت شــجاع در آبــادان به خاطر 
خطا روي عيســي آل كثير كارت گرفت و محروم شد. 
در داربي هم عملكرد خط دفاعي پرســپوليس بدون 
او خوب نبود و مهدي قائدي كلكسيوني از دريبل ها را 
به نمايش گذاشت. يحيي قطعا به روال تمام دنيا بايد 
براي داربي احتياط مي كرد، اما اين كار را انجام نداد و 
تازه خوش اقبال بود كه با گل دقيقه پايانی بشار رسن 

از شكست گريخت.

  داربي93؛ كلكسيون اشتباهات
در شــهرآورد پنجم شهريور امســال كه در چارچوب 
نيمه نهايي جام حذفي برگزار شد، يكي از پراشتباه ترين 
روزهاي مربيگري گل محمدي رقم خــورد. او ابتدا با 
حذف كمال كاميابي نيا از تركيب، مهدي شيري را در 
پست دفاع راست به ميدان فرستاد و پس از آنكه اين 

بازيكن با اشــتباهش مقدمه ساز گل نخست استقالل 
شد، در دقيقه27 او را بيرون كشيد. درنهايت اتفاقات 
بازي طــوري رقم خورد كه پرســپوليس تــا آخرين 
لحظات از حريف پيش افتــاد، اما يحيي گل محمدي 
از تعويض هايش به منظور ايجاد وقفه در بازي استفاده 
نكرد و نهايتا محمد دانشــگر در دقيقــه93 كار را به 
تساوي كشاند. به اين ترتيب بازي به وقت هاي اضافي 
كشيده شد و اينجا بود كه يحيي اشتباهات عجيب تري 
انجام داد. او در فاصله 7دقيقه به پايان مســابقه علي 
عليپور، پنالتي زن اول تيم را همراه با بشــار رســن، 
پنالتــي زن تيم ملي عــراق بيرون كشــيد و عبدي و 
عاليشــاه را به ميدان فرســتاد. نهايتا پرسپوليس در 
ضربات پنالتي بازي را باخت و البته شاه بيت اين غزل، 

توپي بود كه اوساگونا به كره  ماه فرستاد!

 داربي94؛ داستان هاي تكراري
اشتباهات يحيي در داربي 22دي امسال تكرار همان 
خطاهاي هميشــگي او بود. در شــرايطي كه نياز به 
تعويض بازيكن در نيمه دوم احساس مي شد و مخصوصا 
احمــد نوراللهي بعــد از خراب كردن چنــد موقعيت 
گل كانديــداي اصلي تعويض بود، يحيــي در اين كار 
تعلل كرد. او ترجيــح داد تنها آرمــان رمضاني را به 
ميدان بياورد كه خودش تكرار يك تعويض كليشه اي 
و بي حاصل اســت. اشــتباه عجيب تر گل محمدي و 
دستيارانش تعويض نكردن در دقايق پاياني و تلف شده 
مسابقه بود. او اجازه انجام 4تعويض ديگر را در دو نوبت 
داشت، اما حتي بعد از دريافت گل آفسايد هم احساس 
خطر نكرد و بازي را نخواباند. در نتيجه آخرين توپ، به 
تور پرسپوليس بوسه زد و 2امتيازي را از اين تيم گرفت 

كه شايد سرنوشت كل فصل را عوض كند.

      هت تريك وارونه يحيي
 سرمربي پرسپوليس چطور پيروزي در 3داربي پياپي   را 

از دست داد؟
بهروز رســايلي| دوئل دوشنبه پرسپوليس و اســتقالل چهارمين داربي دوران مربيگري يحيي 
گل محمدي بود كه باز با پيروزي او همراه نشد. از اين تعداد، يك شهرآورد مربوط به دور برگشت 
ليگ دوازدهم بود كه مربوط به سال ها پيش مي شود، اما 3داربي بعدي ظرف كمتر از يك سال اخير 
از بهمن پارسال تا دي ماه امسال برگزار شد و هرسه آنها به تساوي انجاميد. كادرفني پرسپوليس 
در اين 3مسابقه اشتباهاتي داشــت كه هربار لذت پيروزي بر رقيب سنتي را گرفت. وقايع اين 

3ديدار را با هم مرور مي كنيم.

دلخور از خاموشي ها
ساكنان 7 شهر كه خاموشي هاي ناگهاني را تجربه كردند، معتقدند قطعي برق بدون اطالع رساني، مصداق بي احترامي شركت هاي 

توزيع برق در كشور به شهروندان بوده و خسارت هاي زيادي داشته است 
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رسانه هاي پرتغالي پيش بيني كرده بودند مهدي طارمي در 
بازي حذفي برابر ناسيونال استراحت مي كند، اما كنسيسائو 
در اين مســابقه هم از حضور طارمي اســتفاده كرد. از قضا 
بازي در نود دقيقه با نتيجه مســاوي 2بر 2به پايان رسيد تا 
120دقيقه اي شود و مهاجم ايراني دو ساعت در ميدان به سر 
ببرد. طارمي طبق معمول كادر فني را دست خالي نگذاشت و 
با يك پاس گل و يك گل، به برتري 4بر 2تيمش كمك كرد. 
پاس گل طارمي در دقيقه 89بسيار مهم بود و كار را به تساوي 
كشاند. يك زمان ملت اصرار مي كردند طارمي فيكس شود، 
اما ســرمربي تيم زير بار نمي رفت. حاال همه مي گويند يك 
بازي به اين بچه استراحت بده، اما استاد از آن طرف بام افتاده 

و قبول نمي كند!

آقا استراحت بده!

شهرخودرو باز هم باخت. اين بار نوبت به نفت مسجدسليمان 
رسيد كه 3گل به تيم مشهدي بزند. به اين ترتيب شهرخودرو 
با 12امتياز از 11بــازي در رتبه هاي پاياني جدول جا خوش 
كرده و بدتر از همه اينكه با 15گل خورده، دومين خط دفاع 
ضعيف ليگ را در اختيار دارد. بعد در چنين شرايطي محمد 
نوازي در نشست خبري پس از بازي ظاهر شده و گفته: »روي 
اشــتباهات بچگانه گل خورديم.« اين چندمين بار است كه 
دستيار مهدي رحمتي چنين بهانه اي براي ناكامي تيمش 
مي آورد. البته شما با تماشاي مسابقات شهرخودرو پي مي بريد 
كه اين تيم آسان ترين گل هاي ليگ را مي خورد، اما مگر رفع 
اين عيوب با كادر فني نيســت؟ بازيكنان اگر واقعا بچه هم 

بودند، تا االن بايد كمي بزرگ تر مي شدند.

بچه هم اگر بودند، بزرگ مي شدند

يكي از نكاتي كه پس از داربي تهــران كمتر مورد توجه قرار 
گرفت، مسئله عدم استفاده از ســياوش يزداني در قلب خط 
دفاعي بود. درحالي كه مدافعان استقالل فوق العاده پر اشتباه 
بودند و هر توپ بلند ساده اي روي دروازه اين تيم تبديل به 
موقعيت گل مي شــد، هيچ كس نمي پرسد سياوش يزداني 
كجاست و چرا به تيم كمك نمي كند؟ يعني استقالل بازيكني 
دارد كه يا مصدوم و محروم است، يا با نيروي انتظامي درگير 
شده، يا كنكور دكتري دارد و... اگر هم هيچ كدام اينها نباشد، 
باز بازي نمي كند و بدتر از همه اينكه كســي سراغ او را هم 
نمي گيرد! خب پس فلســفه حضور چنين بازيكني در تيم 
چيست؟ يزداني كه حتما قرارداد قابل توجهي هم دارد، كي و 

كجا قرار است به كار تيم بيايد؟

دكتر سياوش كجاست؟

نكته بازي

ايوگابابنزسرن
ممصملامريلقنف
بانهپلاگنچجر
اولامباداهسبا

بامايخرهافرب
اگميواحيكديا
نواهررقمراداد

يناروسيلقايرد
تهاجوتقاطيوبا
نگرزبتزوكديه
بهوننسمربمال
بياصشباتيقرتم
زجليناوورتمن
رارحابنرادالب
گنهربهدورانبر
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افقي:
 1- روكار ساختمان- افتخار و 
سرافرازي- واحد اندازه گيري 

شدت جريان الكتريكي 
مكانيــك  بنيانگــذار   -2

سياالت- اشك- همسر زن
3- روحاني زرتشــتي- كار 
همه ســاله اجاره نشين ها- 

بي سواد
4- سركـــــــش و ياغي- 

خيال باف
5- فريــب- مثــل و مانند- 

قوس هاي هاللي پيوسته
6- مربوط به بهار- نخســت 

زاده- يكتاپرست
7- لوكس- اقامت گزيدن- 

اثري از شاتو بريان فرانسوي
8- بســيار ســرد- محــل 
پيدايش چيزي- جر و بحث 

بيهوده- بندگي
9- بــازار- نام چنــد تن از 
پادشاهان فرانسه بود- نوبت 

بازي
10- پوشــاننده- مادينــه- 

جانور خيالي ترسناك
11- درگذشــته- گستاخ- 

نوكر 
12- عاطفي- سرگردان

13- تنه درخت- ورزشــي 
رزمي- آزاد و رها

14- ســوداي نالــه- عدس 

پخته لعاب دار- وسايل جانبي 
تجملي

15- دل آزردگي- افراط- هر 
نوع سبزي خوردني

  
عمودي:

1- همه دارند- پروفيل فلزي 
به شكل زاويه قائمه- مجموعه 
سخنراني ها درباره موضوعي 

خاص
2- پرنده بزرگ دريايي شبيه 

پليكان- گرو گذاشتن
3- غذاي رقيق- خش تصوير 

ويدئويي- يكپارچگي
4- معذور اســت!- زخمي- 

النه پرنده
5- مقــدور و ممكــن- از 
بخش هاي اوستا- عبادتگاه 

مسلمانان
6- بلدرچين- ماري بســيار 

سمي- فرمان توقف
7- پسوند شباهت- بازدارنده- 

اولين
8- رجحان- غيرمذهبي

9- ورزش ســالني با توپ و 
راكت- تابلويي زيبا اثر استاد 
محمود فرشــچيان- داروي 

بي هوشي
10- چاشني متنوع غذايي- 
نقاش نامدار اســپانيايي- از 

جزاير ژاپن

11- حقه باز- محل عزاداري- 
زاپاس

12- صدمه- شــبه جزيره اي 
در شمال غرب روسيه- ظرف 

غذاي سربازان در پادگان
13- نهمين ماه ســرياني- به 

حالت خميده- سيلي
14- موي گوســفند- كتابي 

تأليف مال محمدباقر مجلسي
15- ره يافت- استحكام- پارچه 

كهنه

 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 | 3846
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت
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864293157
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149378625

متوسط

 6    7    
8 1       3
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   7  6    
  7  8  5   
  4  3    9
2       8 1
   6    4  179326845

582947136
346518729
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734861952
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ساده

متوسط

463897152
812465973
975321468
681543297
529716834
347289516
754138629
236954781
198672345

سخت

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

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

اميرحسين اعظمي| درست يك ساعت پس از داربي و درحالي كه بازيكنان 
استقالل با حضور در جمع خبرنگاران عليه مسئوالن باشگاه طغيان كرده 
بودند، مي شد پيش بيني كرد آبي ها قرار است با حاشيه ها و چالش هاي 
جديدي روبه رو شوند اما نه تا اين اندازه! حاشيه ها با مصاحبه هاي تند 
بازيكنان عليه مديران باشگاه كليد خورد اما با رفتن هروويه ميليچ از 
ايران شكل تازه اي به  خود گرفت و با كنار گذاشته شدن فرشيد باقري از 
تيم و دعوت وريا به كميته انضباطی باشگاه به اوج خود رسيد. استقالل 
حاال تبديل به خبرسازترين تيم ليگ شده، تيمي كه با فكري امتيازات 

خوبي جمع كرده و فقط به يك  برد نياز دارد تا به صدرجدول برگردد.

