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گرينويچ

باتری های شنی روشن شدند

 

هلسینکی: پژوهشگران فنالندی يک »باتری شنی« 
را راه اندازی کرده اند که بــه خوبی کار می کند و به اين 
ترتیب امکان آن را می دهد تا انــرژی پاک برای چند 
ماه ذخیره شــود. روش ابداعی پژوهشگران فنالندی 
شامل استفاده از ماسه معمولی است که با گرمای تولید 
شده از برق ارزان خورشیدی يا بادی شارژ می شود. به 
گزارش بی بی سی، شن و ماسه گرمای حدود 500درجه 
ســانتی گراد را ذخیره می کند تا در زمستان که تولید 
انرژی گران تر و مصرف آن بیشتر است برای گرم کردن 
خانه ها مورد استفاده قرار گیرد. فنالند بخش مهمی از 
گاز مورد نیازخود را از روســیه تامین می کند و جنگ 
اوکراين و قطع گاز ارســالی از روسیه استفاده از انرژی 
پاک را در کانون توجه قرار داده است. فنالند طوالنی ترين 
مرز کشورهای عضو اتحاديه اروپا را با روسیه دارد. در پی 
تصمیم اين کشــور به عضويت در پیمان ناتو، روسیه 

صادرات گاز و برق به اين کشور را متوقف کرده است.

 جنگ، بر سر یک پیاله سوپ

بی تی اس ها به سربازی می روند
 

سئول: در نگاه نخست اينکه اعضای يک گروه پاپ در يک کشور 
همگی بايد راهی خدمت سربازی شوند شايد اهمیت چندانی 
نداشته باشد اما اگر اين گروه بی تی اس باشد قضیه فرق می کند، 
اين تصمیم دولت کره جنوبی نشان می دهد که قانون برای همه 
يکسان اعمال می شود و بنابراين خبر ياد شده اهمیت دارد. چند 
هفته پیش تصمیم غافلگیرکننده گــروه پرطرفدار بی تی اس 
)BTS( در کره جنوبی برای استراحت و فاصله گرفتن از اجرای 
زنده، به بحث  در مورد خدمت اجباری ســربازی در اين کشور 
دامن زد. به گزارش رويترز، خدمت سربازی در کره جنوبی بسیار 
چالش برانگیز است؛ جايی که همه مردان سالم بین 18تا28سال 
بايد حدود 2سال به عنوان بخشــی از نیروهای آماده دفاع اين 
کشــور در برابر تهديدهای کره شــمالی خدمت کنند. مطابق 
قوانین جديد کره جنوبی اعضای گروه های مشهور فقط می توانند 
خدمت سربازی خود را تا 30سالگی به تعويق بیندازند اما معاف 
نخواهند شد. حاال جین 29ساله يکی از اعضای اين گروه متوجه 
شده است که فقط چند ماه با خدمت سربازی فاصله دارد. اين 
قانونمندی در حالی است که نظرسنجی گالوپ نشان داد نزديک 
به 60درصد از مردم کره جنوبی از اليحه معافیت ستاره های »کی 
پاپ« از خدمت کامل سربازی حمايت می کنند و فقط 33درصد 

مخالف آن  هستند.

رکورد 24ساله تورم در ترکیه
 

آنکارا:  نرخ تورم ساالنه ترکیه در ماه ژوئن گذشته به 78.62 
درصد رسید که باالترين ســطح در 24سال گذشته يعنی 
از ســپتامبر 1998 که نرخ 80.4درصدی ثبت شده بود، 
محسوب می شــود. به گزارش يورونیوز، مرکز آمار ترکیه 
اعالم کرد کــه افزايش ماهانه نرخ تــورم 4.95درصد بوده 
اســت. ترکیه از نوامبر 2021 میالدی و طی 8 ماه گذشته 
شــاهد عبور نرخ تورم از مرز 20 درصد بوده است. گزارش 
روز دوشنبه مرکز آمار ترکیه نشــان می دهد که بیشترين 
افزايش ســاالنه قیمت ها مربوط به بخــش حمل ونقل با 
123.37درصد، مواد غذايی و نوشــیدنی های غیرالکلی با 
93.93درصد و اثاثیه و لــوازم خانگی با 81.14درصد بوده 
است. همچنین، کمترين افزايش ســاالنه سطح قیمت ها 
در بخش ارتباطات بــا 23.74درصد گزارش شــده و اين 
صعود در بخش پوشــاک و کفش با 26.99درصد، آموزش 
27.76درصد و بهداشــت و درمان نیز 39.34درصد ثبت 

شده است.

