
ســرانجام دســتور اوليه ابطال وقف 
منابع 
جنگل هاي آقمشهد از سوي رئيس قوه طبیعی

قضاييه صادر شد. 6مردادماه امسال بود 
كه بار ديگر پرونده وقف 5600هكتار جنگل هيركاني 
گشــوده و با پيگيري هاي روزنامه همشهري و ديگر 
رسانه ها، رئيس قوه قضاييه به اين پرونده وارد شد. به 
گزارش كانال اطالع رســانی هميار طبيعت متعلق به 
سازمان جنگل ها، با دستور آيت اهلل رئيسي بررسي هاي 
معاونــت قضايي قــوه قضاييه بــراي اعمــال ماده 
477)خالف شــرع بين بودن يك حكم( آغاز شــد و 
همين ديروز خبر رسيد كه رئيس قوه قضاييه با اعمال 
اين ماده در پرونده آقمشهد موافقت كرده است. معناي 
اين موافقت، آن است كه اين پرونده وقف منابع طبيعي 
ايران بار ديگر به ديوان عالي كشور ارجاع خواهد شد، اما 
اين بار همه مستندات و رأي هاي ابطال وقف در اختيار 
اين مرجع قضايي قرار مي گيرد تا حكم نهايي ابطال 

وقف جنگل آقمشهد صادر شود.
محمد داسمه، وكيل محيط زيستي نيز در گفت وگو 

با همشــهري تأكيد كرده اســت كه خبرها حكايت 
از پذيرش درخواســت اعمال مــاده 477براي نقض 
رأي سال 92پرونده موســوم به وقف 5600هكتار از 

جنگل هاي هيركاني از سوي قوه قضاييه دارد.
به گفته وي، پذيرش درخواســت اعمال ماده 477در 
پرونده آقمشهد البته پايان راه نيســت؛ چون بعد از 
پذيرش درخواست، پرونده به يكي از شعب ديوان عالي 
كشور ارجاع مي شــود تا رأي جديد و مقتضي صادر 
شود؛ بنابراين بايد تمام داليل و مستندات قانوني به 
شعبه ديوان عالي كشور تقديم شــود. آنگونه كه اين 
وكيل محيط زيستي اعالم كرده اســت، درخواست 
اعمال ماده 477پرونده وقف جنگل هاي آقمشــهد 
توسط ســازمان جنگل ها ارائه نشده است. در جريان 
اين پرونده، ابتدا حجت االسالم محمدصادق اكبري، 
رئيس كل دادگستري استان مازندران حسب تبصره 
3ماده 477از رئيس قوه قضاييه درخواســت تجويز 
اعاده دادرســي كرد و پرونده به تهران ارجاع شد و در 

گام بعدي، طبق همين تبصره، 
دادســتاني كل كشور به صورت 

جداگانه درخواســت تجويز اعاده دادرسي داشت كه 
ماده 477در پرونده پذيرفته شد.

4861مبتــــــــالي جديــد و 
312جانباختــه در 24ســاعت جامعه

منتهي به 30مهر، پيشروي كرونا 
را در ايران پرســرعت و فزاينده نشان مي دهد. 
مسئوالن وزارت بهداشت از مردم خواسته اند با 
مشــاهده نخســتين عالمت ها پيــش از آنكه 
حالشــان رو به وخامت بگذارد به بيمارستان ها 
مراجعه كنند. بــا وجود ايــن، خبرهايي كه از 
وضعيت پذيرش بيماران مبتال به كرونا مي رسد، 
متناقض اســت. برخي مســئوالن از احتمال 
راه اندازي دوباره بيمارســتان هاي صحرايي در 
تهران خبر مي دهند و برخــي ديگر مي گويند 
ظرفيت هاي تازه اي براي پذيرش بيماران مبتال 
به كرونا پيش بيني شــده است. آنطور كه قاسم 
جان بابايــي، معــاون درمان وزارت بهداشــت 
مي گويد، از 2هفته قبل روند رو به رشد افزايش 
بستري در بيمارستان ها ثبت شده و اين موضوع 
همزمان با افزايش مراجعان سرپايي بوده است و 
به دليل رعايت نشــدن پروتكل هاي بهداشتي 
تعداد زيــادي از افراد مبتال شــده اند. او با بيان 
اينكه شــرايط پذيرش بيمارستان ها اين هفته 
نسبت به هفته گذشته بهتر شده است، توضيح 
داد: با حمايت هاي دولت و وزير محترم بهداشت، 

شــرايط بهتري فراهم كرده ايــم و تخت نيز به 
اندازه كافي وجود دارد و براي تامين اكسيژن نيز 
اقدامات خوبــي انجام شــده اســت. از مردم 
مي خواهيم به هيچ عنوان اســترس نداشــته 
باشند. هم اكنون در تهران بيش از 4برابر ظرفيت 
فعلي بيماران كرونايي ظرفيت بســتري داريم. 
اين سخنان جان بابايي، در ادامه اظهارنظرهاي 
اخير وزير بهداشت است كه از مسئوالن خواسته 
مردم را نترسانند و درباره نداشتن تخت خالي 
اطالعات نادرست منتشر نكنند؛ »مردم را نبايد 
هراسناك و وحشت زده كنيم. مصاحبه نكنيد كه 
»تخت خالي نداريم.« اينگونه نيست. مردم نبايد 
در هيچ كجــاي كشــور هــراس نبــود تخت 

بيمارستاني داشته باشند.«

احتمال برپايي بیمارستان صحرايي در تهران
ســخنان جان بابايي و در عين حال تأكيد وزير 
بهداشت در حالي اســت كه معاون برنامه ريزي 
و نظارت ســتاد فرماندهي مقابله بــا كرونا در 

تهــران از احتمــال برپايي 
بيمارســتان هاي صحرايي 

درصورت افزايش آمار ابتــال در روزهاي آينده 
خبر داده است.
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بهترين اثرم را هنوز 
خلق نكرده ام

گفت وگو با ايــران درودي، نقاش 
صاحب سبكي كه بيش از 6دهه از 
عمرش را همنشين قلم، رنگ و بوم 

نقاشي بوده است

فوق تخصص ساعت 
از سوئیس

گفت وگو با محمد ســاعتچي كه 
مي گويد دومين ساعت بزرگ دنيا 

را ساخته است    12

مهرتأيید شوراي 
امنیت  بر پايان 

تحريم تسلیحاتي
نماينده فرانســه: قطعنامه2231 
بايد به طور كامل به وســيله همه 

كشورها اجرا شود

آوازم را استاد در اتاق 
عمل شنید

ناگفته هــاي خواندنــي مراحل 
 معالجــه محمدرضــا شــجريان 
در گفت وگو با دكتر حسن عباسي، 

پزشك معالج استاد  10

يادداشت
احمد حاتمي يزد؛ كارشناس بانكي

نوسانات 2روز اخير بازار ارز بيشتر منعكس كننده 
انتظارات مــردم از تحوالت آينده بــود چرا كه از 
يك سو اين تحليل وجود دارد كه آراي الكترال جو 
بايدن، نامزد حزب دمكرات از دونالــد ترامپ نامزد حزب جمهوريخواه آمريكا 
بسيار بيشتر است و بعيد به نظر مي رســد در مدت باقيمانده تا روز انتخابات، 
رئيس جمهور فعلي اين كشــور بتواند آراي الزم را كسب كند و در كاخ سفيد 
براي 4سال ديگر باقي بماند. به همين دليل استنباط مي شود كه درصورت ورود 
جوبايدن به كاخ سفيد و احياي برجام، دست كم تحريم ها از استحكام و شدت 
گذشته برخوردار نباشد. حتي به ايران اجازه داده شود كه از منابع ارزي خود در 

برخي بانك هاي كشورهايي چون چين و عراق استفاده كند.
از سوي ديگر پس از ســفر اخير رئيس كل بانك مركزي به عراق اين خبر قوت 
گرفت كه به احتمال زياد طرف عراقي اجازه پيدا كرده تا بيش از 5ميليارد دالر 
از منابع ارزي ايران را آزاد كند. البته اين آزادسازي به معناي ورود ارز به شكل 
اسكناس يا دسترسي براي خريد هر كااليي نخواهد بود، اما اين احتمال وجود 
دارد كه بخش زيادي از نياز تجاري ايران به ارز براي خريد كاالهاي اساســي 
و ضروري از كانال كشور عراق تامين شــود. به طور طبيعي دسترسي ايران به 

ارزهاي خود، فشار براي تقاضاي ارز تجاري را كاهش خواهد داد.
انتظار مي رود اگر روند نزولي ارزش ارزهاي خارجي دست كم به صورت موقت 
ادامه يابد، بخش زيادي از دالرهاي خانگي راهي بازار آزاد شــود، مشروط به 
اينكه انتظارات تعديل شود و چشــم انداز باثبات تري را تجربه كنيم. البته اگر 
مردم يقين پيدا كنند كه روند نزولي ممكن است ادامه داشته باشد، موج فروش 

دالرهاي خانگي تشديد خواهد شد.
انتقادی كه به بانك مركزي به عنوان سياســتگذار پولي كشــور برمي گردد 

اين است كه چرا نظارت بر شــبكه بانكي ضعيف است و 
بســياري از اخطارها جدي گرفته نمي شود و بسياري از 

وعده ها هم تحقق نيافته و ادامه اين روند اثرگذاري سياست هاي پولي و ارزي 
را تضعيف مي كند.

راز باال و پايین شدن دالر

 رتبه نخست شهرداری
 در خدمت رسانی 
به جامعه ايثارگری

مديركل امور ايثارگران شهرداري 
تهــران از رضايــت حداكثــري 
خانواده شــهدا و ايثارگــران از 

عملكرد شهرداري خبر داد

3

اين پرسپولیس 
»دشمن« نمی خواهد

وقفه بين نيمه نهايی و فينال آسيا، 
قاتل جان سرخ ها شده است

16

كارنامه جشنواره آنالين 
پرونــده جشــنواره سي وســوم 
فيلم هــاي كــودك و نوجــوان 

روزجمعه بسته مي شود

12

دنده معكوس قیمت ها 
درچهارراه استانبول 

بعد ازظهر ديروز رونــد بازار ارز 
تغيير كــرد و قيمــت دالر 3.5 

درصد قد كشيد

4
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 سیدمحمد فخار
خبرنگار

بورس همچنان برنده بازارها
 با وجود نزول 70 روز گذشته، بورس به لحاظ ميانگين بازده در 7 ماه گذشته از ساير بازارها پيش است 

خريداران سكه با 140 درصدسود در رتبه دوم جدول بازده بازارها ايستاده اند

دست همكاري به سوي 
همه قوا دراز مي كنيم

خداحافظي با بسیجي شهید

معماران سیاست خاورمیانه اي 
جو بايدن

واكنش رئيس جمهور به حاشيه سازی ها عليه دولت 
 رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت مخالفانش 
در مجلس را دعوت به همكاري با ساير قوا كرد. موج حمالت 

به ويژه از مجلس به سمت رئيس جمهور در روزهاي اخير شدت گرفته است.

جو بايدن ازجمله سياســتمداران آمريكايي اســت كه 
شناخت بســيار خوبي از منطقه خاورميانه و نيروهاي 

فعال در آن دارد. شايد بهترين دليل براي اين ادعا، تحوالت تاريخي است 
كه همزمان با 8سال معاون اولي او )در دولت اوباما( در خاورميانه رخ داد.

پيكر شهيد امر به معروف بر دستان مردم قدرشناس تشييع شد
فرمانده پايگاه بسيج انصاراالمام در گفت و گو با همشهری از زندگي 

و دوستي  ديرينه اش با شهيد محمد محمدي مي گويد

 سياست هاي نامزد دمكرات ها در قبال خاورميانه را
 6 مشاور ارشد او شكل مي دهند

ديروز شهردار تهران ميزبان پاكبان های نمونه به انتخاب 
شهروندان بود

ضمیمه پنجشنبه  ها

وقف آقمشهد در مسیر ابطال 
رئيس قوه قضاييه دستور ارجاع ابرپرونده منابع طبيعي ايران به ديوان عالي كشور را صادر كرد

ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف   َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأَمّ
ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَٰ

بايد از میان شما جمعی دعوت به نیكی كنند و امر به معروف و نهی از منكر 
نمايند و آنها رستگارانند

شهادت محمد محمدی شــهيد امر به معروف را به خانواده آن شهيد تسليت 
می گوييم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر جميل و اجر جزيل مسئلت می نماييم.   

@hamshahrinews
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وزير بهداشت: مردم را نترسانید
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قدردانی از پاكبان های 
منتخب مردم

شماره بعدی همشهری دوشنبه 5آبان ماه منتشر می شود
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در حاشيه سياست

   مشاركت پايين؛ رئيس جمهور نظامي
یك فعال سياسي اصالح طلب پيش بيني كرده كه رئيس جمهور 
بعدي ایران یك نظامي است. داریوش قنبري در بيان استدالل 
خود به ایلنا گفتــه كه هرچه حضور مردم كمتر باشــد، زمينه 
براي انتخاب یك رئيس جمهور نظامي بيشتر فراهم مي شود و 
احتمال این فرضيه وجود دارد كه رئيس جمهور آینده یك فرد 

نظامي باشد.

   رئيس سابق هالل احمر به ۱۲سال حبس محكوم شد
 حکم 1۲ســال حبس براي علي اصغر پيوندي، رئيس ســابق 
جمعيت هالل احمر تأیيد شد. باشگاه خبرنگاران جوان ضمن 
اعالم این خبر، به نقل از یك منبع آگاه نوشــت: رســيدگي به 
پرونده پيوندي به پایان رســيده و با اتمام رسيدگي به جرایم و 
تخلفات، نامبرده به 1۲سال حبس تعزیري، رد مال و پرداخت 
حدود 1۴0هزار یورو و انفصال دائــم از خدمات دولتي محکوم 
شد. پيوندي در 1۲آذر 98، ساعاتي پس از بركناري اش از ریاست 
سازمان هالل احمر و در حالي كه قصد خروج از كشور را داشت، 
به اتهام اختالس و تصرف غيرقانوني در اموال هالل احمر توسط 

سازمان اطالعات سپاه بازداشت شده  بود.

   ذوالنوري با آمريكايي ها دست مي دهد
مصطفي هاشــمي طبا، فعال سياســي اصالح طلــب و نامزد 
دوازدهمين دوره انتخابــات ریاســت جمهوري درباره ميزان 
مشــاركت مردم در انتخابات1۴00 به نامه نيــوز گفته: »بعيد 
مي دانم مــردم خيلي در انتخابات مشــاركت كنند، چون االن 
كاندیداي درســت و حســابي نداریم. كاندیدایي كه مردم از 
او خوششــان بياید را در صحنه نمي بينند مگــر اینکه فردین 
}سياسي{ بياید، یعني كسي كه شهرت طلب است.« وي درباره 
تقویت موقعيت چهره ها و گروه هاي موافق مذاكره با آمریکا بر اثر 
پيروزي بایدن، گفت: »اگر نظام تصميم به مذاكره بگيرد همين 
آقاي ذوالنوري )رئيس كميسيون امنيت ملي( زودتر از بقيه با 
آمریکایي ها دست مي  دهد. فکر نکنيم برخي ها خيلي انقالبي 
هســتند؛ خير، اینطور نيست. مي گویند شــاعري وام گرفت، 

شعرش آرام گرفت.«

   اصولگرايان بازي اصالح طلبان را مي خورند!
یك تحليلگر سياسي اصولگرا درباره تالش طيفي از نمایندگان 
اصولگرا براي استيضاح رئيس جمهور گفته كه این افراد دانش 
سياسي ندارند و نمي فهمند آمریکا امروز به دنبال این است كه 
جامعه ما را دوقطبي كند. عباس سليمي نمين به فارس گفت: »ما 
در این وادي بارها شاهد بوده ایم كه عناصر تندروی اصالح طلب 
این حرف را در دهان عناصر تندروی اصولگرا گذاشته اند و آنها 
بوده اند كه فضا را به این سمت سوق داده اند كه بحث استعفا یا 

استيضاح رئيس جمهور مطرح شود.«

   ادعای فعال شدن ستاد انتخاباتی قاليباف
سایت »دیده بان ایران« مدعي شده كه ســتادهاي انتخاباتي 
نزدیك به قاليباف در حوزه شهرداري تهران و شوراي شهر فعال 
شده و برنامه هاي آن در ساختماني در خيابان پاسداران دنبال 
مي شود. بنا بر گزارش این ســایت خبري، این تيم به ریاست 
سردار طالیي فرمانده پيشين پليس و عضو شوراي شهر چهارم 
تهران براي انتخابات شوراي شــهر تهران در سال1۴00 فعال 
شده و گزینه هایي را براي شهرداري تهران و ليست شوراي شهر 

در نظر گرفته اند.

   مواجهه با منتقدان به شيوه بذرپاش
جليل محبي، دبير ســتاد امر به معروف و نهي از منکر در انتقاد 
از نحوه برخورد رئيس دیوان محاســبات كشور با منتقدان، در 
حساب كاربري خود در تویيتر نوشــت: »آقاي بذرپاش نه تنها 
برخالف ادعایش از كساني كه شکایت كرده گذشت نکرده است، 
بلکه شبکه هاي اجتماعي را رصد كرده و به مسئول باالسر كسي 

كه حرفي درباره او زده تلفن مي زند و شکایت مي كند.«

   كدام دشمن مي گويد پرايد را ۱30ميليون بفروشيم
سارا فالحي، نماینده مردم ایالم و عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياســت خارجي مجلس در نطق ميان دســتور  تأكيد كرد: 
كجا دشمن خارجي به ما گفته اســت پراید بنجل ۷ميليوني را 
130ميليون بفروشــيم و كك وجدان هيچ كسي گزیده نشود. 
كدام دشــمن خارجي به ما گفته اســت كه فرزنــدان برخي 
مســئوالن رده باالي این مملکت به مراكز جاســوس پروري 
انگليس، آمریکا و كانادا بروند، ســبك زندگي شان عوض شود، 
باورهایشان عوض شود و بعد به عنوان سفيران دشمن برگردند 
و دوباره با رانت پدرانشــان در فضاي سياســي و اقتصادي این 
سرزمين جاخوش كنند؟ پدرانشان اینجا مرگ بر آمریکا بگویند 
و فرزندانشان آنجا به ریش این مملکت بخندند. به گزارش خانه 
ملت، فالحي در ادامه افزود: كجا دشمن خارجي ما گفته است 
كه بورس را به قتلگاه سرمایه هاي مردم تبدیل كنيم؟ كجا دشمن 
خارجي به ما گفته است كه شعبان بي مخ هایي را به جان اقتصاد 
این سرزمين بيندازیم كه هر روز یك كودتاي جدید عليه اقتصاد 

این مردم ارائه مي دهند.

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

 رئيس جمهور در جلســه چهارشنبه هيأت 
دولــت، مخالفانش در مجلــس را دعوت به دولت

همکاري با سایر قوا كرد. موج حمالت به ویژه 
از مجلس به ســمت رئيس جمهور در روزهاي اخير شدت 
گرفته اســت؛ به طوري كه عالوه بر تهدید رئيس جمهور به 
اســتيضاح، مطلب مجتبي ذوالنوري، رئيس كميســيون 
امينت ملي مجلس در صفحه تویيتــر و صحبت او از اعدام 
رئيس جمهــور، انتقادهاي زیــادي را برانگيخــت. دیروز 
رئيس جمهور با تأكيد بر اینکه امروز وظيفه همگان تالش 
براي رفع مشکالت مردم است، گفت: دولت در ميانه ميدان 
ایســتاده و همه اركان و دســتگاه ها باید دولت را در رفع 
مشکالت و بهبود اوضاع یاري كنند. همه باید توجه داشته 
باشند كه از ورود به مســائل حاشــيه اي پرهيز كرده و با 
هم افزایي، وحــدت و همدلي در راه خدمــت به مردم قدم 
برداریــم. براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســاني 
ریاست جمهوري، حسن روحاني با بيان اینکه دولت بدون 
كمك دیگر دستگاه ها نمي تواند كاري از پيش ببرد، تصریح 
كرد: دســت همکاري به سوي همه قوا و دســتگاه ها دراز 
مي كنيم و اطمينان داریم كه با همکاري و همدلي در جنگ 
تحميلي اقتصادي همچون جنگ تحميلي 8ســاله پيروز 

خواهيم بود.

 وحدت؛ پيروزي مي آورد
رئيس جمهور روز گذشــته صحبت هاي ابتدایي خود را با 
دســتاوردهاي برجامي دولت تدبيرواميد آغاز كرده بود. او 
لغو تحریم تسليحاتي ایران بعد از كارشکني ها و تالش هاي 
فراوان آمریکایي ها را یك پيروزي مهــم براي مردم ایران 
برشمرد و گفت: مهم نيست كه با لغو تحریم تسليحاتي ما 
چه مقدار سالح بخریم یا بفروشيم بلکه اهميت موضوع در 
این است كه منطق حق و حقيقت و منطق قانون و عقالنيت 
بر زور و قلدري پيروز شد و ملت ایران به حق و حقوق خود 
رسيد.    حســن روحاني با بيان اینکه آمریکایي ها به دنبال 
این بودند كه برجام را به هم بزنند نه اینکه فقط خودشان از 
آن خارج شوند، افزود: تالش آمریکایي ها و صهيونيست ها 
این بود كه همه طرف هاي برجام دسته جمعي از آن خارج 
شوند و شوراي حکام و آژانس بين المللي انرژي اتمي را وادار 
به صدور قطعنامه اي كنند تا كشورهاي دیگر را نيز وادار به 

خروج از برجام كند.
روحاني بــا بيان اینکــه تدبير نظام جمهوري اســالمي و 
حاكميت در این زمينه بسيار هوشمندانه و مهم بود، گفت: 
ما سياست بســيار پيچيده و حساب شــده اي را درپيش 

گرفتيــم و قدم به قــدم و مرحله به مرحلــه پيش رفتيم؛ 
به گونه اي كه دوست و دشمن نتوانستند از اقدامات ما ایراد 
بگيرند. روحاني با بيان اینکه روزهایي بود كه حتي دوستاني 
مثل روسيه و چين هم نمي توانستند از جمهوري اسالمي 
در دفاع از حقوق حقه اش حمایت كننــد، گفت: با تدبير و 
منطق توانستيم شــرایطي را فراهم كنيم كه دوستان ما و 
حتي كشــورهاي اروپایي در حمایت از حقوق ملت ایران 

فعال شوند.
رئيس جمهور بي اعتنایي شوراي امنيت به درخواست آمریکا 
براي بازگرداندن تحریم ها عليه ایران را اقدامي بي سابقه در 
تاریخ سازمان ملل و شــوراي امنيت عنوان و تصریح كرد: 
درست اســت كه مردم امروز در فشار و سختي هستند، اما 
باید موفقيت هاي كشور در سطح جهاني براي آنها تشریح 
شود، چراكه شاید همين موفقيت ها مرهمي بر سختي هاي 
مردم باشــد. روحاني تالش هاي آمریکا عليه برجام را یکي 
از مصادیق تحقق جملــه تاریخي حضرت امام خميني)ره( 
مبني بر اینکه »آمریکا هيچ غلطي نمي تواند بکند«، دانست و 
یادآور شد: فراموش نکنيم كه هرجا پيروزي به دست آوردیم 
ناشي از وحدت همه اركان نظام و حمایت مردم و هدایت هاي 

رهبر معظم انقالب بوده است.

واعظي: متعجبم چرا برخي سكوت كرده اند
حمالت لفظي بي ســابقه به رئيس جمهور دیروز با واكنش 

محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور هم مواجه شد.
او دیروز در حاشيه جلســه هيأت دولت گفت: متأسفم 
كه امروز الفاظي از افرادي مي شــنویم كه در گذشته از 
دشمنان خود در خارج كشور مي شنيدیم. طبيعي است 
كه آمریکا و اسرائيل با این ادبيات صحبت كنند، اما هيچ 
وقت تهدید به مرگ و اعدام رئيس جمهور یا فحاشي در 
ادبيات برخي مسئوالن كشــور اینگونه نبوده است و من 
متعجم چرا برخي ســکوت كرده انــد؛ درحالي كه حتما 
باید اعتراض به این صحبت ها نشــان داده شــود. وي با 
بيان اینکه ما در دولت این صحبت ها را به كليت مجلس 
مرتبــط نمي دانيم  گفت: مجلس جایــگاه باالیي دارد و 
مورد احترام اســت و دولت با مجلس تعامل مي كند، اما 
تعدادي از نمایندگان به جاي قانونگذاري وارد مســائل 
حاشيه اي شده اند و سعي در انحراف افکار عمومي دارند و 
مي خواهند موجب شکاف مجلس و دولت شوند كه ما باید 
در این زمينه هوشيار باشيم. من به آنها توصيه مي كنم اگر 
مخالف دولت هم هستند ادب و اخالق اسالمي را رعایت 

كرده و فحاشي نکنند.

 دست همكاري 
به سوي همه قوا دراز مي كنيم

واكنش رئيس جمهور به حاشيه سازي  ها عليه دولت 

 
نشست شوراي امنيت بار دیگر 

صحنه اعالم همراهي كشورها با ديپلماسی
توافق هسته اي بود. جلسه روز 
سه شنبه شورا كه به صورت مجازي برگزار شد، 
چند ســخنران عالي رتبه داشــت؛ ازجمله 
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. در این 
نشست كه نخستين جلسه شوراي امنيت بعد 
از پایان تحریم تســليحاتي ایران به شــمار 
مي رفت، اظهار تأســف برخي كشــورهاي 
اروپایــي از ایــن اتفــاق، مهر تأیيــدي بر 
قطعي بــودن اتمام تحریم تســليحاتي بود. 
شوراي امنيت ســازمان ملل  ماه گذشته با 
تمدید تحریم تســليحاتي ایران كه از طرف 
آمریکا پيشنهاد شد، مخالفت كرد و عالوه بر 
این، صالحيــت آمریکا را براي اســتفاده از 
مکانيسم ماشه مورد پذیرش قرار نداد. شوراي 
امنيت مهر ماه ۲سال قبل هم با حضور ترامپ 
تشکيل جلســه داد اما آن جلسه به صحنه 
اعتراض همگاني به آمریکا به خاطر خروج این 
كشور از برجام تبدیل شــد. ریاست جلسه 
دیروز شوراي امنيت را روسيه عهده دار بود. 
والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه ۲ ماه 
قبل پيشنهاد داده بود نشستي درباره وضعيت 
خاورميانه با حضور ســران كشورهاي 1+5 و 
ایران در شوراي امنيت برگزار شود اما دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمریکا این پيشنهاد را رد 
كرد. مجيــد تخت روانچي، ســفير ایران در 
ســازمان ملل پس از اظهارات ســخنرانان 
درخواست وقت كرد و به برخي اتهام زني ها 
به خصوص از طرف دبير كل شوراي همکاري 
خليج فارس پاســخ داد. او گفت: از آنجا كه 
موضوع مربوط به جزایــر ایران در اینجا ذكر 
شــد، باید بگویم جزایر ابوموسي و تنب هاي 
بزرگ و كوچك هميشه بخشي از خاك ایران 
بوده اند. این جزایر ایراني هستند و تا ابد ایراني 
باقي خواهند ماند. نشست مجازي با سخنراني 
آنتونيو گوترش آغاز شد و پس از آن ظریف، 
ســرگئي الوروف، وانگ یــي و نالدي پاندور 
وزیران خارجه ایران، روسيه، چين و آفریقاي 

جنوبي مهم ترین سخنرانان آن بودند.
ظریف پيش از نشســت در تویيتر گفته بود: 
مي توانيم انتخاب كنيم كه یا اســير گذشته 
باقي بمانيم و عدم ثبات و تنش ادامه یابد، یا 
اینکه با همکاري یکدیگر، صلح، امنيت، ثبات 
و شــکوفایي را براي همگان برگزینيم. این 

انتخاب باید براي همه بدیهي باشد.
او در سخنراني خود كه با استفاده از نقشه، آمار  
و نمودار همراه بود، به حضور آمریکا در منطقه 
خليج فارس و پایگاه هــاي آمریکا در اطراف 

ایران و نيز فروش انبوه سالح از طرف آمریکا به 
كشورهاي منطقه اشاره و تاكيد كرد: امنيت 

خریدني نيست.
ســرگئي الوروف هــم در ســخناني از 
یکجانبه گرایي آمریکا در منطقه انتقاد كرد 

و آن را اشتباه و خطرناك خواند.
وانگ یي، وزیر خارجه چين نيز در این نشست 
گفت: مسئله هســته اي ایران مسئله حائز 
اهميتي براي امنيت منطقه اســت. اكثریت 
كشورهاي شوراي امنيت سازمان ملل به حفظ 
برجام و اعمال قطعنامه۲۲31 شوراي امنيت 
پایبند هستند. او همچنين با اشتباه دانستن 
سياست یکجانبه گرایي، تحریم هاي یکجانبه 
عليه دیگر كشــورها را محکوم كرد. جاناتان 
آلن، معاون سفير انگليس هم در این نشست  
گفت: تعهد ما به برجــام همچنان قاطعانه 
باقي مانده و حمایت از ثبــات منطقه اي در 
خط مقدم سياست ماست. وي در عين حال 
ادامه داد: تسليحات هسته اي ایران پيامدهاي 
فاجعه باري بر امنيت منطقــه و فراتر از آن 
خواهد داشت و برجام تنها وسيله موجود براي 

جلوگيري از این امر است.
وي افزود: ما همچنيــن به طور مکرر نگراني 

خود را از فعاليت گســترده ایران در منطقه 
ابراز داشته ایم. 

آلن گفت: ما تالش خود را براي اطمينان از 
اجراي سایر قطعنامه هاي شوراي امنيت كه 
انتقال اسلحه به بازیگران غيردولتي منطقه اي 
را منع مي كنــد، ازجملــه قطعنامه15۴6 
در عــراق، قطعنامــه1۷01 در لبنــان و 
قطعنامه۲۲16 در یمــن، مضاعف خواهيم 
كرد. وي مدعي شــد: ما همچنين اطمينان 
حاصل خواهيم كــرد كه مفــاد باقيمانده 
قطعنامه۲۲31، به ویژه محدودیت هاي برنامه 
موشك بالستيك ایران به شدت اجرا مي شوند.

نماینده انگليس در سازمان ملل متحد ادامه 
داد: ما از انقضــاي قطعنامه۲۲31 مربوط به 
محدودیت هاي تسليحاتي متعارف پشيمان 
هستيم. بنابراین به همکاري هاي امنيتي خود 
با متحدان و شــركا ادامه خواهيم داد و براي 
یافتن راه حلي پایدار براي گسترش سالح هاي 

ایران تالش خواهيم كرد.
آلن گفت: ایران باید با سازوكار حل اختالف 
تعامل سازنده داشته باشد و تعهدات خود را در 
چارچوب توافق اجرا كند. این امر براي امنيت 

در سراسر خاورميانه بسيار مهم است.

   نماینده فرانسه: قطعنامه۲۲31 باید 
به طور كامل به وسيله همه كشورها اجرا شود

  وزیر خارجه چين: مسئله هسته اي ایران 
مسئله حائزاهميتي براي امنيت منطقه است

 مهرتأیيد شوراي امنيت
 بر پایان تحریم تسليحاتي

مهم نيست در انتخابات آمریكا چه كسي پيروز شود
رئيس جمهور در بخشی از سخنان خود در جلسه هيأت دولت  با تأكيد بر اينكه امروز با قاطعيت مي توانيم تالش هاي آمريكا عليه 
ملت ايران را شكست خورده توصيف كنيم، گفت: براي جمهوري اسالمي ايران به هيچ وجه مهم نيست كه چه كسي در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا پيروز شود، چرا كه هر دولتي در آمريكا بر سر كار بيايد، مجبور است در برابر ملت ايران تسليم شود. ث

مک

بزرگ ترین دستاورد
نالدي پاندور، وزير خارجه آفريقاي جنوبي ســخنران ديگري بــود كه برجام را 
بزرگ ترين دستاورد ديپلماسي و برنامه اي جامع براي كنترل برنامه هسته اي ايران 
خواند. نمايندگان هيأت هاي اروپايي نيز در سخنراني خود برجام را به عنوان يك سند 
بين المللي مورد تأكيد و حمايت قرار دادند؛ ازجمله نماينده فرانسه كه گفت: فرانسه 
از حمايت شوراي امنيت از برجام در ماه هاي آگوست و سپتامبر استقبال مي كند. 