  احضار وريا برخالف نظر فكري
وريا غفــوري كه همواره به صراحــت لهجه اش معروف بــوده، بعد از داربي 
صريح ترين انتقادها را از مسئوالن استقالل انجام داد و برخالف ساير بازيكنان 
كه از مددي نامي نياورده بودند، مدعي شــد مديرعامل باشگاه بدون اجازه 
وزارت ورزش هيچ تصميمي نمي گيرد. با اين ادعا شايعه دعوت وريا به كميته 
انضباطي باشــگاه بر سر زبان ها افتاد اما فكري پشــت كاپيتانش درآمد و از 
مديران باشگاه خواســت تا احضاري در كار نباشد. با اين حمايت پيش بيني 
مي شــد قضيه وريا تمام شده باشــد اما روز گذشــته مديرعامل باشگاه به 
نمايندگي از هيأت مديره، كاپيتان را به كميته انضباطي فراخواند! حاال با اين 
اتفاق نه تنها وريا، بلكه پيش بيني مي شود مددي با فكري هم وارد يك  دوئل 

شده؛ دوئلي كه تنها حاشيه براي استقالل به همراه خواهد داشت.
   فرشيد؛ ياغي جديد استقالل

تصميمات پرســروصداي فكــري در برخورد بــا بازيكنان تمامــي ندارد. 

ســرمربي آبي ها كه هنوز بابت نحوه برخورد با ميليچ تحت فشار است، روز 
گذشته فرشــيد باقري را هم در اختيار باشــگاه قرار داد و او را از حضور در 
تمرينات منع كرد. عنوان شــده باقري در تمرين ريــكاوري پس از داربي 
حاضر نشــده با ذخيره ها تمرين كند و همين موضوع خشم محمود فكري 
را به همراه داشته است. براساس شــنيده ها باقري در هفته هاي گذشته هم 
به عدم حضورش در تركيب اصلي اعتراض داشــته است. اين اتفاق در حالي 
رخ داد كه فكري پــس از اتفاقات بازي با فــوالد در هفته دوم و جبهه گيري 
تماشــاگران عليه باقري، حمايت همه جانبه اي از او انجام داد و با درخواست 
جدايي اين بازيكن مخالفــت كرد. حاال با اين اتفاق به نظر مي رســد باقري 
و اســتقالل به خط پايان رســيده اند. يكي از بازيكنان اســتقالل كه رابطه 
بسيار نزديكي با باقري دارد در گفت و گو با همشــهري اين موضوع را تأييد 
كرده و گفته اســت: »فرشيد اينجا اصال خوشحال نيســت و چند پيشنهاد 
 خوب هم دارد. باقري دوســت دارد تحت هر شــرايطي از اســتقالل جدا 

شود.«
  داستان پرداختي ها

مســئله مهم ديگــر در اســتقالل مربــوط بــه پرداختي هــای متفاوت 
به بازيكنان اســت. حجت نظــري در مصاحبــه اي به اين موضوع اشــاره 
داشــته كه برخي بازيكنان 30درصد از مبالغ قراردادهايشــان را دريافت 
كرده انــد؛ موضوعي كه ديــدگاه بازيكنان را در مورد مســئوالن باشــگاه 
تغيير داده و جــو تيم را به هم ريخته اســت. به هر حال اســتقالل با اينكه 
موقعيت خوبي در جــدول دارد، ولي ايــن روزها روي آتــش قدم مي زند 
 و بايد ديد آتش ايــن اختالف ها و حاشــيه ها چه زمانــي فروكش خواهد 

كرد.

  استقالل روزهاي پرحاشيه اي را پشت سر مي گذارد، پس از رفتن ميليچ داستان
  احضار  وريا به كميته انضباطي و اخراج باقري سروصدا به پا كرده است

 همان استقالل، بدون رشيدقدم زدن روي آتش
 در تيم آبي، فقط يك نكته غافلگيركننده

 وجود داشت
شايد شرايط بد بازي اســتقالل مخصوصا در نيمه دوم داربي 
تهران خيلي ها را غافلگير كرده باشــد، اما حقيقت اين است كه 
مدل كار آبي پوشان در اين مسابقه خيلي با ساير بازي هاي اين 
فصل آنها فرق نمي كرد. تيم محمود فكري در ليگ بيستم تقريبا 
در تمام بازي ها به رقبا موقعيت هاي گل پرشــمار داده است؛ 
اگر نه به اندازه داربي دست و دلبازانه، اما به هر حال همه اين 
موقعيت را داشــتند كه چند گل به آبي ها بزنند. به ياد بياوريد 
كه آلومينيوم اراك 2، 3فرصت عالي گلزني داشت، همينطور 
ماشين ســازي كه حتي به تير دروازه هم زد؛ مثل نفت آبادان 
كه در ورزشگاه آزادي پشت سر هم گل سالم و آفسايد به ثمر 
رساند و بقيه تيم ها. فرق استقالل دوشنبه با مسابقات گذشته 
تنها »رشيد« نبودن مظاهري بود. دروازه بان استقالل نتوانست 
2ضربه فني و دقيق مهدي عبدي و وحيد اميري را مهار كند و به 
ثمر رسيدن اين 2گل در فاصله اي نسبتا كوتاه شيرازه آبي ها را 
از هم پاشاند؛ در غيراين صورت، اگر مظاهري اين 2توپ را مهار 
مي كرد، مثل همه بازي هاي قبلي سوژه تحسين رسانه ها مي شد 
و تيمش نجات مي يافت. مســئله اينجاست كه يك دروازه بان 
هميشه نمي تواند در عالي ترين سطح در نقش منجي ظاهر شود. 
فكري زودتر از اينها بايد اشكاالت اساسي ساختار دفاعي را رفع 

مي كرد؛ هرچند هنوز هم دير نشده است.
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روغنجامدفروشگاهصادقيهبهدستدالالنميافتد
يك فروشگاه بزرگ در صادقيه تهران هست كه روغن جامد آن بيشتر 
به دست دالالن مي رسد. دقيقا در خيابان هاي اطراف فروشگاه مي توان 

روغن جامد را از دالل خريد. لطفا بر توزيع عادالنه نظارت كنند.
ساكنمحله

تاكسيرانيگلستانالستيکدولتينميدهد
در خط تاكسيراني قلعه مير به ري شاغلم و تاكسيراني گلستان به ما 
سهميه الستيك نمي دهد؛ درحالي كه در خطوط ديگر نظير رباط كريم 
به اسالمشهر سهميه الستيك عرضه شده است. با توجه به تورم شديد، 
گراني الستيك و نيز ناهمواري و پرچاله بودن خطي كه ما در آن كار 

مي كنيم به شدت نيازمند الستيك هستيم.
حاجمحمدپرورازگلستان

ماگازنداريمچگونهدرمصرفآنصرفهجوييكنيم
در اغلب شهرهاي سيستان و بلوچســتان لوله كشي گاز وجود ندارد 
كه مدام با پيامك و تبليغات تلويزيونــي از ما مي خواهند در مصرف 
آن صرفه جويي كنيم. بيشــتر وقت ما در صف هاي كپسول گاز مايع 
مي گذرد كه آن هم گران و كمياب شــده است. اين پيامك ها را براي 

مصرف كنندگان عمده بفرستند.
طالبيازايرانشهر

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

قتل مرموز محيط بان در جاده جابان
رئيس سابق اداره محيط زيست 

دماوند، شامگاه سه شنبه در راه پيگيري
بازگشت به خانه از سوي افراد 
ناشــناس در منطقه جابان هدف گلوله قرار 

گرفت و به قتل رسيد.
به گزارش همشــهري، عباس ميرزاكريمي 
ساعت21:30 دوشنبه بعد از شركت در مراسم 
ســالگرد فوت يكي از نزديكانش در منطقه 
گرمابسرد دماوند، سوار بر خودروي پرادواش 
به سوي خانه به راه افتاد. فاصله گرمابسرد تا 
جاده دماوند حدود 20كيلومتر است و او بايد 
از جاده جابان عبور مي كرد. اين آخرين ديدار 
حاج عباس با اقوام بود و همه گمان مي كردند 
دقايقي بعد او به خانه رسيده است، اما اينطور 
نبود. ساعتي بعد وقتي يكي از نزديكان حاج 
عباس از حوالي باغ هاي سيب جاده جابان عبور 
مي كرد ناگهان خودرويــي را كنار جاده ديد. 
پرادوي حاج عباس بود، اما خبري از خودش 
نبود. او كنجكاو شــد و جلو رفت و در كمال 
ناباوري با پيكر خون آلود حاج عباس در پشت 
فرمان خودرو روبه رو شد. سوراخ ها و ترك هاي 
روي شيشه نشان مي داد فرد يا افرادي به سوي 
او تيراندازي كرده و جانش را گرفته اند. او چند 
نفر ديگر از اقوام و نزديكان را خبر كرد و دقايقي 
بعد مأموران پليس نيز خود را به محل حادثه 
رساندند و پيكر او به بيمارستان منتقل شد، اما 
كار از كار گذشته بود. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد كه ساعتي از وقوع قتل گذشته و عامالن 
جنايت با آگاهي از زمان عبور محيط بان، در 
تاريكي جاده به كمينش نشســته بودند و او 
را در پشت فرمان و در جاده غافلگير كرده اند. 
با وجود اين معلوم نبود كه اين جنايت با چه 
انگيزه اي اتفاق افتاده است. در اين شرايط بود 
كه با دستور قضايي، پيكر مقتول به پزشكي 
قانوني منتقل و تحقيقات براي رازگشايي از 
جنايت با بررســي صحنه جنايت و تحقيق از 

نزديكان مقتول آغاز شد.
در هميــن حــال اســماعيل ميرزاكريمي، 
خواهــرزاده محيط بــان جانباختــه درباره 
چگونگي قتل دايي اش به همشهري مي گويد: 
»محيط بانان هميشه در معرض خطر و تهديد 

قرار دارند. در ســال هاي طوالني كه دايي ام 
به كار محيط باني مشــغول بود، با شكارچيان 
غيرمجاز زيادي برخورد كــرد و افراد زيادي 
از او كينه بــه دل گرفته بودنــد و تهديدش 

مي كردند.« 
او درباره شب حادثه نيز گفت: »سالگرد فوت 
عروس عموي مان بود و آن شب در مراسم او 
حضور داشتيم و حاج عباس هم حضور داشت 
تا اينكه حدود ســاعت9:30 بعــد از خوردن 
شــام خداحافظي كرد و به تنهايي ســوار بر 
خودرواش به طرف خانه بــه راه افتاد. ديگر 
خبري از او نداشتيم تا اينكه حدود يك ساعت 
بعد پســرخاله ام وقتي از جــاده جابان عبور 
مي كرد ماشين دايي را ديد كه آنجا رها شده 
است و در ادامه فهميد كه دايي به قتل رسيده 
است. بعد از آن بود كه همگي به آنجا رفتيم و 

پليس را خبر كرديم و تحقيقات آغاز شد.«
او درباره ســوابق دايي اش مي گويد: »دايي ام 
از خانواده شــهدا بود و برادرش در جنگ به 
شهادت رسيده بود. او از سال72 وارد سازمان 

محيط زيست شد و در اين سال ها در مناطق 
زيادي ازجمله فيروزكوه، پارك الر، گرمسار 
و... مشــغول به فعاليت و مدتــي هم رئيس 
اداره محيط زيســت دماوند بــود. در حوزه 
محيط زيست همه حاج عباس را مي شناختند 
و او در مقابله با شــكارچيان غيرمجاز سرآمد 
بود. او 2پسر داشــت و تازه صاحب نوه شده 
بود اما افسوس كه خيلي زود ما را ترك كرد.«