تهران آفتابی    عکس/ همشهری: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

ُحرمت َحرم

ششــم ذی الحجه، ســی و پنجمین 
ســالگرد جمعه خونین مکه و کشتار 
حاجیان ايرانی و غیرايرانی توســط رژيم آل سعود است؛ حاجیان 
بی گناهی که در خیابان های بلد امن الهی يعنی مکه توسط پلیس 
تا به دندان مسلح سعودی به رگبار بسته شدند و تعداد زيادی از آنها 
به شــهادت رســیدند و تعداد زياد ديگری زخمی شدند. حاجیان 
بی گناهی که تنها به اين جرم به خاک و خون کشــیده شــدند که 
به عنوان رکنــی از ارکان حــج، در تظاهراتی انزجــار خويش را از 
دشمنان دين اظهار داشتند و نسبت به مشرکانی که دنبال سلطه بر 
مسلمان ها هستند، اعالم برائت کردند. در اين فاجعه حتی به زنان 
هم رحم نکردند و شمار زيادی از شهدا و زخمی ها زنان بودند. عوامل 
سعودی نه تنها رســم مهمان نوازی را به عنوان خصوصیت معروف 
عرب رعايت نکردند که حتی حرمت زمان و مکانی را شکستند که از 
نظر عرب جاهلی هم حرمت داشت. عرب جاهلی قبل از اسالم هم 
در ماه ذی الحجه به عنوان ماه حرام و در مکــه به عنوان بلد حرام از 

خونريزی پرهیز داشت.
فردای آن روز امام خمینی)ره( در پیامی اعالم کردند که » آل  سعود 
به دست خود اسباب افتضاح و رسوايی خود را فراهم کردند. ما اگر 
می خواستیم به جهان اسالم ثابت کنیم که کعبه  داراِن کنونی لیاقت 
میزبانی سربازان و مهمانان خدا را ندارند و جز تأمین آمريکا و اسرائیل 
و تقديم منافع کشورشان به آنها کاری از دستشان برنمی آيد، به اين 
خوبی نمی توانستیم بیان کنیم و به اين اندازه که کارگزاران  بی  اراده 
حاکمیت سعودی در اين قســاوت و بی  رحمی عمل کردند، موفق 

نمی شديم.«
شــايد آن روزها گفتن و پذيرفتن اين سخن ســخت بود که قبله 
آنان آمريکا و غرب است، اما با گذشت زمان و انتشار اخبار جنايات 
رژيم سعودی در داخل و خارج کشورشــان، ديگر باور اين مطلب 
ســخت نیســت که هرچند آنان به ســمت کعبه نماز می خوانند 
 اما دل در گــرو محبت و حمايت دشــمنان خدا دارنــد. هرچند