قطعنامه۲۲3۱ بايد به طور كامل به وسيله همه كشورها اجرا شود.
دوريويه در ادامه ســخنان خود با اشــاره به انقضاي تحريم تسليحاتي متعارف 
سازمان ملل عليه ايران، مدعي شد كه پايان اين تحريم بدان معنا نيست كه تمامي 
محدوديت هاي تسليحاتي ايران پايان يافته باشد. او گفت: تحريم تسليحاتي اروپا 

عليه ايران و محدوديت هاي موشكي برجام تا اكتبر۲0۲3 پابرجا خواهند بود.

ث
مک

  شليك هاي پدافندي
 ارتش و سپاه در رزمايش

رزمایش مشترك تخصصي پدافند هوایي مدافعان 
آســمان والیت99 از روز چهارشــنبه با حضور دفاعی

ارتش و سپاه شــروع شد. گســترش و استقرار 
سامانه هاي بومي موشکي، راداري، اطالعات شناسایي، جنگ 
الکترونيك و سامانه هاي ارتباطي بخشــي از برنامه هاي این 
رزمایش هستند. در روز اول رزمایش پس از كشف و شناسایي 
پرنده هاي بدون سرنشين دشــمن فرضي در ارتفاع متوسط و 
ورود آنها به منطقه رزمایش، اهداف به سامانه هاي بومي مرصاد 
نيروي پدافند هوایي ارتش و طبس نيروي هوافضاي سپاه از 
سوي شبکه یکپارچه پدافند هوایي واگذار شد كه اهداف مورد 
اصابت این سامانه ها قرار گرفتند. سامانه هاي بومي سوم خرداد 
نيروي هوافضاي سپاه و 15خرداد نيروي پدافند هوایي ارتش 
هم با موفقيت اهداف واگذاري توسط شبکه یکپارچه پدافند 

هوایي كشور را سرنگون كردند.

مذاكره درباره اروند با هيأت عراقي
 هيأت هاي ایران و عراق دیروز به ریاست محسن بهاروند 

معاون حقوقي و بين المللي وزیر امورخارجه و عبدالکریم دريچه
هاشــم قائم مقام وزیر امورخارجه عراق در تهران دیدار و 
گفت وگو كردند. این دیدار در راستاي اجرایي كردن تفاهمات مندرج در 

بيانيه سران ۲كشور در سال139۷ در مورد اروند رود برگزار شد. 

ميهمان ويژه مجلس
 سردار حسين اشــتري فرمانده نيروي انتظامي به 

 مناســبت هفته نيروي انتظامي دیروز ميهمان ویژه عكس خبر
مجلس بود. در این جلسه ســردار اشتري خواستار 
تصویب قوانين حمایتي و اعتباري از مأمــوران فداكار ناجا و رفع 

دغدغه هاي معيشتي آنها شد.

 انتقاد از نحوه تصميم گيري در جلســات 
 كافه 

غيرعلنيمجلس
سيدكاظم دلخوش اباتري در نشست علني  

دیروز مجلس در قالب تذكري گفت: ســتاد ملي مقابله با 
كرونا در حال فعاليت است، اما مشکالت روزبه روز افزایش 
مي یابد. قرار بود نشستي به صورت غيرعلني برگزار شود كه 
در آن نحوه تامين مواد ضدعفوني كننده، ماســك و نحوه 
پيشگيري از ابتال به بيماري كرونا و مشکالتي كه در شرایط 
شــيوع این بيماري براي بخش هاي مختلف ایجاد شده، 

مورد بررسي قرار گيرد، اما تاكنون این نشست برگزار نشده 
است. به گزارش خانه ملت، نماینده صومعه سرا تأكيد كرد: 
البته جلسات غيرعلني به این صورت برگزار مي شوند كه 
رئيس مجلس در مورد مشکالتي كه همگان از آن اطالع 
دارند توضيحاتــي را ارائه مي دهد و در پایــان هم گفته 
مي شود براي بررسي آنها با تعدادي از وزرا نشستي برگزار 
خواهد شد و ۲90نماینده كه براساس قانون نماینده كل 
ملت هستند به هيچ عنوان در جریان این تصميم گيري ها 

قرار ندارند.
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محمود مواليي
خبر نگار

رفت وروب هــاي شــبانه روزي براي 
د اشــتن شــهري پاكيزه به د ستان گزارش

پاكبان ها صــورت مي گيرد . روزهاي 
گرم تابستان يا شب هاي سرد  زمســتان و د ر د وره 
ســخت و مرگباركرونا هم فرقي نمي كند ، آنها افراد  
زحمتكشي هستند  كه وظيفه تميز كرد ن پايتخت را 
به عهــد ه د ارند ؛ بي اد عــا و پرتالش. اغلــب از نظر 
رهگذران د ور مي مانند  و گويي د يد ه نمي شوند . د ر 
حالي  كه كالنشــهر تهران با جمعيتي به وســعت 
چند ين شــهر، نياز به رفــت وروب مــد اوم د ارد ؛ 
جمع آوري زباله هايي كه د ر سطح شهر رها مي شوند ، 
بازگشايي مسير فاضالب هاي شهري كه گاه مسد ود  
مي شوند  و جمع آوري برگ هاي زرد  پاييزي كه د ر 
معابر د يد ه مي شــود .  د ر يك نگاه اجمالي مي شود  
فهميد  كه 14هزار پاكباني كه عهد ه د ار تميز كرد ن 

شهر هستند ، زحمتكشان واقعي هستند .
اكنون بــه انتخاب مرد م و شــهرد اري هاي مناطق 
30نفر از پاكبانان نمونه شــهر انتخاب شد ه  اند  تا از 
اين به بعد  به عنوان همياران كاپ و سفيران فرهنگي 
سازمان به شهروند ان آموزش هاي پسماند ي د هند . 
البته شــيوع بيماري كوويد -19 اجــازه ند اد  روز 
گذشــته از هر 30پاكبان برگزيد ه تقد ير شود ، اما 
شــهرد ار تهران از ۵نفر از اين افراد  به نمايند گي از 
تمام مرد م شــهر، تقد ير كرد  تا اهميت فعاليت شان 
د ر شهر بيشــتر نمود  پيد ا كند ؛ به خصوص آنجا كه 
پيروز حناچي خطــاب به پاكبان ها گفت: »شــما 
نقطه آخر خد مات شــهري به مرد م هستيد  و وقتي 

مرد م از شما راضي باشند ، يعني از ما راضي هستند  
و بابت زحمات تان تشــكر مي كنم و به نمايند گي از 
همه شهروند ان از شما كه به پاك بود ن شهر كمك 
مي كنيد ، تشــكر ويژه د ارم.« او به فرايند  برگزيد ه 
شد ن آنها توسط مرد م اشاره كرد  و اد امه د اد : »شما 
از سوي مرد م انتخاب شد ه ايد  و مرد م از شما راضي 
هســتند  و اين مهم ترين اتفاق بــود ه و خيلي مهم 
اســت كه همكاران ما مورد  اعتماد  مرد م باشــند  
و مرد م قد ر زحماتشــان را بد انند . د ر اين شــرايط 
كرونايي مسئوليت شما د ر پاكيزه نگه د اشتن شهر 
مضاعف و نظافت د ر د وره كرونا سخت تر است. من به 

نمايند گي از شهرد اري تهران از شما تشكر مي كنم.« 
شهرد ار تهران د ر حاشيه مراســم تقد ير از پاكبانان 
گفت: »اين افــراد  منتخب مرد م هســتند  و مرد م 
كســاني را انتخاب كرد ه اند  كــه از كار آنها راضي 
بود ند . اما اين حركتي نماد ين براي تقد ير از زحمات 
آنهاســت كه كشــور را پاكيزه مي كنند .« او د رباره 
برنامه هاي شــهرد اري براي حوزه پســماند  عنوان 
كرد : »برنامه هايي كه شــهرد اري د ر حوزه پسماند  
د ارد ، بد ون كمك مرد م به جايي نمي رسد . همكاران 
من د ر مد يريت پســماند  تالش مي كنند ؛ از لحظه 
توليد  زباله، تفكيك آن آغاز مي شود  تا حد اقل زباله 

به آراد كوه برسد  و حد اقل پسماند ي كه به آراد كوه 
هم مي رود ، د فن مي شود  و بقيه زباله ها بازيافت شد ه 
يا براي توليد  برق سوزاند ه مي شود . اين فرايند  را با 

كمك مرد م مي توان اجرا كرد .« 

سالمت پاكبان ها مد ام بررسی مي شود 
حناچي د رباره حفظ سالمت پاكبانان هم گفت: »به 
هر صورت ابزار كار الزم كه معمــوال پاكبانان براي 
كار به آن نياز د ارند  د ر اختيارشــان قرار د اد ه شد ه 
و سالمتشــان توسط شركت شهر ســالم به صورت 
د وره اي چك مي شود  و تمهيد ات رفاهي براي آنها 
د رنظر گرفته شد ه است. تالش شد ه كه حقوقشان 
هم د ر اين شرايط سخت به موقع پرد اخت شود  و اگر 
بود جه كم باشــد  باز هم د ر اين بخش د ر پرد اخت 
كوتاهي نمي شود .« د ر ابتد اي اين مراسم، صد رالد ين 
عليپور، رئيس ســازمان مد يريت پســماند  به ارائه 
گزارشــي از نحوه انتخاب اين پاكبانان پرد اخت و 
ياد آور شد : »اين پاكبانان توســط مرد م محل طي 
فرايند ي انتخاب شــد ه اند  و پاكباناني هســتند  كه 
اهالي محل از آنها راضي بود ه اند .« او د ر عين حال از 
شهرد ار خواست كه د ستور الزم براي ارائه كارت مترو 

به پاكبانان را فراهم كند .
همچنين مجتبي يزد اني، معاون خد مات شــهري 
شــهرد ار تهران نيز د ر اين مراســم گفت: »حفظ 
ســالمت پاكبانان د ر شــرايط كرونايي د ر اولويت 
ما بود ه اســت و د ر اين زمينه امكانــات الزم را د ر 
اختيارشــان قرار د اد ه ايم. خيلي تأكيــد  د اريم كه 
نيروها د ر محالت ثابت باشند ؛ به اين شكل هم عالقه 
د وستان به محيط بيشتر شــد ه و هم مرد م به آنها 
وابسته مي شوند . د ر پرد اخت حقوق اين عزيزان هم 

تالش كرد ه ايم منظم پرد اخت كنيم.« 
د ر اين مراســم، يكي از پاكبانان با اشاره به اجراي 
طرح كاپ، گفت: »مرد م با مــا د ر اين طرح جد يد  
همكاري مي كنند . اين طرح باعث شــد ه كه مقد ار 
پسماند  مرد م هم كم شود  و مرد م با ما خيلي خوب 
رفتار مي كنند  و آنقد ر د ر محالت به ما اعتماد  د ارند  
كه وقتي مسافرت مي روند ، كليد  خانه هايشان را به 
ما مي ســپارند .« يكي د يگر از پاكبانان گفت: »من 
براي اينكه مسير هاي زياد ي را پياد ه طي مي كنم، 
يك د وچرخه تهيه كرد ه ام و از آن استفاد ه مي كنم.« 
يكي از پاكبانان نيز از مرد م خواست د ر اين شرايط 
كرونايي د ر منــزل بمانند . او گفت:»بيشــتر مرد م 
جلوي نانوايي ها و سوپرماركت ها د ستكش و ماسك 
خود  را زمين مي اند ازند . وقتي به آنها تذكر مي د هيم 
عذرخواهي مي كنند  و مي گويند  كه حواسشان نبود ه 
است.« د ر پايان مراسم، شهرد ار تهران تقد يرنامه و 

هد ايايي به پاكبانان منتخب مرد م اهد ا كرد .

زينب زينال زاده
خبر نگار

رفع اختالفات و مشكالت به شــيوه ريش سفيد ي 
قد مت د يرينه د ارد . د ر گذشته بزرگان فاميل حكم شوراياري

قاضي د اشتند  و حرفشــان براي همگان حجت بود . 
مرد م بــه محض مواجهــه با مشــكالت حتي خانواد گي ســراغ 
ريش ســفيد ان مي رفتند  و موضوع با پاد رميانــي آنها حل و فصل 
مي شــد . همين رويه د ر جامعه مد رن شهرنشيني امروز به شكل 
د يگري نمود  پيد ا كــرد ه اســت. شــوراياران د ر حقيقت همان 
ريش سفيد ان و معتمد ان مرد م هســتند  كه توسط اهالي محالت 
انتخاب مي شوند  و پس از ورود شان به نهاد  شوراياري چون گوشي 
د ر محله ها حرف ها و د رد د ل هاي اهالي را مي شنوند  و مانند  چشم 
مشــكالت را مي بينند  و چون زبان گويا آنها را به مسئوالن منتقل 
مي كنند . 20سال از فعاليت ريش سفيد گونه شوراياران د ر محله ها 
مي گذرد  و مرد م همچنان خواهان حضور و فعاليتشان د ر محالت 
هستند  اما د رپي شكايت ســازمان بازرسي كل كشور د رخصوص 
قانوني نبود ن انتخابات شوراياري د ر محله ها، اين نهاد  مرد مي د چار 

چالش شد ه است.
شوراياري، نهاد  مرد مي است كه شــكل گيري آن به سال1379 
برمي گرد د  و د ر مد ت 2د هه فعاليت ۵د وره انتخابات برگزار شــد ه 

اســت؛ انتخاباتي آزاد  با حضور اهالي محله ها. مرد اد  سال گذشته 
وقتي قرار بود  پنجمين د وره انتخابات شــوراياري برگزار شــود ، 
ناصر سراج، رئيس سابق ســازمان بازرسي كشور از نحوه برگزاري 
انتخابات شوراياري ها به د يوان عد الت اد اراي شكايت كرد  و هيأت 
عمومي د يوان عد الت اد اري با حضور نمايند گاني از د ولت و شوراي 
اسالمي شهر تهران، شــوراي عالي استان ها و سازمان بازرسی كل 
كشــور موضوع را بررسي كرد  و د رنهايت جلســه با اكثريت آرای 
قضات، رأي به ابطال مقررات مربوط به برگزاري انتخابات شوراياري 
محالت شــهر تهران د اد . با همين شــكايت انتخابات مرد اد  سال 
گذشته برگزار نشد  و نهاد  شــوراياري د چار چالش شد . اعتراضات 
شوراياران از يك سو و گاليه شــهروند ان از سوي د يگر سبب شد  
شــهرد ار تهران شــخصا به موضوع ورود  كند  و با حمايت معاونت 
حقوقي رياست جمهوري، د وره پنجم با يك ماه تأخير برگزار شد  و 
اعضاي شوراياري محالت انتخاب شد ند . چالش ايجاد شد ه جايگاه 
شــوراياران را تضعيف كرد . 1۵ ماه از فعاليت نه چند ان گســترد ه 
شوراياران د ر محله ها گذشت تا اينكه تصميم گرفتند  نمايند ه اي 
را انتخاب و حرف هايشان را كه بيشتر رنگ و بوي گاليه د اشت به 
گوش شهرد ار تهران برسانند . سيد وحيد  مقد م عهد ه د ار اين كار شد  
و د ر جلسه اي كه شهرد ار تهران و رئيس شوراي اسالمي شهر تهران 
حضور د اشتند ، پوشه اي مملو از كاغذهايي با امضای شوراياران را 
روي ميز گذاشت و گفت: »معتمد اني كه همواره گره گشاي مرد م 

بود ند  حاال خود  به د نبال گوش شــنوايي هستند  تا د رد هايشان را 
بگويند  و به د نبال مرهمي براي التيام جراحت هاي اين نهاد  مرد مي 

هستند .« 
به  گفته مقد م، شوراياران پس از 2د هه فعاليت مورد  بي مهري قرار 
گرفته اند ؛ » برخي مد يران شهري ســليقه اي با اعضاي شوراياران 
برخورد  مي كنند . مد يران برخي از مناطق تعامل خوبي با شوراياران 
د ارند  اما برخي از مد يران كه تعد اد شان كم نيست تعامل كمتري 
د ارند  يــا اصال تعامل ند ارنــد . حتي به صراحــت مي گويم برخي 
خواستار منحل شد ن شوراياري هستند  و مسئوالنش براي محقق 
شد ن اين كار به شد ت تالش مي كنند  كه البته جاي تأسف د ارد .« 
مقد م خطاب به شــهرد ار تهران گفت: »تــورق عملكرد  مد يران 
شهري و اجرايي د ر مناطق قطعا نشان مي د هد  مد يراني موفق بود ه 
و هستند  كه تعامل خوبي با رابطين و اعضاي شوراياري د اشته اند . 
بنابراين د اشتن تعامل خوب با مد يران شهري د ر راستاي كاهش 

مشكالت محله ها و اهالي، د رخواستی غيرمنطقي نيست.«
تعطيلي جلســات و بازد يد هــاي محلي كه با حضور شــوراياران 
انجام مي شد ، موضوع د يگري اســت كه نمايند ه شوراياران به آن 
اشاره كرد : »د ر د وره هاي قبل جلسات مستمر و منظمي با حضور 
شوراياران و مد يران شهري برگزار مي شد  و د رنهايت نتايج خوبي 
به د ســت مي آمد  اما د ر د وره پنجم و البته به د ليل كرونا جلسات 
تعطيل و حتــي بازد يد هــاي ميد اني محله ها هم بــد ون حضور 

شوراياران انجام مي شود .«

پيگيري مشكل شوراياران د ر مجلس
پيروز حناچي، شــهرد ار تهران امــا د ر برابر اعتراضــات با صبر و 

طمأنينه گفت: »انتخابات د وره پنجم به لحاظ قانوني نبايد  برگزار 
مي شــد  و به رغم فشــارهايي كه بود ، پيگيري كرد يم و با حمايت 
معاونت حقوقي رياســت جمهوري، انتخابات چون د وره هاي قبل 

برگزار شد  و مرد م پاي صند وق هاي رأي رفتند .«
حناچي اد امه د اد : »موضوع شكايت مطرح شــد ه توسط سازمان 
بازرسي كل كشور، مربوط به اين است كه شوراياران جايگاه قانوني 
محكمي ند ارند  و اين موضوع د ر مجلس قابل پيگيري است و ما هم 

د ر اين زمينه تالش مي كنيم.«
به گفته حناچي اكنون كميسيون مد يريت شهري مجلس 100عضو 
د ارد  كه همگي ســابقه كار و حضور د ر شهرد اري و شوراي شهر را 
د ارند : »بنابراين مي توان از اين فرصت اســتفاد ه كرد  و موضوع را 

قانوني پيگيري كرد  و به نتيجه مطلوب رساند .«

اعتماد  شورا به شوراياري
محسن هاشمي، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران هم د ر واكنش 
به گاليه شــوراياران مبني بر كمرنگ شد ن تعامل اعضاي شوراي 
اسالمي شهر تهران با منتخبان مرد م گفت: »اعتماد  به شوراياري 
د ر شوراي شــهر بود ه و هست. مي پذيرم شــكايت د يوان كشور و 
پيش آمد ن چالش انتخابات شوراياري، جايگاه شوراياران را تضعيف 
كرد ه، اما اين خواسته اعضاي شورا نبود ه و نيست. به هر حال بحث 

قانوني بود ن انتخابات مطرح است كه قطعا بايد  پيگيري شود .«
او به برگزاري جلســات با رئيس مجلس اشاره كرد  و گفت: »براي 
رفع چالش پيش آمد ه جلساتي با محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس 
د اشــته ايم و اميد واريم قانون انتخابات شوراياري هم مانند  قانون 
مجلس محكم شود  و چالش پيش آمد ه را به اين شكل رفع كنيم.«

مد يركل امور ايثارگران شهرد اري تهران از رضايت 
حد اكثري خانواد ه شــهد ا و ايثارگــران از عملكرد  ايثارگري

شهرد اري خبر د اد . به گزارش همشهري، شهرد اري 
تهران د ر خد مت رســاني بــه جامعه ايثارگري رتبه نخســت را 

به د ست آورد . 
رضا جاللي با بيان اينكــه اد اره كل امور ايثارگران شــهرد اري 

تهران همواره د ر راســتاي اعتالي نام شــهيد  و تكريم خانواد ه 
شهد ا كوشيد ه اســت، خد مت به خانواد ه شــهد ا و ايثارگران را 
بزرگ ترين افتخار خاد مين شهد ا د ر شهرد اري د انست و گفت: 
»رضايت جامعه ايثارگري از اقد امات به انجام رسيد ه سبب شد  
تا اد اره كل امور ايثارگران شهرد اري تهران براي د ومين  بار پياپي 
موفق به كسب رتبه نخست د ر امر خد مت رساني به خانواد ه شهد ا 

و جامعه ايثارگري شود  كه اين مهم جز با تالش جهاد ي، خالصانه 
و بي منت خاد مان شهد ا د ر اد اره كل ميسر نشد .« او اعالم كسب 
رتبه نخست خد متگزاري شهرد اري تهران به ايثارگران د ر ميان 
وزارتخانه ها و د ستگاه هاي اجرايي از سوي د بير شوراي مشاورين 
وزرا د ر حضور معاون رئيس جمهور و  رئيس بنياد  شهيد  كشور را 
پاسخ عملي شــهرد اري تهران به برخي معاند ان و حاشيه سازان 
عنوان كرد  و ياد آور شــد : »عد ه اي بــا بزرگ نمايي حذف تعد اد  
انگشت شماري تابلوي شهيد  د ر معابر شــهري كه آن هم تنها 
به د ليل نوسازي آن بود ، د رصد د  تخريب چهره مد يريت شهري 
نزد  افكار عمومي بود ند  و امروز كسب اين رتبه كه به د نبال رضايت 
حد اكثري خانواد ه شهد ا از عملكرد  شهرد اري تهران بود ه حقيقت 

را آشكار ساخت.« 
او د ر اد امه بازد يد  مستمر، پايش سالمت، ويزيت رايگان پزشكي 
و د ند انپزشكي، ارجاع به مراكز تحت پوشش شهرد اري، برگزاري 

كارگاه هاي مشــاوره و روانشناســي، برپايي تورهاي تفريحي، 
گرد شــگري، اجراي جشــن زاد روز والد ين و همســران شهد ا، 
تخصيص تسهيالت حمايتي، توزيع بسته هاي غذايي، بهد اشتي و 
سالمت محور و واريز وجوه نقد ي د ر مناسبت هاي ملي و  مذهبي 
را به عنوان بخشي از خد مات اد اره كل امور ايثارگران شهرد اري 
تهران ياد  كرد  و ياد آور شد : »برگزاري بيش از 3۵2ياد واره شهيد  
د ر سطح محالت شــهرد اري تهران و انتشــار 3۵2جلد  كتاب با 
محوريت بيان وصيتنامه، زند گينامه و خاطرات 30هزار شــهيد  
شهرد اري تهران بخشــي د يگر از اقد امات به انجام رسيد ه است 
كه جز با فعاليت جهاد ي خاد مين شــهد ا د ر اد اره كل و مناطق 
22گانه ميسر نشد ه است. كميت و كيفيت، 2مولفه مهم اجراي 
برنامه هاي مــد د كاري و فرهنگي د ر اد اره كل امــور ايثارگران 
شهرد اري تهران بود ه كه ان شاء اهلل با جد يت بيشتر د ر سال جاري 

تد اوم  خواهد  د اشت.« 

 د يروز شهرد ار تهران ميزبان پاكبان های نمونه 
به انتخاب شهروند ان بود  قدرداني از پاكبان های منتخب مردم

خبر

تحويل ۵۰د  ستگاه اتوبوس و 
ميني بوس به تهران تا 2هفته د  يگر

طبق اعالم مد  يرعامل شــركت واحد   اتوبوسراني تهران و حومه تا 
اواسط آبان امسال، 20د  ستگاه اتوبوس و 30د  ستگاه ميني بوس 
توسط شركت ايران خود  رو د  يزل به شهرد  اري تهران تحويل د  اد  ه 
مي شود  . به گزارش همشــهري، محمود   ترفع، مد  يرعامل شركت 
واحد   اتوبوسراني تهران و حومه د  رباره قرارد  اد   2۵0د  ستگاه اتوبوس 
و ميني بوس گفت: »طي بازد  يد   امروز و هفته هاي گذشته از خط 
توليد   ايران خود  رو و همچنين با توجه به تعهد   و تالش اين شركت، 
به نظر نمي رسد   كه مشكلي براي تحويل اتوبوس ها وجود   د  اشته 
باشد  . مرحله اول تحويل اتوبوس و ميني بوس ها شامل 20د  ستگاه 
اتوبوس و 30د  ستگاه ميني بوس است كه اواسط آبان ماه تحويل 
شهرد  اري تهران خواهد   شد  .« به گفته ترفع؛ 2۵0د  ستگاه اتوبوس 
و ميني بوس طبق قرارد  اد   طي ۵ ماه د  ر ۵مرحله تحويل شهرد  اري 
مي شــود  . او د  ر اد  امه د  رباره مالكيت اتوبــوس و ميني بوس هاي 
رزروي تهران، ياد  آور شد  : »مالكيت اتوبوس و ميني بوس هاي مورد   
استفاد  ه اين شركت با شهرد  اري تهران نيست. همچنين شركت 
اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي تهران تحت نظارت شهرد  اري يا 
شركت واحد   اتوبوسراني تهران هم قرار ند  ارد  .« مد  يرعامل شركت 
واحد   اتوبوســراني از برگزاري جلســاتي با معاونت حمل ونقل و 
ترافيك براي ضابطه مند   شد  ن فعاليت هاي اينچنيني خبر د  اد   و 
اضافه كرد  : »بايد   بر مسئله ايمني مسافران، معاينه فني اتوبوس و 
ميني بوس ها و... نظارت شود  . مي بايست سازوكار اجرايي صحيحي 
به ويژه براي ايمني مسافران و اتوبوس و ميني بوس اند  يشيد  ه شود  ؛ 
به بياني د  يگر بايد   چارچوب قانونمند  ي براي شركت هاي اتوبوس 

و ميني بوس رزروي تعيين شود  .« 

گفت وگو

حجت نظري، رئيس كميته ورزش شــوراي شهر 
تهران د  ر گفت وگو با همشهري مطرح كرد  :

ورزش بانوان نيازمند   نگاه ويژه
حضور زنــان د  ر عرصه هاي مختلف 
اجتماعــي، فرهنگــي، اقتصاد  ي، 
سياسي، علمي و حتي ورزشي، نشان 
مي د  هد   د  يگر چون گذشــته تفاوت 
زياد  ي ميان زن و مرد   نيست و »شعار 
برابري« د  ر شرف محقق شد  ن است. 
طي سال هاي اخير نام بانوان بسياري، بيش از گذشته د  ر ليست 
برترين هاي جهان جاي گرفته اســت كه بيش از همه د  ر حوزه 
ورزش مي توان به خواهران منصوري، نجمه خد  متي، زهرا نعمتي 
و... افتخار كرد  ؛ د  ختراني كه با وجود   تمام كمبود  ها از تالش د  ست 
نكشيد  ند   و د  ر نهايت روي ســكوي قهرماني ايستاد  ند  . شايد   
پشــتكار بانوان به خصوص د  ر حوزه ورزش، تلنگري باشد   براي 
مســئوالن و مد  يران د  ر حوزه هاي مختلف كه نگاه ويژه تري به 
بانوان د  اشته باشند   و براي رفع كمبود  هايشان تالش كنند  . براي 
گرفتن پاسخ كمبود  ها و اقد  امات مؤثر انجام شد  ه د  ر ورزش بانوان 
د  ر سطح شهر تهران با حجت نظري، رئيس كميته ورزش شوراي 
اسالمي شهر تهران به مناسب هفته تربيت بد  ني گفت وگو كرد  يم.

به نظر مي رسد   د  ر توزيع امكانات ورزشي تهران، بحث 
برابري زنان و مرد  ان رعايت نشد  ه است؟ اين موضوع را قبول د  اريد  ؟

متأسفانه د  ر د  وره هاي قبل و طي چند  ين سال موضوع همينطور بود   كه 
شما د  ر سؤال مطرح كرد  يد   و مد  يريت شهري به ورزش مرد  ان بيشتر توجه 
د  اشته و سند   بند  ه بود  جه اي است كه به اين كار اختصاص د  اد  ه شد  ه است.
 شوراي پنجم براي توزيع عاد  النه امكانات ورزشي چه 

اقد  اماتي انجام د  اد  ه است؟
شوراي پنجم از زمان آغاز فعاليتش تاكنون توجه ويژه اي به 2 موضوع مهم 
د  اشته است؛ اول توسعه ورزش همگاني. سازمان ورزش شهرد  اري هم 
اقد  امات مهمي را براي اين منظور انجام د  اد  ه؛ مثل كليپ ها و توصيه هاي 
ورزشي د  ر خانه د  ر فضاي مجازي و سايت اين سازمان به د  ليل شيوع كرونا 
و افزايش تعد  اد   د  ستگاه هاي ورزشي د  ر بوستان ها. اخيرا هم كه اجراي 
طرحي براي استقرار مربيان ورزشي د  ر بوستان ها آغاز شد  ه تا روش هاي 
صحيح نرمش و ورزش را به شهروند  ان آموزش د  هند  . موضوع د  ومي كه 
بسيار به آن تأكيد   د  اشتيم، رعايت عد  الت بود  . اينكه بتوانيم شرايطي را 
فراهم كنيم كه زنان هم بتوانند   از امكانات و فضاهاي ورزشي متعلق به شهر 
و شهرد  اري استفاد  ه كنند   و د  ر همين راستا هم د  ر برنامه سوم توسعه شهر 
تهران بر افزايش سرانه ورزشي بانوان تأكيد   شد   و حتي بود  جه اختصاصي 

ورزش مرد  ان و زنان د  ر شهر را با هم برابر كرد  يم.
 چرا د  يگر طرح خيابان ورزش پيگيري و اجرا نمي شود  ؟

يكي از نمود  هاي توســعه ورزش همگاني، اجراي طرح خيابان ورزش 
است كه با استقبال زياد  ي هم مواجه شد  ، اما برگزاري برنامه هاي مرتبط 
با خيابان ورزش، منجر به كاهش فاصله گذاري فيزيكي مي شــود  . به 

همين خاطر شيوع كرونا باعث شد  ه تا موقتا اجراي آن  متوقف شود  .
بانوان د  ر مناطق جنوبي تهران از امكانات ورزشــي 
كمتري برخورد  ار هستند  . برنامه اي براي رفع اين كمبود   پيش بيني 

شد  ه است؟
اين مسئله صرفا مختص بانوان نيست و متأسفانه سرانه هاي ورزشي د  ر 
جنوب تهران كمتر از مناطق د  يگر است و اين كمبود   د  ر مناطق 16، 18، 
19 و... به طور عيني مشاهد  ه مي شود  . براي رفع اين كمبود   چند   اقد  ام د  ر 
د  ستور كار قرار گرفت؛ اول پروژه هايي براي ساخت اماكن ورزشي تعريف 
شد   كه بخشي از آنها د  ر مراحل پاياني است. د  وم پروژه هاي قد  يمي تكميل 
و به اتمام رسيد  ند   و سوم هم فضاهاي ورزشي  بازسازي و مرمت شد  ند  . 
عالوه بر آن، طي 3سال يعني از آغاز ســال96 تا پايان سال98 اماكن 
ورزشي شــهرد  اري تهران هيچ گونه افزايش قيمتي ند  اشته اند   كه اين 
موضوع به ويژه د  ر مناطق جنوبي و كمتر برخورد  ار شهر تهران تأثير زياد  ي 
د  ر ميزان استفاد  ه از اين اماكن د  اشته است. عالوه بر كارهاي انجام شد  ه، 
فضاهاي ورزشــي ويژه بانوان و زنان هم فعال هستند  ، ازجمله بيش از 
۵0مركز ورزشي الزهرا كه خد  مات خوبي هم به بانوان ارائه مي د  هد   و اغلب 

اين مراكز د  ر جنوب تهران قرار د  ارند  .
 بانوان سالمند   قطعا براي د  اشتن زند  گي شاد   نياز به برنامه 

ورزشي د  ارند  . د  ر اين مورد   تد  ابيري اند  يشيد  ه شد  ه است؟
د  ر اين مورد   هم بود  جه اي را به ترويج ورزش د  ر ميان ســالمند  ان اعم از 
زنان و مرد  ان اختصاص د  اد  ه ايم كه براساس آن بايد   تجهيزات مخصوص و 

شرايط الزم براي اين عزيزان فراهم شود  .