در همين حال دادســتان عمومــي و انقالب 
دماوند از آغاز تحقيقات دربــاره قتل عباس 
ميرزاكريمي خبــر داد. محمدتقي تقي زاده 
درخصوص جان باختن رئيس ســابق اداره 
محيط زيست شهرستان دماوند گفت: »ايشان 
حوالي ساعت21 سه شنبه شب در مسير جاده 
گرمابسرد به سمت دماوند با استفاده از سالح 
جنگي كالشنيكف هدف گلوله قرار گرفت.« 
وي ادامــه داد: »پس از اين ســوء قصد او به 
بيمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست داد و تالش ها براي 

شناسايي مهاجمان آغاز شده است.«

شليك اسرارآميز در شرق تهران
به دنبال قتل مــرد جواني به ضرب 

گلوله در شــرق تهــران تحقيقات داخلي
كارآگاهان جنايي براي كشــف راز 

اين جنايت آغاز شده است. 
به گزارش همشــهري، حوالي نيمه شب سه شنبه 
ساكنان كوچه اي در شرق تهران با شنيدن صداي 
شليك گلوله به وحشت افتادند. آنها داخل كوچه 
با پيكر غرق خون جواني روبه  رو شــدند كه هدف 
اصابت گلوله قرار گرفته بود و پليس و اورژانس را 
خبر كردند. وقتي نخستين تيم از مأموران پليس 
به محل حادثه رسيدند معلوم شد كه مرد جوان بر 
اثر اصابت گلوله به سرش جان باخته است. در اين 
شرايط ماجرا به قاضي ساســان غالمي، بازپرس 
ويژه قتــل تهران گــزارش و تحقيقات تخصصي 
براي كشــف راز اين جنايت آغاز شد. در بررسي 
جيب هاي مقتول، ســرنخي كه هويت او را فاش 
كند پيدا نشد. از سوي ديگر در لحظه شليك گلوله، 
كسي شاهد ماجرا نبود و تنها سرنخ گوشي موبايلي 
بود كه كنار مقتول افتاده بود و به نظر مي رسيد كه 
متعلق به وي اســت. زماني كه مأموران در حالي 
بررســي هاي اوليه بودند اين گوشي زنگ خورد و 

پشت خط جواني بود كه مي گفت شاگرد صاحب 
گوشي است. با اطالعاتي كه از او به دست آمد هويت 
مقتول شناسايي و معلوم شــد كه او صاحب يك 
فروشگاه موتورسيكلت است. شاگرد وي در جريان 
تحقيقات گفت: مدت هاست كه در مغازه مقتول 
كار مي كنم. چند ساعت قبل از حادثه به من زنگ 
زد و نزد او رفتم. حالش خوب نبود. برايم درددل 
كرد و گفت كه دلش گرفته و نگران پدرش است 
كه بيمار است. به او دلداري دادم و بعد از دقايقي از 
هم خداحافظي كرديم اما چند ساعت بعد تصميم 
گرفتم به او زنگ بزنم و حالش را بپرسم كه گوشي 

را مأموران پليس جواب دادند. 
ماموران در ادامه متوجه شــدند كه مقتول يك 
شــريك كاري دارد كه در ادامه به سراغ او رفتند. 
وي گفت: شراكت من و مقتول از مدتي قبل شروع 
شــد و ما با هم اختالفي نداشــتيم و وقتي خبر 

كشته شدن او را شنيدم، شوكه شدم. 
ماموران پليس پس از تحقيق از شاگرد و شريك 
مقتول، هم اكنون در حال بررســي فرضيه هايي 
هســتند كه مي تواند آنها را در رازگشايي از اين 

جنايت ياري دهد.

سارق، موبايلش را در محل سرقت جاگذاشت

رئيسسابقادارهمحيطزيست
دماوندبهضربگلولهجانباخت

محصوالتميادينميوهوترهبارمطابقاستانداردعرضهميشود
روابط  عمومي سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با موضوع كيفيت نامناســب محصــوالت ميوه و تره بار 
شــهرداري تهران در ســتون با مردم روز 11ديماه پاسخ داده است:  
رسالت ذاتي سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران حمايت از طبقه 
متوسط و اقشار كم برخوردار جامعه از طريق كنترل قيمت محصوالت 
و عرضه محصوالت و ميوه و تره بار مطابق استانداردهاي تعيين شده 
اين سازمان است كه به طور مستمر و مستقيم توسط مديران ميادين 
و كارشناسان حاضر در اين مراكز كنترل مي شود. با اين وصف عرضه 
ميوه و تره بار با كيفيت به مراتب بهتر و ممتاز افزايش قيمت را به همراه 
خواهد داشت كه اين موضوع خالف رسالت ذاتي اين سازمان است. 
از سوي ديگر دســتچين كردن ميوه در اين ميادين اين امكان را به 
شهروندان مي دهد كه هر مقدار با هر كيفيتي كه بپسندند خريد كنند. 
شهروندان براي طرح انتقاد و پيشنهاد و شكايت با نام و نشاني ميدان 
تره بار مورد نظر خود را از طريق سامانه 1888سامانه نظارت همگاني 

سازمان بازرسي شهرداري تهران اعالم كنند.

پيدا شدن يك گوشي موبايل در صحنه زورگيري از زني در بهشت زهرا، پليس را به سارقان رساند.
به گزارش همشهري، آبان ماه امســال مردي با كالنتري 205 تهران تماس گرفت و وحشتزده از حمله دزدان زورگير به 
همسرش در بهشت زهرا خبر داد. تيمي از مأموران راهي محل شدند و مرد جوان به آنها گفت: همراه همسرم به بهشت زهرا 
آمده بوديم و بعد از زيارت قبور، قصد برگشت داشتيم كه همسرم حدود ساعت17:30 درحالي كه هوا تقريبا تاريك شده بود 
به سرويس بهداشتي رفت. لحظاتي بعد بود كه صداي فريادهاي او را شنيدم و به سمت سرويس بهداشتي زنانه رفتم و ديدم 
كه 2مرد ناشناس دهان همسرم را گرفته و او را روي زمين مي كشند. با آنها درگير شدم و لحظاتي بعد هر دوي آنها همسرم 
را رها و فرار كردند و من ماجرا را به پليس اطالع دادم. با اظهارات اين مرد، تحقيقات مأموران براي شناسايي مهاجمان آغاز 
شد اما در آن حوالي نه دوربين  مداربسته اي بود و نه شاهدي كه بتواند به پليس كمك كند. با اين حال وقتي مأموران در 
جست وجوي سرنخي از مهاجمان بودند متوجه يك گوشي تلفن همراه شدند كه ميان سبزه هاي كنار سرويس بهداشتي 
افتاده بود. به نظر مي رسيد كه گوشي متعلق به يكي از مهاجمان بوده كه هنگام فرار او روي چمن ها افتاده است. مأموران به 
بررسي گوشي پرداختند و متوجه عكسي شدند كه ظاهرا متعلق به مالك گوشي بود. شاكي و همسرش با ديدن اين عكس 
تأييد كردند كه او يكي از مهاجمان است و به اين ترتيب معلوم شد كه گوشي كشف شده متعلق به وي بوده است. دستور 
بازداشت اين مرد كه كامران نام دارد صادر شد و مأموران در ادامه تحقيقات موفق شدند مخفيگاه او را در منطقه كهريزك 
شناسايي و چند روز قبل وي را دستگير كنند. كامران پس از انتقال به اداره آگاهي، منكر سرقت شد اما وقتي گوشي اش 
را در دست مأموران ديد اعتراف كرد كه آن روز پس از مصرف شيشه به همراه يكي از دوستانش به نام سيامك تصميم به 
سرقت گرفته و با ديدن زني كه به تنهايي وارد سرويس بهداشتي بهشت زهرا شده بود، به آنجا رفته و قصد دزديدن اموالش 
را داشتند كه همسر وي سر رسيده و آنها مجبور به فرار شــده  بودند. به گفته سرهنگ حيدر گودرزي، سرپرست پايگاه 

نهم پليس آگاهي، پس از اعترافات مرد جوان، همدست او نيز دستگير شد و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.
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شعر كودك كيانوش، ماندگار است

شنيدن خبر درگذشت محمود كيانوش من 
را بسيار غم زده كرد. من دوسوم عمرم را با 
ايشان خيلي دوست بودم. با هم رفت وآمد 

خانوادگي و ارتباط فرهنگي داشتيم. من نخستين رماني را كه نوشته ام، 
به ايشان تقديم كرده ام. سال ها پيش ايشان به انگليس رفت و همانجا 
ساكن شــد و اختالف نظرهايي بين ما پيش آمد. ايشان انتخابي كرده 
بود كه من به آن انتخاب معتقد نبودم. من معتقدم كه نويســنده بايد 
در مملكتش باشد. اما ايشان بيشتر به خودش اعتنا داشت تا به اجتماع. 
اختالف نظرهايي بين ما پيش آمد كه رابطه مان قطع شد. البته همسر 
ايشان با همسر من در ارتباط بود و اگر كاري در ايران داشتند، همسر من 
برايشان انجام مي داد. كيانوش بايد در اين مملكت مي ماند. نويسنده اي 
كه از مملكتش مي رود، انگار ريشــه اش كنده شــده و در خارج دوام 
نمي آورد. من خيلي متأسفم كه امروز كسي از كيانوش به عنوان نويسنده 
اســم نمي برد. البته من در كتابم از او به عنوان نسل دوم نويسندگان 
صحبت كرده ام. حتي بعضي ها به من خرده گرفتند كه چرا از كسي كه 

چندان شناخته شده نيست، اسم آورده ام. 
كيانوش مثل ما نبود كه بماند و جور بكشد. 
در واقع، روشــنفكراني كــه مي خواهند 
فقط فكر خودشــان را داشته باشند و نه به 
مطلق گرايي ســرمايه داري وابسته اند و نه 
به انديشه هاي چپ و نه به هيچ ايدئولوژي 
ديگري، زندگي كردن در اينجا برايشــان 

خيلي سخت است. ما براي همديگر داســتان هايمان را مي خوانديم 
و درباره داســتان هاي هم نظر مي داديم. به نظر من يك داستان بايد 
بارها و بارها نوشته شود تا داستان خوبي از كار درآيد؛ اما ايشان چنين 
اعتقادي نداشــت. مثال وقتي مي گفتم بايد بيشتر روي داستانش كار 
كند، نمي پذيرفت و داســتانش را چاپ مي كرد و بعد كه داستانش را 
نقد مي كردند، ناراحت مي شد. اين فقط نظر من است اما فكر مي كنم 
كيانوش فقط در زمينه شعر كودكان كارهايي كرده است ولي داستاني 
ننوشته كه ماندگار باشــد. نقدهايي كه به داستان هايش نوشته شده، 
وجود دارد. در سال هاي پيش از انقالب، شعرهاي كودك او مشهور بود 

و حاال هم گاه بعضي از اين شعرها خوانده مي شود.
ايشان در خارج از كشــور خيلي كار كرد ولي داســتان هايش بازتابي 
آنچناني پيدا نكرد. ايشان خوب زندگي كرد و حتي با رسانه هاي خارج 
از ايران هم همكاري داشــت. كيانوش خوب زبان مي دانست و ذهن 
فعالي داشت و اگر پراكنده كاري نمي كرد، اين توان را داشت به يكي از 
شخصيت هاي ماندگار ادبيات ما تبديل شود. البته اينها فقط نظر من 
است. به هر حال از شنيدن خبر مرگ او بســيار غمگين شدم. ايشان 
مدت ها بود كه دچار بيماري بود و با اينكه يك سال از من جوان تر بود، 

در 86سالگي درگذشت.

آسمان قرمز خوني
فيلم »آســمان قرمز خونــي« بــه كارگرداني »پيتر 
توروارت« با بازي »پري باميســتر« و »روالند مولر«، 
داستان زني با يك بيماري مرموز را روايت مي كند كه 
در سفري هوايي ناگزير مي شود براي حفاظت از جان 
فرزند خود با افرادي كه قصد هواپيماربايي دارند، درگير 
شود. او براي مبارزه با هواپيمارباها ناگزير هيوالي درون 
خود را كه مدت ها بود در برابــرش مقاومت كرده بود، 

رها مي كند. 