 اياک نعبد و اياک نســتعین می گويند اما به مشــرکان و مخالفان 
اسالم تکیه می کنند و از آنان اســتمداد می جويند. حاکمان شبه 
جزيره العرب هرچند به خود لقب خادم الحرمین الشريفین می دهند، 
اما بارها و بارها نشان داده اند که هیچ ارزشی برای حرم الهی و حريم 
نبوی قائل نیستند و تنها معیار آنها ماندگاری خودشان و تسلط بر 
منابع سرشار نفتی ملت مظلوم عربستان است. از حرمین شريفین 
به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و ثروت نامشروع تبار آل سعود از 
يک طرف و مثاًل رهبری کشورهای اسالمی و مسلمانان مستضعف 
جهان از طرف ديگر استفاده می کنند. آنها به جای اينکه حرمت خانه 
و صاحب خانه را نگه دارند هر جا که پای منافعشان در کار باشد آن 
را می شکنند و حريم خانه خدا را که در قرآن کريم و رواياتی مفصل 
به عنوان حرم امن الهی شمرده شده است، مخدوش می کنند. رعايت 
حرمت خانه خدا از نظــر آنان فقط بر ديگران واجب اســت وگرنه 
خودشان نه تنها پايبند نیستند که برخالف شعار خادمی حرم، حرم 
را به خدمت خود گرفته اند. آنها نه تنها در شــهر مکه که حرم امن 
الهی است حتی در خود مسجدالحرام هم خون مسلمانان را ريخته 
و هنوز هم اگر احساس خطر کنند می ريزند. در سال 1979میالدی 
گروهی مسلح به مسجد الحرام وارد شــدند و تعدادی از زائران را به 
گروگان گرفتند. هرچند عقايد و انگیزه ها و رفتار آن گروه افراطی 
که خود زايیده وهابیت بودند مورد تأيید ما نیست و معتقديم آنها 
هم حرمت خانه خدا را شکســتند، اما رفتار وحشیانه آل سعود در 
برخورد با آنان نیز جای شگفتی و تأســف دارد. در اين حادثه چون 
نیروهای امنیتی سعودی نتوانستند بر شورشیان غلبه کنند، متوسل 
به کماندوهای فرانسوی شدند. جالب است که بعضی گفته اند چون 
ورود غیرمسلمانان به مسجد الحرام ممنوع است، نیروهای فرانسوی 
در مراسمی تشريفاتی شــهادتین را بر زبان آوردند و مثاًل مسلمان 
شدند!!! تا بتوانند برای کشتن شورشــیان و مهاجمان وارد مسجد 
شوند. اين ماجرا دو هفته طول کشــید و طی آن تعداد 250تن از 
شورشیان کشته شدند و باقی مانده آنها تســلیم نیروهای امنیتی 
شدند که تعداد 63 نفرشان بعداً در میادين شهرهای عربستان گردن 
زده شدند. البته اخیراً شبکه  الجزيره مستندی به نام »ما ُخفی اعظم« 
در اين باره ساخت که نکات جديدی از آن فاجعه را افشا کرد. کاپیتان 
»پل باريل« فرمانده تیم فرانسوی نیروهای مداخله سريع در گارد 
ملی فرانسه که به درخواست عربستان برای مشارکت در سرکوب 
عناصر شورشی به مکه اعزام شده بود، در گفت وگو با اين برنامه تأيید 
کرد که آنها به استفاده از بمب های گاز شیمیايی ويژه ای که از فرانسه 
آورده شده بود، متوسل شدند. وی در پاسخ به سؤالی درباره هتک 
حرمت حريم مکه توسط نظامیان فرانسوی گفت: نیروهای فرانسوی 
در همه جای حرم تردد داشتند. آنها دقیقاً نمی دانستند کجا هستند 
و هیچ يک از ســعودی ها از آنها درباره  دينشان سؤال نکردند و تنها 
سؤال از آنها درباره دقت و ســالم بودن سالح هايشان بوده است. او 
اين عملیات را يک فاجعه دانســت و گفت: با وجود اينکه عملیات 
موفق بود، فاجعه  هم به بار آورد. آمار 300 کشته که مقامات سعودی 
اعالم می کنند درست نیست. شمار کشــته ها در اين حادثه قريب 
به 5هزار نفر اســت که از اين تعداد، 3هزار نفراز حجاج به گروگان 

گرفته شده بودند.