 مد يرعامل سازمان مد يريت پسماند  د رباره تقد ير پاكبان هاي نمونه پايتخت  توضيحاتي را ارائه كرد . صد رالد ين 
عليپور د ر اين رابطه گفت: »رفت و روب روزانه 124كيلومترمربع از كالنشهر تهران به همت 14هزار پاكبان پرتالش 
پايتخت انجام مي شود . پاكبان هاي سازمان پسماند  شــهرد اري تهران از مهم ترين گروه هاي تالشگر د ر راستاي 
كنترل بهد اشت محيط به ويژه د ر روزهاي همه گيري ويروس كرونا د ر جامعه هستند  كه فعاليت هاي آنها با وجود  
اينكه د ر خط مقد م مقابله با كرونا هستند ، شايد  كمتر به چشم بيايد .« او اد امه د اد : »د ر راستاي تقد ير از زحمات 
و مخاطرات شبانه روزي اين تالشگران، سازمان مد يريت پسماند  موضوع انتخاب پاكبان نمونه شهر تهران را د ر 
تاريخ 2۳ ارد يبهشت ماه سال جاري د ر د ستور كار خود  قرار د اد .« عليپور با اشاره به شاخص هاي انتخاب پاكبان 
نمونه گفت: »برخورد اري از حســن معاشرت و سعه صد ر د ر ارتباط با شــهروند ان و همكاران، امانتد اري و حفظ 
بيت المال، خيرخواهي و كمك رساني به د يگران، رعايت مسائل ايمني و بهد اشتي، مشاركت مؤثر د ر موقعيت هاي 
بحراني، تشويق و ترغيب د يگران به حفظ پاكيزگي و نظافت شهر و... ازجمله مهم ترين شاخص هاي مد نظر جهت 
انتخاب پاكبان نمونه بود ه است.« او گفت: »اين انتخاب د ر 2 سطح مرد مي و مناطق صورت گرفته و سازمان مد يريت 
پسماند  پس از انتشار فراخوان »انتخاب پاكبان نمونه شهر تهران« د ر خرد اد ماه، پذيراي تماس هاي شهروند ان و 
شهرد اري هاي مناطق 22گانه براي ثبت مشخصات پاكبان هاي منتخب بود ه است.« عليپور افزود : »پس از بررسي 
همه موارد  ارسالي، ۳۰ پاكبان نمونه پايتخت انتخاب شد ند  كه به منظور رعايت موازين بهد اشتي به قيد  قرعه ۵ نفر 
از اين عزيزان د ر نخستين د وره انتخاب فصلي پاكبانان نمونه د يروز توسط د كتر حناچي، شهرد ار تهران تقد ير و 
تجليل شد ند . ضمنا د ر مراسمي د يگر ساير پاكبان هاي منتخب از سوي سازمان مد يريت پسماند  مورد  تقد ير قرار 

مي گيرند .« 

شاخص هاي انتخاب پاكبان نمونه 

براي د ومين سال پياپي صورت گرفت

 رتبه نخست شهرد اري تهران
 د ر خد مت رساني به جامعه ايثارگري 
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تالش براي قانوني شدن انتخابات شوراياران
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 اسامي
 5پاکبان نمونه

پاکبانان نمونه منتخب مناطق: 
منطقه  ۹: اسکندر آقامحمدی

منطقه ۱5: نجاتعلی بابایی
منطقه  ۱۶: محمد رضایی گزج

وندی: پاکبانان نمونه منتخب شهر
جلیل پناهی: منطقه ۱5

کتابعلی قاسمی: منطقه ۱۰
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یادداشت

 یكي از پيش شــرط هاي تحليل اقتصادي، وجود اطالعات شفاف است، 
اقتصاد ایران همواره از نبود شفافيت رنج برده است. حضور نوعي از مافياي 
سازمان یافته، ممزوج با دستگاه رسمي دولت، با رانت هاي گسترده، یكي 

دیگر از عوامل ساختاري در فرار اقتصاد از مسير شفافيت است.
همگام با اینها اقتصاد ایران در 40ســال گذشــته با پدیده تحریم هاي 
بين المللي گسترده شامل 3دسته تحریم؛ شوراي امنيت سازمان ملل و 
تحریم هاي اوليه و ثانویه ایاالت متحده روبه رو بوده كه 2مورد آخر به دليل 

سلطه دالر در مناسبات مالي از عمق و قدرت بيشتري برخوردار است.
این تحریم ها از 2جهت مي تواند مهم باشد، نخست اینكه تحریم  در 3دهه 
گذشته به عنوان یك عامل برونزا، ریل اقتصاد را به مسير دیگري رانده، 
مثال بارز این مهم گسترش صنعت ساخت وساز و ایجاد حاشيه سودهاي 
سرسام آور از راه داللي زمين و مسكن است تحليل این روند بدون توجه به 
چرایي و اصل ماجرا یعني تحریم ها امكان پذیر نخواهد بود. از سوي دیگر 
تحریم باعث شده فعاالن سياسي و اقتصادي در سطوح مختلف، براي در 
امان ماندن از خطر تنبيه تحریم كنندگان، به نوعي از عدم شفافيت مضاعف 
در ارائه اطالعات اقتصادي روي آورند. در نتيجه در زمان بروز اختالالت 
عملكردي، مانند كمبود یك محصول خــاص، نظام مدیریت اقتصادي 
به دليل ارائه نشدن شــفاف اطالعات، درباره دالیل و چگونگي این نوع 
كمبود ها و نقطه سرآغاز آنها با نقصان و دشواري مواجه مي شود. ماجراي 
فرار از شفافيت آنچنان حاد، عميق و ســاختاري شده كه مثال در مورد 
قيمت خودرو و ارز با نوعي گنگي و بي برنامه بودن، ناشي از ارائه اطالعات 
غلط مواجه مي شویم. فرار از شــفافيت به خصوص در دوره تحریم هاي 
اخير، در 3سال گذشته، با رشد روزافزوني روبه رو بوده كه البته اصلي ترین 
دليل آن شــيوه هاي جنگ اقتصادي تيم فعلي حاكم بر كاخ سفيد و اثر 
آن بر اقتصاد ایران است. تحریم هاي اعمال شده در دوره اوباما، به عنوان 
نمونه در حوزه نفت، آخرین حلقه زنجيره صنعت نفت را هدف مي گرفت، 
در نتيجه به عمد یا به سهو حفره اي براي دور زدن تحریم ها باز گذاشته 
شده بود اما در دوره فعلي، طراحان تحریم كل زنجيره صنعت و اقتصاد را 
با تقاطع گيري هاي اطالعاتي هدف گرفته اند. در نتيجه اعمال این نوع از 
تحریم ها، ماشين تحریم به طور خودكار با كسب هرنوع اطالعات جدید، 
نقاط تازه اي را مورد اصابت قرار مي دهد. به عنوان نمونه 2ســال پيش 
برخي اشخاص حقيقي و حقوقي؛ پس از مراجعه به امور بين الملل وزارت 
نفت و شركت نفتي نيكو و ارائه مدارك مورد نياز، درخواست خرید نفت و 
مشتقات نفتي را ارائه دادند اما این خریداران صوري، پس از آگاهي از مدل 
تسویه، نحوه حمل ونقل و روش صدور بيمه نامه ها، اطالعات كسب شده 
را در اختيار اوفك، یعني مسئول اعمال تحریم ها در وزارت خزانه داري 
آمریكا، قرار دادند. این اطالعات در نهایت به انســداد مســير صادرات 
نفت منجر شد هرچند این مســير دوباره باز طراحي شد اما به هرحال 

گرفتاري هایي براي مسئوالن فروش نفت ایران ایجاد كرد.
باید توجه داشت 3مكانيسم موجود در جنگ اخير تحریم ها، یعني آهسته 
بودن، شدید بودن و زنجيره اي بودن آن؛ به مرور كارگزاران اقتصاد ایران 
را در بخش هاي دولتي و حتي خصوصي به سوي فرار از شفافيت و پنهان 
كردن عمدي اطالعات و در بعضي اوقات ارائه داده هاي غلط و گمراه كننده 
سوق داده، موضوعي كه هرچند گریزناپذیر به نظر مي رسد اما به هرحال 

آثار منفي خود را بر اقتصاد ایران برجاي گذاشته است.

تحريم، ابهام و آشفتگي اقتصاد
رضا جاللي

كارشناس اقتصاد سياسي بين الملل

كساديدربازارخردهفروشي
آمارهاي معاونت اقتصادي و برنامه ریزي اتاق تعاون ایران تحت عنوان شامخ خرده فروشي از كسادي این صنوف در شهریور امسال حكایت دارد

كاهــش قــدرت خریــد خانوارها در 
دوره افــول قدرت ریــال و همچنين 
اوج گيري دوباره بحران كرونا و احتمال 
اعــالم محدودیت هاي مجــدد براي 
كســب وكارهاي خرد باعث شــده بازار خرده فروشــي وارد 
ركود سنگيني شود. به گزارش همشهري، آمارهاي معاونت 
اقتصادي و برنامه ریزي اتاق تعاون ایران تحت عنوان شــامخ 
خرده فروشي از كسادي این صنوف در شهریور امسال حكایت 
دارد؛ درحالي كــه گزارش هــاي قبلي این نهــاد از وضعيت 

خرده فروشي در مردادماه وضعيت اميدواركننده اي داشت.

نماي ركود در بازار خرده فروشي
طبق اعالم این نهاد، شــاخص شــامخ خرده فروشــي كه از 
37.5واحــد در تيرماه بــه 51.19واحد در مــرداد افزایش 
یافته بود، بار دیگر در شــهریور به زیر 50واحد سقوط كرده 
و به 38.78واحد رسيده اســت. با توجه به اینكه در شاخص 
شــامخ، اعداد پایين تر از 50واحد به مفهوم ركود و انقباض و 
ارقام باالتر از 50، نشانگر رونق و انبساط است؛ رسيدن شامخ 
خرده فروشــي به 38.78واحد به  معناي بازگشت انقباض و 
ركود به این بخش است. براساس آمارها، در شهریور، شاخص 
موجودي مواداوليه بخش خرده فروشــي بــا 43.88واحد، 
بيشترین ميزان در بين 5مؤلفه اصلي شامخ بوده و شاخص 
ميزان سفارش هاي جدید مشتریان با 33.67 واحد كمترین 
مقدار را داشته است. در این ميان شــاخص سرعت انجام و 
تحویل سفارش به 30.7واحد رسيده كه نشان دهنده ركود 
واحدهاي خرده فروشــي و بدترشدن وضعيت فروش آنها در 

شهریور نسبت به مردادماه است.

عوامل ركود و كسادي
برآوردها حاكي از این است كه در آخر تابستان امسال عواملي 
نظير كاهش قدرت خرید مردم متأثر از نوســان قيمت ارز، 
كاهش قدرت پول ملــي، اوج گيري مجدد بحــران كرونا و 
همچنين احتمال اعالم محدودیت هاي مجدد كسب وكارهاي 
خرد باعث شده بخش خرده فروشــي در اقتصاد ایران دوباره 

وارد ركود شود و حركت شامخ خرده فروشــي از 51.19 در 
مردادماه به 38.78 در شهریورماه، بازتاب همين افزایش ركود 

كسب وكارهاي این حوزه است.
در این شرایط به  نظر مي رسد سياستگذاران باید براي خروج 
از ركود بازار و پيشــگيري از بحران بيكاري در صورت تداوم 
وضعيت تعطيلي واحدها، نســبت به تدوین سياســت هاي 
تحریك تقاضا اقدامات عاجلي به عمل آورند. كاهش جدي 
شاخص ميزان فعاليت هاي انجام شده در بخش خرده فروشي 
در شهریورماه نسبت به  ماه قبل و همچنين كاهش شاخص 
سرعت انجام و تحویل ســفارش در این بخش بيانگر حركت 

شدید این بازار به سمت تعميق ركود است.
از سوي دیگر، افزایش شاخص موجودي محصول نهایي در 
انبار یا كارهاي معوق و ناتمام از 44.05 در مردادماه به 51.02 
در شــهریورماه بيانگر به فروش نرفتــن كاال به دليل كاهش 
قدرت خرید مردم است كه در صورت تحریك نكردن تقاضا 
عالوه بر افزایش هزینه انبارداري محصوالت، برخي كاالهاي 
فاسدشدني دچار مشكل خواهند شد. نكته دیگر اینكه با توجه 
به این شاخص انتظار مي رود توليد بخش خرده فروشي در  ماه 

آینده با كاهش ظرفيت اسمي توليدكنندگان مواجه شود.
شــاخص انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شــركت در  ماه 
آینده از 48.81 در مردادماه به عدد42.86 در شــهریورماه 
بيانگر اعتمادنكردن به ثبات اقتصادي كشــور و حس تزلزل 
فعاالن نسبت به آینده است كه متأثر از وضعيت اقتصاد كالن 
كشور و نبود ثبات در بورس و بازارهاي ارز و طالست و به ارائه 
طرح هاي علمي و مبتني بر عقالنيــت براي برون رفت از این 
مشكالت و بازگشت اعتماد عمومي نسبت به آینده اي روشن 
نياز دارد. همچنين در شهریور امسال شاخص ميزان استخدام 
و به كارگيري نيروي انساني در بخش خرده فروشي نسبت به  
ماه قبل با كاهش 21.24درصدي مواجه شده كه نشان دهنده 
ركود و تعطيلي واحدهاي خرده فروشــي و به تبع آن كاهش 

ميزان فروش كاال و محصوالت است.
از سوي دیگر شاخص ميزان ســفارش هاي جدید مشتریان 
16.81 و شاخص ميزان فروش كاالها و خدمات 11.84 نسبت 
به ماه قبل كاهش داشته كه در كنار كاهش 30.70درصدي 
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، به وخامت این بخش 

افزوده است.

كرونا بازار كار را خلوت كرد
ارزیابي نتایج طرح آمارگيري نيروي كار تابســتان1399 نشــان 
مي دهد به واسطه ركود، كسادي و محدودیت كسب وكارها در دوره 
كرونا، تمایل به كار كاهش پيدا كرده و جمعيت غيرفعال ایران نسبت 
به فصل مشابه سال قبل 2ميليون و311هزار نفر بيشتر شده است. 
به گزارش همشهري، براساس آمارهاي رسمي، تبعات اقتصادي و اجتماعي كرونا در تابستان 
امسال باعث شده یك ميليون و209هزار نفر از شاغالن و 417هزار نفر از بيكاران از بازار كار 

خارج شده و به جمعيت غيرفعال بپيوندند.

رشته هاي پررونق و كساد
با بررسي دقيق تر آمارهاي بازار كار ایران در تابستان امسال مشاهده مي شود كه در این فصل 
نسبت به تابستان پارسال از بين رشته فعاليت هاي 22گانه اقتصادي 3گروه »فعاليت هاي 
مالي و بيمه«، »ساختمان و فعاليت هاي اداري« و »خدمات پشتيباني« با افزایش جمعيت 
شاغل مواجه شده اند و سایر گروه هاي فعاليتي با كاهش جمعيت شاغل در دوره مورد بررسي 
مواجه شده اند كه بيشترین كاهش مربوط به 3گروه »فعاليت هاي خدماتي مربوط به تأمين 
جا و غذا«، »اطالعات و ارتباطات« و »هنر، ســرگرمي و تفریح« بوده است. آمارها نشان 
مي دهد در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته جمعيت شاغل بخش كشاورزي 
معادل 7.4درصد رشــد منفي و جمعيت بخش هاي صنعت و خدمــات به ترتيب معادل 

0.5درصد و 6.7درصد رشد منفي داشته اند.

از استان ها چه خبر
بررسي وضعيت بازار كار به تفكيك استان ها نيز نشان مي دهد در تابستان امسال 29 استان 
با كاهش نرخ مشاركت اقتصادي مواجه شده اند. بيشترین ميزان كاهش نرخ مشاركت در 
اســتان كهگيلویه و بویراحمد با 6.6درصد رخ داده و در مقابل بيشترین ميزان افزایش در 
نرخ مشاركت اقتصادي را استان هرمزگان با 2.6درصد تجربه كرده است. در تابستان1399 
نسبت به تابستان1398 نسبت اشــتغال به ميزان 2.4درصد كاهش یافته است و به جز 3 
استان لرستان، یزد و هرمزگان كه با افزایش نسبت اشــتغال در دوره مورد بررسي مواجه 
شده اند، سایر استان ها در این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش نسبت اشتغال 
را تجربه كرده اند. بيشترین نســبت اشتغال مربوط به اســتان هرمزگان با 43.9درصد و 
كمترین نسبت مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 30.6درصد است. همچنين نتایج 
نشان مي دهد در فصل تابستان1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، گرچه ميانگين نرخ 
بيكاري كشــور به ميزان یك درصد كاهش یافته؛ اما به طوركلي نرخ بيكاري در 15استان 
افزایش و در 14استان كاهش یافته است، در 2اســتان نيز نرخ تغيير نكرده است. در این 
فصل دامنه نرخ بيكاري 10.6درصد بوده و بيشــترین نرخ بيكاري به استان چهارمحال 
و بختياري با 16.3درصد و كمترین نرخ بيكاري به اســتان خراسان رضوي با 5.7درصد 

اختصاص داشته است.
بررسي ماتریس انتقال جریانات نيروي كار در فصل تابستان نشان مي دهد در این فصل، 
8.9درصد از جمعيت شاغل و 22.3درصد از جمعيت بيكار تابستان1398 از بازار كار خارج 
و غيرفعال شده اند. نتایج ماتریس انتقال نشان مي دهد: در فصل تابستان امسال نسبت به 
فصل مشابه سال قبل، بيشــترین جابه جایي ها در جمعيت غيرفعال كشور رخ داده است؛ 
به گونه اي كه در تابستان امســال 86.1درصد از جمعيت شاغل 10ساله و بيشتر تابستان 
پارسال همچنان شاغل مانده اند؛ اما 3.9درصد از آنها بيكار و 8.9درصد غيرفعال شده اند. 
همچنين رصد جمعيت بيكار 10ساله و بيشتر از این است كه در تابستان امسال 35.9درصد 
از بيكاران تابستان98 همچنان در تابستان امسال نيز بيكار مانده اند، 40.6درصد شاغل و 
22.3درصد از بازار كار خارج و غيرفعال شده اند. همچنين در تابستان امسال، 87.8درصد از 
كل جمعيت غيرفعال تابستان1398 همچنان غيرفعال مانده اند و فقط 10.6درصد از آنها 

وارد بازار كار شده اند كه از این ميزان 8.1درصد شاغل و 2.5درصد بيكار شده اند.

قيمت هر دالر آمریكا دیــروز دوباره 
رونــدي صعــودي را تجربــه كرد و 
3.5درصد نســبت به روز سه شــنبه 
گران تر شد. روند صعودي قيمت دالر 
البته تحت تأثيــر باالرفتن قيمت درهم امــارات بود كه روز 
گذشته با جهشي 7.7درصدي به محدوده 8هزار تومان رسيد.

به گزارش همشــهري، روند كاهش نــرخ دالر و درهم كه 
روز سه شــنبه همه را غافلگير كرد و پيام آور فروكش كردن 
انتظارات تورمي و فاصله گرفتن قيمت ها از ثبت ركورد جدید 
بود، تنها یــك روز دوام آورد و از عصر روز چهارشــنبه روند 
قيمت ها دوباره صعودي شد به گونه اي كه تا ساعت 16 دیروز 
هر دالر آمریكا در صرافي هاي مجاز 28هزارو500تومان بود 
و در معامالت فردایي دالر 28هزارو850تومان دادوستد شد.

تحليلگران بازار و اقتصاددانان پيش از این نســبت به ایجاد 
شوك غيرواقعي به بازار ارز هشــدار داده بودند، آنان بر این 
باور هستند كه نوسان شدید قيمت ها، ثبات بازار ارز و البته 
چشــم انداز تصميم گيري فعاالن اقتصادي را در خطر قرار 
مي دهد. آنها مي گویند بهتر است دولت دنبال ثبات در بازار ارز 
باشد و اجازه دهد تا قيمت در نتيجه عرضه و تقاضا به تعادل 
برسد. برخي كارشناســان برآورد كرده اند اگر جلوي رشد 
پایه پولي و نقدینگي گرفته شــود و بانك مركزي در اجراي 
سياست هاي پولي خود موفق شــود، این امكان وجود دارد 
كه نرخ ارز به وضع تعادلي، حتي به محدوده كمتر از 25هزار 

تومان هم برسد.

ماجراي نرخ واقعي
دیروز همزمان با تغيير نرخ ها در چهارراه اســتانبول، رئيس 
دفتر رئيس جمهور از دســتور رئيس جمهــور به رئيس كل 
بانك مركزي و مســئوالن ذیربط براي برنامه ریزي و تالش 
براي كاهش و واقعي كردن قيمت دالر خبر داد. رئيس دفتر 
رئيس جمهور گفت: قيمت هاي دالر در بازار واقعي نيست. باید 
تالش كنيم كاالهایي كه به همراه گران شدن ارز قيمت آنها 

باال رفت، قيمت واقعي خود را پيدا كند.
حاال اصلي ترین سؤال این اســت كه منظور دولت از قيمت 
واقعي دالر چيست؟ مهرماه سال97 بود كه محمود واعظي 
در حياط پاستور ظاهر شد و تأكيد كرد: قيمت ارز اصال این 
ارقام نيست و معتقدیم نرخ ارز از 7هزارو500تومان ارائه شده 
در سامانه نيما هم كمتر است. حاال این تازه ترین موضع گيري 
محمود واعظي است كه به نقل از رئيس جمهور درباره قيمت 
واقعي دالر آمریــكا نظر مي دهد. اما آیا مداخله سياســي و 
سياست هاي دستوري مي تواند ثبات را به بازار ارز برگرداند؟ 

بانك مركزي در تنگناي سياست
به گزارش همشهري، بانك مركزي همواره و به ویژه در روزهاي 
التهاب بازار ارز با سيگنال ها و فشارهاي سياسي دولتمردان 
مواجه مي شود تا به هر قيمت ممكن جلوي رشد قيمت دالر 
را بگيرد و حتي قيمت را بــه نرخ مطلوب دولت كاهش دهد 
درحالي كه سياست اصلي عبدالناصر همتي نه كاهش تصنعي 
قيمت ارز كه بازگرداندن تعادل به بازار است و به همين دليل 

دنده معكوس قيمت ها در چهارراه استانبول 
 بعدازظهر دیروز روند بازار ارز تغيير كرد و قيمت دالر 3.5درصد قد كشيد

بازار ارز

آمارها نشان مي دهد 
با وجــود آنكه بورس 
تهــران از 20مرداد 
تاكنــون وارد رونــد 
نزولي دامنه داري شده با این حال همچنان 
ميزان بازده 7 ماه بورس بيش از سایر بازارها 
بوده و سهامداران توانسته اند به طور متوسط 
175درصد بازده در بورس به دست بياورند 
البته ســكه تحت تأثير رشــد هاي افراطي 
یك ماه گذشته و تحت تأثير افزایش قيمت 
دالر، با 140درصد بازده به دومين دارایي 
براي جذب ســرمایه گذاران تبدیل شــده 

است.
به گزارش همشــهري، شــاید نزول بورس 
این روز ها خيلي ها را كالفه كرده باشــد اما 
نگاهي به آمار و ارقام نشــان مي دهد ميزان 
بازده بازار سهام در 7 ماه گذشته بيش از سایر 
بازارها بوده است. این ارقام تأیيد مي كنند كه 
نظریه كارشناسان درباره لزوم سرمایه گذاري 
بلندمدت در بورس نظریه درســتي است و 
سهامداران صبور با وجود نزول هاي دوره اي 
مي توانند در بلندمدت بازده بهتري نسبت به 

سایر بازار ها به دست بياورند.

8درصد افت در هر ماه
بررســي هاي آماري نشــان مي دهد بازار 
سهام در سه ماه گذشــته به طور ميانگين 
هر  ماه 8درصد افت كرده است. شاخص كل 

بورس تهران از ابتداي امسال تا پایان مهر ماه 
900هــزار واحد معادل 175درصد رشــد 
كرده است. این شــاخص كه بيانگر ميزان 
بازده ســرمایه گذاري در بورس اســت در 
ابتداي سال در محدوده 513هزار واحد بود 
اما در پایان مهر ماه با وجود 70روز نزول به 
یك ميليون و412هزار واحد رسيد. شاخص 
كل بورس تهران در روز 19مرداد ماه توانسته 
بود قله 2ميليون و100هزار واحد را هم فتح 
كند اما بعد از آن با نزول مواجه شد و از آن 
زمان تاكنون نزدیك بــه 700هزار واحد و 
به طور ميانگين در ماه هاي مرداد تا مهر ماه 

هر ماه 8درصد افت كرده است.
سود سكه و دالر

آمارهــا نشــان مي دهد قيمت هر ســكه 
طــرح جدیــد از ابتــداي ســال تاكنون 
8ميليون و520هــزار تومان رشــد كرده 
و از محــدوده 6ميليون و100هــزار تومان 
بــه 14ميليون و620هزار تومــان در پایان 
مهر ماه رسيده است. این ارقام نشان مي دهد 
ســرمایه گذاراني كه در ابتداي سال سكه 
خریده بودند توانسته اند ظرف 7 ماه نزدیك 
به 140درصد ســود كنند. اما رتبه ســوم 
پر بازده ترین بازار در 7 ماه گذشــته به بازار 
ارز اختصــاص دارد. طبق اطالعات موجود 
قيمت هر دالر آمریكا از اول امسال تاكنون 
دست كم 95درصد رشد كرده و قيمت آن 
از 15هزار تومان به 29هزارو100تومان در 

پایان مهر ماه رســيده است؛ قيمت هر دالر 
آمریكا در این مدت بيش از 14هزار تومان 

رشد كرده است.

مسكن جا ماند
در 7 ماه گذشــته اما بازار مســكن با وجود 
رشــدهاي عجيبش، از اول امسال تاكنون، 
در انتهاي جدول در مقایسه با سایر بازارها 

قرار گرفته است.
 هرچند همين حاال هم قيمت مســكن به 
قدري افزایش یافته كــه تقریبا خرید خانه 
براي اغلــب خانوارها تبدیل به رؤیا شــده 
اما وقتي ميزان رشــد قيمت مســكن را با 
بازارهاي طال و ارز مقایســه كنيم متوجه 

مي شــویم كه ميزان رشــد بازار مسكن با 
وجود رشــد حدود 10ميليون توماني اش 
در 7 ماه گذشته، كمتر از سایر بازارها بوده 
است. با وجود آنكه در مورد قيمت هاي پایان 
مهر اطالعات دقيقي در دســت نيست اما 
داده هاي موجود بيانگرآن است كه قيمت 
هر مترمربــع آپارتمان در شــهر تهران از 
ابتداي سال تاكنون 60درصد افزایش یافته 
و از 15ميليون و659هــزار تومان )مطابق 
اطالعات وزارت راه وشهرسازي( به محدوده 
25ميليون تومان در پایان مهرماه رســيده 
است. این رشد قيمت موجب شده متوسط 
قيمت یك آپارتمان 70متري در وسط شهر 

تهران به مرز 2ميليارد تومان برسد.

مقايسه بازده بازار ها در 7 ماه گذشته
درصد تغييرمقدار تغييرپايان مهرابتداي سالبازار

5129011412300899399175.36بورس )واحد(
6100000146200008520000139.67سكه )تومان(
14900291001420095.30دالر )تومان(

1565900025000000934100059.65مسكن )تومان(

بورس همچنان برنده بازارها 
در 7 ماه امسال

ادامه از 
صفحه اول

طال و سكه؛ صعودي
نمودارهاي بازار ســكه و طال در روزي كه دالر 
ثبات قيمت را تجربه كرد، دوباره رو به باال رفت و 
درحالي كه پيش بيني مي شد با ادامه نزول دالر، 
بازار فلز زرد هم به روند كاهش قيمت ادامه دهد، 
دیروز طال و سكه افزایش قيمت داشتند. به گزارش همشهري، براساس 
نرخ هاي ســایت اتحادیه طال و جواهر تهران، تا ساعت17 روز گذشته 
هرگرم طالي 18عيار با 78هزار تومان افزایــش قيمت به قيمت یك 
ميليون و 292هزارو759تومان معامله شد. قيمت انواع سكه هم بعد از 
روند نزولي چند روز گذشته، دیروز دوباره باال رفت و سكه طرح جدید 
براي چندمين بار در هفته هاي گذشــته وارد كانال 14ميليون شد. هر 
قطعه تمام سكه طرح جدید با 300هزار تومان رشد نسبت به سه شنبه 
بــه 14ميليون و200هزار تومان رســيد و هرقطعه ســكه طرح قدیم 
13ميليون و200هزار تومان معامله شــد كه 200هزار تومان نسبت به 
روز قبل از آن افزایش داشت. آخرین نرخ صعودي روز گذشته مربوط به 
نيم سكه بود كه با افزایش كمرنگ 50هزار توماني نسبت به سه شنبه، در 

روز چهارشنبه با نرخ 7ميليون و500هزار تومان عرضه شد. 

قيمت طال و سكه در بازار آزاد تا ساعت 17 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.292.759طالي 18عيار )گرم(
14.200.000سكه طرح جديد
13.200.000سكه طرح قديم

7.500.000نيم سكه
4.800.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي

سكه و طال

راز باال و پايين شدن دالر
مسئله دیگر البته به دخالت هاي احتمالي دولت 
در سياست هاي بانك مركزي برمي گردد و اینكه 
گفته یا دستور داده شود كه نرخ دالر باید واقعي شود، یك پيام مبهم 
است چرا كه باید مشخص گفته شود نرخ واقعي دالر یعني چه؟ واقعيت 
این است كه حتي اگر بانك مركزي به دستور دولت بخواهد قيمت ارز را 
پایين بياورد و به تزریق ارز روي آورد، هم قادر به ادامه این سياست در 
بلندمدت نخواهد بود چرا كه دسترسي به منابع ارزي كشور به شدت 
محدود و قفل و درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت هم به صفر نزدیك 
شده اســت. عقالنيت ایجاب مي كند كه اجازه داده شود تا قيمت ارز 
در نتيجه عرضه و تقاضا شــكل بگيرد و تالش براي كاهش تصنعي 
آن متوقف شود. مســئله دیگر اینكه هم اكنون هم اگر بانك مركزي 
بخواهد به تزریق فيزیكي دالر روي آورد، تقاضاي مؤثري براي دالر 
سبز آمریكا وجود ندارد و بيشــتر تقاضاي موجود براي واردات است 
كه رفع این نياز با دالر فيزیكي ممكن نيست. در شرایط پرنوسان بازار 
سكه، دالر و طال، اینكه به مردم گفته شود،  در این بازار سرمایه گذاري 
نكنند، چندان مورد توجه قرار نمي گيرد چرا كه همه دنبال حفظ ارزش 
دارایي هاي خود هستند و بهتر است مردم ریسك سرمایه گذاري در 
بازارها را درنظر بگيرند. به ویژه اینكه تحوالت روزهاي آینده ممكن 

است ریسك را افزایش دهد.