كبودي
»كبودي« نخستين فيلم ساخته »هال بري« است. اين 
فيلم داستان يك ورزشكار در رشته »ام ام اي« را روايت 
مي كند كه در تالش است همزمان حضانت فرزند خود 
را به عهده بگيرد و دوباره زندگي ورزشي اش را آغاز كند. 
در اين فيلم »هال بري«، »آدان كانتو« و »شيال آتيم« 

نقش آفريني كرده اند. 

كابوي سيماني
فيلمي در ژانر وسترن به كارگرداني »ريكي استاب« 
است. »ادريس البا«، »كالب مك لوگين« و »جارل 
جروم« در اين فيلم نقش آفريني كرده اند. اين فيلم 
درباره يك پسر بزهكار 15ساله اي است كه در فصل 
تابستان براي زندگي با پدر عجيب و غريبش كه با 
زندگي امروزي و شهري به طور كامل بيگانه است 
به فيالدلفياي شمالي مي رود و تجربياتي از زندگي 

كابوهاي محلي شهرنشين كسب مي كند. 

 شبكه معروف نمايش اينترنتي فيلم، 
نتفليكس با انتشار فهرست فيلم هايي گزارش

كه در سال2021 پخش خواهد كرد، به 
استقبال اكران در سال جديد ميالدي رفت. تاريخ 
انتشــار همه فيلم هاي اين فهرست به طور دقيق 
مشخص نشــده اســت. با اين حال اين فهرست 
دربرگيرنده فيلم هايي در ژانرها و موضوعات مختلف 
و متنوع اســت. فيلم هــاي ابرقهرماني، كمدي، 
رمانتيك و ترســناك براي انواع سليقه ها موجود 
اســت. در اين مطلب نگاهي داريم به تعدادي از 

فيلم هاي جديد فهرست نتفليكس. 

به باال نگاه نكن
فيلم »به باال نگاه نكن« يك فيلم سيلســي هجوآميز 
به كارگرداني »آدام مك كي« اســت. در فيلم »به باال 
نگاه نكن«، بازيگران مشهوري نقش آفريني كرده اند. 
»لئونــاردو دي كاپريو«، »جنيفر الرنــس«، »مريل 
استريپ«، »تيموتي شاالمت«، »آريانا گرانده« و »متيو 
پري« در اين فيلم بازي مي كنند. در فيلم »به باال نگاه 
نكن« داســتان دو فضانورد آماتور سطح پايين روايت 
مي شود كه قرار اســت در ماموريتي كه به  عهده شان 
گذاشته شده به بشريت درباره برخورد يك شهاب سنگ 

و نابودي كره زمين هشدار بدهند. 

شماره8 خيابان انسانيت
 )Rue Del L’Humanite8( 

دني بون، كمدين و كارگردان فرانسوي، فيلم »شماره8 
خيابان انسانيت« را با بازي »لورنس آرنه« و »لين رنو« 
ساخته است. دني بون خود نيز بازيگر اصلي اين فيلم 
است. داســتان اين فيلم درباره 7خانواده اي است كه 
در ساختماني در شماره8 خيابان انسانيت در پاريس 

زندگي مي كنند. پس از شــيوع ويروس كرونا آنها به 
خارج از پاريــس فرار نكرده اند و با فرارســيدن دوران 
قرنطينه در اوج شــيوع كرونــا در آپارتمان هاي خود 
محبوس شده اند. با گذر 3ماه از قرنطينه خانگي به تدريج 
مشخص مي شود كداميك از ســاكنان اين آپارتمان 
 خصوصيات بهتر و كداميك خصوصيات بدتري دارند. 

پسري به نام كريسمس
»پسري به نام كريسمس«، يك فيلم فانتزي بريتانيايي 
به كارگرداني »گيل كنان« با اقتباس از كتابي به همين 
نام اثر»مت هيگز« اســت. اين فيلم داستان يك پسر 
نوجوان به نام »نيكالس« را روايت مي كند كه در فصلي 
پربرف در جست وجوي پدرش به شمال بريتانيا مي رود 
و در آنجا ماجراهاي شگفت انگيزي براي او رخ مي دهد. 
پدر وي چندي قبل به دنبال يافتن دهكده افســانه اي 

»الف ها« از خانه خارج شده بود. 

لشكر مردگان
فيلم »لشكر مردگان« توسط »زك اسنايدر« نوشته و 
كارگرداني شده است. »ديو بائوتيستا« از بازيگران اصلي 
اين فيلم است. داستان اين فيلم در فضايي ترسناك و 
خيالي در شهر الس وگاس رخ مي دهد. پس از خروج 
زامبي ها از قبرهاي خود، موجي از ترس و نگراني مردم 
الس وگاس را فرامي گيرد و به منظور پيشگيري از وقوع 
حوادث خطرناك و بروز بيماري هاي مســري در اين 

شــهر قرنطينه برقرار مي شــود. يك گروه از مزدوران 
در اين ميان از فرصت اســتفاده مي كنند و به منطقه 
قرنطينه شده وارد مي شوند تا شانس خود را براي انجام 

بزرگ ترين سرقت تاريخ بيازمايند.

يك داستان زمستاني از »بره ناقال«
داستان اين كارتون ويژه 30دقيقه اي توسط »ژيل 
پيلبرو« و »مارك برتون« نوشته شده است. اين يك 
داستان زمستاني خيلي ويژه است كه در جريان آن 
زندگي خوش و پرهيجان »شــان بره« و دوستانش 
در گله، در پي وقوع يك حمله به مزرعه، دستخوش 
حوادثي مي شــود. در جريان اين حمله به مزرعه، 
»تيمي«، يكي از بره هاي معروف گله ناپديد مي شود 
و »شان« جست وجو براي يافتن وي را آغاز مي كند. 
در صورتي كه  شــان موفق به پيداكردن »تيمي« 
نشــود، او تبديل به موجودي ديگــر در زمان حال 

خواهد شد. 

بكت
»بكت« فيلمي ترســناك به كارگرداني »فرديناندو 
سيتو فيلومارينو« است. »جان ديويد واشينگتن«، 
»آليســيا واكاندر« و »بويد هالبروك« در اين فيلم 
نقش آفريني مي كنند. داســتان ايــن فيلم درباره 
زوجي است كه در جريان يك سفر درگير يك توطئه 

با نتايج مرگبار و تراژيك مي شوند. 

نتفليكس فهرست فيلم هاي سال2021 را منتشر كرد
همه نوع فيلم، براي همه سليقه ها 

آرش نهاوندي
مترجم

يادبود

جمال ميرصادقي
داستان نويس و منتقد ادبي

مزاحمت
فيلم »مزاحمــت« ســاخته »درو پي 
فايفر« با بــازي »كيتي اســتيوارت«، 
»كايل كيتس« و »لي هايكرافت« است. 
داســتان اين فيلم درباره زن و شوهري 
است كه براي زندگي به يك شهر كوچك 
مي روند، بر اثــر حوادثي خانه آنها مورد 
حمله قرار مي گيرد و زن از نظر روحي و 
رواني دچار آسيب هاي فراواني مي شود؛ 
به طوري كه ديگر نمي تواند به افراد دور 
و برش اعتماد كنــد، چراكه به نظرش 
اين افراد همان هايي نيســتند كه ادعا 

مي كنند. 

 پروژه هاي 
در حال ساخت

بيدار
»بيــدار« يــك فيلــم علمي-تخيلي به 
كارگرداني و نويســندگي »مارك روسو« 
است. »جينا رودريگز«، »جنيفر جيسون 
لي« و»بري پپر« در اين فيلم نقش آفريني 
مي كنند. در پي وقوع يك حادثه ناگهاني، 
تمام وسايل الكترونيكي در سراسر دنيا از 
بين مي روند و انســان توانايي خوابيدن را 
از دست مي دهد و بحران فراگير مي شود و 
سراسر دنيا در معرض نابودي قرار مي گيرد. 
»جيل« يك سرباز سابقه دار قديمي، تنها 
كسي اســت كه مي تواند توسط دخترش 
دنيا را از خطر نابودي نجات دهد. ســؤال 
اصلي اين اســت كه آيا »جيل« مي تواند 
از زمان ســريع تر حركت كنــد و پيش از 
ازدست دادن حافظه خود، توسط دخترش 

دنيا را نجات دهد؟ 

ش
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كيوسك جهان نما

 دونالد ترامپ، سياه ترين 
روزهاي دوران رياســت گزارش

 جمهــوري خــود را طي 
مي كند و چنــان از چشــم افتاده كه 
دشــمنان و دوســتانش، هم پيمــان 
شده اند كه اجازه ندهند يك هفته آخر 
رياســت جمهوري اش را هــم در كاخ 

سفيد بماند.
ترامــپ، به خاطر رفتارهــاي غيرقابل 
تصورش در ماجراي حملــه به كنگره 
آمريكا، اين بار نه فقط با موج آبي خشم 
)رنگ حزب دمكرات(  بلكه با رويگرداني 
اعضاي بلندپايه حــزب خود در كنگره 

مواجه است.
برخــاف اســتيضاح اول ترامــپ در 
ســال گذشــته، اين بار تعــدادي از 
جمهوريخواهــان، هــم در مجلــس 
نمايندگان و هم در ســنا با استيضاح 

ترامپ همراهي مي كنند.
دمكرات هــا كــه بافاصلــه بعــد از 
رويدادهاي روز ششــم ژانويه، موضوع 
اســتيضاح را مطرح كردند، سه شنبه 
منتظر تصميم مايك پنس براي توسل 
به متمــم 25 قانون اساســي ماندند. 
براســاس متمــم 25 قانون اساســي 
اياالت متحده، اعضاي كابينه مي توانند 
درصورتــي كه رئيس جمهــور آمريكا 
توانايي اداره امور را نداشــته باشــد، 
او را بركنــار كننــد. اين درخواســت 
نمايندگان مجلس از پنس، با پاســخ 
منفي معــاون ترامپ مواجه شــد؛ با 
اين حــال نمايندگان درخواســت از 
پنس براي توســل به متمــم 25 را در 
صحن به رأي گذاشــتند كه درنهايت 
با 223رأي موافــق در برابر 205رأي 
مخالف، تصويب شــد. پنس در توجيه 
تصميم خود براي اســتفاده نكردن از 
اين متمم،  در نامه اي به نانسي پلوسي، 
رئيس مجلس نمايندگان نوشته است: 
»براســاس قانون اساســي، متمم 25 

وسيله اي براي تنبيه نيست.«

بــا رد ايــن درخواســت، نمايندگان 
قطعنامه استيضاح را به صحن مجلس 
آوردند. از نظــر دمكرات هــا، ترامپ 
به خاطر تحريك هوادارانش براي حمله 
به ســاختمان كنگره بايد اســتيضاح 
شــود. 5 نفر در اين حمله جان خود را 
از دست دادند. ترامپ مسئوليت خود 
در خشــونت ها را رد كرده است. حمله 
به كنگره بعد از آن روي داد كه ترامپ 
در واشــنگتن، از هواداران خواست تا 
پاي مرگ براي ابطال نتيجه انتخابات 
ســوم نوامبر بجنگنــد. ترامپ معتقد 
است كه نتايج بايد به نفع او تغيير كند و 
جو بايدن نبايد به عنوان رئيس جمهور 

انتخاب مي شد.
بعــد از مجلس نمايندگان اســتيضاح 
در ســنا پيگيري مي شــود؛ جايي كه 
صحن مجلس عما به جلســه دادگاه 
تبديل و رئيس جمهور محاكمه مي شود. 
درنهايت، اين ســناتورها هســتند كه 
به عنــوان اعضاي هيــأت منصفه بايد 
رئيس جمهور را گناهكار اعام كرده يا 