حتــی اگــر يونســکو يکــی از 
ارکان ســواد را توانايی فرد برای 
برقراری ارتباط سالم با ديگران و حل خالقانه مشکالت 
بداند، گوش والدين ايرانی بدهکار نیســت. آنها نظم 
خودساخته شــان را بهترين شــیوه تربیــت فرزندان 

می دانند.
 تابســتان امســال بازهم بــا وجود گرانــی کالس ها 
تب و تاب نام نويسی برقرار اســت. در گذشته بازی و يا 
تجربه کوتاه مدت در آموزش يک شغل يا حرفه خاص 
تمام تابســتان دانش آموزان را تشکیل می داد. فرصت 
کودکی کــردن در خانــه بــازی و گل کوچیک تجربه 
می شد. دانش آموزان در فراغت درس ها، تا می توانستند 
تجربه های مهارتی خود را تقويــت می کردند. چنین 
شیوه ای امروز نه تنها به واســطه چشم و هم چشمی و 
پزهای کذايی والدين به يکديگر بلکه به بهانه رسیدگی 
هر چه بیشتر به فرزندان در هم شکسته است. والدين 
می گويند آن زمانی که ما را در کوچــه رها می کردند 
ســپری شــده و فرزند ما بايد همه  چیزدان شــود. اما 
شناورشدن در سطح معلومات موجب شده تا بهره ای 
عمیق از هیچ جلوه ای از حوزه های علم و دانش نبرند. 
صرف نواختن چند نت ساده موسیقی، پرسیدن حال و 
احوال به زبان انگلیسی و افزايش چند درصدی سرعت 
وصحت تســت زنی شــیمی و فیزيک تمام ماحصل 
کالس های تقويتی و تابستانی است که جز اضطراب و 

خستگی مفرط برای دانش آموزان چیزی در پی ندارد.
دانش آموزان خسته از آموزش های مدرسه در فرصت 
تابستان هم بايد دوباره به درس و مشق برگردند تا رتبه 
قبولی در کنکور پزشکی را کسب کنند. نوازنده ويولن 
-که از قضا  ساز محبوبشان نیست اما الکچری محسوب 
می شود- بشوند و بتوانند مدرک زبان انگلیسی را قبل 
از اتمام مدرسه کسب کنند. چنین فضايی موجب شده 

تا دانش آموز به اين باور برسد که هیچ گاه کوشش وی 
کافی نیست و هرگز نمی تواند والدين خود را راضی کند. 
همواره در خســتگی روحی و فکری زير بار اطالعات و 
معلوماتی که روی فکر و روحش آوار شده باقی مانده و 

تنفس را مجاز نمی بیند.
دستاورد چنین تنش هايی اغلب ناامیدی مفرط است. 
برخــی دانش آموزان زير بــار تمناهــای والدين برای 
دانشمند شــدن می شــکنند. به ترک دنیا و همه  چیز 
می انديشند و گاهی به سمت مسکن های موقت ازجمله 

برون ريزی عاطفی می روند.
از درس و يادگیری زده می شوند و تصور می کنند برده وار 
از کالسی به کالس ديگر کشانده می شوند. اين داستان 
روی ديگری نیز دارد. کمک مدرسه و معلم به اين ماجرا 
دســت دانش آموز را از هر پناهی کوتاه می کند. برخی 
معلمان می گويند که مابقــی درس را در کالس های 
تقويتی ارائه خواهنــد کرد و به بهانــه آموزاندن فوت 
کوزه گری دانش آموز را بعد از مدرســه و در تابســتان 
دوباره گرفتار درس و مشــق می کند. نه تنها بعضی از 
مدارس براساس برنامه خودخواسته شان دانش آموزان 
را میخکــوب نیمکت های درآمدزايــی می کنند بلکه 
کالس های آموزشــی ديگر نیز با تبلیــغ از محل خود 
دانش آموزان، به دنبال درآمدزايی هســتند. نشــاندن 
کــودکان در مقابل دوربین و تکــرار نت ها و مکالمات 
زبان انگلیسی و به تازگی فرانسه و آلمانی موجب شده 
تا دانش آموزان بدون خالقیت و تشــويق برای تدبیر و 
انتخاب مسیر صحیح در زندگی تابع دستورات بزرگترها 
شــوند. والدين می گويند هر کار بتوانیم می کنیم ولی 
بچه ها باز هم راضی نیستند. از لباس و خورد و خوراک 
گرفته تا کالس تقويتی. خودمان در اين ســن و سال 
يک دهم اينها را نداشتیم و باز هم راضی نمی شوند. اما 
واقعیت اين است که تمامی اين امکانات نمی تواند جای 
خالی نیاز يک انسان در حال رشد را برای تجربه انتخاب، 
حمايت، مشارکت، خالقیت و يادگیری برای لذت بگیرد.