او تالش مي كند از كانال صرافي بانك ملي و سایر ابزارهاي در 
اختيارش، از بروز تنش ارزي در بازار و اقتصاد جلوگيري كند. 
در تازه ترین تحول پس از ریزش بيش از 3هزار توماني ارزش 
دالر آمریكا در روز سه شــنبه و حتي ورود به كانال 26هزار 
تومان، دیروز دوباره قيمت ارز رو به افزایش نهاد به نحوي كه 
تحت تأثير افزایش نرخ حواله درهم امارات به عنوان شاخص 
تعيين كننده در نيازهاي تجاري ارز، قيمت هر دالر آمریكا به 
باالي 28هزارو500تومان هم رسيد. اما صرافي بانك مركزي 
دیروز قيمت خرید هــر دالر را 25هزارو620تومان و قيمت 
فروش هر دالر را 28هزارو600تومان اعالم كرد كه نشان از 

شكاف زیاد بين قيمت خرید و فروش داشت.

حركت پاندولي ارز در بازار
بازار ارز ایــران در روزهاي پایاني هفته حركــت پاندولي را 
تجربه مي كند و هر سيگنالي چه از جانب بانك مركزي و یا 
دولتمردان، باعث نوسان شدید در بازار مي شود. انتظار مي رود 
این روند دست كم تا انتخابات ریاست جمهوري آمریكا در روز 
13آبان ادامه داشته باشد چرا كه برخي تحليلگران نوسان این 
روزهاي بازار را به انتظارات احتمالي از نتيجه انتخابات آمریكا 
نزدیك مي دانند. حاال باید دید آیا ثبات به بازار ارز برمي گردد 
یا اینكه دور تازه اي از تنش ارزي در راه است؟ فشار احتمالي 
به بانك مركزي براي پایين آوردن قيمت ارز، تنها به مثابه یك 
تنفس مصنوعي عمل مي كند و اگر این نهاد بخواهد با ارزپاشي 
قيمت را پایين  بياورد، دست خود را خالي خواهد كرد. از این 
منظر اجازه  دادن به بانك مركزي براي انضباط شدید پولي و 
جلوگيري از عوامل تقویت كننده نرخ تورم و انتظارات تورمي 
گزینه مطلوب تري اســت تا مداخله با تزریق بي محاباي ارز 

براي فرونهادن آتش قيمت ها در كوتاه مدت.

بازارها

اشتغال

آمار
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حال كرونا خوب است سبزتر 
از بهــار در روزگاري كه حال 
همه  چيــز پاييز اســت، مثل 
حال و حوصله ما كه از دست 
غفلــت مســئوالن و پركاري 
كرونا، زخمي و طاقت از كف 
داده است! با اين همه دريغم 
مي آيد كه ننويسم. بوي خوش 
باران سه شنبه شب هنوز در هوا پراكنده است. كاش 
گنجشكي آواز شود در روزگاري كه ايران بي خسرو 
آواز، استاد شجريان  شده اســت. كاش بشود وقتي 
پاي رفتن براي دوباره ديدن كوچه هاي خاطره پيش 
نمي رود، با انگشت اشاره آن را جلو بياورم و از يكي از 
صدها خانه تو سري خور روزگار كه هنوز قد و باالي 
پيشــين خود را حفظ كرده و آپارتمان نشده است 
چند خرمالو بچينم كه بوي خرمالوي، خيلي خرمالو 
بدهد، نه بوي سموم چيني. آيا روزگار زندگي كردن 

يادش رفته است يا من؟ كس نمي داند!
دعاي بازويت را بر بازويم بستم

از كودكي دلبسته تو بودم
روزگار كودكي

روزگار خوج و گالبي بود
در آغوشت مي گيرم 

تا شب، روز شود
واقعا بايد باور كنيم كه روزگار در هزار ســال پيش 
كه من نادان تر از امروز بودم اينقدر كج تاب و بي تاب 
نبود، روزگار، حســابي بود بيماري حاد آن ايام در 
ايران، ترس از ابتــا به ماالريا بود اگــر چه من در 
سنندج نشنيدم دوستي، آشــنايي و يا همسايه اي 
گزيده پشه آنوفل، شده باشد! با اين همه، تابستان 
اكيپ هاي سمپاشي در شــهر و روستا عطرافشان 
مي شدند تا آنوفل را شل و پل كنند. راست اين است 
گرچه بهداشت مســلح به صابون مايع، دستكش، 
ماسك و دستمال كاغذي نبود اما بيماري ها ساده 
بود چون خود زندگي ســاده بود. ميوه هــا آبدار و 
خوشــمزه بودند، دلمه بادمجــان و گوجه فرنگي. 
ته چين مرغ و قورمه ســبزي با ته ديگ برشــته و 
آغشته به روغن كرمانشــاهي آنقدر لذيذ بودند كه 
گنجشــگ ها آوازخوان و گربه ها عاشق مي شدند از 
ته مانده هاي خوش عطر و بويــي كه پاي پله ها و يا 
لب پاشويه حوض منتظرشان بود! آن سال هاي دور و 
دير يك جورهايي بود. من خودم شاهد بودم هر وقت 
مادر حياط را آب و جارو مي كرد بلبان نغمه خوان 
مي شــدند! يعني دنيا خيلي بامعرفت بود و عاشقي 

چهارفصل بود.

به كوهستان رفتم
ديدم دركوه، بهاراست

سه دختر ديدم، شبيه سه ستاره
دختر جلويي ماه بود
و دختر عقبي آفتاب

اما دختر وسطي، كار دلم را ساخت
حاال و اكنون كه هنوز پژمرده، پاييزان باغ آواز ايران 
هستم، همراهم صدايم مي كند. پرده ها را بيار پايين 
بايد شسته شود، بلكه اين  قد بلند به دردي بخورد. 
من صبح باران  خورده، پنجره فراخ، كوچه مكدر را 
جا مي گذارم. روي چهارپايه مي روم كه اقا به يك 
دردي بخورم. واقعا به چــه دردي مي خورم وقتي 
روزگار هم اينقدر پرجور و جفاست. آن سان كه من 
نتوانم شــما را ببينم نزديك تر از خودم تا هر دو پر 
شويم از بغل بوسه هاي رفاقت،كاش بشود روز و شب 
را دستكاري كرد تا ديدن ياران و عزيزان ساده تر از 
بازشدن غنچه انجير باشد تا ما حالمان آنقدر خرسند 
مي شد كه پياده مي رفتيم تا روستاي شگفت انگيز 

پلنگان دركردستان! اما و دريغا! 
حاال، پرده هاي دلتنگ از حمام برگشــته اند و من 
روي صندلي مــي روم تا دســتاويز گيره ها كنم و 
مي كنم. گل هاي مغموم پرده حاال شاداب شده اند 
اما خانه و زندگي و كوچه و خيابان دلتنگ اســت! 
كرونا در قامت ماسك، همچنان لب بوس رهگذران 
اســت. اتومبيلي در كوچه توقف مي كند موسيقي 
صداي شجريان كوچه را پر مي كند مي خواهم كمي 
گريه كنم. همراهم مي گويد چــرا آن باال ماندي و 
پايين نمي آيي؟ راست اين است پايين آمدن يادم 
رفته بود از بس كه روزگار تلخ بــه پروپاي زندگي 
ستمديده ما چســبيده اســت! همراهم مي گويد 
مگر مجبــوري اينقدر خــودت را درگير خبرهاي 
بد بكني كه قيافه ات شــبيه بچه اي باشد كه پدر و 
مادرش را گم كرده اســت، زندگي كن تا وقتي كه 
هســتي و گرنه زندگي تو را گم مي كند! از پرنده ها 
ياد بگير اين همــه در آســمان هاي دور و نزديك 
بال مي زنند، اما النه شــان را گــم نمي كنند! حق 
با اوســت بايد خياالتم را تعمير كنــم، عادت هايم 
 را تعمير كنم تــا زندگي كــردن در روزگار كرونا 

يادم نرود.
خودت گلي و صورتت الله سرخ

كوزه خالي را
روي چاه گذاشته اي

چرا رحم نمي كني
سه سال تمام عاشق توام

و امسال، سال چهارم است

 فقط حال كرونا خوب است
ما همه پاييز

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

*سرودههايگيلكيبابرگردانياسيننمكچيانوعليخوشتراش

گفت وگو با ايران درودي، نقاش صاحب سبكي كه بيش از 6دهه از 
عمرش را همنشين قلم، رنگ و بوم نقاشي بوده است

بهتريناثرمراهنوزخلقنكردهام
 در آستانه زادروز شهيد بهشتي سري زديم

به خانه موزه اين شهيد

قصه
خانهبهشتی

06

همه  چيز درباره كالسكه ناصرالدين شاه، 
قديمي ترين كالسكه سلطنتي كشور  

كالسكه150ساله
اتريشی

08

گفت وگو با محمد ساعتچي كه مي گويد 
دومين ساعت بزرگ دنيا را ساخته است

فوقتخصص
ساعتازسوئيس

12

با اميرحسين خورشيدفر، نويسنده اي كه زياد 
مي نويسد  اما كم كتاب منتشر مي كند

نوشتن،كاری
نامرئیاست

07

 ناگفته هاي خواندني مراحل معالجه شجريان 
در گفت وگو با دكتر حسن عباسي

آوازمرااستاددر
اتاقعملشنيد

10

09

يادداشت 
اول

پاركوركارها از فراز و نشيب هاي 
اين ورزش مي گويند 

زمينوآسمان
زندگیميان

به گفته منتقدين 
مهم دنيا، من سبك 
شخصي خاص 
خودم را دارم كه 
با ديگر سبك ها 
متفاوت است. اما 
آن چيزي كه داراي 
اهميت است، سبك 
كار نيست. اثري 
است كه با صداقت 
خلق مي شود

من معموال كاري با 
نمادها و توضيحات 
نقاشي هايم 
ندارم. رنگ هايم 
را مي چينم، 
قلم مويم را به دست 
مي گيرم و خودم 
را رها از دانسته ها 
و ندانسته ها به 
الهامات و كشف و 
شهودم مي سپارم

11



اصفهان، زادگاه شهيد آيت اهلل دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي است و خانه او در اين 
شهر در خيابان شهيد بهشتي و در كوچه اي به همين نام واقع شده است. اما شهر تهران نيز 
از شهيد بهشتي نشانه دارد؛ خانه اي ۲ طبقه كه در محله قلهك واقع است و سال ۱۳۹۱به 
دستور شهردار وقت تهران خريداري شــد و با هدف آشنايي هرچه بيشتر با شخصيت 
و انديشه هاي او در دســتور كار تغيير كاربري به موزه قرار گرفت. اين موزه در برگيرنده 
يادگارهايي از آن شهيد و يادآوري هايي از روزهاي انقالب و شخصيت هاي آن دوران است. 
در بخش همكف موزه، فضاي شوراي انقالب اسالمي بازسازي شده و فضاهاي جذابي دارد. 
فردا زادروز شهيد بهشتي است و به همين بهانه سري به خانه موزه شهيد بهشتي زديم و از يادگاري هاي اين استاد 
گرانقدر در خانه و اتاق هاي خاطره سازش گزارشي تهيه كرديم كه در ادامه مي خوانيد. عالوه بر اين گزارش مكتوب، 
شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش، تصوير اين موزه و آثار آن را تماشا كرده و 
لذت ببريد. همچنين مي توانيد كيوآركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد. 
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  سيري در سيره نبوي
حاال كه در هفته بعد ميالد پيامبر 
خوبي ها را پيــش رو داريم و دو 
روايت تاريخي هم در اين زمينه 
وارد شده، بد نيست نيم نگاهي به 
يكي از كتاب هاي معتبر در زمينه 
سيره نبوي هم بيندازيم. كتاب 
»سيري در سيره نبوي« عالمه 
مطهري، مي تواند براي بيشــتر 
خوانندگان كتابي راحت خوان 
باشد. خوبي كتاب هاي مطهري 
در آن اســت كه سير مشخصي 
دارند و از نقطه اي آغازين بحث 
را شــروع كرده و به نقطه هاي 
پاياني مي رســند. كتاب ها هم 
با روش هــاي عقلي بــه پيش 
مي رود و نقل هايي هم اگر هست، 
در پشــتيباني اين روايت هاي 
عقالني اســت. به همين دليل 
بــراي مخاطبان امــروزي كه 
كمترين چيــزي را بدون دليل 
قبول مي كنند، مي تواند به شدت 
راهگشــا باشــد. در اين كتاب 
استاد ابتدا از بحث سيره نويسي 
و ســبك زندگي نويسي شروع 
كرده و سپس بحث را به زندگاني 
پيامبر مي كشــاند. در اينجا نيز 
صرفاً به نقل كردن قناعت نكرده 
و بحث هــا را عقالنــي به پيش 
مي رود و سپس به روايت هايي 
درباره زندگي و سبك زيســتن 
آن حضرت مي پردازد. در پايان 
نيــز جمله هاي درخشــاني از 
پيامبر نقل شده است، از جمله: 
»نمي توان همه را به مال راضي 
كرد اما به حسن خلق مي توان«، 
»مسلمان آن است كه مسلمانان 
از دســت و زبان او در آســايش 

باشند« و... .

  نمي توني به من آسيب بزني
غالباً كتاب هاي حوزه توســعه 
فردي و موفقيت را به2 دسته 
خوب و بد مي شــود تقســيم 
كرد؛ دســت برقضا كتاب هاي 
خوب كمي در اقليت هستند. 
چون ايــن حوزه بــازار خوبي 
دارد، بيشــتر نويســنده ها و 
انتشــاراتي هاي فرصت طلب 
دوســت دارند كه به هر حال 
آثاري را نشر بدهند تا از منافع 
آن نهايت استفاده را ببرند. اما 
بازخواني كتاب هاي خوبي كه 
در اين حوزه نگاشته شده اند، 
هــم مي تواند خالــي از لطف 
نباشد و هم به توسعه بيشتر اين 
كتاب هاي خــوب كمك كند. 
يكي از آنها هــم همين كتاب 
»نمي توني به من آسيب بزني« 
اســت؛ يعني تــوي ذهن تان 
هــر تصويــر لذت محورانه و 
سرخوشــانه اي كه از موفقيت 
ساخته ايد، دور بريزيد. ديويد 
گاگينز در اين كتاب، مي نويسد 
كه شما بايد دنبال درد باشيد، 
جوري كه انگار شغل تان است. 
اما اين يعني چه؟ خيلي ساده 
است: حد آسايش شما مرزهاي 
مشــخصي دارد. وقتي كمي از 
اين مرزها بيشــتر به خودتان 
فشار وارد كنيد، دچار درد رواني 
و جسمي خواهيد شد. اما شما 
بايد خودتــان را عادت بدهيد 
كه 10 الي 20 درصد بيشتر از 
مرزهاي عادي به خودتان فشار 
بياوريد. كتاب را كسي نوشته كه 
سخت ترين امتحان هاي آمادگي 
جســماني نيروهــاي دريايي 
آمريكا را پشت ســر گذاشته و 
زماني معروف به سرسخت ترين 

انسان كره زمين بود.

۲ پيشنهاد

پا به پاي آفتاب

درد، شغل من است

۱ پيشنهاد

باركد را اسكن كنيد و به صورت مجازی به خانه موزه شهيد بهشتی  برويد.

نحوه دسترسي
ايستگاه هاي متروی دكتر شريعتي و قلهك مسير 

مناسبي براي رسيدن به اين خانه موزه است.

ساعات بازديد 
براي بازديد از خانه موزه شهيد بهشتي مي توانيد 
ساعت ۹ تا 1۴ به اين موزه مراجعه كنيد. به علت 
محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا، 
بهتر است قبل از رفتن به اين موزه با مسئوالن 

موزه تماس گرفته و هماهنگ شويد. ناگفته نماند 
بازديد از اين موزه رايگان است.

نشاني موزه
خيابان شريعتي، دوراهي قلهك، خيابان شهيد 
دستجردي )ظفر(، كوچه صبر، خيابان شهيد 
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در آستانه زادروز شهيد بهشتي سري زديم به خانه موزه اين شهيد

قصهء خانه بهشتی
  اين خانه كاخ نيست! 

قبل از شــهادت دكتر بهشتي، 
حرف و حديث و شايعه پشت سر 
اين خانه خيلــي زياد بود؛ مثاًل 
مي گفتند اين خانه، كاخ هژبر 
بوده، درحالي كــه كاخ هژبر در 
فرمانيه است. يا كارد و چنگال 
خانه از طالست. يك بار اتوبوس 
شــركت واحد درســت به اين 
كوچه آمد و روبه روي در خانه 

شهيد بهشتي ترمز كرد. اهل خانه تعجب كردند كه اتوبوس شركت واحد 
اينجا چه مي كند. گويا در اتوبوس بين مردم بحث شده كه دكتر بهشتي در 
كاخ زندگي مي كند. راننده هم كه خانه را مي شناخته مسير را كج مي كند 
و مي گويد من شما را يك راست مي برم جلوی خانه دكتر بهشتي تا خودتان 

ببينيد.

  عكاسي؛ تفريح شهيد بهشتي 
هر طرف كه ســرمي گردانيم 
عكس هايي از آيت اهلل به چشم 
مي خورد؛ عكس هايي در ســن 
جواني و حتــي كودكي كه در 
دل هر قــاب جــان گرفته اند. 
عكس هايــي از ميانســالي و 
عكس هــاي همــان روز تلخ؛ 
همان روزي كه آتــش انفجار، 
ســاختمان حــزب جمهوري 

اسالمي را برسر او و ۷2 يار انقالبي ديگرش خراب كرد. در ديگر قسمت هاي 
اين خانه مجموعه اي از عكس هاي يادگاري از زمان انقالب و تصاويري كه 
شهيد بهشتي خودش ثبت كرده است را مي توانيد تماشا كنيد. گويا دكتر 
بهشتي عالقه زيادي به عكاسي داشته و در اغلب اوقات و حتي سفرهايش 

عكاسي مي كرده است.

  ديوارهاي حياط؛ يادگار دكتر
به گفته پســر شــهيد بهشتي 
پــدرش بــه رشــته رياضي و 
معماري عالقه زيادي داشته و 
ماحصل اين عالقــه را مي توان 
در بخش هايــي از معمــاري و 
طرح هاي اين خانه ديد. جالب 
اســت بدانيد طرح ديوار حياط 
را هم خودشــان كشيدند و دو 
رنگ بــودن، انــدازه و رنگ آن 

سليقه شهيد بهشتي بوده است. بعد از اتمام ساخت حياط حرف و نقل هاي 
بسياري درست شــد و مي گفتند ديوارهاي حياطش چه سنگ هايي دارد، 
درصورتي كه جنس ديوار اصال سنگ نبود و تماما رنگ است. ناگفته نماند 
باغچه اين حياط روزگاري به دست شهيد بهشتي گلكاري مي شده و عالقه 

زيادي به گل و گياه و كاشت آنها داشت.

  تنديس پدر و دختر 
در بخشي از اين موزه تنديس 
دختربچــه اي كــه روي پاي 
پدر نشســته، نظرمان را جلب 
مي كند. اين تنديس روايتي از 
عكس شهيد بهشــتي و دختر 
كوچكش را كه روي ديوار نصب 
شده است، نشان مي دهد. البته 
ايــن تنديس كــه روي فرش 
الكي رنگي قرار گرفته، تفاوت 

محسوسي با عكس واقعي دارد اما در كل نشانگر اهميت و نزديكي خانواده به 
دكتر بهشتي حتي با وجود دغدغه هاي بسيار كاري بود. در كنار اين تنديس، 
وصيت نامه، شجره نامه و همچنين لوازم كاري دكتر مانند تلفن، دستگاه تايپ 

و راديو قرار دارد كه هر كدام از آنها يادآور آن دوران است.

  پتانسيل هاي موزه سرا 
خانه موزه شــهيد بهشــتي از 
پتانسيل هاي ويژه اي برخوردار 
اســت كه ازجمله مي توان به 
ســالن اجتماعات سرپوشيده 
اشــاره كرد، گرچه اين ســالن 
كوچك اســت اما به تجهيزات 
حرفه اي مجهز شــده اســت. 
همچنين فضاي پژوهشكده با 
امكانات سمعي و بصري، فضاي 

مباحثه با امكان دسترســي به سرشــاخه هاي اطالعاتي، فضاي خدماتي 
با امــكان مالقات هاي آزاد و فضــاي گردهمايي روبــاز ۵0 نفره در حياط 
مهياست. اگر به پروژه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي عالقه منديد سري به 
موزه سراي شهيد بهشتي بزنيد زيرا محلي مناسب براي بازديد دانش پژوهان 
است. در ضمن در اينجا مي توانيد كتاب هاي شهيد بهشتي را نيز تهيه كنيد.

   از دولت تا قلهك
از كوچه پسكوچه هاي محله قلهك راهي كوچه اي مي شويم كه 
به نام شهيد بهشتي مزين شده و در دل خود، خانه پرخاطره اي 
را جاي داده است. اين خانه كه حاال بين آپارتمان هاي مدرن 
كوچه از همه كوتاه تر اســت از اين نظر خاطره انگيز است كه 
روزگاري مامن مرد بزرگي از تاريخ معاصر ايران بوده و حاال با 
خاطرات و يادگاري هاي او پابرجا مانده است. ماجراي خريد، 
ساخت، فروش و حتي بازسازي مجدد اين خانه براي خودش 
جذاب است. دكتر بهشتي و خانواده اش، در سال 1۳۴۹ پس 
از سال ها مديريت مركز اسالمي هامبورگ، به وطن بازگشتند 
و بالفاصله از سوي ساواك ممنوع الخروج شدند. از آنجا كه او 
چنين احتمالي را پيش بيني كرده بود تمام اسباب خانه آلمان 
بسته بندي شد تا اگر چنين شد يا تصميم به ماندن داشتند، 
براي انتقال اسباب خانه به ايران راهكاري داشته باشند. خيابان 
دولت، حوالي ســه راه نشاط، نشــاني منزلي بود كه خانواده 
شهيد بهشتي به پيشنهاد آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني در 

آنجا ساكن شدند. حاج قاسم، برادر بزرگ تر مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني ۴ خانه در بن بست حسيني ساخته بود 
كه در هركدام از آنها افــراد مهمي زندگي مي كردند؛ ازجمله 
آيت اهلل شهيد دكتر مفتح، آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني و 
خانم انيسي كه يك فرهنگي بازنشسته بود. با رسيدن اثاثيه 
از آلمان، خانواده بهشــتي اواخر تابستان سال 1۳۴۹ در اين 
خانه ساكن شدند. شهيد بهشتي با تمام نظم و برنامه اي كه 
براي مالقات هاي خود داشت، باز هم راضي نمي شد كه رفت 
وآمدها مخل آسايش خانواده اش شود. او دوست داشت خانه 
مجزايي براي رفت وآمد دوستان و همكارانش و فضايي مجزا 
براي كتابخانه اش داشته باشد. به همين دليل هم اقامت در 
اين خانه را چندان مناسب نمي ديد و تصميم گرفت به جاي 
ديگري برود. پيشنهاد مناسب يكي از دوستان براي خريد خانه 
در محله داووديه قلهك باعث شد تا شهيد بهشتي براي خريد 

زمين اين خانه 600 مترمربعي اقدام كند.

   عكس هايي از كودكي تا سفر به هامبورگ 
در اين بخش همچنين كتابخانه شــخصي ايشــان با محتواي قرآني، ديني، فلسفه و اخالق، 
جامعه شناسي و حتي فيزيك و زيست شناســي و علوم تجربي احيا شده است. كنار كتابخانه 
سالن باريكي با ديوارهايي كه پر شــده از قاب عكس هاي آيت اهلل بهشتي خودنمايي مي كند. 
با ورود به گالري تصاوير، قاب عكس هايي از تصاوير حزب جمهوري اسالمي، سفر به پاريس، 
دستگيري و بازداشت توسط ساواك، سفر به تركيه، لبنان و سوريه، سفر به هامبورگ و تأسيس 
مركز تحقيقات اسالمي، تأسيس دبيرستان دين و دانش، جلسات گفتار ماه، مدرسه حجتيه، 
مدرسه صدر و...  مقابل ديدگانمان قرار مي گيرد. در ميان قاب هاي عكس، تصايري از حضور 
آيت اهلل بهشــتي در هامبورگ آلمان جلب توجه مي كند. اين عكس ها مربوط به زماني است 
كه شهيد بهشتي، امام جماعت مسجد هامبورگ و مسئول مركز اسالمي هامبورگ مي شوند. 
رفتن او به آلمان هم براي خودش ماجرايي داشت. گويا سال1۳۴2 بعد از قيام قم، چون بين 
دانشجويان و جوانان طرفدار داشتند به او گفتند ديگر اجازه ماندن در قم را ندارد و بايد از اين 
شهر برود و بعد از آنكه منتظرالخدمت مي شود، او را به تهران منتقل مي كنند به اين اميد كه 
كسي او را در اين شهر نمي شناسد. وقتي به تهران آمدند هيأت هاي موتلفه تشكيل شد و خانه 
به خانه جلسات تفسيرقرآن داشتند كه باز ساواك متوجه شد و مانع فعاليت هاي او شدند. از 
آنجا كه ممنوع المنبر و ممنوع التدريس بودند، ديدند باز در تهران اقدامي نمي توانند كنند و 
چون مسلط به زبان خارجي بودند موضوع سفر او به هامبورگ مطرح شد. زبان خارجي بلدبودن 
و تسلط يك روحاني به چند زبان آن هم در آن روزگار، خودش وجه تمايزي براي آيت اهلل در 
ميان ديگر هم لباسانش بود اما وقتي اين موضوع جالب تر مي شود كه او اين زبان را به علما در 
حوزه علميه آموزش مي دهد. همچنين تصويري از تاســيس مدرسه دين و دانش در روزگار 
جواني شهيد بهشتي هم در اينجا نقش بسته است. در همين بخش از خانه موزه، وصيت نامه، 
شجره نامه، همچنين وسايلي كه از آنها اســتفاده مي كردند قرار دارد. ظاهرا قباًل طبقه دوم و 
زيرزمين هم در دسترس بازديدكنندگان بوده كه حاال به بخش اداري و آشپزخانه تبديل شده 
اســت. همچنين در طبقه اول بخش ديگري از موزه، به فضاي پژوهشكده و نشر انديشه هاي 
استاد اختصاص دارد. مركز داراي بانك اطالعاتي جامع، از روزنامه ها، اعالميه ها، اسناد محرمانه 
و... است. همچنين كتابخانه اي جامع و مفصل از كتاب هاي شخصي دكتر بهشتي و مقاالت و 

كتاب هاي تدوين و تأليف شده توسط او را شامل مي شود.

   حياط خانه و معماري دكتر بهشتي 
اولويت خانواده براي شهيد بهشتي به قدري بود كه در طراحي خانه اصرار داشت اتاق 
كار و جلسات و كتابخانه اش جدا از حريم خانواده باشد. هرچند حاال در طراحي جديد 
و مدرن خانه موزه، چيزي از آن همه تأكيد ديده نمي شود و طبقه اول، سالن يكسره اي 
براي نمايش عكس ها و خاطرات است. اما جالب است بدانيد شهيد بهشتي همان قدر 
در طراحي خانه براي مالقات و كتابخانه و رفت وآمدهاي خود اهميت مي داد، درست 
به همان اندازه هم سهمي براي ديگر اعضاي خانواده درنظر داشت؛ بچه ها، اتاق مجزا 
داشتند و برنامه اي براي تفريح و ورزش. مادر خانواده هم در اتاقي كه به سليقه خودش 
چيده بود، جلسات و دورهمي هايش را داشــت. در آن زمان به خاطر مسائل امنيتي 
خانواده شهيد بهشــتي خيلي از خانه بيرون نمي رفتند و زمان زيادي را داخل خانه 
مي گذراندند. از آنجا كه آسايش، تفريح و ورزش خانواده براي پدر خانواده بسيار مهم 
بود، او سعي كرد در خانه امكانات ورزشــي مانند پينگ پنگ و استخر فراهم كند، از 
اين رو در حياط خانه استخر كوچكي ســاخت كه حاال عمق آن كم شده و بيشتر به 
حوض مستطيلي شبيه است. گويا در زيرزمين خانه هم ميز پينگ پنگ تعبيه كرده بود 
و عالوه بر پينگ پنگ، واليبال و شنا، در كلكچال و كوه هاي نزديك تهران كوهپيمايي 
مي كرد. ايرانيت بلندي اطراف حياط را پوشانده تا حياط به جايي مشرف نباشد و همه 
اعضاي خانواده به راحتي در حياط رفت وآمد كنند. ناگفته نماند ساخت طبقه دوم 
خانه شهيد بهشتي به سال 1۳۵۸ برمي گردد. اين طبقه به صورت 2 واحد آپارتماني 
كنار هم ساخته شد. يكي براي سكونت دختر بزرگ دكتر كه به تازگي ازدواج كرده 
بود و ديگري براي پسر بزرگ ترش كه البته آن زمان ازدواج نكرده بود. اما اكنون اين 
دو آپارتمان در شكل خانه موزه كاماًل يكپارچه شده و هيچ شباهتي به آن زمان ندارد. 
بعد از انقالب اسالمي، شهيد بهشــتي تصميم مي گيرد براي نزديكي بيشتر خانه به 
محل كارش )دفتر حزب جمهوري اسالمي و كاخ دادگستري( از اين محل نقل مكان 
كند. او معتقد بود حاال بايد سطح زندگي اش با سطح زندگي متوسط به پايين جامعه 
هماهنگ باشد. از طرفي اين محل هم كم كم داشت از بافت سنتي خود جدا مي شد و 
باالشهر شده بود. طبق معمول، شهيد بهشتي از اعضاي خانواده نظرسنجي كرد و آنها 
هم موافق اين نقل مكان بودند. پدر خانواده دوباره پيشنهاد سكونت در خيابان ايران 
را مطرح كردند. قرار بود به طور موقت در خانه يكي از دوستان او در خيابان ايران كه 
پيشنهاد دادند، ساكن شوند تا اين خانه را بفروشند. همه اسباب خانه را هم برده بودند 
و فقط كتابخانه مانده بود. جمعه و شنبه پنجم و ششم تير، در آن خانه موقت اسباب را 
چيدند. قرار بود همان يكشنبه هفتم تير سال 1۳60 پدر از دفتر حزب براي نخستين 
بار به آن خانه برود كه ساعت ۹ خبر شهادت شــهيد بهشتي را به خانواده مي دهند. 
خانواده بعد از مدتي سكونت در خيابان ايران، دوباره به محله قلهك بازمي گردند. تا 
اينكه ۷ سال بعد، پســران خانواده براي ادامه تحصيل از كشور خارج مي شوند و اين 
خانه، تنها سكونتگاه همسر و دختر شهيد بهشتي مي شود. آنها طاقت اين خانه بزرگ 
سوت و كور با انبوه خاطرات را نداشته و از اين رو خانه فروخته شد اما نه به شهرداري 

به مالك ديگري.

   خانه اي كه هنوز بوي سياست مي دهد
از حياط نسبتا كوچكي وارد اين خانه مي شويم. در همان طبقه 
اول، اتاق جالبي ما را به روزهاي نخست پيروزي انقالب مي برد. 
اين فضاي بازسازي شده، يادآور جلسات شوراي انقالب اسالمي 
اســت كه به فرمان حضرت امام خميني )ره( تشكيل مي شد. 
مجسمه اشخاصي كه درآن جلسات حضور داشتند مانند آيت اهلل 
اكبر هاشمي رفسنجاني، آيت اهلل شهيد مرتضي مطهري، شهيد 
محمدجواد باهنر، آيت اهلل ســيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، 
آيت اهلل محمدرضا مهدوي كنــي و چند تن ديگر حس و حال 
جلسه را براي ما طبيعي تر جلوه مي دهد. به گفته پسر شهيد 
بهشتي، پدرش خيلي اهل رفت وآمد نبود و سعي مي كرده بيشتر 
وقتش را صرف كتاب خواندن كند. او فقط يك ديدار عمومي 
داشت كه بعدها تبديل به يك جلسه و بحث شد و از آنجا بود كه 
چهارشنبه شب ها شكل گرفت. بيشتر افرادي كه در اين روز به 

ديدار دكتر مي آمدند، دانشجويان و طلبه ها بودند كه ماحصل آن 
جلسه ها و گفت وگوها، كتابي به اسم »شناخت از ديدگاه قرآن« 
شد. ساير ديدارها كامال خصوصي بود كه از سال 1۳۵۵ تا 1۳۵۷ 
به صورت دائمي برگزار مي شــد. بعضي از جلســات هم براي 
بررسي كتاب ها تشكيل مي شد كه مرحوم مهندس بازرگان، 
شهيد مطهري، دكتر شريعتي و آشوري در آن حضور داشتند. 
قبل از انقالب يكسري از جلسات مربوط به شوراي انقالب در 
خانه ها برگزار مي شد و در خانه شهيد بهشتي هم اين جلسات 
برگزار مي شد. ناگفته نماند در اين خانه 2بار شهيد بهشتي را 
دستگير كردند؛ بار اول ســال 1۳۵۴ بود كه مأموران ساواك 
به داخل خانه آمده و شهيد بهشــتي را دستگير و براي مدتي 
زنداني كردند. بار دوم هم يك هفته قبل از راهپيمايي تاسوعا در 

سال 1۳۵۷ او را دستگير كردند.