تبرئه كنند. ترامپ همين سال گذشته، 
به عنوان ســومين رئيس جمهور تاريخ 
آمريكا، چنين فراينــدي را طي كرد، 
اما به لطف حمايــت هم حزبي هايش 
كه اكثريــت را داشــتند از بركناري 
در امــان مانــد. او كــه نخســتين 
رئيس جمهور تاريخ اســت كه 2بار در 
دوران رياست جمهوري اش استيضاح 
مي شود، اين بار با احتماالت خطرناك 
و ســردردآوري مواجه است؛ آنطور كه 
نيويورك تايمز گزارش داده، حدود 20 
سناتور گفته اند كه حاضرند محكوميت 
رئيس جمهور آمريكا را درنظر بگيرند. 
دمكرات ها براي پيروزي در ســنا، به 
رأي 17سناتور جمهوريخواه نياز دارند؛ 
چون رئيس جمهــور تنها وقتي بركنار 
مي شود كه دوسوم سنا به استيضاح او 

رأي مثبت بدهند.
عاوه بر سناتورهايي كه نيويورك تايمز 
از همراهي آنها با استيضاح خبر داده، 
در مجلس نماينــدگان هم چند نفر از 
اعضاي برجســته حزب ترامپ عليه او 

موضع گرفته و بــا دمكرات ها همراهي 
كرده اند. مهم ترين آنها ليز چني، دختر 
ديك چني، معاون رئيس جمهور سابق 
آمريكاســت. نماينده مردم وايومينگ 
كه سومين عضو ارشد جمهوريخواهان 
در مجلــس نماينــدگان بــه شــمار 
مي رود، گفته اســت، ترامپ اوباش را 
احضار و آنهــا را ســازماندهي كرده و 
شــعله هاي حمله به كنگره را افروخته 
اســت و به همين خاطر از اســتيضاح 
او حمايــت مي كنــد. او گفته اســت: 
»هيچ رئيس جمهوري در تاريخ هرگز 
اينچنين به مقامش، سوگندش و قانون 

اساسي خيانت نكرده است.« 
دست كم 4نماينده جمهوريخواه ديگر 
- جان كاتكو، آدام كينزينگر، فرد آپتون 
و جيمي هررا بوتلر - از پيش اعام كرده 
بودند كه از اســتيضاح رئيس جمهور 

آمريكا حمايت مي كنند.
پيش از اســتيضاح، كوين مك كارتي،  
رئيس اقليت جمهوريخواهان در مجلس 
نمايندگان و يكــي از متحدان نزديك 
ترامپ گفته بود كه با استيضاح مخالف 
است، اما از اعضا نمي خواهد به صورت 
حزبي با آن مخالفــت كنند و تصميم 

براي اين كار با خودشان است.
در ســنا هم وضعيت تقريبا به همين 
شــكل اســت و ميچ مك كانل، رهبر 
اكثريت جمهوريخواهــان، آنطور كه 
نيويورك تايمز گزارش داده، به نزديكان 
خود گفته كه از تاش دمكرات ها براي 

استيضاح ترامپ رضايت دارد.
درصورتي كــه ترامپ بركنار شــود، 
سناتورها مي توانند انفصال مادام العمر 
او از مناصــب عمومي را هــم به رأي 
بگذارند. اين پيشنهاد به رأي اكثريت 
ســاده نياز خواهــد داشــت و به نظر 
مي رسد با رأي بااليي تصويب خواهد 
شد. اســتيضاح ترامپ، نه تنها به گفته 
دمكرات ها آمريكا را از شــر او خاص 
مي كند، بلكه لطفي بســيار بزرگ به 
حــزب جمهوريخواه هــم خواهد بود. 
ميچ مك كانل به نزديكانش گفته است 
كه درصورت بركنــاري ترامپ، حزب 

جمهوريخواه هم از شر او خاص خواهد 
شد.

رويكرد ترامــپ در هفته هــاي اخير، 
به جز شرمساري و تحقير، دستاوردي 
ديگر براي جمهوريخواهان نداشــته و 
آشوب هايي كه ترامپ در هفته هاي بعد 
از انتخابات ايجاد كرد،  به از دست رفتن 
2كرســي جمهوريخواهــان در ايالت 
جورجيا و افتادن اكثريت سنا به دست 

دمكرات ها منجر شد. 

 دوستان و دشمنان
عليه ترامپ 

   فاصله گيری نظامی ها از بحران آمريكا 
فرماندهان نظامي ارشــد آمريكا، در بيانيه اي حمله به كنگره آمريكا را محكوم و به 
نيروهاي نظامي اين كشور يادآوري كرده اند كه وظيفه آنها دفاع از قانون اساسي و رد 
افراط گرايي است. به گزارش سي ان ان، اين ژنرال ها در بيانيه خود تأكيد كرده اند كه 
طرفدار حاكميت قانون هستند و اينكه قانون آزادي بيان به معناي حق اعمال خشونت، 
شورش و فتنه انگيزي نيست. اين بيانيه را مايك ميلي، رئيس ستاد مشترك نيروهاي 
مسلح آمريكا و ديگر ژنرال هاي اين ستاد، كه متشكل از فرماندهان تمامي نيروهاي 

ارتش است، امضا كرده اند.
صدور چنين بيانيه اي، به خوبي نشان دهنده عمق بحران و ترديد در واشنگتن است؛ 
جايي كه مسئوالن امنيتي به سختي تالش مي كنند تا پيامدهاي شورش در كنگره را 

مهار كنند.
صدور چنين بيانيه اي براي يادآوري وظايف ذاتي نيروهاي مســلح آمريكا، همچنين 

نشانه اي از وجود نگراني در اين نيروها هم به شمار مي رود.
نظامي ها، در سال هاي اخير هرگز اينقدر وارد بازي هاي سياسي واشنگتن نشده بودند 
و گفته مي شد ترامپ در زنجيره اقدامات عجيب و غريب خود براي بازگرداندن نتايج 
انتخابات به نفع خود،  نظامي ها را در آخرين مرحله درنظر داشــته است. گفته مي شد 
ترامپ در آخرين مرحله از تالش هايش براي حفظ صندلي اش در كاخ سفيد، مي خواهد 
با توسل به قانون حكومت نظامي، از نيروهاي نظامي بخواهد به نفع او وارد عمل شوند. 
حاال اين بيانيه، آن هم در شرايطي كه گفته مي شود برخي از عامالن شورش در كنگره 
نظاميان آمريكايي بوده اند، نشانگر اين موضوع است كه نيروهاي مسلح، كامال خود را 
از فرمانده كل قوا جدا كرده اند و فراتر از ترامپ، خود را وفادار به قانون اساسي آمريكا 

مي دانند.

مهمان لبناني اردوغان 

سعد  الحريري، نخست وزير 
مأمور به تشكيل كابينه لبنان 
روز جمعه به تركيه رفت و با 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور اين كشور در استانبول ديدار 
كرد. اين ديــدار كه بيش از لبنــان، در پايتخت هاي عربي مورد 
توجه قرار گرفت، در شرايطي انجام شد كه لبنان درگير سلسله 
بحران هاي اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي است. از سوي 
ديگر حريري با فردي ديدار كرده كه از ســوي دولت ســعودي 
متهم به دخالت در امور داخلي كشــورهاي عربي اســت. طبق 
اعام كاخ رياست جمهوري تركيه، در اين ديدار دوساعته و پشت 
درهاي بسته، دو طرف درخصوص توسعه »همكاري هاي عميق 
مشترك« و روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تجاري گفت و گو 
كردند. دفتر الحريري نيز در بيانيه اي اعام كرد كه راه هاي غلبه بر 
مشكات اقتصادي لبنان و ازسر گيري بازسازي بيروت در فرداي 
تشكيل دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. آنگونه كه محافل 
لبناني مي گويند، سعد الحريري پيش از سفر به استانبول، بارها 
براي ديدار با »محمد بن سلمان« تاش كرده اما پاسخي از رياض 
دريافت نكرده است. بنابراين مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه 
سفر نخســت وزير آينده لبنان به تركيه چه تبعاتي براي لبنان و 

عربستان سعودي در پي دارد؟ 

روزنامــه رأي اليوم در اين ارتباط مي نويســد: رياض و ابوظبي 
همواره حساســيت بااليي به نفوذ تركيه در كشورهاي عربي و 
ازجمله لبنان دارند و سفر حريري به تركيه مي تواند مقدمه اي 
براي تبديل اردوغان به يك بازيگر اساسي در فضاي سياسي و در 
ميان گروه هاي اهل سنت لبنان با مرجعيت جريان المستقبل 
باشد. اما حريري با چه تضمين و چه پشتوانه اي به جاي حضور 
در رياض، به استانبول رفته اســت؟ به گفته برخي منابع، سفر 
حريري به استانبول، نخستين ثمره اقدام فرانسه و تركيه براي 
تنش زدايي است،  طوري كه در روزهاي گذشته فضاي سياسي 
ميان آنكارا و پاريس مثبت بوده و دو كشور گام هايي براي حل و 
فصل اختافات برداشته اند. اگر اين فرض صحيح باشد، احتمال 
اينكه مكرون، حريري را به استانبول فرستاده باشد، وجود دارد. 
از سوي ديگر برخي محافل مي گويند رياض و ابوظبي در حال 
سرمايه گذاري روي »بهاء الحريري« برادر سعد الحريري هستند 
تا پايگاه مردمي او را در لبنان ايجاد كرده و سعد الحريري را به 
حاشــيه ببرند. جالب اينكه بهاء الحريري نيز شروع به فعاليت 
در اين زمينه كرده و در حال ايجاد زيربناي رســانه اي، مردمي 
و اقتصادي خود در لبنان است. بنابراين سفر سعد الحريري به 
تركيه )به عنوان قطب منطقه اي اهل ســنت( مي تواند با هدف 
ايجاد توازن و مقابلــه با تاش هاي ريــاض و ابوظبي جهت به 

حاشيه بردنش باشد.

پيشينه روابط تركيه و لبنان 
روابط تاريخي ميان لبنان و تركيه از دو منظر سياسي، فرهنگي 
و اقتصادي قابل بحث و بررســي اســت. اين دو كشــور بيش از 
يك ميليارد دالر با هم روابط تجاري دارند. براســاس آماري كه 
منتشر شده، تركيه در ســال 201۶ ميادي، 734ميليون دالر، 
در سال2017 ميادي، 889ميليون دالر و در سال2019 بيش 
از يك ميليارد دالر به لبنان صادرات داشــته اســت. همچنين 
واردات از لبنــان به تركيه هم ارقامي حــدود 54ميليون دالر تا 
170ميليون دالر طي ســال هاي 201۶ و 2019 گزارش شده 
است. شركت هاي تركيه لبنان را سكوي پرش خود به جهان عرب 
مي دانند. روابط ميان تركيه و لبنان در دوران رفيق الحريري بسيار 
خوب بوده اســت. اين روابط پس از جنگ داخلي لبنان ميان دو 
كشور گسترش پيدا كرد. رفيق الحريري در سال2004 به تركيه 
سفر كرد. در آگوست2019 نيز مولود چاووش  اوغلو، وزير خارجه 
تركيه هم به لبنان ســفر كرد و چندين قرارداد را به امضا رساند. 
پس از انفجار بيروت، وزير خارجــه تركيه به همراه فؤاد اوكتاي، 
معاون رجب طيب اردوغان به اين كشــور ســفر كرد و عاوه بر 
ديدار با گروه ها و رهبران لبنانــي، به آنها اعام كرد كه آنها مايل 
به بازســازي لبنان پس از انفجار بندر بيروت هستند. آنكارا طي 
سال هاي گذشــته به دنبال آن بود تا در شمال لبنان بتواند نفوذ 
خود را از طريق تقويت شهروندان اهل سنت اين منطقه افزايش 
دهد و پايگاه قابل اطميناني به وجود آورد. تركيه با همين منظور 
ارتباط هاي زيادي با سعد الحريري و همچنين وليد جنباط، رهبر 
حزب سوسياليست ترقي خواه دارد. دليل اين ارتباط هم مخالفت 
اين افراد با بشار اسد و سوريه است. گفته مي شود تركيه در مناطق 
تحت كنترل حزب اهلل لبنان، سرمايه گذاري هاي زيادي در بخش 
بهداشت و درمان در منطقه »صيدا« انجام داده و حتي اخيرا هم 
آژانس همكاري و توسعه تركيه در آنجا مشغول به فعاليت شده 
است. تركيه همچنين در منطقه طرابلس در شمال لبنان با يك 
گروه از شهروندان ترك تبار اهل ســنت ارتباط دارد كه مي توان 
اين جريان را بازوي عملياتي تركيه در لبنان دانست. تركمن هاي 
لبنان كه حدود 70هزار نفر جمعيــت دارند، ازجمله گروه هايي 
هستند كه آنكارا روي آنها سرمايه گذاري متمركزي كرده است. 
آنكارا همزمان با اين اقدامات، حزب اهلل را به دليل حمايت از بشار 

اسد، هدف انتقاد قرار داده است.