اين قالب می تواند از ســوی مدارس در هم شکســته 
شــود. تشــويق والدين به حمايت فکری و معنوی 
دانش آموزان، تربیت دانش آموز به عنوان انسانی 
مسئول و متعهد و خودساخته و تالش برای تربیت 
هوش ارتباطی، هوش معنوی و هوش اخالقی و هوش 
هســتی گرا می تواند از ورطه ای به نام بی سوادی حین 
سواد آموزی ممانعت کند. در واقع چنین نیازی در بخش 
پرورشی آموزش و پرورش ديده شده 
است، اما مدارس به حدی سهل انگار 
بوده اند که امروز ضدفرهنگ ها جای 
فرهنگ صحیح در تربیت دانش آموزان 

را گرفته است.

دغدغه

ونوس بهنود

کالس تابستانی؛ برده داری نوين والدين و مدرسه

 تقويم/ زادروزعدد خبر

فیلسوف فرهنگ

»من عالم، فیلسوف، فقیه، اديب و اصولی 
زياد ديده ام، اما شخصی که اين دانش ها را با 
اخالق و ادب جمع کند، به شدت کم ديدم« 
اين بخشــی از گفته آيت اهلل محقق داماد 
)رئیس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان 
علوم ايران( درباره رضا داوری اردکانی است 
که او را »متفکری دردمند و دانشــمندی 
فاضل، جامع، پرکار و به روز و به معنای واقعی 

يک فیلسوف« می نامد.
رضا داوری اردکانی 15 خــرداد 1312 در 
اردکان به دنیا آمد. تا دوره متوســطه را 
در همین شــهر گذراند و در سال 1330 از 
دانشسرای مقدماتی اصفهان ديپلم گرفت 
و به اســتخدام وزارت فرهنگ درآمد. از 
سال 32 تا 34 هم در مدرسه صدر اصفهان 
که جزو حوزه علمیه بود، مقدمات صرف و 
نحو عربی و فقه و اصول را آموخت. بعد از 
آن در رشته فلســفه وارد دانشگاه تهران 
شد و تا گرفتن مدرك دکتری پیش رفت. 
در همین دانشگاه به  عنوان يکی از اعضای 
هیأت علمی مشــغول به کار شــد. سال 
1350در دانشگاه ســوربن پاريس و چند 
سال خورشیدی بعد در انگلیس و همچنین 
در دانشگاه جان هاپکینز آمريکا به مطالعه 
و پژوهش پرداخت. اردکانی در زمینه تالیف 
کتاب، مقاله، سخنرانی و طرح های پژوهشی 
بسیار پر کار بود و ۶0 عنوان کتاب تالیف و 
چند عنوان کتاب هم ترجمه کرده اســت. 
سال 13۶2 درجه اســتاد تمامی دانشگاه 
تهران را به دست آورد و در اين سال ها در 
شورای عالی انقالب فرهنگی، فرهنگستان 
علوم جمهوری اسالمی ايران، شورای عالی 
برنامه ريزی آموزشی، بنیاد ايران شناسی، 
شــورای عالی يونســکو در ايــران و... 
مســئولیت هايی را برعهده گرفت. نشان 
درجه يک دانش را هــم از رئیس جمهوری 
وقت در سال 13۸4 گرفت و به عنوان يکی از 
چهره های ماندگار کشور معرفی شد. مردی 
که حاال به »فیلسوف فرهنگ« معروف است.