   خانه اي با معماري اندروني و بيروني
در نهايت خانه با طراحي دلخواه شهيد بهشتي يعني معماري اندروني و بيروني ساخته شد تا اهل خانه در پي مالقات هاي 
متعدد ايشان با بزرگان و اهل فكر و سياست آزرده نشوند. كتابخانه و اتاق شخصي دكتر به قسمت اصلي خانه مشرف بود. 
به گفته عليرضا بهشتي، پسر شهيد بهشتي هر كسي با پدرش كار داشت به اتاقش مي رفت كه تقريباً از خانه جدا بود 
و مزاحمتي براي خانواده ايجاد نمي شد.  خالصه اينكه خانه يك طبقه تابستان سال 1۳۵2 ساخته شد. شهيد بهشتي 
همراه همسرش عزت الشريعه مدرس مطلق و فرزندانش ملوك سادات، محمدرضا و عليرضا در اين خانه ساكن شدند 
و محبوبه سادات هم تابستان سال 1۳۵۳ در اين خانه متولد شد.  شهيد بهشتي به همراه خانواده تا زمان شهادتش در 
هفتم تير سال 1۳60 در اين خانه زندگي كرد. بعد از شهادت دكتر بهشتي، همسر ايشان ديگر اين خانه بزرگ و پر از 
خاطره را تاب نياورد و خانه فروخته شد. سال 1۳۹1 شهردار وقت پيشنهاد عليرضا بهشتي پسر دكتر را پذيرفت و اين 
خانه كه 2 بار مالكش عوض شده بود، خريد. شهرداري تهران، براساس برنامه هاي توسعه فرهنگي شهر تهران و با هدف 
آشنايي هرچه بيشتر با شخصيت و انديشه هاي شهيد بهشتي، يادگاري او به يك مركز فرهنگي تبديل و در نهايت خانه 

موزه شهيد بهشتي در تير سال 1۳۹2 افتتاح شد. 
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7 كتاب خانه

نويسندگي و كرونا
خورشــيدفر درباره پرداختن ادبيات به اتفاقاتي مانند شــيوع بيماري مي گويد: »بيماري 
مضمون ديرينه اي در ادبيات است. به عنوان يك الگوي كهن، بيماري مرا به ياد آزمون هايي 
مي اندازد كه در كتاب هاي مقدس آمده؛ مثل بيماري براي آزمودن وفاداري انسان به خدايان. 
اما بيماري در ادبيات مدرن، به طور خاص مرا به ياد مدرنيست ها مي اندازد كه موصوع بنيادي 
آثارشان رابطه بين جسم بيمار، خالقيت و ادبيات است؛ مانند رمان »در جست وجوي زمان 
ازدست رفته« نوشته مارسل پروست كه بيمار ريوي بوده و در زماني نيز در قرنطينه به سر 

برده است و اصوال در كتاب بازيافته نوعي شرح بيماري مي گويد«. او در توصيه به 
نويسندگاني كه قصد نوشتن درباره كرونا را دارند مي گويد: »بايد توجه كنيم 

كه ما با استفاده از ابزارهاي زباني و مفهومي اطرافمان را فهم مي كنيم. 
پس نويسنده ها بايد مطمئن شوند كه آنچه مي نويسند حقيقتاً دريافت و 

ادراك خودشان از يك تجربه است. نه اينكه از جاي ديگري به آنها القا شده 
باشد. اصل ماجرا اين است كه ما درك و بيان خود را كشف كنيم نه معاني ای 

كه از بيرون تحميل مي شود. مثاًل كلمه بيماري در فرهنگ لغت يك معني دارد، 
ولي هزار معناي فرهنگي اجتماعي روي آن بارشده است. ما بايد مفهوم كلمه را روي درجه 

صفر خودمان ببريم و آن را از زاويه ديد خودمان روايت كنيم«. 

با اميرحسين خورشيدفر، نويسنده اي كه زياد مي نويسد 
اما كم كتاب منتشر مي كند

نوشتن، كاری 
نامرئی است

معدود نويسندگاني هستند كه با همان نخستين اثر، تحسين منتقدان و مخاطبان خود را برمي انگيزند 
و به موفقيتي بزرگ دست پيدا مي كنند. اميرحسين خورشيدفر جزو اين دسته از نويسندگان است. 
نخستين مجموعه داستان او براي بزرگساالن، »زندگي مطابق خواسته تو پيش مي رود« نام دارد. 
كتابي كه به شكل عجيبي همه جوايز معتبر ادبي را درو كرد؛ از جوايز گام اول و روزي روزگاري گرفته تا 
مهرگان ادب و جايزه گلشيري. اما خورشيدفر معتقد است اين جايزه ها تأثير پررنگي بر تعيين مسير 
حرفه اي او نگذاشته، گواه آن هم اينكه موفقيت مجموعه اول خورشيدفر را وسوسه نكرد با عجله سراغ 
چاپ آثار بعدي برود، 11سال طول كشيد تا اين نويسنده با اثري تازه به كتابفروشي ها برگردد. اين بار 
او با »شرط بندي روي اسب مسابقه« دوباره داستان هاي كوتاهش را به دست مخاطبانش رساند و با فاصله اي كوتاه، رمان بلند 
»تهراني ها« را به كتابفروشي ها فرستاد. خورشيدفر نويسنده اي است كه هرچند فهرست آثارش پرتعداد نيست، اما خودش 
مي گويد كه كم نمي نويسد و جز خواندن و نوشتن، دلمشغولي ديگري ندارد. با خورشيدفر از نقش ادبيات در حال و روز ما و 

دغدغه هاي يك نويسنده كه از نوجواني مي دانسته قرار است نويسنده شود، گفت وگو كرده ايم.

 پنجشنبه    
1  آبان  1399  
شماره 96  

به عنوان يك نويسنده، 
آنچه خرج مي كني تا 

اثري به وجود بياوري، 
جان، زندگي و روح 
است. نويسندگي 

شغلي است كه 
ساعات كاري آن 

ديده نمي شود، ممكن 
است آن ساعتي كه در 
حال پياده روي هستي 

جزو ساعات كاري 
محسوب شود

  به  نظر شما ادبيات مي تواند در روزهاي 
سخت حال آدم ها را خوب كند؟

من فكر نمي كنم. هروقت نگاه كاربردي به ادبيات وجود 
داشــته و براي آن كاركردي را در اولويت قرار داده ايم 
كه ذاتي آن نيست اشتباه كرده ايم. اقتصاد، سياست، 
خودخواهي و... زندگي ما را خراب كرده اند و از ادبيات 
يا هنر توقع داريم كه همه  چيز را درست كند؟ اين جور 
بحث ها در حال و هواي شــيوع ويروس كرونا زياد به 
گوش مي رسد اما راستش بيشــتر شبيه روانشناسي 
عاميانه است. ممكن اســت ادبيات از جنبه شخصي 
خاصيت تهذيبي يا بروز احساســات اخالقي داشــته 
باشد اما نمي توانيم بگوييم ادبيات حال كسي را خوب 

مي كند يا نمي كند.
  اما پيش مي آيد كه خواندن يك شعر 
زيبا يا داستان جذاب، حال روحي مخاطب 

را بهتر كرده باشد.
به  نظرم اينطور حرف زدن از حال خــوب و حال بد به 
تلويزيون و تبليغات ايدئولوژيك مربوط است و نه ادبيات. 
همه ما، با مسايل عميق فرهنگي، اقتصادي و... مواجهيم. 
دليل اين مشكالت هم برايمان روشــن است. اما اين 
راستش اصال براي من جالب نيست كه توقع تخديري 
از ادبيات داشته باشيم. يعني شعري يا داستاني كه در 
اين وضعيت هولناك، ما را به خيال فرو ببرد بدون آنكه 
خاصيت آگاهي بخشی داشته باشد. منظورم اصال اين 
نيست كه هنر و ادبيات بايد شرايط نامطلوب را به توان دو 
بكند. اصال... مسئله من اين است كه اصوال با هر كاركردي 
چه تخديري، چه آگاهي بخش براي ادبيات مخالفم. اين 
رويكرد به ادبيات، اتفاقا غيرسياسي و غيرمسئوالنه است. 
هر متن ادبي، واجد چندين سطح و اليه است. من فكر 
مي كنم بسياري از اين آثاري كه با قصد ايجاد حال خوب 
توليد شده اند در نگاهی جدي تر و حتي بي آنكه نويسنده 
قصد داشته باشد بيانگر وضعيت نگران كننده اي هستند 

كه در آن به سر مي بريم.
  پس به  نظرتان نبايد از ادبيات توقع 

چنين كاركردي داشت؟
من پيشــنهاد نمي كنم و حتي فكر مي كنم خطرناك 
است. اين توقعات روي ديگر ســكه ادبيات تجويزي، 
مديريت فرهنگي و اينطور اعمال نظرهاست. اما ادبيات 
مي تواند رهايي بخش باشــد. من اين را رد نمي كنم. 
آگاهي لذتبخش است. گمان مي كنم حتي بيان علمي 
هم براي اين مسئله وجود داشته باشد؛ از اين قبيل كه 
فالن هورمون وقتي مسئله اي را متوجه مي شويم ترشح 
مي شود و... اما منظورم وجه انســاني است و نه علوم 
تجربي. به  نظر من ادبيات، نوعي تجربه زيبايي شناختي 
از جهان را به همــراه دارد كه مي تواند كيفيت زندگي 
ما را ارتقا بدهد و از اين جهت مفيد باشد. اگر بخواهم 
خيلي به نگاه شما نزديك شــوم مي توانم بگويم، مثال 
در روزگاري كه در آن به ســر مي بريم و شايد در هيچ 
زمانه اي، هيچ چيز، روي ايــن تأكيد دارم كه هيچ چيز 
به اندازه ادبيات نمي تواند ما را به درك عميق مفاهيم 

اخالقي، فهم ديگري و همدلي با ديگران نايل كند.
  اولين بار چه زمانــي بود كه تصميم 
گرفتيــد نوشــته هايتان را، ديگران هم 

بخوانند؟
سؤال سختي است. دفتري دارم كه مربوط به سال هاي 
دبستان است، در اين دفتر داستان هايي نوشته ام، در 
سال دوم و سوم ابتدايي رمان »جنگ ستارگان« چارلز 
سول را خيلي دوست داشتم و به تقليد از آنها مي نوشتم. 
اين داســتان ها را خانواده و اطرافيــان مي خواندند و 
طبيعي است كه كودكي در آن ســن را براي نوشتن 
آنها، تشويق مي كردند. بنابراين تجربه خوانده شدن 
نوشته هايم، خيلي زود شروع شد. اما در كار ادبي جدي، 
ماجرا از انشاهاي دوران دبيرستان شروع شد و توجهي 
كه ديگران نشان مي دادند، خيلي در باور عالقه من به 

نوشتن مؤثر بود.
  همــان زمان هــم به ادامــه دادن 

نويسندگي فكر مي كرديد؟
از همان نوجواني، خيلي بر تصميم ام براي نويسندگي 
مصمم بودم. اتفاقي كه شــايد براي سنين نوجواني 
عجيب به نظر برسد، اما من مي گفتم مي خواهم فقط 
بنويسم و مي دانستم كه قرار است اين راه را ادامه دهم.

  در تصور شما، نويسندگي قرار بود شما 
را به كجا برساند؟

يكي از اقوام نزديك ما مترجم بود و من در همان سن 
كم، به او گفتم مي خواهم نويسنده شوم. او از من پرسيد 
چه جور نويسنده اي؟گفتم حتي اگر نويسنده بزرگي 
نشوم، نوشتن را به هر كار ديگري ترجيح مي دهم. اين 

حرفه از ابتدا برايم خيلي جدي بود.
  در نوجواني بيشــتر چه كتاب هايي 

مي خوانديد؟
من هم مثل بسياري از هم نســالنم، كتاب خواندن را 
با ژول ورن و رمان هاي علمي تخيلي و فانتزي شــروع 
كردم، اما تحت تأثير خانــواده، گرايش من به ادبيات 
خيلي زود جدي تر شد. تاريخ را خيلي دوست داشتم و 
خواننده اي جدي محسوب مي شدم كه فلسفه و ادبيات 
را دنبال مي كردم. ارتباط هايي هــم پيدا كردم كه به 
مسير مطالعه من جهت دادند. مثال در دوره  دبيرستان، 
آثار ادبيات داستاني مشــروطه تا انقالب را به صورت 

منظم خواندم.
  معموال در نوجواني بســياري از ما به 
مطالعه عالقه داريم اما افراد آگاهي كه مسير 
مطالعه ما را جهت دهي و براي پيدا كردن 
عاليق، كمكمان كنند، اطرافمان نيستند. 

براي شما هم اين اتفاق افتاد؟
اين موضوع خيلي مهم اســت و اين نداشتن راهنما 
به  نظرم خيلي هولناك اســت. اگــر تصادفي فردي 
در خانواده و اطرافيان باشد كه تشــويق و راهنمايي 

كند، عالقه به ادبيات يا هنر جدي مي شــود. هر 
هفته ســه چهار ســاعت كالس ادبيات براي 
دانش آموزان برپا مي شود. اما در آن كالس ها، 

در طول ۱۲ سال، به اندازه چند ساعت با ادبيات واقعي 
مواجه مي شــوند؟ در همان كالس هــاي ادبيات هم 
مسئله بيشتر معني كردن شــعر است و حفظ كردن 
دستور زبان... اين يك فاجعه ملي است كه ۸۰درصد 
فارغ التحصيالن دانشگاه نمي توانند يك صفحه، يك 
نامه ساده را بدون اشكال بنويسند يا يك غزل را درست 
بخوانند. مصــداق ديگرش اينكه، ايران تنها كشــور 
جهان است كه دانش آموزانش در مدت ۱۲سال يك 
رمان ناقابل هم نمي خوانند. منظورم كالسيك هاست. 
منظورم از ادبيات كتاب هاي بي ارزش و تبليغاتي نيست 
بلكه شاهكارهاي ادبيات جهان است. فرض كنيد هر 
دانش آمــوز ايراني يك رمان و نه بيشــتر را با انتخاب 
خودش و برمبناي عاليق خودش بخواند و درباره آن 
حرف بزند. آن فرد، يك بــار در زندگي لذت ادبيات را 
تجربه كرده اســت. بنابراين دوباره به سراغش خواهد 
رفت. متأسفانه ما در آموزش و پرورش اصال اين شانس 
را به دانش آموزان نمي دهيم كه با ادبيات و فلسفه در 
معناي واقعي شان آشنا شــوند و بعد به شكل جدي 

مطالعه را ادامه دهند.
  همين دغدغه ها باعث شد 4اثر اولي 
كه از شما منتشر شــد، در حوزه كودك و 

نوجوان باشد؟
اين دغدغه ها خيلي در ذهن من پررنگ بوده است. بعد 
از آن 4اثر هم كار ادبيات كودك و نوجوان انجام داده ام. 
هرچند تمركزم در نوشــتن براي بزرگساالن است و 
شايد نويسنده ايده آل كودكان نباشم، اما اين دغدغه ها 

برايم خيلي مهم است.
  اولين مجموعه داســتان شما بسيار 
مورد توجه قرار گرفــت، اين موفقيت را 

پيش بيني مي كرديد؟
داستان هاي اين مجموعه، حاصل چند سال فعاليت 
بودند. ما گروهي متشــكل از چند نويســنده جوان و 
كارگرداني تازه كار بوديم كه دور هم جمع مي شديم 
و داستان مي خوانديم. اين داستان ها بارها بازنويسي 
شده بود و من همه كارهايي را كه بلد بودم و مي توانستم 
انجام دهم درباره آنها انجام دادم. قبل از انتشار، كتاب را 
براي ناتاشا اميري و منيرو رواني پور فرستادم و تأييد آنها 
دلگرمم كرد. اين موفقيت را پيش بيني نمي كردم، اما 
مي دانستم كه كارم را درست انجام داده ام. 

بعد از آن هم اتفاقات خوبي برايم افتاد.
  اين موفقيــت، توجه مخاطبان و 
منتقدان و گرفتن جوايز متعدد، تغييري 

در مسير حرفه اي شما به وجود آورد؟
راســتش مــن برخــالف بســياري از 
نويسندگان ديگر، خيلي هم اهل فروتني 
يا شكسته نفسي نيستم. به همين دليل هم 
مي توانم با صراحت بگويم نه، جايزه گرفتن 
خيلي هم برايم اهميت ندارد و كار خودم را 
مي كنم. حتي برنامه كاري من تحت تأثير 
اين موفقيت و جوايز قرار نگرفت چنان كه 
مي بينيم كتاب بعدي را، با فاصله ۱۰سال 
منتشر كردم. موضوع اين نبود كه واكنش 
مخاطبان بر من اثر بگذارد. مي خواســتم 
كارم را به همان شكل كه دوست دارم پيش 

ببرم و به سرانجام برسانم.
  10سال فاصله بين انتشار آثار، شما كم 

مي نويسيد يا كم كتاب منتشر مي كنيد؟
در اين سال ها ۲رمان را به شــكل پاورقي چاپ كردم، 
مشــغول كارهاي مطبوعاتي بودم و كتابي هم داشتم 
كه اجازه انتشــار نگرفت. من كم نمي نويسم اما خيلي 
حساب كتاب مي كنم كه آنچه مي خواهم منتشر شود، 
هرچند در نهايت هم اين اتفاق نمي افتد چون بعضي 
اتفاقات اين حوزه دست من نيست. من كم كار نيستم، 

تمام وقت مي نويسم و شغلم همين است.
  نويسندگي مي تواند شغل باشد؟

اگر از نظر درآمد بخواهيم بگوييم، خيلي سخت است. 
بايد آن را با كارهايي ديگري مثل ويراستاري، 
ترجمه و تدريس همزمان انجام داد. اين 
راهي است كه من پيدا كرده ام تا تمام 
هفته را با كارهايي كه به نوشتن و 
ادبيات ربط دارد مشغول باشم. 
از نظر اقتصادي ســخت اما 
شــدني اســت. البته كه 
حمايت خانواده اين كار را 

براي من شدني كرد.
  شما وارد آموزش 
آكادميك نويسندگي 

هم شديد؟
من در دانشگاه طراحي 
صنعتي و نقاشــي خواندم، فكر 
مي كنم آموختن هنــر در ادبيات هم به 
كمك فرد مي آيد. مــن مطالعات آزاد را 
به شــكل حرفه اي دنبال كردم. ضمن 
اينكه به  نظرم آنچه در دانشــكده هاي 

  شازده كوچولو برگشته بود
كتاب »شــازده كوچولو« كه 
ديگر معروف تر از آن است كه 
به آن بپردازيــم. اما كتابي هم 
نوشته شده است به نام »شازده 
كوچولو برگشــته بود« با نام 
ديگر »نامه  اي به آنتوان«، كه 
توسط پيروز انتخابي نگاشته 
شــده اســت. اتفاقاً كتاب در 
ششمين جايزه ادبي اصفهان 
هم جزو آثار برگزيده انتخاب 
شــده اســت. در اين كتاب، 
شــازده كوچولو به سياره هاي 
ديگري ســفر كرده و اتفاقات 
جديدي برايــش مي افتد. اين 
كتاب توسط نســيم صالحي 
تصويرگري شــده و انتشارات 
نقش ماناي اصفهان هم نشــر 
داده. كتاب، رويكردي متناسب 
بــا محيط زيســت و صلــح و 
حفاظت از طبيعــت و زمين 
دارد. كتاب در ژانر نامه نويسي 
شكل گرفته است، بدين ترتيب 
كه پيروز انتخابــي، نامه اي به 
آنتــوان دوســنت اگزوپري 
نگاشــته اســت؛ همان كــه 
نويسنده كتاب مشهور شازده 
كوچولو است. نويسنده كتاب 
در ابتداي كتاب آورده اســت: 
»ده، يازده  ساله بودم كه پدرم 
كتاب شازده كوچولو را به من 
داد تا بخوانم. شــاهزاده اي از 
يك ســياره ديگر بــا موهاي 
طاليي و شالي برگردنش كه به 
همان اندازه كودكي هايم زيبا و 
دلنشين بود. صفحه اول كتاب 
نقاشــي با مزه اي از مار بوآيي 
بود كه فيلي را درسته خورده 
بود، در صفحه بعد فيل را درون 

شكم مار بوآ كشيده بود...«.

  اشعار جهان ملك خاتون
اول اينكــه بايــد بدانيــد 
جهان ملك خاتون شــاعره اي 
از قرن هشــتم هجري است. 
دوم اينكه توانسته ۱4۱3غزل 
را بســرايد و جمع آوري كند 
و تبديــل به يكي از شــاعران 
گذشــته ادبيات فارسي شود. 
نكته بعدي هم اينكه اشعار او 
به زبان فرانســه هم برگردان 
شــده و حتــي او را معــادل 
برخي از شــعراي فرانســوي 
زبــان دانســته اند و به همين 
نســبت وجهه اي بين المللي 
هم يافته اســت. حاال گزيده 
اشعار اين بانوي شــاعر با نام 
»فريادي عاشــقانه«، با همت 
بنفشــه حجــازي و توســط 
انتشــارات قصيده ســرا راهي 
بازار نشــر ايران شــده است. 
در اين مجموعه، ۱5۲غزل از 
اين شــاعر انتخاب شده است 
تا خوانندگان بتوانند دركي از 
جهان شعري اين شاعر داشته 
باشند. بيشــتر قالب هاي اين 
كتاب غزل است، البته به اضافه 
يك قصيده و يك ترجيع بند و 
تعدادی رباعي؛ »آيينه جمال 
تو از آه مــن گرفت/يا ناله هاي 
زار سحرگاه من گرفت/ ماهم 
جواب داد كه معهود در جهان/ 
اين اســت بي راه دلت  ماه من 
گرفت/ با ايــن گرفتگي كه تو 
بيني رخ مرا/ خور روشني ز پرتو 
درگاه من گرفت/ رفتم كه پاي 
مركب عالي ببوسمش/ اشكم 
به رو دويد و سر راه من گرفت/ 
در معركه كه قلب و جناح است 
و ميسره/ شــيران شرزه پنجه 

روباه من گرفت...«.

2 پيشنهاد

شاهزاده معروف

شاعره قرن هشتم

1 پيشنهاد

نيلوفر ذوالفقاري

ادبيات مي گــذرد، خيلي ربطي بــه  كار خالقانه ادبي 
ندارد. دبيرستانی كه بودم در كارگاهي سه ماهه شركت 
كردم كه برايم خيلي مفيد بــود. بعدها در كالس ها و 
كارگاه هاي زيادي شركت كردم، مثل كالس هاي آزاد 
ادبيات كالسيك، تاريخ، فلسفه و نقد. كالس ها چندان 
طوالني نيست و مباني را آموزش مي دهد، اما در كنار 
آنها مي توان با مطالعه چيزهاي بيشتري ياد گرفت. الزم 
نيست حتما دانشجوي ادبيات باشي تا مهارت هاي الزم 

براي نويسندگي را ياد بگيري.
  براي يك نويســنده، اين حرفه چه 

چالشي دارد؟
به عنوان يك نويســنده، آنچه خــرج مي كني تا اثري 
به وجود بياوري، جان، زندگي و روح است. نويسندگي 
شغلي اســت كه ســاعات كاري آن ديده نمي شود، 
ممكن است آن ساعتي كه در حال پياده روي هستي 
جزو ساعات كاري محسوب شود. اين نامرئي بودن در 
ماهيت انجام اين شغل وجود دارد. نويسندگي عملي 
جانانه است كه قابل تعريف نيست. وقتي نويسنده كار 
بلندي مي نويسند، روزها و شب هاي متوالي مشغول كار 
است. هر لحظه بايد توان و استعداد خود را به كار بگيرد، 
بدون اينكه بازخوردي درباره آن وجود باشد، انگار كه در 
صحراي عدم  فرياد مي زند و هيچ جوابي هم نمي گيرد. 
اين ماجرا تا زماني كه اثر منتشر شود ادامه دارد، تا وقتي 
كه ارتباط با مخاطب شكل بگيرد. نمي خواهم نام آن را 
سختي و دشواري نويســندگي بگذارم، اما اين عميق 

بودن حرفه نويسندگي را نشان مي دهد.
  شما براي اينكه نويسنده بهتري باشيد 
و در مسير حرفه اي رشد كنيد، چه مي كنيد؟

زندگي مي كنم. به شــيوه خودم لــذت مي برم. مدام 
مي خوانم و مي نويسم. شــايد به همين دليل است كه 
ايــن دوران قرنطينه براي من فرقي بــا زندگي عادي 
نداشــت، قبال هم تمام زندگي من همين بود و تغيير 
محسوسي احساس نكردم. البته اين تنها روش زندگي 
نويسندگان نيست و بعضي نويسندگان طور ديگري 

زندگي مي كنند.
  موقع نوشتن مخاطبان خاصي را در 
ذهن داريد يا دوست داريد همه مخاطبان 

كتاب شما را جذاب بدانند؟
فكر نمي كنم بتوان كتابي منتشــر كرد كه براي همه 
مخاطبان جذاب باشد. من از ۲۰سال پيش، مخاطباني 
تخيلي در ذهنم دارم، تصويــري از آدم هايي كه فكر 
مي كنم به من نزديك تر هستند. با خودم فكر مي  كنم 
اگر چيزي بنويسم كه اين مخاطبان فرضي تأييد كنند، 
بيشتر خوانندگان هم آن كار را دوست خواهند داشت. تا 

االن اين فكر اشتباه نبوده است.
  وقتي مشغول نوشتن اثري هستيد، 

خودتان هم كتاب مي خوانيد؟
شايد بهتر باشد موقع نوشتن داستان، داستاني ديگري 
خوانده نشود تا ذهن تأثير نگيرد. اما مي توان كتاب هاي 
ديگري خواند. االن تمركزم به شكل فشرده روي نوشتن 

كتابي به نام »اطلس داســتاني تهران« اســت، كاري 
غيرداســتاني و پژوهشي كه نســبت تهران و داستان 
در 4۰سال اخير است و با نقشــه كامل مي شود و من 
كتاب هايي در حوزه جغرافيا و داستان هاي مربوط به 
اين پژوهش را مي خوانم. احتماال كتاب در آغاز ســال 

آينده منتشر شود.
  كدام كتاب هــا را بيــش از يك بار 

خوانده ايد؟
جز كتاب هايي كه مي خوانم تا درباره آنها باخبر شوم، 
معموال كتاب هاي زيادي هســتند كه بيش از يك بار 
آنها را مي خوانم. بسياري از رمان هاي كالسيك از اين 

دسته هستند.
  در مــوج نويســندگان جواني كه 
وارد دنياي ادبيات شــده اند، آثار كدام را 

مي پسنديد؟
آثار همه نويسندگاني كه به شكل جدي و حرفه اي كار 
مي كنند قابل توجه هســتند اما فكر مي كنم در نسل 
نويسندگاني كه كتاب هايشان از اواسط دهه ۸۰منتشر 
شد، پيمان اسماعيلي، محمد طلوعي و آرمان صالحي 

را دوست داشته ام.
  جايي كه االن ايســتاده ايد، شبيه 
آن تصويــر ذهني ای كــه در نوجواني از 

نويسندگي ساخته بوديد شده است؟
تقريبا شبيه است. من تصور مي كردم مي توانم زندگي 
را طوري مديريت كنم كه بخش هايــي از آن بيرون از 
كارم باقي بماند، اما اينطور نشــد. ادبيات تمام زندگي 

مرا تسخير كرد.
  كار داســتاني هم در دست نوشتن 

داريد؟
۲كار نيمه كاره دارم، رماني حجيم با نام موقت »شعر يا 
شمشير« كه ماجراي آن در قرن نهم مي گذرد و نسبت 
به كارهاي ديگرم متفاوت است. مجموعه داستاني به 
نام »مخمل زيرزميني« هم در دســت دارم كه شامل 
قصه هاي كوتاهي است كه در اين سال ها در مطبوعات 

چاپ شده است.
  چه چيزي حال شما را خوب مي كند؟

راستش خيلي كارها كه نمي توانم اينجا بگويم. اما ضمنا 
خواندن و نوشتن، هرچند در اوضاع پيچيده اي به سر 
مي بريم و شايد ديگر چيزي آدم ها را به مفهوم واقعي 
خوشحال نكند. هرجا كه ببينم خواست مردم محقق 

مي شود، خوشحال مي شوم.
  رسيدن به چه نقطه اي در آينده، براي 
شما احساس رضايت از انتخاب نويسندگي 

را به همراه خواهد داشت؟
وقتي پيامي كه مي خواستم بگويم، به مخاطب منتقل 
مي شود، احساس رضايت مي كنم. شكل گرفتن ارتباط 
با مخاطب باعث رضايتمندي اســت. بــه اين موضوع 
براي ســود يا طمع نگاه نمي كنم، وقتي بعد از سال ها 
خواننده اي درباره برداشتي كه از داستانم داشته حرف 

مي زنم، از انتخاب نويسندگي لذت مي برم.

زندگي مطابق خواسته تو پيش مي رود
  نشر مركز   154صفحه

اين كتاب منتخبي از ۱۰داســتان كوتاه »رنگ هاي گرم، فراموشي، روح، 
همسايه، خارق العاده، يك تكه ابر واقعي، زندگي مطابق خواسته  تو پيش 
مي رود، دوقلو ها، علفزارهاي آسمان و عشق آقاي جنود« است. در يكي از 
داستان هاي اين مجموعه اين پاراگراف را مي خوانيم: »ابر بزرگ و تيره اي 
سايه انداخته روي شهر. حس مي كنم كه االن است ابر در خودش بجوشد و 
از دلش ماده مذابي فوران كند و روي سرمان بريزد و همه  چيز را محو كند. 

فكر مي كنم آرام آرام غبار مي شويم و مي رويم دنبال كارمان .«

شرط بندي روي اسب مسابقه
  نشر ثالث    216صفحه

شاپور صبري، شخصيت اصلي داستان هاي »شرط بندي روي اسب مسابقه« 
معلم نقاشي است؛ شخصيتي كه در بزنگاه عشــق ورزيدن ها، نامرادي ها، 
خباثت ها و خوش اقبالي هايــش، ماجراجويي هاي ذهني خــود را دنبال 
مي كند. شاپور صبري اگرچه معلم نقاشي اســت اما زندگي اش در معلمي 
خالصه نمي شود بلكه زندگي اش در شهري خالصه مي شود كه او را تجربه 
مي كند. تكه تكه تصاوير زندگي شاپور صبري لحظاتي ناپيوسته و ناهمزمانند 

كه نويسنده آن را به صورت داستان هايي كوتاه و مجزا گرد هم آورده است.