گمانه زني هايي درباره اهداف سفر حريري 
احتمال دارد بخشي از سفر ســعد الحريري به تركيه مربوط به 
مسئله سوريه باشد. از ســوي ديگر نمي توان از منابع نفت و گاز 
در مديترانه شرقي چشم پوشيد. برخي مي گويند تركيه به دنبال 
آن اســت تا لبنان را در اين خصوص با خود هماهنگ كند اما در 
مديترانه شــرقي عاوه بر مصر و امارات، فرانسه هم رسما مقابل 
تركيه قــرار دارد. تمام اينها در حالي اســت كه امــارات درباره 
مديترانه شرقي با تركيه در حال كشمكش است و عربستان هم 
در مسئله قطر و ليبي با تركيه تقابل هاي آشكار دارد. در اين ميان 

نبايد موضع فرانسه را نيز ناديده گرفت.

همراهي برخي چهره هاي سرشناس جمهوريخواه 
با دمكرات ها براي استيضاح دونالد ترامپ، سوژه 
گزارش يك روزنامه واشنگتن پست آمريكاست. 
ترامپ، از ســوي دمكرات ها متهم اســت كه 
هوادارانش را تحريك كــرده و حمله به كنگره 
بر همين اســاس روي داده است. او خودش اين 
اتهام را رد كرده اما نه تنها دمكرات ها، كه بسياري 
از چهره هاي شــاخص جمهوريخواه ازجمله 
ميچ مك كانل، رهبر اكثريت جمهوريخواهان در 

سنا معتقدند او شايسته استيضاح است.

گاردين ]انگليس[

نشنال ]امارات[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

واشنگتن پست ]آمريكا[

بيمارستان ها در آستانه انفجار

توصيه رهبران به مردم: واكسن بزنيد

 ايران و القاعده: آمريكا 
جبهه جديدي را باز كرد

حمايت از استيضاح 

روزنامه انگليســي گاردين، تيتــر يك خود 
را به وخيم تر شــدن بحران كرونا در اين كشور 
اختصاص داده اســت. اعزام بيماران به هتل ها 
براي خالي كردن تخت هاي بيمارستاني، مسئله 
تكان دهنده اي است كه البته مورد توجه رسانه ها 
در انگليس قرار گرفته است. گاردين در گزارش 
خود نوشــته كه حتي از برخي خانه ها هم براي 

استقرار بيماران قديمي استفاده خواهد شد.

روزنامه نشــنال در گزارش يك خود خبر داده 
است كه همزمان با اوج گيري تعداد موارد ابتال به 
كوويد-19 در امارات، رهبران اين كشور از مردم 
خواسته اند براي زدن واكسن اقدام كنند. امارات 
واكسيناسيون مردم اين كشور را شروع كرده و 
دومين كشور دنيا با بيشترين نرخ واكسيناسيون 
است. با اين حال، كرونا با شدت زيادي در حال 
انتشار در اين كشور اســت و 2روز پيش، براي 
نخستين بار تعداد مبتاليان در يك روز از 3هزار 
نفر باالتر رفت و به 3هزار و243نفر رســيد. تا 
ديروز 108هزار نفر براي دريافت واكسن در امارات 

ثبت نام كرده بودند.

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود به 
بررسي اتهامات بي پايه مايك پمپئو، وزير خارجه 
ترامپ عليه ايران پرداخته و آن را جبهه جديدي 
از سوي آمريكا براي فشار بر تهران توصيف كرده 
است. اين در حالي است كه به نظر مي رسد بدنه 
دســتگاه هاي امنيتي آمريكا با سياست پمپئو 
همراه نبوده و خواهان اتخاذ رويكرد دقيق تري 

در اين پرونده هستند.

عكس يادگاري در باغ فردوس
در چنين ســالي، برگزاري جشــنواره هاي فجر با شعار 
پراكندن اميد و پروراندن اميدواري در جامعه فرهنگي، 
نشــان مي دهد كه مديــران فرهنگي چــرا در كار خود موفق نيســتند و 
رويداد هاي فرهنگي، در بهترين كارنامه كاري مديريتي و كارنامه اي هستند 

تا رويداد هاي فرهنگساز و جريان پرداز.
وقتي زيرساخت هاي ضعيف در نمايش خانگي و سايه سنگين قاچاق و اجراي 
نه چندان مطمئن توافق هاي بهداشتي امكان اجتماع سالم را ناممكن و ارسال 
مطمئن آثار را غيرممكن كرده است، تنها چيزي كه مي توان در تنگنا دست 
به دســت كرد، به راه انداختن دود جمع محدود داوري است. جشنواره هاي 
فجر امسال محدود به فراخوان ها، فهرســت ها و نتايج شده اند و عرصه هاي 
اجتماعي همه در ميان دو لبه قيچي امــا و اگر قاچ خورده اند. حافظه قدري 
نمي خواهد، به خاطر آوردن اهميت داوري ها در ادوار گذشته اين جشنواره ها. 
همه به خاطر داريم كه برگزاري جشنواره هاي هنري فجر، هرگز به داوري ها 
معتبر نبوده اند. آنچه اين رويداد ها را بزرگ و مهم ساخته، جمعيت و تجمع 
بوده. آيين هايي شــبيه جشــن كه داوري بخش پاياني جمع كردن سفره 
بوده؛ محملي براي اختتاميه و بيانيه خواندن و تقديرشــدن و تقديركردن. 
فروكاستن اهميت مردم در جشنواره فجر به بهاي روحيه دادن به آنهايي كه 
در روزهاي كرونا زده در البه الي ماسك و ژل به عوامل كات داده اند، مغاير با 
سياستي بود كه جشنواره را رويدادي مردمي مي دانست كه در زمستان هاي 

گذشته با صف كشيد ن ها شهر را به ضيافتي گرم مهمان مي كرد.
در سال ســخت كرونا، جشــنواره هاي فجر مي توانســتند به رويداد هاي 
فرهنگي - مردمي تبديل شوند، به شــرط آنكه مديران به جاي هزينه براي 
داوري و فهرســت و اختتاميه هاي آناين، راهي براي رساندن مطمئن صدا 
و تصوير به مردم پيدا مي كردند. در ســال حدودها و محدوديت ها، تنگناها 
و دســت تنگي ها، راه هاي ديگري براي برافروختن شــعله هاي رويداد  هاي 
فرهنگي فجر بود، اگــر از چارچوب هاي اداري مي گذشــتيم و راهي براي 
راهي شدن به زيرســاخت هاي بهتر، رويداد  هاي كوچك تر و فراواني بيشتر 
پيدا مي كرديم. زمان گذشــت، زمستان رســيد و براي اين همه فيلم و اين 
همه تنديس بايد فكري كرد. امسال سال تفاوت ها بود. اما انگار بيانيه هيأت 

داوران، متني است كه بايد از آن به هر قيمتي مراقبت كرد.

4روز پــس از اينكــه اعام 
شــد ســتاد ملي مبارزه با 
كرونا قواعد جديدي را براي 
فعاليت مدارس مصــوب كرده، ديروز جزئيات بيشــتري از اين 
تصميم به رسانه ها اعام شــد. از آن جمله اينكه مديركل دفتر 
دوره دوم نظري وزارت آموزش اعام كرد، دبيرستان هاي كمتر 
از 50دانش آمــوز در مناطق آبي از اول بهمــن حضوري خواهد 
شد. مناطق آبي كرونايي، از هفته جاري وارد ارزيابي هاي وزارت 
بهداشت از وضع شيوع كرونا در شــهرهاي كشور شده و به گفته 
رئيس جمهور، به مناطقي اطاق مي شود كه در آنها ميزان شيوع 

كرونا 2 در صدهزار نفر و روند ابتا نزولي باشد.
مديركل دفتر دوره دوم نظري آمــوزش و پرورش گفته بيش از 
2841دبيرستان در سطح كشــور، كمتر از 50دانش آموز دارند 
و از اين تعداد مدارســي كه در مناطق آبي كشــور قرار دارند، از 
ابتداي بهمن ماه شــاهد حضور دانش آموزان و برقراري آموزش 
حضوري خواهند بــود. از اين تعداد 1292دبيرســتان درحوزه 
شهري و 1549دبيرستان در مناطق روستايي هستند. از تعداد 
2841دبيرســتان، 1880دبيرســتان دولتي و 9۶1دبيرستان 

غيردولتي است.
با توجه به اينكه عباس ســلطانيان تعداد كل دبيرســتان هاي 
كشــور را حدود 12هزار مورد اعام كرده، مي توان نتيجه گرفت 
كه با بخشنامه جديد مصوب ســتاد ملي مبارزه با كرونا، حدود 
23درصد از دبيرســتان هاي كشــور، درصورت قرار داشتن در 
مناطق آبي كرونايي، مي توانند نســبت به برگزاري كاس هاي 

حضوري اقدام كنند.
سلطانيان همچنين از راه اندازي سامانه اي براي ثبت و مديريت 
نحوه فعاليت مدارس در شــرايط كرونا خبر داده و گفته الگوي 
آموزشي غيرحضوري، حضوري و الگوي تركيبي ازجمله الگوهايي 
هستند كه براي دبيرستان هاي مختلف در اين سامانه ثبت شده 

و هم اكنون آموزش در اين مدارس، براساس اين الگوها پي گرفته 
مي شود. به گفته سلطانيان و براساس اطاعات اين سامانه، اكثر 
دبيرستان هاي كشور هم اكنون الگوي آموزشي كاما غيرحضوري 

را اجرا مي كنند.
تأكيد بر بازگشايي دبيرستان هايي كه كمتر از 50دانش آموز دارند 
در حالي از سوي مسئوالن آموزش و پرورش مطرح شد كه پيش 
از اين تصور مي شد صرفا دانش آموزان پايه هاي اول و دوم ابتدايي 
به دليل اهميتي كه آموزش حضــوري در اين پايه هاي تحصيلي 

دارد، به مدرسه خواهند رفت.
وزير آموزش و پرورش، پس از جلســه ســتاد ملي كرونا در روز 
شــنبه هفته جاري، از 3تصميم مهم ســتاد ملي مبارزه با كرونا 
براي مدارس خبر داده و گفته بود از روز اول بهمن، كادر اداري و 
اجرايي مدارس در تمام مدارس كشور به استثناي مناطق قرمز، 

در مدارس حضور خواهند داشت.
تصميــم دوم بــه دو پايــه اول و دوم ابتدايــي مربــوط بــود. 
حاجي ميرزايي در اين باره گفته بود: با توجه به اينكه در پايه هاي 
اول و دوم دبســتان كه امكان آموزش از طريق فضاي مجازي به 
نحو مناسب فراهم نيست و به آموزش حضوري دانش آموزان نياز 
است، مقرر شد در شهرهاي زرد و آبي تمام مدارس ابتدايي در پايه 
اول و دوم داير باشند. وزير آموزش و پرورش درباره تصميم سوم 
هم گفته بود  در مدارسي كه تعداد دانش آموزان كمتر از 50نفر 
اســت، آموزش در تمام مقاطع تحصيلي و تمام پايه ها، حضوري 

خواهد بود.
با توضيحاتي كه مديركل دفتر دوره دوم نظري آموزش و پرورش 
ديروز به رســانه ها داده، معلوم شد كه بازگشايي مدارس زير 50 
دانش آموز، صرفــا در مناطق آبي اتفاق خواهد افتاد. مســئوالن 
آموزش و پــرورش همچنين تأكيد كرده اند كــه در هيچ يك از 
مدارسي كه آموزش حضوري خواهند داشت، كاسي با جمعيت 

بيش از 10نفر برگزار نخواهد شد.