حافظ

 ياد باد آنکه سر کوي توام منزل بود
ديده را روشني از خاك درت حاصل بود

هنگامی کــه جنگی آغاز می شــود، تمــام ابعاد 
سیاســی، اجتماعــی و حتی فرهنگــی 2جامعه 
درگیر را تحت تأثیر خود قرار می دهد، تا جايی که 
2کشور می توانند حتی سر يک پیاله سوپ هم وارد 
جنگ شوند، بله سوپ! برای نمونه، جنگ روسیه 
و اوکراين ابعاد وســیعی داشــته و دارد اما در اين 
مطلب به اختالف نظر آنها درباره يک سوپ خاص 
می پردازيم. جنگی که بسیار واقعی بوده و هست 
و در نهايت هــم يک بازنده داشــت. ماجرا زمانی 
آغاز شد که چند دهه پیش 2کشور بر سر مالکیت 
سهم فرهنگی يک سوپ خاص يعنی سوپ برش 
)Borscht( وارد جنگ های لفظی شدند و بسیاری 
در رسانه های 2کشــور به جای لبو و سیب زمینی 

که مواداولیه اين سوپ را تشکیل می داد، اعصاب 
جبهه مقابل را خرد کردند. روســیه و اوکراين هر 
دو اين ســوپ را میراث فرهنگــی ناملموس خود 
می دانســتند و به هیچ عنوان کوتاه نمی آمدند. تا 
اينکه جنگ روســیه و اوکراين )البتــه بی ربط به 
پیاله ســوپ برش( آغاز شــد. حاال يونسکو برای 
داوری جنگ ســوپی وارد میدان جنگ شده و در 
نهايت تصمیم گرفت اين سوپ را میراث ناملموس 
فرهنگی اوکراين ثبت کند. بالفاصله اوکلســاندر 

تکاچنکو، وزير فرهنگ اوکراين ضمن استقبال از 
اين تصمیم يونسکو گفته: »ما پیروز جنگ )سوپ( 
برش شــديم!« ســوپ برش که در ايران و به ويژه 
استان های شــمالی کشور بسیار شــناخته شده 
اســت معموال با رنگ قرمز لبو - چغندر - شهرت 
دارد اما با چغندر سبز و ســفید هم تهیه می شود. 
اگرچه در اوکراين اين سوپ غذای ملی نام گرفته، 
اما در روسیه و کشورهای ديگر بلوک شرق سابق 
چون لهســتان هم به صورت گسترده در فهرست 
غذاهای روزانه قرار دارد و بــه همین علت يافتن 
خاستگاه اصلی آن بسیار دشوار است. از همین رو، 
مناقشــه و مباحثه درباره اين ســوپ در اروپای 
شرقی همیشه داغ بوده اســت؛ حتی درباره نحوه 
نگارش نام آن يا اينکه آيا بايد به آن گوشت افزود  
يا اينکه بايد با خامه صرف کرد، بحث های طوالنی 
و جدل برانگیزی میان کارشناســان و طرفداران 

همواره در جريان بوده و هست.

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شماره 23023۶3۶ بگیريد تا برای رساندنش 

به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

عجیب است که می بینیم هر 
آدمی به ناگزير همان رسم و 
راه زندگی خودش را تکــرار می کند، حاال هر جا که 
می خواهد باشد. حد و حدودش را با خودش اين ور و 
آن ور می کشد و با همین ها محیط خودش را تعیین 
می کند، قواعــد بازی خودش را وضــع می کند و با 
کسانی که قبولش دارند شــريک می شود. اين مثل 
حکم محکومیت زندان است که وقتی صادر شد فقط 
می توانی توی خیال خودت حق انتخاب داشته باشی 
اما هیچ وقت قادر نیستی اين حق را فعلیت ببخشی. 
نوعی حبس کــه در آن تظاهر به ايــن می کنی که 

آزادی و امنیت می توانند با هم جمع بشوند.

خوسه دونوسو

باغ همسايه
بوک  مارک

آخر مصور

هیچ وقت به کسی اجازه نده 
به تو بگــه نمی تونی کاری رو 
انجام بدی، حتی من، خود من. باشــه؟ اگه رؤيايی 
داری بايــد ازش محافظــت کنــی. آدم هايی که 
نمی تونن خودشون کاری بکنن، می خوان به تو هم 
بگن نمی تونی. اگه چیزی رو می خوای برو به دست 

بیارش، همین.

گابریل موچینو

ديالوگ

در جست وجوی خوشبختی

   سرمايه/ اثر: بیراتان پورتو