تهراني ها
  نشر مركز    456صفحه

اين كتاب نخستين رمان بلند نويسنده اســت كه تقريبا همزمان با دومين 
مجموعه داستان او منتشر شد. تهراني ها سرگذشت شاپور، رحمت، بيك و 
كريستين در سال هاي۱34۰تا ۱375 است. رحمت خروارها اميد و عاطفه و 
اشتياق به  دست آورده بود كه زندگي اش را از اين رو به آن رو كرد. شاپور صبري 
محافظه كار، باهوش و كمي ترسوست، رحمت هنرمندي نابغه و عاشق پيشه، 
بيك يك قهرمان كه مي خواهد همه  چيز را خودش به دست بياورد و كريستين 

هم نمونه آدم مدرني است كه ميان اخالق شخصي و عمومي مرز قائل است.
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نگاهي به ديگر وسايل حمل ونقل قديمي كه در موزه خودرو نگهداري مي شوند

از رولز رويس احمدشاه تا ليموزين طال كاري شده
اگر روزي روزگاري براي ديدن كالسكه ناصرالدين شــاه قاجار، گذرتان به موزه خودروهاي تاريخي ايران افتاد، حتما بگرديد و بين 50وسيله حمل ونقل 
قديمي به نمايش درآمده در موزه، اين خودروها و كالسكه ها را پيدا كنيد، چون شما اين شانس را پيدا كرده ايد كه رولز رويس ضد گلوله احمد شاه قاجار، تنها 
خودروي حاصل شراكت كمپاني هاي مرسدس بنز، پورشه و فولكس واگن، يكي از نخستين خودروهاي سوپر اسپرت جهان و ليموزيني ساخته شده از طال 

را از نزديك ببينيد. در ادامه با باارزش ترين اموال موزه خودروهاي تاريخي ايران بيشتر آشنا خواهيم شد.

همه  چيز درباره كالسكه ناصرالدين شاه، قديمي ترين كالسكه سلطنتي كشور 
كه در موزه خودروهاي تاريخي ايران نگهداري مي شود

كالسكه 150ساله اتريشی
حدودا 150ســال پيش، ناصرالدين شاه 
قاجار بــه يــك كارگاه در وين اتريش، 
سفارش ســاخت يك كالسكه سلطنتي 
را داد؛ كالســكه اي كه نه فقط در زمان 
خودش، بلكه در روزگار ديگر شاهان قاجار و حتي در دوران پهلوي 
مورد استفاده قرار گرفت. نام اين كالسكه بارها و بارها در تاريخ آمده 

است، چراكه اين همان كالسكه اي است كه ناصرالدين شاه 
قاجار با آن به حرم حضــرت عبدالعظيم)ع( رفت و در آنجا 
به  دست ميرزا  رضا كرماني ترور شد. اينطور كه بعدها نزديكان 
شاه قاجار نقل كرده اند، ناصرالدين شاه را بعد از ترور به حالت 

نشسته در همين كالسكه گذاشته و به كاخ گلستان بردند تا مردم 
متوجه كشته شدن سلطان صاحبقران نشــوند. حاال اين كالسكه 
صنعتي بعد از گذر از هزارتوي تاريخ، صحيح و ســالمت به دست ما 
رســيده و اين روزها در موزه خودروهاي تاريخي ايران نگهداري 
مي شود؛ موزه اي در جاده مخصوص كرج )بزرگراه شهيد لشكري( 
كه معدن قديمي ترين و منحصر به فرد ترين خودروهاي تاريخي ايران 
است. اگر مي خواهيد بيشتر درباره قديمي ترين كالسكه سلطنتي 
كشور بدانيد، با ما به حدود يك و نيم قرن پيش بياييد؛ به زماني 

كه اين كالسكه در كارگاه »واگن فابريك« اتريش 
ساخته شد.

احتماال كالسكه سلطنتي هم يكي از تكنولوژي هايي بوده كه 
ناصرالدين شاه قاجار در سفر فرنگ با آن آشنا شد و چشمش را 

گرفت. اين شاه قاجاري در طول عمرش 3بار به سفر فرنگ رفت 
كه نخستين آن سال 1252هجري شمسي بود. در هر سفرش هم 

هرچه مي ديد و خوشش مي آمد، با خود به تهران مي آورد؛ از دوربين 
عكاسي، دستگاه چاپ، تلگراف و ماشين دودي بگيريد تا اسلحه و 
پوشاك فرنگي. گويا در همان سفرهايش هم دلش براي كالسكه 
سلطنتي رفت و دستور داد برايش يك كالسكه سلطنتي بسازند.

بهترين جا براي سفارش كالسكه سلطنتي، كارگاه واگن 
فابريك وين اتريش بود؛ جايي كه در آن زمان، كالسكه هاي 
سلطنتي زيادي براي دربار پادشاهان مختلف سراسر جهان 

ساخته شد. جالب اينكه اين كارگاه هنوز هم فعال است 
و به كار خودش ادامه مي دهد! خالصه كه كارگاه واگن 

فابريك، حدود 150سال پيش كالسكه سلطنتي شاه قاجار 
را با مارك »ماريوس« ساخت و تحويل تهران داد.

كالسكه؛ سوغات فرنگ

از وين اتريش تا تهران

5هزار تومان خرج روي دست شاه قاجار
ساخت اين كالسكه در كارگاه مشهور كالسكه سازي 

اتريش، 5هزار تومان خرج روي دست شاه قاجار گذاشت! 
اگر مي خواهيد متوجه قيمت بسيار هنگفت اين كالسكه در 
زمان خودش شويد، بد نيست بدانيد در پايان عهد ناصري، 

قيمت هر راس گوسفند 8قران و هر من برنج )برابر با 3كيلو( 
3قران و 5شاهي بود. قيمت هر من روغن 6 قران و هر مرغ 

15شاهي بود! 

كالسكه اتاقي چوبي
كالسكه اي كه كارگاه واگن فابريك ساخت و به 

تهران فرستاد، يك كالسكه اتاقي بود. در آن زمان به 
كالسكه هايي كه سقف آنها برداشته نمي شد، اصطالحا 

كالسكه اتاقي مي گفتند. بيشتر قسمت هاي اين 
كالسكه از چوب ساخته شده است.

از الكي و زرشكي تا مشكي و طاليي
رنگ كالسكه ســلطنتي چهارمين شــاه قاجار در ابتدا الكي و 
زرشكي بود. اين كالسكه تا پايان حكومت قاجار هم به همين رنگ 
بود، اما بعدها در دوران پهلوي، به رنگ مشكي و طاليي درآمد و 

حاال با همين رنگ در موزه خودرو به نمايش درآمده است.

خالصه كه كالسكه ناصرالدين شاه قاجار با سالم و صلوات به تهران رسيد و 
به گواه تاريخ از همان زمان فردي به نام لطف اهلل خان كالسكه چي راندن اين 

كالسكه را عهده دار شد. در تاريخ از نخستين كالسكه ران ناصرالدين شاه صحبت 
چنداني نشده و به همين دليل نمي توان درباره اش اطالعات بيشتري ارائه داد.

لطف اهلل خان كالسكه چي نخستين كالسكه ران

آخرين كالسكه سواري شاه قاجار
به محض اينكه ناصرالدين شاه 
مورد اصابت گلوله قــرار گرفت، 
همراهان شــاه مردم را از صحن بيرون و 
ميرزا رضا كرماني را دستگير كردند. دكتر 
شــيخ محمد خان احياءالملك كه آن روز 
باالي سر ناصرالدين شاه حضور داشت، در 
خاطراتش مي گويد: »شاه روي زمين دراز 
كشيده بود. كنار شاه نشستم. با كمال تأمل 
با انگشت خود چندين بار داخل و خارج و 
ميان قلب را امتحان كردم و مطمئن شدم 
كه قلب به كلي از كار افتاده و شــاه مدتي 
است مرده. از جيب شاه 2دستمال سفيد 
بيرون آوردم. يكي را داخل قلب كرده بيرون 
كشــيدم و دومي را وارد كــرده آنجا براي 
بيرون نيامدن خونابه گذاشــتم«. اينطور 
كه از قــول احياءالملك در كتــاب وقايع 
دارالخالفه آمده، ناصرالدين شاه را به صورت 
نشسته ســوار كالسكه ســلطنتي كردند، 

كسي را هم مأمور كردند دستانش را وارد 
آستين شــاه كرده و دست شاه را در مسير 
حركت دهد تا مردم متوجه مرگ او نشوند. 
حتي اتابك در ميانه كالسكه روبه روي شاه 
نشسته بود، چند باري از آبدار براي شاه آب 
خواست. قوري آب خوردن را نزديك به لب 
شاه مي برد و بعد آن را در كالسكه مي ريخت 
و ظرفش را پس مي داد! اطرافيان »شــاه 
شهيد« با اين كارشان مي خواستند، هم از 
شورش و هرج و مرج مردم جلوگيري كنند 
و هم مي خواستند سلطنت را در دست ايل 
قاجار نگه دارند. براي همين بعد از بازگشت 
به قصر، بالفاصله تلگرافي بــراي وليعهد 
كه در تبريز حضور داشت ارسال كردند تا 
خودش را زودتر به پايتخت برساند و فرداي 
آن روز كه شاه جديد به تهران رسيد، اعالم 
شد ســلطان صاحبقران به رحمت ايزدي 

پيوسته است.

كالسكه تاجگذاري پهلوي ها
اما داستان كالسكه سلطنتي ناصرالدين شاه با كشته شدن 
نخستين صاحبش به پايان نرسيد. شاهان بعد از سلطان 
صاحبقران نيز در مراسم رسمي و مذهبي از اين كالسكه استفاده 
كردند. حتي بعد از انقراض حكومت قاجاريه، اين كالسكه 
مورد استفاده پهلوي ها قرار گرفت. در توضيح كنار كالسكه در 
موزه خودرو نوشته شده: »از اين كالسكه در مراسم تاجگذاري 
پهلوي اول در مجلس مؤسسان، مراسم تاجگذاري پهلوي 
دوم، جشن هاي دو هزار و پانصد ساله ايران و استقبال از ملكه 
انگلستان و فردريك نهم، پادشاه دانمارك استفاده شده است«.

مــوزه خودروهاي تاريخي ايــران گنجينه اي 
از قديمي تريــن و منحصــر به فرد تريــن 
خودروهاي ايران اســت كه از ابتداي دهه 80 
بيــن كيلومتــر 10 و 
11 جــاده مخصوص 
كــرج )بزرگراه شــهيد 
لشــكري(، داخل خيابان 
بيســت وپنجم بنا شده است. 
در اين موزه كــه 22هزار مترمربع 
مســاحت دارد، عــالوه بــر كالســكه 
سلطنتي ناصرالدين  شــاه، مي توانيد 
45دستگاه اتومبيل، ازجمله ليموزين 
آب طال كاري شده، تنها نمونه پنتر ليزر 
توليدشده در جهان، رولز- رويس، خودرو بنز 
500K و ديگر شاهكارهاي صنعت خودروسازي 
جهان را از نزديك ببينيد. همچنين در اين 
نمايشگاه دائمي منحصر 
به فرد، 2ارابه كالســكه و 
3دســتگاه موتورسيكلت 
هم در معــرض ديد عالقه مندان 

قرار داده شده است.

محصول مشترك
انصافا فقط همين تيتر براي متقاعد كردن مان به بازديد 
از موزه خودرو كافي نيست؟! ظاهرا فقط يك بار در طول 
تاريخ، 3كمپاني خودروســازي بنز، پورشه و فولكس 
واگن با هم همكاري كردند و به ســفارش صدراعظم 
آلمان يك محصول مشترك براي وليعهد ايران ساختند 
كه همين خودرويي است كه مي بينيد! يعني درواقع از 
اين خودروي منحصر به فرد فقط يك نمونه در جهان 
ساخته شــده كه آن هم در موزه خودروهاي تاريخي 

ايران نگهداري مي شــود! اين اتومبيل ارزشمند كه 
موتورش بنزيني 4ســيلندر و 4زمانه است، حداكثر 
با سرعت 170كيلومتر بر ســاعت حركت مي كند و 
همكاري اول و آخر 3كمپاني خودروســازي معروف 
آلمانــي به حســاب مي آيد. اين محصول مشــترك 
كمپاني هاي خودروسازي آلماني به دليل سيستم هاي 
امنيتي فوق العاده اي كه دارد، امنيت سرنشينانش را در 

هر تصادفي تضمين كرده است!

رولز رويس احمدشاه
رولز رويس سيلور گوست احمد شــاه قاجار، يكي ديگر 
از اتومبيل هاي به نمايش درآمده در موزه خودرو اســت. 
اين خودرو در سال 1906ميالدي ساخته شده و درواقع 
نخستين خودرويي اســت كه احمدشاه قاجار وارد ايران 
كرده. البته كه احمدشاه به دليل عالقه اش به خودروهاي 
لوكس انگليســي، خــودروي رولز رويــس ديگري هم 
خريداري كرد كه مدل فانتوم4 بود و از آن فقط 18دستگاه 

در جهان توليد شد! جالب اينكه از اين 18دستگاه، فقط 
يك دستگاه به صورت ضد گلوله طراحي شده بود كه اين 
همان خودرويي است كه احمدشاه آن را خريداري كرده 
بود و امروز در موزه خودرو قــرار دارد. ظاهر اين خودرو 
شبيه يك تانك است و شيشه و بدنه بسيار ضخيمي دارد. 
با اين حال موتور 8ســيلندري كه دارد مي تواند آن را تا 

سرعت 260كيلومتر در ساعت پيش ببرد!

بنز 500كا، هديه هيتلر!
يكي از توليدات منحصر به فرد كمپاني »دايملر-بنز«، همين خودروي 
مرســدس بنز 500K  اســت كه هديه هيتلر به رضاخان بوده و تا 
200كيلومتر سرعت مي رفته و نخستين ماشيني به حساب مي آيد كه 
داراي چراغ راهنماست! و بدانيد كه از اين اتومبيل كه جزو نخستين 
خودروهاي سوپر اسپرت جهان به شمار مي آيد، در فاصله سال هاي 
1934تا 1936 فقط 354دستگاه ساخته شد كه همه آنها يا در طول 
جنگ جهاني دوم به طور كلي از بين رفته اند و يا اتاقشان به طور كامل 
بازسازي شده است. اما نمونه موجود اين خودرو در ايران، تنها نمونه 
سالم موجود از اين توليدات افسانه اي اســت كه اتاقش همان اتاق 
توليد شده كمپاني است. جالب اينكه خود كارخانه بنز هم اين خودرو 
را ندارد و  گفته مي شود تاكنون چندبار پيشنهاد خريدش را به دولت 

ايران تسليم كرده، اما هر بار جواب منفي شنيده است!

ليموزيني از جنس طال
در كنــار ديگــر خودروهــاي به نمايش 
درآمده در موزه خودروهاي تاريخي ايران، 
2خودروي ليموزين هم خودنمايي مي كنند 
كه نخستين آنها يك دســتگاه بنز 600 با 
قامتي كشيده است. اما خودروي ليموزين 
ديگري كه در طرف ديگر سالن موزه وجود 
دارد، يك ليموزين بزرگ 6سيلندر است كه 
چراغ هاي جلوي آن روي سپر نصب شده. 
ظاهرا دليل نصب اين چراغ ها روي ســپر، 
ايجاد ديد بهتر براي راننده بوده اســت. اما 
اين ليموزين يك ويژگــي منحصر به فرد 
دارد و آن هم اين اســت كه در ساخت آن 

از 6كيلو طال استفاده شــده است! به اين 
ترتيب اين ليموزين طالكاري شــده يكي 
از بهترين و منحصر به فرد ترين خودروهاي 

به نمايش درآمده در موزه خودرو به حساب 
مي آيد كه نگاه هر بازديدكننده اي را به خود  

جلب مي كند.

المبورگيني محمدرضا پهلوي
المبورگينــي كانتاش پهلــوي دوم هم يكــي ديگــر از خودروهاي 
موزه خودرو اســت كه هوش از ســر هر بازديدكننده اي مي برد. اين 
المبورگيني كه ساخت كشور ايتالياست، جزو خودروهاي سوپراسپرت 
دهه70ميالدي به حســاب مي آيد و در دوره خودش بســيار بســيار 
پرطرفدار بوده، تا جايي كه عاشقان خودرو معتقدند المبورگيني كانتاش 
جزو موفق ترين نمونه هــاي المبورگيني در تمام طول تاريخ اســت. 
براساس اطالعات موجود در موزه خودروهاي تاريخي ايران، اين  كانتاش 
در سال 1974ساخته شده و داراي يك پيشرانه 12سيلندر خطي است. 
اين موتور با 3هزار و 900سي ســي حجم، مي تواند تواني بالغ بر 370 
اسب بخار توليد كند و تا سرعت 310كيلومتر بر ساعت پيش برود! اين 
المبورگيني رنگ بسيار زيبايي هم دارد كه نگاه بازديدكنندگان را از هر 

نقطه سالن موزه به خودش جلب مي كند.

ماجراي يك ترور
و اما بشنويد از نقش كالسكه 
سلطنتي در جريان ترور 
ناصرالدين شاه. نقل است ناصرالدين شاه 
50سال يك روز كم، سلطنت كرد. او درست 
يك روز قبل از پنجاهمين سالگرد سلطنتش 
تصميم گرفت به شكرانه اين اتفاق همايون به حرم حضرت عبدالعظيم)ع( برود. آنطور كه در تاريخ آمده هيچ كس 
با اين تصميم شاه موافق نبود؛ مخصوصا اينكه نقل مي كنند در ابتداي سلطنت ناصرالدين شاه پيشگويي 
معروف، به او گفته بود كه تو 50سال يك روز كمتر سلطنت مي كني. اما اگر بتواني از ساعت نحس ُقران رد 
شوي، مي تواني 50سال ديگر هم سلطنت كني! روز پنجشنبه، 12ذيقعده 1313هجري قمري كه گذشت، شاه 
به درباريان خود گفت: »امروز خيلي خوشحالم، چرا كه پنجشنبه ديروز را براي من ُقران نحس معين كرده اند 
كه الحمدهلل ديروز را به سالمت به سر آورديم و امروز به شكرانه آن به زيارت حضرت عبدالعظيم)ع( مي رويم«. 
خالصه كه آن روز ناصرالدين شاه با وجود مخالفت درباريان به حرم حضرت عبدالعظيم)ع( رفت، غافل از اينكه 
ميرزا  رضا كرماني با تفنگ شش لول روسي در حرم حضرت عبدالعظيم )ع( انتظارش را مي كشد. شاه وقتي وارد 
حرم شد، به خيال اينكه ُقران نحس را پشت سر گذاشته، اجازه قرق كردن صحن را نداد تا مردم عادي هم بتوانند 
او را زيارت كنند. ميرزا رضا دقيقا از همين فرصت استفاده كرد و به بهانه دادن عريضه به شاه نزديك شد و در يك 
موقعيت مناسب ناصرالدين شاه را مورد هدف قرار داد. گلوله به سمت چپ سينه شاه قاجار اصابت كرد و خيلي 
زود قلبش را از كار انداخت.

 بازديد از قديمي ترين 
كالسكه سلطنتي ايران

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

  محمد رسول اهللص
زندگــي پيامبر اســالم)ص(، 
به قدري فراز و فرود داشــته و 
البته از ســوي ديگر به قدري 
براي مســلمانان مهم است كه 
هنرمندان را به صرافت مي اندازد 
تا در اين حــوزه به خلق آثاري 
دســت بزنند؛ خاصه در حوزه 
ســينما، البته ايــن وضعيت 
كمي بغرنج تر مي شود؛ از يك 
ســو اجازه تصويركردن پيامبر 
را ندارند و از سوي ديگر اگر به 
خوبي نتوانند يك اثر سينمايي 
در خــوري تــدارك ببينند، 
همه  چيز را باخته اند. به همين 
دليل بوده كه فيلم هاي شاخص 
ايراني در اين حوزه شكل نگرفته. 
اما شاخص ترين فيلمي كه در 
اين زمينه و توســط ايراني ها 
ســاخته شــده، اثــر »محمد 
رسول اهلل« مجيد مجيدي است. 
البته اين فيلم به دوران پيش از 
تولد پيامبر تا زمان نوجواني اش 
مي پردازد و به شــكل عجيبي 
كه فيلم مصطفــي عقاد درباره 
پيامبر اســالم)ص( جــا افتاد، 
فراگير نشــد، اما روي هم رفته 
فيلمي قابل احترام و اعتناست. 
اين اثر در ســال 1394ساخته 
شده و عليرضا شــجاع نوري، 
مهدي پاكدل، مينا ســاداتي، 
محسن تنابنده، ســاره بيات، 
داريــوش فرهنــگ و... در آن 
به ايفــاي نقــش پرداخته اند. 
كامبوزيا پرتوي و حميد امجد 
نيــز در نــگارش آن همكاري 
داشــته اند. فيلم همچنين از 
عوامــل خارجي سرشناســي 
بهره برده است؛ ازجمله از اي. 

آر رحمان در موسيقي.

ستاره اي بدرخشيد
1 پيشنهاد

شهرام در اروپا
2 پيشنهاد

  جنايت بي دقت
تازگي هــا خبــر رســيده كه 
»جنايت بي دقت« قرار اســت 
كه در3 كشــور اروپايي روي 
پرده هاي سينما برود. فيلم را 
شهرام مكري ساخته و به تازگي  
هم مجوز حضور در فســتيوال 
ويناله را گرفته است. حاال مجله 
ســينمايي »ددالين« آمريكا، 
خبر داده كه حق و حقوق پخش 
اين فيلم بــه كمپاني تريگون 
فيلم واگذار شده است. ايلنا از 
قول اين نشــريه آورده است: 
»بعد از فستيوال ونيز نخستين 
نمايــش جنايــت بي دقت در 
آمريكاي شمالي و در فستيوال 
شيكاگو خواهد بود. اين فيلم به 
تهيه كنندگي نگار اسكندرفر 
و محصول مؤسســه فرهنگي 
هنري كارنامه در قراردادي بين 
كمپاني دريم لــب با مديريت 
نســرين مير شــب و تريگون 
فيلم براي نمايش در سه كشور 
آلمان، سوئيس و اتريش آماده 
مي شود«. اين كمپاني، همان 
شــركتي اســت كه »ماهي 
و گربه« شــهرام مكري را هم 
پخش و توزيع كرده بود. مدير 
اين كمپاني از همان كار ماهي و 
گربه بود كه عالقه مند به سبك 
سينمايي اين كارگردان شده 
و اعالم كرده كــه فيلم جديد 
مكري نيــز در همان راســتا 
ساخته شده است و جنبه هايي 
نامكشوف از سينما را پيش روي 
ما قــرار مي دهد. ايــن فيلم از 
جشنواره ونيز موفق به دريافت 
جايزه بهترين فيلمنامه هم شد 
و ارزش ايــن را دارد كه منتظر 

اكران آنالين آن هم باشيد.



9 مهمان خانه

گفت وگو با ايران درودي، نقاش صاحب سبكي كه بيش از 6دهه از 
عمرش را همنشين قلم، رنگ و بوم نقاشي بوده است

بهترين اثرم را 
هنوز خلق نكردم

»ايران درودي« را بيشتر ما به عنوان يك نقاش مي شناسيم؛ نقاشي كه بيش از 
60سال از عمر پربركت و پرافتخارش را صرف قلم و بوم نقاشي كرده و با عناصري 
مانند رنگ و نور، سبك منحصر به فرد خودش را در نقاشي ايجاد كرده است. تا 
جايي كه بزرگان فرهنگ و هنر دنيا ازجمله »آندره مالرو« ، »سالوادور دالي«، 
»ژان كوكتو«، »لوتن«، »احمد شاملو« و... را به تحسين واداشته و نام خودش را 
به عنوان يكي از برجسته ترين نقاشان ايران و جهان مطرح كرده است. اما اين همه 
هنر ايران درودي نيست. اين بانوي رنگ و نور، نويسنده و كارگردان هم هست 
و مدتي نيز به عنوان استاد دانشگاه، به تدريس »تاريخ و شناسايي هنر« پرداخته است. او كه در جواني 
براي تحصيل راهي فرانسه شده بود، بعد از نيم قرن زندگي در پاريس به ايران برگشت تا بتواند با ساخت 
موزه اي در ايران، تابلوهاي نقاشي اش را به هموطنانش هديه كند. در اين راه خانه اش در پاريس را فروخت 
و هزينه ساخت موزه اش را متقبل شد، قريب به 200 اثرش را هم به ايران آورد و حاال چشم انتظار پايان كار 
موزه اي است كه بي شك مي تواند به يكي از زيباترين موزه هاي ايران و جهان تبديل شود. در اين روزها 
فرصتي دست داد تا با اين نقاش برجسته و نويسنده و كارگردان نام آشنا به گفت وگو بنشينيم و با او از هر 

دري صحبت كنيم كه حاصل آن را در ادامه خواهيد خواند.

به گفته منتقدين مهم 
دنيا، من سبك شخصي 
خاص خودم را دارم كه 

با ديگر سبك ها متفاوت 
است. اما آن چيزي كه 

داراي اهميت است، 
سبك كار نيست. اثري 

است كه با صداقت 
خلق مي شود

  موضوعي كه در زندگي شــما بسيار 
پررنگ است، عشــق و عالقه اي است كه 
به وطن داريد. تا جايي كه با وجود نيم قرن 
دوري از ايران و در زماني كه بيشتر هنرمندان 
سرخورده و نااميد به فكر مهاجرت بودند، با 
آثارتان به ايران برگشتيد. اين همه عشق و 

عالقه به ايران از كجا ناشي مي شود؟
اسم من »ايران« است و اين نام در عين حال كه از بدو 
تولد، برايم افتخار بزرگي بود، مسئوليت بزرگي هم به 
من واگذار كرد؛ چرا كه بايد طوري زندگي مي كردم تا 
در مسير زندگي ام به لياقت داشتن اين نام برسم. در اين 
راه پدرم كه نام مرا انتخاب كــرده بود، الگوي زندگي ام 
شد. او من را به ديدار آرامگاه فردوسي مي برد و در سفره 
هفت سين سال نو، شــاهنامه فردوسي مي گذاشت و 
هميشه مي گفت زبان مادري ات را درست حرف بزن، 
تاريخ 7هزار ساله وطنت را عميقا بشناس و قدر بدان و 
هويت ايراني بودنت را مهم ترين اصل زندگي ات قرار بده. 
اينطور بود كه عشق به ايران در جانم ريشه گرفت و در 
تار و پود وجودم تنيده شد. امروز هم در اطاعت از وصيت 
پدرم كه همواره مي گفت ايران را دوست بدار، 195اثرم 
را در قالــب موزه اي به صورت محضــري به ملت ايران 
بخشيده و هزينه ساخت آن را متقبل شده ام، احساس 
رضايــت دارم. چون باور دارم اين موزه ســال هاي بعد 
در فرهنگسازي هنر نقاشي معاصر ايران، نقش مهمي 

خواهد داشت.
  با اينكه سال ها در كشورهاي مختلف 

دنيا زندگي كرده ايــد و همواره جايي براي 
نمايش آثارتان داشته ايد، اما ترجيح داديد 
تابلوهايتان را به ملت ايران تقديم كرده و 
موزه شخصي تان را در ايران داير كنيد. چرا 
روي تاسيس موزه در ايران اصرار داريد؟ آن 
هم با وجود همه مشكالتي كه در راه ساخت 
موزه برايتان به وجود آمده و هنوز با گذشت 

بيش از 5سال به نتيجه نرسيده است؟
خب بدون شك به ثمر رســاندن هر هدفي مشكالت 
خاص خــودش را دارد، اما مهم، رســيدن به آن هدف 
است. من از 30سالگي كه رسماً به استخدام تلويزيون 
ملي آن زمان درآمدم، هدفم شناساندن هنر نقاشي نو به 
هموطنانم بود. دستيابي به اين هدف را ابتدا با نوشتن نقد 
در مطبوعات و سپس تهيه برنامه هاي تلويزيوني باعنوان 
»شناسايي هنر« شروع كردم و تا اين لحظه هم از هدفم 
غافل نمانده ام. ساختن موزه اي كه مركز تبادل فرهنگ 

خواهد شد هم در راه رسيدن به همين هدف قرار دارد.
  درباره سبك نقاشي شما اظهارنظرهاي 
مختلفي مي شود. عده اي شما را در نقاشي 
پيرو ســبكي مي دانند كه از آن با عنوان 
انتزاعي يا فراسورئال ياد مي شود، عده اي 
هم معتقدند شــما خودتان صاحب سبك 
هستيد و سبك مخصوص خودتان را داريد. 
باالخره سبك شــما در نقاشي چيست و 

به نظرتان جايگاه آن در ايران كجاست؟
به گفته منتقدين مهم دنيا، من سبك شخصي خاص 

خودم را دارم كه با ديگر ســبك ها متفاوت اســت. اما 
آن چيزي كه داراي اهميت اســت، سبك كار نيست. 
اثري است كه با صداقت خلق مي شود و به اين ترتيب 

تأثيرگذار خواهد بود.
  وضعيت هنر نقاشــي و نسل جوان 
فعال كشــورمان در اين حــوزه را چطور 
مي بينيد؟ نقاشي امروز كشور ما چقدر 
به استانداردهاي جهاني نزديك است؟

 در مصاحبــه اي كــه بــا آنــدره مالرو 
هنرشــناس جهاني و بزرگ مرد فرهنگ 
قرن مان داشــتم، از او در مورد چگونگي 
هنر نقاشي سؤال كردم كه پاسخ داد »هنر 
نقاشي معاصر در حال سقوط آزاد است«. با 
اين ارزيابي آندره مالرو از هنر غرب، نقاشي 
ايران كه در مقايســه با هنر غرب دو هزار 
سال كمبود پيشينه تاريخي دارد، مسلما 
در شــرايط و جايگاه بهتري قــرار ندارد. 
متأسفانه امروز تعداد نقاشان خوب ما از 
تعداد انگشتان دســت تجاوز نمي كند؛ اگر چه كه من 
به استعداد و هوشياري هموطنام باور دارم و اميدوارم 
نسل آينده كمبود پيشينه هنر نقاشي ايران را جبران 
كند. به هر حال نبايد فراموش كنيم كه از حضور نقاشي 
نو در ايران بيش از 50سال نمي گذرد. چطور مي توانيم 
تحوالت و دگرگوني هاي دو هزار ســال نقاشي غرب 
را ناديده بگيريم و نقاشي نوپاي ايران را با آن مقايسه 
كنيم؟ اما به هر حال اين اميد وجود دارد كه بتوانيم در 

آينده اين فاصله را كم و كمتر كنيم.
  شما خودتان در دهه50 به تدريس در 
دانشگاه شريف پرداختيد. چرا بعد از آن 
ديگر تدريس را ادامه نداديد تا شايد از اين 
رهگذر، جوان ترها بتوانند از تجربيات تان 

استفاده كنند؟
واقعيت اين است كه تدريس با روحيه پر از 
جنب و جوش و هيجان زده من همخواني 
ندارد. هر لحظه از زندگي من با لحظه 
پيشين اش متفاوت است، درحالي كه 
در تدريــس بايد آنچه را كــه گفته يا 
مي دانيد، بارها و بارها تكــرار كنيد و 
به نظر من اين كار بــا بافت خالقيت در 
تضاد اســت. البته كه مــن آن دوره را كه 
به خواســت دانشــجويان دانشگاه شريف 
از رياست دانشــگاه، براي تدريس تاريخ و 
شناسايي هنر از من دعوت شد، جزو افتخارات 
و تجربيات بــزرگ زندگي ام مي دانــم و از اينكه 
دانشجويان به ســخنانم گوش داده و يادداشت 
برمي داشــتند به خودم مي باليدم. اما مدتي بعد 
عشق به نقاشي و خالقيت را به تدريس ترجيح 
دادم و به پشت سه پايه و خلوت نقاشي ام برگشتم. 
چون براي من از عشق به نقاشي در هيچ شرايطي 

رهايي نيســت! به همين دليل هم هست كه امروز در 
84سالگي با وجود شرايط ســخت جسمي نه تنها به 
نقاشي ادامه مي دهم، بلكه براي دگرگون كردن سبكم 

هم تالش مي كنم!
  هم اكنــون چــه توصيــه اي براي 
هنرجويان جوان داريد و چه راهكارهايي 
براي تقويت هنر به ويژه هنر نقاشي در ايران 