جزئيات جديد از تصميم ستاد كرونا براي فعاليت مدارس
دبيرستان هاي كم جمعيت هم بازگشايي مي شوند

چهره هاي شاخص جمهوريخواهان از 
پيگيري استيضاح ترامپ از سوي دمكرات ها 

استقبال كرده و گفته اند با رقباي سياسي 
خود همراهي خواهند كرد 

ادامه از 
فهيمه طباطباييصفحه اول

خبرنگار

سعيد غفاري
تحليلگر مسائل خاورميانه

جواد نصرتي
روزنامه نگار

   بار ديگر استيضاح
ترامپ، نخستين رئيس جمهور تاريخ 
آمريكاست كه 2بار استيضاح مي شود. 
او سال گذشــته در مســئله پرونده 
فشار به اوكراين براي خرابكاري عليه 
جو بايدن استيضاح شــد و همانطور 
كه پيش بيني مي شــد، اســتيضاح او 
سرانجامي نداشــت. براساس قانون، 
 رئيس جمهور يا ديگر مقامات ارشــد 
دولت فدرال، به خاطر خيانت، ارتشــا 
و جرايم ســنگين، از ســوي كنگره 
اســتيضاح مي شوند؛ اســتيضاح در 
مجلس نمايندگان با اكثريت ســاده به 
تصويب مي رســد و بعد در سنا ادامه 
پيدا مي كند. در ســنا، رئيس جمهور 
تنها وقتي بركنار مي شــود كه دوسوم 
ســناتورها به بركناري او رأي بدهند و 
به اصطالح او را محكــوم كنند. ترامپ 
سال گذشــته به خاطر سوءاستفاده از 
قدرت و جلوگيــري از فعاليت كنگره 
استيضاح شد كه در نهايت با همراهي 
ســناتورهاي جمهوريخواه در سنا، از 
بركناري گريخت. اين بار ترامپ به جرم 

تحريك به شورش استيضاح مي شود.
با توجه به اينكه ترامپ در هفته هاي آخر 
حضورش در كاخ سفيد است،  مسئله 
زمان در استيضاح او بســيار حياتي 
است و جدول زماني پروسه استيضاح 
مورد توجه بسيار زيادي قرار دارد. در 
استيضاح پيشين، 48روز طول كشيد 
تا پرونده او در سنا به سرانجام برسد. 
اين بار اما از آنجا كــه ترامپ ديگر در 
كاخ سفيد نيست، پروسه رسيدگي به 
اتهام او امكان دارد بسيار كندتر صورت 
بگيرد؛ حتي ممكن است كنگره، ابتدا 
به مسئله بررسي نامزدهاي پست هاي 
دولت جديد رســيدگي كنــد و بعدا 
استيضاح را در دســتور كار خود قرار 

دهد.
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سيستان وبلوچستان  گاز لوله كشي  ندارند و در صف سليندر گاز مايع اند.«

تهراندهه۵0
اينجا خيابان جمهوري )استانبول( در دهه 50 شمسي است؛ ساختمان پالسكو 
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در ســال هاي پيش از انقالب شــرايط 
مبارزه چنــان بــود كه كمتر كســي 
مي توانســت به ايــن راه پرخطــر وارد 

شود و بر خط مستقيم باقي بماند. 
ماندن در مبارزه و خط مســتقيم 

به شخصيتي با اخالص و اســتوار نياز داشت. از ميان خيل 
مبارزان رژيم گذشــته كه به زندان رفتــه و پس از انقالب 
مشــاغل مهمي برعهده گرفت ولي هيچ گاه شركت خود در 
مبارزات را پلكان ترقي نكرد، آقاي سيدحسين وزيري يزدي 
بود كه از خاندان هاي پرسابقه و شناخته شده شهر يزد و قم 
هســتند و اين روزها روي در نقاب خاك كشيدند. مرحوم 
سيدحســين وزيري پيش از انقالب گرچه در صف مبارزان 
بود ولي اصول خود را هيچ گاه رها نكرد و پس از انقالب هم از 
بيان آنچه بر او گذشته بود پرهيز داشت. حال آنكه در روزگار 
ما كساني هستند كه اگر هم پيشينه اي نداشته باشند براي 
خود سابقه مي تراشند. آقاي وزيري پس از انقالب باتوجه به 
آشنايي كه با شــهيد رجايي داشت سمت قائم مقام وزير در 
سازمان پيشاهنگي را برعهده گرفت. در همان سال ها آقاي 
وزيري مديريت باشــگاه معلمان را عهده دار شد و من هم 
همكار ايشــان در حوزه مطالعات فرهنگي بودم. در شرايط 
دشوار ترورها در آن ســال ها تدارك امنيت براي برگزاري 
جلسات با رئيس جمهور و نخست وزيركاري بس دشوار بود 
و مي دانيم كه سرانجام هم رئيس جمهور و نخست وزير بر اثر 
يك غفلت امنيتي شهيد شدند. اما گاهي شاهد برگزاري اين 
جلسات در محل باشگاه بوديم. اين اتفاق از دو سو مهم بود، 
نخست اعتمادي كه به آقاي وزيري وجود داشت و ديگر حفظ 
امنيت فضا كه آقاي وزيــري به خوبي از عهده آن برمي آمد. 
آقاي وزيري را مي توان نخســتين كسي دانست كه در فكر 
پايه گذاري سازمان جوانان بود. او در همان سال ها كه عده اي 
سازمان پيشاهنگي را نهادي طاغوتي تلقي مي كردند و درپي 
انحالل آن بودنــد، طرحي جديد با عنوان ســازمان ياوران 
انقالب تهيه كرد كه در صورت انحالل سازمان پيشاهنگي 
وظايف آن را متناسب با شرايط پس از انقالب برعهده گيرد. 
امكانات سازمان پيشاهنگي بسيار گسترده بود و در همان 
زمان من در وزارت كشور مســئوليتي در شوراي اجتماعي 
داشتم. طي نامه اي با امضاي حجت االسالم ناطق نوري اين 
موضوع به نخست وزير منعكس شد و ايشان طي بخشنامه اي 
خواست كه امكانات سازمان پيشاهنگي در اختيار اين و آن 
قرار نگيرد. طرح آقاي وزيري جامعيت خوبي داشت و در آن 
حتي براي هموطنان اهل كتاب پيش بيني هاي مناســبي 

شده بود و براي آنها جايگاهي در نظر گرفته شده بود.
آقاي وزيري معتقد بــود كه نمي توان بســياري از جوانان 
را تنها بــا تكيه بر فضــاي ايدئولوژيك گــردآورد. ازاين رو 
فعاليت هاي كارگاهي براي جمع هــاي كوچك پيش بيني 
شــده بود كه در قالب ساختار خوشــه اي شكل مي گرفت. 
اين طرح به راحتي قابليت اجرا داشت اما همان رقابت هاي 
سازمان هاي موازي كه گفتيم مانع شكل گرفتن نخستين 
سازمان جوانان در همان ســال هاي اوليه انقالب شد. آقاي 
وزيري اهل گله گذاري نبود و نه از دوران مبارزه و نه از دوران 
مســئوليت هايش چيزي نمي گفت و اگر هم كســي اصرار 
مي كرد مي گفت دانستن اين ها چه فايده اي دارد. راه اندازي 
ســتاد خدمات رســاني به زائران حج و به طور خاص بخش 
گمشــدگان در ايام حج كار ديگر او بود. اگر توجه كنيم كه 
در آن سال ها امكانات ميزبان حج مثل امروز گسترده نبود 
و زائران هم اغلب پير و بعضا بي ســواد بودند درك مي كنيم 
كه اين خدمت چقدر پرزحمت و در عيــن حال مهم بود و 
البته به چشم هم نمي آمد. همين به چشم نيامدن كه ويژگي 
كارهاي او بود باعث شد كه در خيريه اي كه با عنوان والفجر 
راه  انداخته بود، كمك ها درنهايت سكوت و در باالترين ميزان 
احترام به كمك گيرندگان انجام  شود و اين ويژگي خاص امور 
خيريه زير نظر مرحوم وزيري بــود. روحيه صبور و در عين 
حال كوشا و صميمي اش باعث مي شد براي طبقات مختلف 
جذاب باشد. دفتر و اين اواخر منزل او اغلب محل گرد آمدن 

دوستان و عالقه مندان به كشور از طيف هاي مختلف بود.
خدايش رحمت كند. حال كه صحبت به اينجا كشيد خوب 
است يادي از سيدحسين وزيري يزدي ديگري به ميان آورم 
كه از رزمندگان جبهه بود و از آن دوره تركش هاي بسياري 
بر بدن داشــت و هرازگاهي موجب درد و رنج او مي شد. او 
برادرزاده همين آقــاي وزيري بود و در كار فيلم و ســينما 
دستي داشت و سال ها با اخالص و بدون چشمداشت با هم 
كار فرهنگي مي كرديم. او هم چند سال پيش بر اثر عوارض 
ناشي از جراحت هاي دوران جنگ جان به جان آفرين تسليم 
كرد. خدا هردوي آنها را رحمت و با اولياي الهي محشور كند 

و به خانواده اين دو مرحوم صبر و اجر عطا فرمايد.

احمدمسجدجامعينگاه 
عضو شوراي اسالمي شهر تهران

لندن:يك شركت توليد محصوالت و فرآورده هاي گياهي براي هر 
فردي كه گياهخوار شود، جايزه اي 68هزار دالري درنظر گرفته و 
اين جايزه را تبليغ كرده است. به گزارش آديتي سنترال، شركت 
ويبرنت وگان Vibrant Veganراه هاي علمي براي تشــخيص  
ادعاي كســاني كه به گياهخواري روي آورده اند دارد. تابه حال 
15هزار نفر براي گياهخواري و دريافــت اين پول اعالم آمادگي 
كرده اند. يكي از داليل تعيين اين جايــزه رابطه معنادار كاهش 

مصرف گوشت با حفظ محيط زيست است.

كاليفرنيا: پس از آنكه 6زنداني خطرناك توانستند با طناب 
دست ساز از بام زنداني در مركز كاليفرنيا فرار كنند، پليس 
به مردم منطقه درباره خطرناك بودن آنها هشــدار داده 
است. به گزارش بي بي سي، اين فرار در ناحيه مرسد ايالت 
كاليفرنياي آمريكا روي داد و طي اين فرار هر 6زنداني كه 
جرمشان قتل بود توانستند متواري شوند. برخي كاربر هاي 
فضاي مجازي شــيوه فرار اين زنداني ها را موضوع خوبي 

براي ساخت فيلم دانسته اند.

كراچي:12خواهر و بــرادر با ثبت مجموعا 1042ســال و 
315روز ركورد جهاني مجموع ســن خواهر  و برادر هاي يك 
خانواده را به خود اختصاص داده اند. به گزارش آديتي سنترال، 
يكي از خواهران اين خانواده پاكســتاني كه 75ســال دارد 
نخستين بار ايده ثبت چنين ركوردي به ذهنش رسيد و سپس 
مامور هاي كتاب جهاني گينس هم ايده او را پذيرفتند. به اين 
ترتيب آنها افزون بر ثبت يك ركورد  جهاني برنده 10هزار دالر 

جايزه ثبت ركورد هم شدند.

لندن:شــركت مولي روباتيكــس Moley Robotics كه 
تخصصش ساخت انواع روبات هاست آشپزي روباتيك ساخته  
است كه 5هزار دستور در حافظه اش وجود دارد و تمامي آنها 
را بدون دخالت انسان مي تواند بپزد. به گزارش ساينسمينت، 
صاحب اين روبات كه براي خريدش بايد 55هزار پوند بپردازد 
مي تواند افزون بر اين 5هزار دستور غذا،  دستور هاي دلخواهش 
را هم به اين روبات بدهد. دســتور هاي پخت خود روبات هم 

ماهيانه به روزرساني مي شوند.