به ذهن تان مي رسد؟
به نظر من هنرجويان جوان بايد چشم شان را با ديدن و 
شناخت نقاشي هاي خوب تربيت كنند و به طور جدي 
از كپي كردن و تقليد بپرهيزند. من »جرات داشتن« 
را تعبير ديگــر »خالقيت« مي دانــم و معتقدم براي 
نقاش شدن اول بايد نگاهي عاشقانه به زندگي داشت، 
بعد حس ها را در رگ هــاي وجودي خود جاري كرد تا 
در نهايت بتوان نقاشي را كه چيزي جز القای حس ها 

نيست، خلق كرد.
  اگر موافق باشــيد كمي هم درباره 
آثارتان صحبت كنيم. نور، رنگ و گل، عناصر 
اصلي نقاشي هايتان هستند. برايمان كمي 
درباره اين عناصر توضيح مي دهيد؟ اينكه 
هر كدام از آنها از كجا نشــأت گرفته اند و 

برايتان نماد چه موضوعاتي هستند؟
من معموال كاري با نمادها و توضيحات نقاشي هايم ندارم. 
رنگ هايم را مي چينم، قلم مويم را به دست مي گيرم و 
خودم را رها از دانسته ها و ندانسته ها به الهامات و كشف و 
شهودم مي سپارم. به اين ترتيب است كه روي بوم نقاشي 
رنگ ها و فرم هايي شكل مي گيرد كه از پيش آنها را در 
ذهنم پديد نياورده بودم. به عبارت ديگر به خلسه اي فرو 
مي روم كه پاسخگوي سؤاالت شــما و چراهاي خودم 
نيست. به همين دليل اســت كه هنگام نقاشي كسي 
اجازه حضور در آتليه و شكستن سكوتم را ندارد. همين 
موضوع باعث شده كه من در تمام طول عمرم شب ها در 
سكوت نقاشي كنم تا كسي مزاحم كارم نشود و من را از 

حال خوش خلق اثر بيرون نياورد.
  تولد يك تصوير برايتان چگونه اتفاق 
مي افتد؟ معموال از چــه موضوعاتي الهام 

مي گيريد؟
همانطور كه گفتم مــن از موضوعاتي الهام نمي گيرم. 
درواقع موضوعاتي از پيش در ذهنم ندارم و هر آنچه در 
نقاشي هايم شكل مي گيرند، در لحظه خلق مي شوند. 
هميشــه مي گويم يك نقاش هم بايد نقاش باشد، هم 

نقش!
  شايد پاسخ به اين سؤال براي هنرمندي 
كه همه آثارش را با عشق خلق كرده، سخت 
باشد. اما مي خواهيم بدانيم ايران درودي 
كدام يك از نقاشي هايش را بيشتر از ساير 

آثارش دوست دارد و دليل آن چيست؟
آثاري كه به تصاويري از ايران اشاره دارند، بيشتر دوست 
دارم. مانند تابلوهاي »نگار جاويدان«، »عطش كوير« 
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  رفتگان
با يك فيلم گانگستري چطوريد؟ 
البته طبيعي است كه هر طيفي 
دوست ندارد و مناسب نيست كه 
چنين فيلم هايي را ببيند. ولي به 
هر حال بخشــي از عالقه مندان 
ســينما هســتند كه دوســت 
دارند چنيــن آثــاري را دنبال 
كنند. به همين دليل پيشنهاد 
مي كنيم به فيلــم »رفتگان« از 
مارتين اسكورسيزي فكر كنيد. 
مگر مي شــود فيلمي را اســتاد 
اسكورسيزي بســازد و قابليت 
تماشــا نداشته باشــد؟ در اين 
فيلم ســتارگاني چون لئوناردو 
دي كاپريو و جك نيكلسون و مت 
ديمون و... حضور دارند و جالب 
اينكه اسكار بهترين كارگرداني 
را هم نصيــب ايــن كارگردان 
مشــهور كــرد. دي كاپريو در 
اين فيلم، نقش پليســي را بازي 
مي كند كه يــك مأمور مخفي 
اســت و مأموريــت دارد تا وارد 
يك گروه مافيايــي ايرلندي كه 
در بوســتون آمريكا مستقرند، 
شود. او مأموريتش را با موفقيت 
دنبــال مي كند، امــا در نهايت 
متوجه مي شود كه پليس و مافيا 
دســت كمي از هم ندارند. فيلم 
151دقيقه زمان دارد و حسابي 
مي توانــد براي شــما جذاب و 
غافلگيركننده باشد. در ابتداي 
فيلم، از همــان ابتدا ديالوگي از 
قول جك نيكلسون بيان مي شود 
كه شايد رويكرد آن را مشخص 
كند؛ »وقتي يك اسلحه پر بهت 
نشونه رفته، پليس يا خالفكار؟ 
چه فرقي مي كنه كــه تو كدوم 

يكي باشي؟«

  فيتيله و  ماه پيشوني
حوزه نوجوانان، خاصه در سينما، 
حوزه اي اســت كه كمتر به آن 
پرداخته مي شود. يكي از داليلش 
اين است كه سازندگان شناختي 
از دنياي اين گروه سني ندارند. 
دوم اينكــه شــايد آورده مالي 
چنداني هم براي شــان نداشته 
باشد. اما با اين حال گاهي اتفاق 
مي افتد كه فيلم هايي براي اين 
ژانر هم ساخته مي شود. ازجمله 
آنهــا مي تــوان بــه »فيتيله و 
ماه پيشوني« اشاره كرد. يك فيلم 
139دقيقه اي سرگرم كننده كه 
مي تواند حسابي نوجوانان خانواده 
شما را پاي نمايشگر بنشاند. اما 
موضوع چيست؟ موضوع فيلم، 
درباره ربوده شــدن ماه پيشوني 
اســت. در نتيجه بچه هاي مهد 
كودك هــم جمع مي شــوند و 
فكرهايشان را روي هم مي گذارند 
تا كاري انجام بدهند. در نهايت 
به ايــن نتيجه مي رســند كه از 
اعضاي گروه فيتيله درخواست 
كمك كننــد. فيتيله اي ها جزو 
معروف تريــن گروه هــاي مورد 
عالقه بچه ها و نوجوانان هستند 
كه ســال ها در تلويزيون برنامه 
توليد مي كردند. حاال كارشــان 
به سينما هم كشــيده است. در 
نهايت اينكه گــروه فيتيله اي ها 
تصميم مي گيرنــد به بچه هاي 
مهد كودك در اين مسير كمك 
كنند، البته سختي هاي زيادي 
هم متحمل مي شوند تا موفق به 
انجام اين مأموريت شوند. حميد 
گلي، علي فروتن، احمد نجفي، 
سيروس گرجســتاني، يوسف 
صيادي، محمد مسلمي و نيوشا 
ضيغمي از ايفاگــران نقش هاي 

اين فيلم هستند.

2 پيشنهاد

دنياي گانگسترها

به دنبال ماه پيشوني

1 پيشنهاد

پرنيان سلطاني

  رگ هاي زمين، رگ هاي ما
بي شك يكي از معروف ترين آثار ايران درودي، تابلوي »نفت ايران« است 
كه اين هنرمند نقاش آن را در سال 1347به سفارش شركت آي. تي. تي 
ـ كه لوله كشي نفت آبادان به ماهشهر را انجام داده بودـ  خلق كرد. اين اثر 
ماندگار ايران درودي با تيراژي چند ميليوني در مطبوعات مهم آمريكا از 
قبيل اليف، تايمز، نيوزويك و... به چاپ رسيد و احمد شاملو شاعر معاصر 

ايران آن را »رگ هاي زمين، رگ هاي ما« ناميد.

  نگار جاويدان
وقتي از ايران درودي مي پرســيم كدام يك از آثارش را بيشــتر از بقيه 
تابلوهايش دوست دارد، از اثر »نگار جاويدان« نام مي برد؛ اثري كه قطعا 
يكي از معروف ترين تابلوهاي اين نقاش برجسته معاصر به حساب مي آيد. 
درودي اين اثر را در ســال 1993ميالدي مصادف با سال 1372هجري 
شمسي خلق كرده است. شايد برايتان جالب باشــد بدانيد ابعاد اين اثر 

140در 140سانتي متر است.

  عطش كوير
تابلوي »عطش كوير« هم يكي ديگر از آثار مــورد عالقه ايران درودي 
اســت. اين اثر كه يكي از جديدترين آثار اين نقاش نام آشــناي معاصر 
به حساب مي آيد، در ســال 2008و در ابعاد 135در 135به وجود آمده 
است. در اين اثر هم مثل تمام آثار درودي، مي توانيد تركيبي از تأللو نور 
و رنگ هاي زيبا را ببينيد كه در مجموع حسي پر از آرامش را در مخاطب 

ايجاد مي كند.

  جاودانه خليج فارس
شايد برايتان جالب باشد بدانيد اين بانوي رنگ و نور در جواني وقتي اثري 
خلق مي كرد و از آن راضي نبود، آن را مي سوزاند! اما همسرش مانع اين 
كار شد و به او آموخت كه به خودش فرصت بررسي دوباره آثارش را بدهد. 
همين كار باعث شد تا اثري مانند »جاودانه خليج فارس« نجات پيدا كند! 
اين اثر زيبا و ماندگار با ابعاد 96در 65ســانتي متر، در سال 1985خلق 

شده است.

»در فاصله دو نقطه... !« زندگي نامه ايران درودي
براي اينكه بيشتر درباره اين نقاش برجسته معاصر بدانيد، چندين راه پيش رو 
داريد. يكي از اين راه ها ديدن فيلم مستندهايي است كه درباره اين بانوي 
هنرمند ساخته شده است. فيلم »چه شگفت است عشق كه هم درد است 
و هم مرهم« به كارگرداني اميد بنكدار و كيوان عليمحمدي، فيلم »ايران 
درودي، نقاش لحظه هاي اثيري« به كارگرداني بهمن مقصودلو، فيلم 
»ايران درودي« به كارگرداني مستانه مهاجر و فيلم »زن، نور، نقاشي« 
به كارگرداني محمود شكراللهي از جمله فيلم هايي است كه ديدن شان 
باعث مي شود ايران درودي را بهتر بشناسيد. سال 1397نيز نشر ثالث 
كتابي با عنوان »گفت وگو با ايران درودي« را منتشر كرد كه حاصل 
مصاحبه »مهدي مظفري ساوجي« با اين بانوي پر از عشق به ايران و 
هموطنانش است. اما بدون شك بهترين راه شناخت هر چه بيشتر و بهتر ايران درودي، مطالعه 
زندگي نامه اي است كه خودش آن را نوشته و نامش را »در فاصله دو نقطه... !« گذاشته است. در 
بخشي از اين كتاب كه نشر »ني« آن را در سال 1396منتشر كرده و حاال به چاپ بيست و چهارم 
رسيده، مي خوانيم: »تا اين مرحله از زندگي دانسته ام كه مي بايد كوله بار غم ها و دلتنگي ها را بر 
زمين گذارد و به استقبال آينده رفت. حتي اگر اين آينده يك روز يا يك ساعت يا فقط يك لحظه 
باشد. مطمئن هستم بهترين لحظه، لحظه بعدي زندگي ام خواهد بود. شايد لحظه بعدي، نويد 
خلق اثري باشد كه هنوز نيافريده ام. ولي در لحظه بعدي، اثري به ابعاد آرزوهايم، اثري به رنگ 
عشق هايم، اثري به شفافيت تمام آينه ها خلق خواهم كرد و سپس اين اثر را در باالترين نقطه 

آسمان برخواهم افراشت تا تصوير تمامي اين جهان در آن انعكاس يابد. «
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  نقاش، كارگردان، نويسنده، منتقد هنري 
و استاد دانشگاه

  متولد: سال 1315، مشهد
  تحصيالت: دانش آموخته رشته نقاشي در 
دانشكده عالي هنرهاي زيباي پاريس )بوزار(، 
دانش آموخته رشــته تاريخ هنر از مدرسه 
لوور پاريس، دانش آموخته رشته ويتراي از 
دانشكده سلطنتي بروكسل، دانش آموخته 
رشته تهيه و كارگرداني سينما و برنامه هاي 

تلويزيوني از انستيتو آر. سي. آ نيويورك
  فعاليت ها: خلق 195تابلوي نقاشــي 
كه آنهــا را به صورت رســمي و محضري به 
مردم كشــورش هديه كرده اســت، تهيه و 
كارگرداني بيش از 80 فيلم مستند تلويزيوني 
از هنرمندان ايران و جهان، تدريس »تاريخ و 
شناسايي هنر« در دانشگاه صنعتي شريف، 
برگزاري 64 نمايشــگاه انفرادي و شركت 
در بيش از 250 نمايشگاه گروهي در ايران، 
كشورهاي اروپايي، مكزيك، ژاپن و آمريكا، 
نگارش و انتشار كتاب زندگينامه خودنوشت 

»در فاصله دو نقطه... !«

و »نبض تاريخ«. اما اگــر بخواهم با صداقت جواب اين 
ســؤال تان را بدهم، بايد بگويم هميشه هر اثري را كه 
شروع مي كنم، از همه آثاري كه تاكنون خلق كرده ام، 
بيشتر دوست دارم. درواقع با همين حس و انگيزه است 
كه مي توانم كار جديدي را شروع كنم. چون باور دارم 

بهترين اثرم، اثري است كه هنوز آن را خلق نكرده ام!
  جايي درباره تان خوانده ام كه از گذشته 
آثاري كه خلق كرده و دوســت نداشتيد، 

مي سوزانديد! چرا؟!
بله در جواني اثري كه خلق مي كردم و از آن راضي نبودم 
را از بين مي بردم. اما همسرم به من آموخت كه به خودم 
فرصت بدهم و چند روز بعد دوبــاره به اثرم نگاه كنم. 
اتفاقا همين كار باعث شد تا كارهايي مانند »جاودانه 

خليج فارس« يا »سحر گمشده« نجات پيدا كنند!
  راستي كار موزه  تان به كجا رسيده؟ 
مشخص شده چه زماني مي توانيم از موزه 

»ايران درودي« بازديد كنيم؟
كار موزه هم كم و بيش و به كندي پيش مي رود. فعال 
نوبت كروناست كه انجام كار ساخت و راه اندازي موزه را 

به تأخير بيندازد.
  حاال كه صحبت از كرونا شد، كمي هم 
برايمان از گذران اين روزهايتان بگوييد. اين 
روزهاي قرنطينه خانگي و زندگي زير سايه 
كرونا را چطور مي گذرانيد و بيشتر به چه 

كارهايي مشغول هستيد؟
من در ايــن روزها به هيــچ كار ديگري جز نقاشــي 
نمي پردازم. اين روزها مجوز عرش را گرفته و در بهشتي 

كه براي خودم ساخته ام، نقاشي مي كنم.
  و به عنــوان آخرين ســؤال، آرزوي 
ايــران درودي پس از 84ســال زندگي 
پرفراز و نشيب و در عين حال پر از عشق، 

موفقيت و افتخار چيست؟
آرزويم اين اســت كه خداوند ايمــان من را به خودش 

بيشتر و بيشتر كند.

نگاهي به آثار ماندگار ايران درودي 

نور، رنگ، آرامش!
نقاشي هاي ايران درودي، آنقدر منحصر به فرد است كه فقط با نگاه كردن به آنها مي توانيد وارد دنياي ديگري شويد؛ دنيايي پر از نور، رنگ و گل. آنهايي كه موفق شده اند به يكي از نمايشگاه هاي 
انفرادي يا گروهي اين نقاش برجسته ايران و جهان بروند و آثارش را از نزديك ببينند، قطعا با ما هم عقيده هستند كه تصاوير خلق شده روي بوم نقاشي اين هنرمند برجسته، سبك منحصر به فرد 

خودش را دارد و دريچه اي رو به دنيايي پر از آرامش است. در ادامه به معرفي چند اثر معروف و ماندگار اين استاد مسلم نقاشي مي پردازيم.
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  يامحمد
تا به حال خواننده هاي ايراني و 
غيرايراني مختلفي براي پيامبر 
اسالم، آهنگ هاي گوناگوني را 
خوانده يــا قطعه هاي مختلفي 
را ساخته اند. در موسيقي ايران 
نيز از اين دســت آثار مناسبتي 
و آيينــي، بارها توليد شــده و 
هميشــه در حال توليد است. 
يكــي از اين آهنگ هــاي قابل 
احترام را ماني رهنما، خواننده 
خوب پاپ كشــورمان خوانده 
است؛ خواننده اي كه صداي او، 
يكي از صداهاي شناســنامه دار 
و با اصالت موسيقي پاپ ايراني 
قلمداد مي شود. شــايد در نگاه 
اول كســي چنين انتظــاري از 
چنين خواننده اي نداشته باشد، 
اما چنين قطعه اي توليد شده و 
جزو قطعه هــاي احترام برانگيز 
و بي رياي اين حوزه هم هست. 
شعرش را بابك صحرايي سروده 
و موسيقي اش را حبيب خزايي فر 
كار كرده اســت. البته ترانه سرا 
و خواننــده ســعي كرده اند كه 
نگاهي اجتماعي و انتقادي هم به 
وضعيت امروز جهان شان داشته 
باشند، و همين اثر مذكور را كمي 
خاص تر كرده است. در ترانه اين 
آهنگ آمده اســت: »يا محمد 
يا رســول داغ رهايــي بر دلت/ 
جهان هنوز هم در كف اهريمنان 
جاهلت/يا محمد آسمان يه پارچه 
خون و آتش اســت/ الاليي هر 
كودكي صداي بمــب و تركش 
هســت/ بخوان دوباره يا رسول 
به نام آفريدگار/ كه كفر شــعله 

مي كشد از دل خاك بيقرار... «

داغ رهايي بر دلت
1 پيشنهاد

آهنگي كه شنيده شد
2 پيشنهاد

  جز تو
سري به قطعه هاي شنيده شده 
سال هاي گذشــته هم بزنيم و 
چيزهايي از آنها را معرفي كنيم. 
يكي از اين قطعه ها بدون شك، 
قطعه »جز تو« از محمد عليزاده 
است؛ قطعه اي كه علي بحريني 
ترانه ســرايي كــرده و ميــالد 
ترابــي آهنگســازي و تنظيم. 
اين قطعه يكــي از آهنگ هاي 
آلبوم »ســورپرايز« اســت كه 
در ســال 1391 منتشــر شده 
اســت. عليزاده صداي خاصي 
دارد و ثابت كــرده كه مي تواند 
قطعه هاي ماندگار و پرمخاطبي 
را بسازد. اما انتخاب هايي كه دارد 
و قطعه هاي گاه سطح پايين و 
ريتميكي كه اجرا مي كند، برند 
او را در موسيقي جدي با مشكل 
روبه رو كرده اســت. در واقع او 
صاحب قطعه هــاي پرمخاطب 
اســت كه به صــورت اتفاقي و 
جوششــي شــكل گرفته اند، 
هرچند كــه خــودش معتقد 
اســت كه براي اين قطعه 8 ماه 
زمان صرف شــده تا به اين حد 
از گســتردگي در شنيده شدن 
برســد. در ترانه آن آمده است: 
»جز تو كي مي تونــه عزيز من 
باشه؟/ كي مي تونه تو قلب من 
جا شه؟/ مگه مي شه مثل تو پيدا 
شه؟/ همه  چيزم، واي عزيزم/ جز 
من كي واسه ديدن تو حريصه؟/ 
اســمتو رو قلبش مي نويسه؟/ 
گونه هاش از نديدنت خيسه؟/ 
همه  چيزم، واي عزيزم... « اين 
قطعه به قدري بــراي خواننده 
موفقيت به همراه آورد كه گاهي 
نيز بــه جاي اينكه اســمش را 
به ياد بياورنــد، به او مي گفتند 

خواننده جز تو.

استاد در بخش مراقبت هاي ويژه 
نخستين خبرها درباره وخيم شدن حال عمومي استاد شجريان به اسفندماه گذشته بر مي گردد. در آن روزها حتي خبر 
درگذشت محمدرضا شجريان در فضاي مجازي پيچيد و به نگراني خيل طرفدارانش دامن زد اما اين خبر سرانجام در 17 
مهرماه به واقعيت بدل شد. اينكه در 6 ماه آخر عمر محمدرضا شجريان چه بر او گذشت و روند درمانش چگونه طي شد را 

از دكتر عباسي جويا شديم.

  روند درمان استاد شجريان در 6 
ماه آخر با فراز و نشيب هاي بسياري 
همراه بود. حال ايشان از كي رو به 

وخامت رفت؟
روز اول اســفند پارســال بود كــه آقاي 
شجريان به دليل اختالل شديد تنفسي و به طور 
اورژانســي به بيمارســتان منتقل شد. همان 
روز اقدامات اوليه پزشــكي را انجام داديم و در 
بخش مراقبت هاي ويژه بســتري شد. بعد هم 
متخصصان را بسيج كرديم تا مجاري تنفسي 
را كنتــرل كنيم. روند درمان آقاي شــجريان 
پيشرفت محسوسي داشت اما خطر همچنان 
جان ايشــان را تهديد مي كرد چون ســرطان 

تقريبا همه ارگان ها را درگير كرده بود. اســتاد 
چند روز در بخش مراقبت هــاي ويژه و با حال 
عمومي بحراني بستري بود اما به تدريج خودش 
نفس مي كشيد و به دستگاه نياز نداشت. تيم 
پزشــكي بنا به مالحظاتي كه وجود داشت و 
به واسطه شــيوع كرونا مصرف دارو را كم كرد 
و به اين ترتيب مقدمات انتقال ايشان به منزل 

فراهم شد.
  استاد شجريان در چند ماه آخر 
به طور كامل در بستر بيماري بود و 
به واسطه شيوع كرونا كامال تحت 
مراقبت قرار مي گرفت. اين انزواي 
ناخواســته براي كسي كه عمرش 

را با همنشــيني اهالي هنرگذراند 
آزاردهنده نبود؟

استاد شــجريان تا حدود 6 ماه قبل از فوتش 
وضع روحي خوبي نداشــت و بســيار ناراحت 
بود. همانطور كه گفتم استاد يك فرد كمال گرا 
بود و حتي در دوران بيمــاري هم ميل زيادي 
براي زيســتن عادي و انجــام كارهاي روزمره 
داشت. چند ماه پاياني دوران نقاهت براي ايشان 
به سختي گذشــت چون به لحاظ فيزيكي با 
مشكالت تازه اي مواجه شد و در بستر بيماري 
بود. آقاي شجريان تا قبل از وخيم شدن اوضاع 
جسماني اش به درستي با بيماري مبارزه كرد و 

كامال سرحال بود.

 ناگفته هاي شنيدني مراحل معالجه محمدرضا شجريان 
در گفت وگو با دكتر حسن عباسي، پزشك معالج استاد

آوازم را استاد در 
اتاق عمل شنيد

درگذشت اســتاد آواز ايران آنقدر دردناك است كه به اين زودي از 
حافظه اهالي هنر و طرفداران پرتعداد او پاك نخواهد شد. محمد رضا 
شجريان، فخر موسيقي اصيل و سنتي ايران سرانجام پس از دو دهه 
مبارزه با ســرطان، دنياي فاني را وداع كرد، اما سبك و سلوك او به 
عنوان يكي از مفاخر هنر ايران و كسي كه نزديك به 20 سال با سرطان مبارزه كرد تا سال ها بعد 
يك الگوي تمام عيار براي اهالي هنر خواهد بود. دكتر حسن عباسي، يكي از پزشكان معالج 
محمدرضا شجريان و كسي كه در آخرين ماه هاي عمر استاد آواز ايران منبع و مرجع مطمئني 
براي جويا شدن حال عمومي ايشان بود معتقد است استاد شجريان تا آخرين روزهاي عمر 
به طور شگفت انگيزي شور زندگي داشت و يك نمونه تمام عيار براي همه كساني است كه با 
بيماري هاي مهلك و صعب العالج دست و پنجه نرم مي كنند. گفت وگو با دكتر عباسي دوست 
و پزشك معالج محمدرضا شجريان مملو از ناگفته هايي درباره جزئيات بيماري و روند درمان 

استاد فقيد آواز ايران است.

 استاد براي چكاپ 
پزشكي و ديدار با 
خانواده به آمريكا 
رفت و آنجا همان 

توده را بررسي كردند 
و نمي دانم چرا و به 

چه نتيجه اي رسيدند 
كه براي ايشان 

راديوتراپي مغز انجام 
بدهند

  آقاي دكتر! شــما پزشك معالج 
اســتاد شــجريان و يكي از دوستان 
نزديــك او بوديــد. اين دوســتي و 
همنشــيني با او از چه زماني شــكل 

گرفت؟
آشنايي و دوستي ما به 28 سال قبل برمي گردد. 
ما استاد بسيار محترم و فرهيخته اي داشتيم به نام 
دكتر نياكي كه از دوستان قديمي آقاي شجريان 
هم بودند و من از طريق ايشان با استاد آشنا شدم. 
البته من از ســال هاي دور و در نوجواني عاشــق 
كارهاي استاد شــجريان بودم و اصال كارهاي او 
باعث شد به موسيقي اصيل و فاخر ايراني عالقه مند 
شوم. آقاي شــجريان در دهه50 به  عنوان پديده 
موسيقي سنتي ايران شناخته مي شد و به واسطه 
نوآوري هايي كه در آوازخواني داشت روي نسل ما 

به شدت تأثير گذاشت.
  چه نوآوري هايي؟

منظورم همان كارهايي اســت كه در موســيقي 
سنتي با شعر نو اجرا مي شد.

  به واســطه كــدام تصنيــف با 
صداي استاد شــجريان آشنا شديد 
و در نوجواني تحت تأثيــر كدام  يك 
از تصنيف هايي كه خوانــده بود قرار 

گرفتيد؟
در آن ســال ها آقاي شــجريان را با نام سياوش 
بيدگانی مي شــناختيم و كارهــاي او را از راديو 
مي شنيديم. نمي دانستيم اسم واقعي اين خواننده 
خوش صدا محمدرضا شجريان است، اما كارهاي 
او كه از راديو پخش مي شد بســيار متفاوت تر از 
سبك و سياق خواننده هاي ديگر به نظر مي رسيد. 
به عنوان نمونه مي توانم به كارهايي كه در جشن 
هنر شيراز انجام داد و آن راست پنج گاه مشهور كه 
با آقاي لطفي اجرا شد اشاره كنم. بعد هم كارهاي 
مشــترك و فاخري مثل »پر كن پياله را« با آقاي 
فريدون شهبازيان اجرا كردند. كارهاي ديگري مثل 
داروك را هم اركســترال انجام دادند و اين دو كار 
جزو نخستين كارهايي بود كه در موسيقي اصيل 
با شعر نو اجرا شــد. البته همه كارهايي كه آقاي 
شجريان در اين سال هاي طوالني اجرا كرد براي ما 
جذاب و خاطره ساز بوده؛ از كارهايي كه در برنامه 
گل هاي راديو اجرا كرد گرفته تا تصنيف هايي كه 
شخصا به مخاطب ارائه مي داد شنيدني بود و نسل 
من با كارهاي استاد شجريان رشد و زندگي كرد. 
در دهه 60 هم چند قطعه كار ماندگار به نام چاوش 
داشــت و بعد هم آلبوم »بيداد« با همكاري پرويز 
مشكاتيان و غالمحسين بيگجه خاني منتشر شد 
كه به معناي واقعي در موسيقي سنتي ايران بيداد 
كرد. آن مركب خواني هاي معروف هنوز هم جزو 

شاهكارهاي موســيقي اصيل ايراني است. ما اين 
كارها را مي شنيديم و هر روز ارادت و عالقه مان به 

استاد بيشتر مي شد.
  شما با موسيقي ســنتي بيگانه 
نيســتيد و رديف هــاي آوازي را هم 
مي شناســيد. در اين ســال هايي كه 
به عنوان دوست و پزشك معالج در كنار 
استاد بوديد، مجال حضور در كالس هاي 

خوانندگي ايشان را داشتيد؟
متأســفانه از اين موقعيت بي بديل استفاده كافي 
نكردم. استاد شــجريان از چند سال قبل كارگاه 
آوازي تشــكيل داده بود و چهارشــنبه هر هفته 
بسياري از جوان هاي بااستعداد را آموزش مي داد. 
مي توانســتم به عنوان مهمان و تماشاگر در اين 
محفل ها حضور داشته باشم اما همان روزها مطب 
داشتم و نمي توانستم در محضر استاد باشم. هنوز 
هم با گذشت سال ها، سخت پشيمانم كه چرا مطب 
را تعطيل نكردم تا دست كم نظاره گر نكاتي باشم 
كه ايشان به شاگردانش مي آموخت. البته هيچ وقت 
در محضر آقاي شجريان تست صدا ندادم و ايشان 
فقط يك بار صداي مرا شــنيد كه آن هم در اتاق 
عمل بود. معموال در اتاق عمل تصنيف هاي استاد 
شجريان را زمزمه مي كنم. يك بار كه ايشان را براي 
جراحي زانو به اتاق عمل برديم، دكتر بيهوشي در 
حضور اســتاد به من گفت: اگر مردي در حضور 

استاد بخوان.
  از چه زماني در جريان بيماري آقاي 

شجريان قرار گرفتيد؟
بيماري استاد شجريان از 20 سال قبل و آرام آرام 
نمايان شد. اگر اشتباه نكنم، سال 77 يا 78 بود كه 
در كانادا و به طور اتفاقــي عالئمي ديدند و تومور 
كليه را تشخيص دادند. پزشكان به طور اورژانسي 
آقاي شجريان را تحت عمل جراحي قرار دادند و 
عمل هم موفقيت آميز بود. بعد از اين عمل هم تا 
10 ســال مشكلي وجود نداشــت و حتي ورزش 
روزانه ايشان هم ترك نشــد. بعد از 10 سال يك 
متاستازي در ريه ديده شــد كه آن را هم دكتر 

عزيز عباسي در بيمارستان كسري جراحي 
كرد و آقاي شــجريان خيلي سريع بهبود 
يافت، به طوري كه 2  ماه بعد كنسرت داد. 
با اينكه در آن عمل، قســمتي از ريه را 
همراه تومور برداشــته بودند، كمترين 
مشكلي وجود نداشت و با پيگيري هاي 
مداوم و پشتكار آقاي شجريان كه زبانزد 
اســت از نظر نفس و قدرت حنجره به 
آمادگي كامل رسيد. استاد بعد از اين 
ماجرا كنسرت هاي متعدد و سختي 
را برگزار كرد تا اينكه 4 سال قبل در 

آمريكا يك متاســتاز در مغز و يك متاستاز در ريه 
ديده شد كه هر دو را مورد عمل جراحي قرار دادند. 
هر دو عمل بسيار خوب انجام شد و هيچ عارضه اي 
باقي نماند. استاد بعد از اين عمل سخت به زندگي 
عادي برگشت و فعاليت هاي روزمره اش مثل نجاري 
و ساختن ساز و باغباني را از سر گرفت، اما سه سال 
و نيم قبل كه براي چكاپ پزشــكي مراجعه كرد از 
ايشان  ام آر اي شد و پزشكان به وجود توده اي در مغز 
مشكوك شدند. در ايران پزشكان و جراحان مغز و 
اعصاب ايشان را ديدند و بنا گذاشتند 
كه با »گامانايف« كه چاقوي خاصي 
است و به وسيله اشــعه گاما و از دور 
كار مي كند عمل جراجــي را انجام 
بدهند و تومور را خارج كنند. حتي 
همه مقدمات جراحــي را هم آماده 
كردند اما دســت آخر به اين نتيجه 
رسيدند كه نيازي به جراحي نيست 
و وجود تومور كه تبعــات جراحي 
قبلي بود، مشكلي ايجاد نخواهد كرد. 
سال قبل، استاد براي چكاپ پزشكي 
و ديدار با خانواده بــه آمريكا رفت و 
آنجا همان توده را بررســي كردند 
و نمي دانم چرا و به چــه نتيجه اي 
رسيدند كه براي ايشان راديوتراپي مغز انجام بدهند.