روباتآشپزيكه۵هزارغذاميپزدركوردمسنترينخواهروبرادرهادرجستوجوي6زندانيفراريجايزه68هزاردالريبهگياهخوارها

ياديازمرديبزرگ

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ال تقولّن ما يسوؤك جوابه؛
مگو سخني كه پاسخش تو را بدحال كند.

  اذان ظهر:  12:13   غــروب آفتــاب: 17:13   اذان مغرب: 17:33 
  نيمه شب  شــرعي: 23:29   اذان صبح: 5:45   طلوع آفتاب: 7:13

عاشقانرابرسِرخودحكمنيست
هرچهفرمانتوباشد،آنكنند

يارماچونگيردآغاِزسماع
قدسيانبرعرش،دستافشانكنند

آغاز، گاِم نخست و مقدمه هر چيز است، در برابر سرانجام و پايان. حافظ نمازِ شاِم غريبان 
را با گريه آغاز مي كند و مرِغ روحش چنين نوا سر مي دهد »ماجراي من و معشوِق مرا 
پايان نيست / هرچه آغاز ندارد، نپذيرد انجام« او هواي طرب ساز مي كند تا به قول و غزل، 

قصه آغاز كند؛ از همين روست كه شرِح سرانجام را از آغاز مي سرايد.
نظامي با ناِم بهترين سرآغاز، نامه را باز مي كند و مي گويد: »چون قلم آمد شدن آغاز كرد 

/ چشِم جهان را به سخن باز كرد«
موالنا از آغازِ عشق مي گويد كه همه، حيرت است: »تا كه عشقت مطربي آغاز كرد / گاه 
چنگم، گاه تارم، روز و شب« و به دل خطاب مي كند: »اي دل از سر صبر را آغاز كن / زآن 

كه دلبر جور را آغاز كرد«
سعدي در وصف عاقل مي گويد: »عاقل، انجاِم عشق مي بيند / تا هم اول، نمي كند آغاز«

صائب بر آن است كه »آن روز مي شويم ز سرگشتگي خالص / كانجاِم ما به نقطه آغاز 
مي رسد« او مي گويد »از مِن بي عاقبت، آغازِ هستي را مپرس« و مي افزايد: »گرچه نوش 

و نيِش اين عالم به هم آميخته است / روزگارِ ماست از آغاز تا انجام، تلخ«

آغاِزپريشانگردي

فضاي مجازي

»سگهاديشبنخوابيدند«درجشنوارهگوآيهند
فيلم سينمايي »سگ ها ديشب نخوابيدند« در نخستين نمايش 
جهاني در بخش اصلي جشــنواره بين المللي هند با عنوان گوآ 
به رقابت مي پردازد. به گزارش همشــهري، »ســگ ها ديشب 
نخوابيدند« ساخته رامين رســولي، به تهيه  كنندگي سياوش 
حقيقي و پخش بين المللي شــركت ايريماژ، محصول مشترك 
سينماي افغانستان و ايران، در بخش مسابقه بين الملل پنجاه و 
يكمين دوره جشنواره بين المللي فيلم هند با عنوان گوآ حضور 
دارد. در اين دوره از جشــنواره كه يكــي از رويدادهاي قديمي 
محسوب و از 27دي تا 5بهمن به شكل تركيبي فيزيكي و مجازي 
برگزار مي شود، 14فيلم ديگر براي دريافت جوايز بهترين فيلم، 
بهترين كارگردان، بهترين بازيگر مرد، بهترين بازيگر زن و جايزه 

ويژه هيأت داوران رقابت خواهند كرد.

مجموعه داســتان »زگيل روي خرمهره«  نوشــته 
اميد پناهي آذر است كه به تازگي از سوي انتشارات 
هيال منتشر شده اســت. اين كتاب، مجموعه اي از 
داســتان هاي كوتاه به هم پيوســته است كه بستر 
زماني شان ســال هاي اوايل دهه1360 است. همه 
داستان ها يك راوي دارند كه از عشق، خشم، بدبختي، 
رنج و اميد مــردِم يك محله دورافتاده در شــهري 
كويري مي گويد. آبگرمكن، دكل بندها، مخصوص 
شــكار، زگيل روي خرمهره، آپاراتچــي و غنيمت 
جنگي عنوان داستان هاي اين مجموعه اند. عواطف 
و باورهاي مردم دورافتاده، فقــر و تلخي هايش كه 
موجب شكل گيري موقعيت هاي تكراري مي شود 
و مسائلي از اين دســت، ازجمله موضوعاتي هستند 
كه نويسنده داستان هاي اين كتاب سراغشان رفته و 
با طنزي تلخ آنها را به تصوير كشيده است. اين كتاب 
با 102صفحه، شمارگان 495نسخه و قيمت 15هزار 
تومان منتشر شده است. »درماندگي بزرگ ما« نوشته 

باريش بيچا كچي، نويسنده تركيه اي هم به كوشش كسري صديق ترجمه و از 
سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است. اين رمان روايت رفاقت هاي ديرپاي 
2مرد ميانسال در شهر كودكي شان آنكاراست، شهري كه مي توان بيچاكچي 
را نويسنده اي برخاسته از آن دانست. داستان با ورود نهال به زندگي 2دوست 
آغاز مي شــود، دختري جوان كه در حقيقت خواهر كوچك تر فكرت دوست 
دوران كودكي آنهاست. اما ورود نهال ِجوان زندگي 2مرد را بيش از آنچه تصور 
مي كردند تحت تأثير قرار مي دهد. انتشارات ققنوس اين كتاب را در 200صفحه 

به بهاي 29هزار تومان منتشر كرده است.

زگيلرويخرمهرهودرماندگيبزرگما

ويترينرويدادهاي فرهنگي و هنري

تخلفات رانندگي نيــز مانند برخــي از بيماري ها 
واگيردار است. يعني وقتي يك راننده تخلف مي كند 
ده ها راننده ديگر هم همان تخلف را تكرار مي كنند. 
مثال اگر راننده اي از مسير ويژه اتوبوس برود، ده ها 
راننده ديگر نيز به طور غيرارادي اين تخلف را انجام 
مي دهند. اگر از آنها بپرسي چرا وارد خط ويژه شدي؟ 
به طور قطع پاسخ خواهد داد چون ديگران وارد شدند. وقتي يك راننده در محل 
توقف ممنوع پارك مي كند، بالفاصله چندين خودروی ديگر پشــت سر او پارك 
مي كنند، اگر ورود ممنوع برود همين عمل تكرار مي شود. اگر الين جديد تشكيل 
بدهد، پشت سر او صفي از خودروها حركت مي كنند. لطفا در رانندگي پيرو نباشيد. 
قانون را مالك قرار دهيد. تخلف يك راننده، دليل منطقي براي تخلف شما نيست. 

اگر راننده اي خود را به دره پرت كند آيا شما هم خود را پرت مي كنيد؟

تخلفاتواگيرداردررانندگي

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار

بچه هايي كه مورد انتقاد قرار مي گيرند همان برخورد را با خودشان خواهند داشت و نهايتا 
اشخاصي خواهند شد با عزت نفس پايين. برخي از والدين فكر مي كنند اگر به طور دائم از 

فرزندان خود انتقاد و اشتباه آنها را يادآوري كنند، به آنها كمك مي كنند. تصور والدين 
بر اين است كه كودكان با اين تذكرات پرورش خواهند يافت. اما از خودتان سؤال 

كنيد: آيا دوست داريد كسي در محل كار يا خانه مرتبا اشتباهات شما را گوشزد 
كند؟ هيچ كس حتي فرزند شــما دقيقا خود شما نيست. پس بچه ها را به دليل 

تالشي كه مي كنند تحسين كنيد، حتي اگر ناموفق باشند.

انتقادوعزتنفسپايين

مهارت

شب هم بر ناله هاي شــبانه اش مي گريد و  ماه 
در فراقش آه مي كشد؛ خانه سر در گريبان لب 
فرو بسته است. اشك شرم مي كند در سوگش 
از ديده ها جاري شود. گونه ها هم حيا مي كنند 
بر گونه سيلي خورده اش، خون رنگ نشوند. هنوز 
نواي ســوز بازوي تازيانه خورده و درد پهلويش 
به گوش مي رسد. شبي كه در نوجواني ديده از 
جهان فرو بست، خورشــيد غمگنانه گريست. 
آســمان ناليد. ملكوت جامه دريــد و كروبيان 
گريبان چاك كردند. آن شب تا به سحر ستارگان 
بــر مظلوميتش گريســتند و عــرش خدا هم 

عقده اش تركيد. او پيام آور نيكي، عفاف و عاطفه 
و واالترين محبوبه خداوند، تاريخ را درنورديد. او 
پاره تن و نور چشــمان بهتريِن انسان هاي عالم 
است كه خداوند هســتي را به بركت وجودش 
آفريد. او بود كه به زندگي زن، موجوديت بخشيد 
و زن را از پس دهليزهــاي تاريك تاريخ بيرون 
كشيد و بر سر جهالت فرياد زد؛ جهالتي كه زن 
را تنها وسيله مي دانست. او به زن هويت و اصالت 
بخشــيد و خمودي و تحجر را از ذهن ها بيرون 
راند. تحــرك و خروش در راه حــق را با انقالب 
فدكش به جهانيان آموخت. اين زن، همان است 

يادداشت

خطيِببيدار

سيدكريممحمدي
فعال فرهنگي و اجتماعي

كه دامانش محل عروج است و الگويش كسي جز 
فاطمه نيست؛ زن با فاطمه معنا مي شود چرا كه او 
ارمغاني از رحمت بيكران خداوندي است و كوثر 
زاينده حيات. در احقاق حق قامتش نمي لرزد؛ 
با ناكارآمدي ها مبــارزه مي كند و  با وجود خانه 
حقير و سفره مختصرش، علم و حلم و كالمش 
كوثر زاينده عشق است و همراه مالئك. رضاي 
خداوند در گرو رضايــت او و غضب خدا در گرو 
خشم اوست، چون كه او راز آفرينش بود و بهانه 
خلقت. خداوند در موردش فرمود كه او نوري از 

من است و من در آسمانش منزل بخشيده ام.
وقتي ديده از جهان فرو بســت، خم بر پيشاني 
آســمان افتاد و زميــن از درد به خود پيچيد و 
فرشتگان ناله سر دادند. علي شريعتي مي گفت 
فاطمه بزرگ نيســت كه دختر پيامبر اســت، 
فاطمه بزرگ نيست كه همسر مولي الموحدين 
اســت، فاطمه بزرگ نيســت كه مادر زينب و 

حسنين است؛ فاطمه، فاطمه است كه خداوند 
هستي را به خاطر او آفريد.

 خطيبي توانا بود كه با خطابه هاي شورانگيز 
و بيدارگرش به مبارزه با كساني برخاست كه 
لباس دين بر تن كرده بودند. او در اين مبارزه 
توانفرسا از بذل عزيزترين كسان خويش نيز 
دريغ نورزيد. بر كســاني كه دين را وســيله 
كسب نان كرده بودند سرسختانه و شجاعانه 
خروشــيد و شهادتش چشــمه جوشاني شد 
كه گســتره زمان را فراگرفت. ما همه مرهون 
مجاهدت هايش هستيم. سوم جمادي الثاني، 
سالروز شــهادت اين شــيرزن بزرگ عالم و 
روح خروشــان تاريخ اســت؛ اگر نبود زهره 
مردانه اش، اگر نبود خروش و صبر جانانه اش، 
اگر نبود مقاومت دليرانــه اش، چگونه نداي 
حق طلبانه اش جاودانه مي شد و پرده هاي ستم 

و طغيان و زر و زور و تزوير از هم مي دريد؟
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