  راديوتراپي يك قصور يا اشــتباه 
پزشكي بود؟

ما نمي توانيم در اين مورد قضاوت كنيم. حتما 
موردي مشاهده شــده كه راديوتراپي 
تجويز كردند. همــه گرفتاري ها بعد 
از راديوتراپي شروع شــد و استاد با 
حال پريشاني به كشور برگشت. در 
آمريكا استاد را جواب كردند و گفتند 
زمان زيادي زنــده نخواهد بود. بعد از 
ورود ايشان به كشور همه متخصص ها 
را بسيج كرديم و همه كارهاي پزشكي كه 
الزم بود در خانه ايشان انجام شد. اقدامات 
پزشــكي خيلي زود جواب داد و 
استاد به شكل معجزه آسايي 
توانايي هــاي حركتي خود 
را به دســت آورد. هفته اي 
3 بار به ايشان سر مي زدم 
و فيزيوتراپ هم اقدامات 
الزم را انجــام مــي داد تا 
اينكه اســتاد از حدود 
يك سال قبل از فوت و 
بنا به داليلي با پزشكان 
همكاري نكرد و اصال 
دوســت نداشت روند 
درمانش را ادامه دهد، 
به همين دليــل روند 
درمان هم پسرفت كرد 
و به تدريج وابستگي به دارو 

ناظري در بيمارستان
شهرام ناظري جزو اولين هنرمندان موسيقي كشور بود كه بعد از وخيم شدن حال استاد، خودش 
را به بيمارستان جم رساند و در گفت وگو با حسن عباسي، احوال استاد شجريان را جويا شد. 

تصوير حضور ناظري در بيمارستان جم خيلي زود در فضاي مجازي دست به دست شد.

مهرداد رسولي

20سال مبارزه با سرطان 
آن طور كه پزشكان معتمد محمدرضا شجريان مي گويند، بيماري استاد موضوع 
تازه اي نبود و از دو دهه قبل شروع شد. دكتر حسن عباسي، استاد شجريان 
را براي همه بيماراني كه با بيماري هاي صعب العالج دست و پنجه نرم مي كنند 

يك الگوي الهام بخش مي داند.

  استاد شجريان20 سال با سرطان مبارزه كرد. اشتياق و جسارتي كه 
او براي غلبه بر سرطان از خودش نشــان داد چقدر براي پزشكان معالج، 

طرفدارانش و بيماران سرطاني الهام بخش بود؟
اولين عامل پيروزي و عزمشان براي مقابله با سرطان، شــجاعتي است كه در همه اين 
سال ها به خرج داد. ايشان شجاعت بي حد و حصر و اعتماد به نفس بااليي داشت و به همين 
دليل توانست به مدت 20سال با سرطان مبارزه كند. براي ما جاي تعجب داشت كه استاد 
در اين مدت زمان طوالني همه امور زندگي اش را حتي بهتر از قبل انجام مي داد. داشتن 
روحيه مبارزه طلبي براي همه بيماراني كه به بيماري هاي صعب العالج دچار مي شــوند 
يك عنصر مهم و حياتي اســت، چرا كه اميد به زندگي، مقاومت بدن در برابر سلول ها و 
تومورهاي سرطاني را افزايش مي دهد. تحقيقات علمي نشان مي دهد كه اميد به زندگي با 
سلول هاي بدخيم مقابله مي كند و حتي در مواردي ديده شده كه مي تواند همه سلول هاي 
سرطاني را از بين ببرد. آقاي شجريان يك نمونه شاخص در اين زمينه بود و با شجاعت تا 

آخرين رزوهاي عمرش در برابر اين بيماري ايستاد.
  استاد صراحتا در مورد ســرطان و مبارزه اش با اين بيماري صحبت 

مي كرد؟
آقاي شجريان مدام مي گفت اين بيماري همزاد من اســت و آن را پذيرفته ام اما عاقبت 
شكست نخواهم خورد. مي گفت اين بيماري حريف من نمي شود. اين حرف ها از همان 

شجاعت ذاتي او نشأت مي گرفت.

و خدمات جنبي بيشتر شــد، به طوري كه در چند 
 ماه آخر 3 بار به دليل بروز مشكالت شديد ريوي در 

بيمارستان بستري شده است.
  چرا استاد به ادامه روند درمان تن 

نداد؟
استاد شجريان ذاتا انسان مستقل و سرسختي بود و 
مي گفت يا هيچ يا همه  چيز. در مورد بيماري هم يا 
درمان و توانايي كامل را مي خواست يا هيچ. در آن 
شرايط تصميم گرفت با پزشــكان همكاري نكند 
و برايش مهم نبود كه نتيجــه چنين تصميمي چه 
خواهد شد. يكي ديگر از خصوصيات اخالقي آقاي 
شجريان اين بود كه هرگاه تصميمي مي گرفت كسي 
نمي توانســت او را منصرف كند. ما با هيچ ترفندي 
نمي توانست كارهايي كه براي سالمتي ايشان الزم 

بود را انجام دهيم.
  آقاي شــجريان مشــخصا به چه 

بيماري اي مبتال شده بود؟
بيماري ايشــان تومور كليه بود كه به ديسترس يا 
نارسايي تنفسي منجر شد. ما مشكل تومور نداشتيم 
و اشكاالت ناشي از راديوتراپي بود كه روي همه  چيز 
تأثير منفي گذاشــت و به روند درمان آسيب جدي 

وارد كرد.
  آقاي شــجريان يك شــهروند 
معمولي نبود و به همين دليل نگراني هاي 
گسترده اي درباره روند درمانش شكل 
گرفت. نخستين واكنش ها به وخيم شدن 

حال عمومي ايشان چه بود؟
استاد شجريان يك كاريزماي عجيبي داشت. حتي 
افرادي كه كمترين شــناختي از هنر و موســيقي 

اصيل ايرانــي ندارند شــخصيت او را خيلي جذاب 
مي دانستند. محبوبيت آقاي شــجريان بين مردم 
مثال زدني بود. شــايد به خاطر تواضع ايشان بود و 
اينكه در همه اين سال ها صداي رساي مردم بود و تا 

پايان عمر كنار آنها ماند.
  با مردمي كه شب ها مقابل بيمارستان 
جمع مي شدند و براي ســالمتي آقاي 
شجريان دعا مي كردند ديالوگي برقرار 

كرديد؟
بســيار زياد. در يكي از شــب ها، دختر نابينايي به 
بيمارستان آمده بود و مي گفت حامل پيامي براي 
استاد شجريان اســت. ديدار با اين دختر نابينا كه 
ادب و متانتش زبانزد بود، مــرا تحت تأثير قرار داد. 
او شعري بسيار زيبا و منســجم براي استاد سروده 
بود و از من خواست آن را به آقاي شجريان برسانم. 
آن دختر از روي خط بريل قطعه شــعري را كه در 
وصف استاد شجريان گفته بود خواند و ما هم صدا 
و تصويرش را ضبــط كرديم تا به آقاي شــجريان 
نشان بدهيم؛ شعري كه حماسي و به سبك اشعار 
فردوســي بود و من به قولي كه بــه آن دختر دادم 
وفادار ماندم. شعر گفتن و حرف زدن آن دختر مرا 
ياد دكتر كزازي انداخت. من افراد زيادي را مقابل 
بيمارستان مي ديدم كه از شهرســتان هاي دور و 
نزديك مي آمدند و حتي تا ساعات بامدادي به اميد 
گرفتن يك خبر اميدوار كننده مقابل در بيمارستان 
مي ايســتادند. گاهي اوقات صحبت هاي همايون 
شــجريان آنها را قانع مي كرد تــا اطمينان حاصل 
كنند كه مشــكلي براي استاد شــجريان به وجود 

نيامده و زنده است.
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   لطفا جوگير نشويد
يك تراسور براي پشت سر گذاشتن موانع، آمادگي جسماني اش را به چالش مي كشد و 
تكرار اين وضعيت باعث مي شود آسان تر با مشكالت و موانع زندگي كنار بيايد. آموزش و 
تمرين در كنار انجام صحيح حركات، سه ركن اصلي در پاركور است و رعايت كامل اين 
اصول كمك مي كند تا يك پاركوركار به راحتي بر ترس هايش غلبه كند. باورش سخت 
است كه ورزشي با اين مختصات منحصر به فرد تا يك دهه قبل در ايران ممنوع بوده اما 
بعد از گذشتن اين دوره تاريك و طوالني، افق هاي روشني را مي توان براي پاركور ترسيم 
كرد. كيان طاليي، يكي از پاركوركارهاي باســابقه اي كه 2 دهه در اين رشته ورزشي 
فعاليت كرده مي گويد: »پاركور تلفيقي از خالقيت و آمادگي جسماني است و برخالف 
تصورعموم اگر ورزشكار روي اصول و به طور حرفه اي تمرين كند كمتر آسيب خواهد ديد. 
نسل ما وقتي با پاركور آشنا شد كه اين ورزش بنا به داليلي اجازه فعاليت در ايران نداشت 
و به همين دليل اصال مربي نداشتيم. گاهي به اتفاق دوستان مي نشتيم و اطالعاتي كه 
از پاركور داشتيم را به اشتراك مي گذاشــتيم تا حركات را صحيح انجام بدهيم. به رغم 
همه محدوديت هايي كه وجود داشت تا حد امكان حركات را صحيح انجام مي داديم و 
به قول معروف جوگير نمي شــديم. در اين ورزش اگر يك ثانيه تمركز نداشته باشيد و 
جوگير شويد ممكن است منجر به يك آســيب ديدگي جبران ناپذيري شود«. اساس 
پاركور، حركت از نقطه A به نقطه B از كوتاه ترين مسير و در كمترين زمان ممكن است 
و پاركوركار از نظر آمادگي جسماني بايد به حدي برسد كه با حركات از پيش تعيين شده 
به هدف برسد. به همين دليل خيلي ها از پاركور به عنوان ورزشي كه نوعي تمرين براي 
رسيدن به هدف است ياد مي كنند و دليل استقبال روزافزون از اين رشته ورزشي را بايد 
در ماهيت و فلسفه جذاب اين رشته جست وجو كرد. كيان طاليي معتقد است، پاركور 
در ايران هم جايگاه خودش را پيدا كرده و طرفدارانش روز به روز بيشتر مي شود؛»پاركور 
در سال1390 و با اين بهانه كه ورزش پرخطري است غيرقانوني اعالم شد. عده اي معتقد 
بودند سارق ها از شگردها و تكنيك هاي پاركور استفاده مي كنند و چنين ديدگاهي از 
آنجا نشأت مي گرفت كه پاركور در ايران ناشناخته بود. حاال وضعيت به كلي فرق كرده 
و نگاه ها به اين ورزش تغيير كرده اســت. ما مثل بسياري از ورزش هاي ديگر 
انجمن مستقل داريم و پاركوركارهاي ايراني اعتبار خوبي در آسيا و جهان 
دارند. از نسل ما گذشته كه براي ورود به تيم ملي تالش كنيم اما نسل 
جديد پاركوركارهاي ايراني اين شانس را دارند كه زيرنظر مربيان 
مجرب تمرين كنند، كمتر آسيب ببينند و در مسابقات بين المللي 
بدرخشند. االن شرايط طبيعي است و حداقل 
وقتي مشــغول تمرين پاركور هستيم توسط 
پليس دستگير نمي شــويم. پاركور به حدي 
مورد احترام است كه به نيروهاي مسلح آموزش 
مي دهيــم و نيروهاي امداد و نجات ســازمان 
آتش نشــاني از تجربيات بچه هاي ما استفاده 

مي كنند«. 

11 توپ خانه

آشنايي با فلسفه پاركور
درخشش پاركوركارهاي 
ايرانــي در مســابقات 
جهاني 2018همــه را غافلگير 
كرد. ملي پوش هاي ايراني كه براي نخســتين بار 
مجال خودنمايي در مسابقات جهاني را پيدا كرده 
بودند چنان درخشيدند كه كمتر كسي باور مي كرد 
اين ورزش تا يك دهه قبل در ايــران ممنوع بوده 
است. عليرضا و محمدرضا شريفي، نخستين داوران 
بين المللــي پاركور و عضو كميته فني مســابقات 
آسيايي كه مدرك مربيگري پيشرفته اين ورزش را 
دارند به عنوان دوقلوهاي پاركور شناخته مي شوند و 
بهتر از هر كســي مي توانند در مورد جايگاه پاركور 
در ايران و آينده اي كه پيش رو دارد صحبت كنند. 
عليرضا شريفي معتقد اســت اگر مسابقات جهاني 
پاركور در ايران برگزار شــود، ورزشكاران خارجي 

شانسي براي دريافت مدال ندارند چرا كه ملي پوشان 
پاركور ايران مجال خودنمايي بــه آنها نمي دهند؛ 
»كيفيت مسابقات اســتاني ما با مسابقات جهاني 
برابري مي كند و اگر يك خارجي تماشاگر مسابقات 
كشوري ما باشد آن را با مســابقات جهاني اشتباه 
خواهد گرفت. در مســابقات جهاني2018 كه در 
تركيه برگزار شد3پاركوركار ايراني بين 8 نفر برتر 
قرار گرفتند و بين 60كشــوري كه در مســابقات 
حضور داشتند بيشترين ورزشكار منتخب را داشتيم. 
اتفاق بزرگ اين بود كــه در بخش بهترين مهارت، 
ايليا موحد قهرمان شد و اشــكان يزداني مهر مقام 
دوم را كسب كرد و موجب غافلگيري همه شدند«. 
محمدرضا شريفي، انتخاب مربي مجرب را يكي از 
اصول يادگيري پاركور و ورود به اين رشته ورزشي 
مهيج مي داند و مي گويد:»پيدا كردن باشگاه معتبر 

و مربي مجرب قدم اولي است كه بايد براي يادگيري 
اصولي حــركات پاركور انجــام داد. خيلي ها براي 
يادگيري حركات و انجام تكنيك هاي پاركور عجله 
مي كنند درحالي كه يك تالش 5 تا 10ساله پشت سر 
پاركوركاران حرفه اي است. پاركور به شما ياد مي دهد 
كه چگونه با تمرين و ممارست به مهارت برسيد. اين 
فلسفه پاركور اســت«. قرار بود مسابقات آسيايي 
پاركور طي ماه هاي آينده و با حضور ايران و 15كشور 
ديگر برگزار شود اما با شيوع كرونا لغو شد و آنطور كه 
برادران شريفي مي گويند پاركوركارهاي ايراني براي 
نخستين بار به طور آنالين به مصاف حريفان آسيايي 
خواهند رفت. آنها مي گويند حجم فيلم هاي رسيده 
به انجمن پاركور ايران به حدي باالست كه همه را 
غافلگير كرده و نشانه كثرت پاركوركارهاي بااستعداد 

در ايران است.

پاركوركارها از فراز و نشيب هاي اين ورزش مي گويند 

زندگی ميان 
زمين و آسمان

داستان يكي از مهيج ترين ورزش ها در ايران وارد فصل تازه اي شده 
است. پاركور كه تا چند سال قبل در ايران ممنوع و به همين دليل بين 
عموم ناشناخته بود، اين روزها طرفداران پرتعدادي دارد و خبر خوش 
آنها اين است كه تيم ملي پاركور ايران بعد از 2دهه پرفراز و نشيب 
به زودي تشكيل خواهد شد. پاركوركارهاي ايراني حاال مي توانند 
مهارت بي بديل شــان در اجراي حركات عجيب و تكنيك هاي 
محيرالعقول را در مسابقات آسيايي و جهاني به رخ رقبا بكشند و 
استعدادشان را به جاي محيط هاي شهري در مسابقات بين المللي بروز دهند. پاركور در ايران 
تاريخچه 20ساله دارد اما در اين بازه زماني نسبتا طوالني زير سايه ورزش هاي پرطرفدار مانده و 
به همين دليل جايي بين تيترهاي ريز و درشت رسانه ها نداشته است. اين ورزش كه در بسياري 
از كشورهاي جهان سكه رايجي دارد و به واسطه هيجان بيش از اندازه اش آدرنالين خون را به 
اوج مي رساند حيات تازه اش را در ايران آغاز كرده و بايد منتظر درخشش پاركورهاي ايران در 
آسمان ورزش ايران بود. پاركورهاي كاركشته ايراني حاال  با هيجان بيشتري درباره فلسفه و 

چگونگي پيدايش اين رشته و آينده روشن اين رشته ورزشي در ايران مي گويند.
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  خداحافظي مكن
بــه بهانه درگذشــت اســتاد 
شجريان، ساالر عقيلي آهنگي 
براي اين بزرگ موسيقي سنتي 
ايراني خوانده است. نام اين قطعه 
را هم گذاشته است »خداحافظي 
مكن« و آن را به استاد آواز ايران 
تقديم كرده. خوانندگان سنتي 
ايران، دلبســتگي و وابستگي 
زيادي به شجريان داشته و دارند 
و اساساً زيرسايه اين سرو بلند پا 
گرفته اند. به همين دليل است 
كه سفر اين اســتاد آواز، چنين 
برايشــان باورناپذير است. شعر 
اين قطعه را محمدرضا يار سروده 
و ابوالفضل صادقي نژاد هم آن را 
آهنگسازي كرده است. عقيلي 
همراه با فتوكليپي از عكس هاي 
استاد شجريان، درباره اين قطعه 
نوشته است: »قطعه خداحافظي 
مكن تقديم به استاد محمدرضا 
شــجريان. بعد از وفات تربت ما 
در زمين مجوي/ در سينه هاي 
مردم عارف مزار ماست.« صداي 
حزن انگيز و خاص عقيلي براي 
چنين قطعه غم انگيزي، باعث 
شــده تا قطعه وداعيــه خوبي 
را بشنويم. در شــعر اين قطعه 
آمده اســت: »اينگونه آفتاب را 
خداحافظــي مكن/بــا اين دل 
خراب خداحافظي مكن/فرصت 
بده كه تشنگي ام برطرف شود/ 
مي ميرم از ســراب خداحافظي 
مكن/شــمع رخت چراغ شب 
خانه من اســت/اي شــمع من 
بتاب خداحافظي مكن/ اين راه 
انتهايش آتش گرفتن اســت/ 
برگرد آفتاب خداحافظي مكن/ 
آرام تر مگر كه به خاطر سپارمت/ 
اينگونه با شــتاب خداحافظي 

مكن... «.

  در هواي تو
حاال كــه چند وقتي اســت 
گرايش مــردم به موســيقي 
سنتي زيادتر شده، بد نيست 
يكــي از تصنيف هــاي بــه 
يادماندني اين موسيقي را هم 
معرفي كنيــم. صداي عليرضا 
افتخــاري، از آن صداهــاي 
خاص و به ياد ماندني موسيقي 
سنتي ايران است؛ صدايي كه 
برخالف رويكرد غيرموسيقايي 
خواننده اش، دل هر كســي را 
مي تواند با خودش همراه كند. 
حاال بگذريم كــه انتخاب هاي 
خواننده در ادامه مسير باعث 
شد تا آنچنان كه بايد، در اين 
عرصــه نتواند خودي نشــان 
بدهد. آلبــوم به يــاد ماندني 
نيلوفرانــه از ايــن خواننده، با 
آهنگســازي عباس خوشدل 
و شــعر به يــاد ماندني قيصر 
امين پور، هنوز هــم دلربايي 
مي كنــد. اين آلبــوم و قطعه 
در ســال1379 منتشر شد و 
حسابي ســر و صدا كرد و جزو 
پرفروش ها قرار گرفت. در شعر 
زنده ياد قيصر امين پور براي اين 
تصنيف آمده اســت: »يارا يارا 
گاهي دل ما را به چراغ نگاهي 
روشن كن/ چشم تار دل را چو 
مسيحا به دميدن آهي روشن 
كن/ بي تو برگي زردم/ به هواي 
تو مي گردم/ كه مگر بيفتم در 
پايت/  اي نواي نايم به هواي تو 
مي آيم/ كه دمي نفس كنم تازه 
در هوايت/ تا فدا كنم جان و دل 
برايت... « البته در اين قطعه ها 
فريدون شهبازيان نيز حضور 

پررنگي داشته است.

2 پيشنهاد

فرصت بده

يارا، يارا
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   نسل جديد در عصر جديد 
پريدن از موانع كوتــاه و بلند و انجام حركات 
آكروباتيك تنها تصويري است كه از پاركور در 
ذهن ايراني ها شكل گرفته اما اين ورزش براي 
خودش تاريخچه و فلسفه جالبي دارد. پاركور 
توسط ريموند بل كه يكي از سربازان فرانسوي 
در جنگ ويتنام بود پايه گذاري شد. تالش هاي 
ريموند بل بعدها توســط فرزندش به شكل 
مدون درآمد و نام پاركور را براي آن انتخاب 
كردند. محمد مرادي يكي از قهرمانان شناخته 
شده پاركور است كه بارها در مسابقات كشوري 
قهرمان شــده و ســال2018 در مسابقات 
بين المللي تركيه مقام ششــم را كسب كرده 
و 12سال سابقه فعاليت در اين رشته ورزشي 
را دارد. او يكي از اعضاي گروه »نسل جديد« 
اســت كه به مرحله نيمه نهايي برنامه عصر 
جديد راه پيدا كرده و براي فيناليست شدن 
شانس دارد. محمد مرادي از پاركور به عنوان 
يكي از پرهيجان تريــن ورزش ها نام مي برد 
و مي گويد:»پاركور هيجان چندين رشــته 
ورزشي مثل بوكس، اسكيت و دوچرخه سواري 
را يكجا دارد اما هويت مستقل خودش را دارد. 
پاركور مخفف پاريس كورس است و همانطور 
كه از نامش پيداســت اصالت فرانسوي دارد. 
پاركور يك ورزش خياباني دســته است كه 
لباس هاي مخصوصي دارد و در مقايســه با 
لباس مردم عادي گشــاد تر و آزادتر است«. 
پاركور از حدود سال2003 كه 2 پاركور ايراني 
در مســتند »لندن بپر« حضور پيدا كردند 
در ايران، رواج پيدا كرد. هدف اين مســتند 

معرفي پاركور به دنيا بــود و حضور نمادين 
اميرحسين ايماني و موشا فتحي نژاد در آن، 
جوانان ايراني را بيشــتر با اين رشته ورزشي 
آشنا كرد. از آن زمان تاكنون گروه هاي پاركور 
يكي پس از ديگري در ايران شروع به كار كردند 
و حضور تيم نسل جديد در نيمه نهايي برنامه 
پرمخاطب عصر جديــد، نمادين ترين اتفاق 
ممكن براي اين ورزش است. محمد مرادي 
معتقد اســت ورزشــي كه تا چند سال قبل 
ممنوع بود حاال از قاب تلويزيون قابل مشاهده 
است و اين اتفاق را بايد به فال نيك گرفت؛»ما 
پارسال به اتفاق يكسري از ورزشكاران خياباني 
گروهي تشكيل داديم به نام »في البداهه« و با 
اين گروه به برنامه عصرجديد رفتيم. درست 
اســت كه در همان مرحله اول حذف شديم 
اما تجربــه خوبي بود. براي امســال تصميم 
گرفتيم پاركور را با موســيقي تلفيق كنيم. 
با اين كار مي خواســتيم چهــره اي واقعي از 
پاركور به مردم نشــان بدهيم. براي همين از 
بهترين پاركوركارهاي ايران براي حضور در 
گروه نســل جديد دعوت كرديم و اين بار به 
مرحله نيمه نهايي راه پيــدا كرديم. خيلي از 
مردم پاركور را به عنوان ژيمناستيك خياباني 
مي شناســند درحالي كه همه تكنيك هاي 
اين ورزش اختصاصي است و به هيچ ورزش 
ديگري شبيه نيســت. در همين مدت كوتاه 
مخاطبان تلويزيوني را با هيجان پاركور آشنا 

كرديم و اين مهم ترين دستاورد ما از حضور 
در برنامه عصر جديد است«.

   حركات دلخواه ممنوع
پاركور عالوه بر اينكه يك رشــته ورزشي محسوب مي شــود نوعي سبك 

زندگي اســت و بيشــتر پاركوركارها اصول ايــن ورزش را در زندگي 
شخصي شان به كار مي گيرند. به كساني كه اين اصول را در زندگي 

به كار مي گيرند»تراسور« مي گويند. پشت سر گذاشتن موانع با 
تكيه بر آمادگي جسماني باعث مي شود يك تراسور، آسان تر از 

مشكالت روزمره عبور كند. علي بدلي، يكي از استعدادهاي 
بالقوه پاركور در ايران و يك رقيب جدي براي ورزشكاران 

قديمي و اسم و رسم دار اين رشته ورزشي است كه در 
كرج شاگردان زيادي دارد. او درباره كاربرد اصول 
ايــن ورزش و تأثير آن در زندگي يــك پاركوركار 
مي گويد:»وقتي مانعي يا به عبارتي وضعيت دشواري 
در زندگي پديدار شود، يك تراسور همانگونه كه در 

پاركور ياد گرفته سريع و آسان بر آن غلبه مي كند و 
بهترين مسير را براي ادامه راه برمي گزيند. در واقع يك 

تراسور درك صحيحي از حركتي كه مي خواهد اجرا كند 
دارد و به  واسطه تمرينات مكرر به راحتي آن را انجام مي دهد. 
همه ما كم و بيش از چنين فلسفه اي در زندگي شخصي مان 
بهره برده ايــم. مي توان گفت براي يك پاركــوركار يا همان 
تراسور، كار نشد ندارد«. پاركور صرفا با حركات آكروباتيك، 
بدلكاري و تكنيك هاي پرخطر تعريف نمي شــود و برخالف 
تصور عموم، مجموعه اي از حركات دلخواه نيست. اين ورزش 

مجموعه حركات از پيش تعيين شده و هدفمند است و تا 
چند دهه قبل هم خبري از مسابقه و رقابت در پاركور 
نبود. بد نيســت بدانيد كه از ســال2007  كمپيني 
بين المللي براي مراقبت از فلســفه پاركــور در برابر 
رقابت و مسابقه تشكيل شده است. اعضاي اين كمپين 
معتقدند مســابقه و حريف طلبيدن با روح و فلســفه 

پاركور، مغايرت دارد؛ چون در اين ورزش، افراد در كنار 
يكديگر اما براي خودشان تمرين مي كنند. تالش هاي اعضاي 
اين كمپين راه به جايي نبــرده چرا كه نزديك به يك دهه 
است كه مســابقات پاركور در بسياري از كشورهاي جهان 

برگزار مي شود و اين مسابقات در ايران هم طرفداران زيادي دارد. 
علي بدلي فقدان تشكيالت ســازماني را دليل اصلي برگزار نشدن 
رقابت در سال هاي گذشــته مي داند؛»يكي از داليل برگزار نشدن 
مسابقات پاركور اين بود كه فدراســيون جهاني نداشت. البته چند 

سالي مي شود كه اين مسابقات در همه جاي دنيا برگزار مي شود و ما 
هنوز ليگ پاركور نداريم. هرازگاهي با حمايت اسپانسرها مسابقاتي در ايران برگزار شده 
كه آن هم تالش هاي شخصي براي معرفي و پيشــرفت پاركور در كشورمان بوده است. 
انجمن پاركور به تازگي براي برگزاري ليگ به صرافت افتاده و اگر كارها درست پيش برود 
استعدادهاي اين رشته ورزشي خودشان را در اين ليگ نشان خواهند داد. البته شرايط 
مسابقه در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار سخت تر است چون حركاتي كه در 

مرحله مقدماتي پاركور ايران اجرا مي شود را فقط در فينال مسابقات جهاني مي بينيم«.

   پاركور يعني زندگي
تا چند سال قبل مسابقه و رقابت در ورزش پاركور 
معنا نداشت و حتي پويش هاي گاه و بيگاهي براي 
حفاظت از فلسفه پاركور در برابر مسابقه تشكيل 
مي شد. تا چند سال قبل عده اي بر اين باور بودند 
كه مسابقه، ورزشكار را تحريك مي كند كه براي 
رضايت تماشاگران يا اثبات برتري خودش مبارزه 
كند و اين با ماهيت پاركور كه ورزش براي خود و در 
كنار يكديگر است منافات دارد. حاال تئوري هايي 
از اين دســت آرام آرام رنگ باخته اند و مسابقات 
پاركور در همه كشــورهاي جهان برگزار مي شود 
كه دســت بر قضا مورد حمايت حاميان مالي هم 
قرار مي گيرد. محسن اسماعيل زاده، يكي از مربيان 
و داوران رســمي پاركور معتقد اســت اين رشته 
ورزشي در مقايسه با 2 دهه قبل به كلي دگرگون 
شده و بايد منتظر درخشــش پاركوركاران ايراني 
در مســابقات بين المللي بود؛»پاركــور در ايران 
پيشــرفت كرده و نگاه عموم به اين رشته ورزشي 
تغيير كرده اما هنوز يــك نكته مغفول مانده و آن 
هم ريشه و ماهيت امدادي بودن اين ورزش است. 
وقتي شــما توانايي انجام حــركات آكروباتيك و 
طي كردن مســافت هاي طوالني را داشته باشيد 
ناخــودآگاه مي خواهيد به ديگــران كمك كنيد. 
يك پاركوركار اين قابليت را دارد كه با اســتفاده 
از تكنيك هايي كه آموختــه از ترافيك عبور كند 
و مثال يك بسته اي را در كمترين زمان ممكن به 
مقصد برساند. پاركوركار وقتي صداي كسي را از 

پشت يك ديوار بلند مي شنود اين توانايي را دارد كه 
از ديوار باال برود و ببيند كسي به كمكش نياز دارد 
يا نه. متأسفانه اين وجه پاركور در ايران كمتر ديده 
شده و نسل جديد هم دنبال انجام حركات نمايشي 
است«. اسماعيل زاده كه به نسل اول پاركوركاران 
ايراني تعلق دارد و جــزو بنيانگذاران ايمن ورزش 
در ايران اســت، پاركور را نوعي تمرين براي طي 
كردن مســير كوتاه و صحيح در زندگي مي داند؛ 
»مهم ترين درســي كه در پاركور ياد گرفته ام اين 
است كه براي رســيدن به هدف، مسير مستقيم 
را انتخاب كنم و در اين مســير موانع را پشت سر 
بگذارم. اگر نتوانم از موانع عبور كنم با تكرار حركات 
و تمرينات مداوم بر هر مانعي غلبه خواهم كرد«. 
داور بين المللي پاركور، تشكيل تيم ملي را خبري 
اميدواركننده براي همه پاركوركارهاي با استعداد 
ايرانــي مي داند؛»همدوره هاي مــن اصال تصور 
نمي كردند كه يك روز تيم ملي پاركور تشــكيل 
شود و خبر تشكيل تيم ملي، شور و هيجان خوبي 
به اين رشته ورزشي داده است. اين احتمال وجود 
دارد كه پاركور از دوره بعد به فهرست ورزش هاي 
المپيكي هم وارد شود و اگر اين اتفاق رخ بدهد دنيا، 
استعداد پاركوركارهاي ايراني را خواهد ديد. همين 
حاال فيلم مســابقات بچه هاي ايراني در بهترين 
شبكه هاي ورزشــي دنيا تجزيه و تحليل مي شود 
و خيلي از بزرگان پاركور دنيا، صفحه اينستاگرام 

ملي پوشان ايراني را دنبال مي كنند«.

   2سال تمرين براي يك حركت 
برخالف بسياري از رشــته هاي ورزشي، پاركور 
به تمريــن در زمين هاي اختصاصــي نياز ندارد 
و تكنيك هاي ايــن ورزش را در پارك ها و حتي 
خيابان ها مي تــوان تمرين كرد اما چند ســالي 
مي شــود كه در چهار گوشــه تهران باشگاه هاي 
پاركور تاسيس شــده تا ورزشكاران 
اين رشته مجبور نباشند در 
اماكن عمومي تمرين 
كنند. ايليا موحد، 
نفر اول مسابقات 
جهانــي2018 كه 
به عنوان يكي از ســتاره هاي پاركور ايران و 
استعداد بالقوه اين رشــته ورزشي شناخته 
مي شــود در 16سالگي كه ســن واجد شرايط 
براي حضور در مسابقات نيست و تنها به واسطه 
داشتن وايلدكارت به مسابقات جهاني رفت، 
نخســتين پاركوركار ايراني بــود كه مدال 
گرفت. او معتقد اســت فضاي پاركور در مقايسه 
با ســال هاي قبل به كلي تغيير كــرده و تمرين 
در باشــگاه هاي اختصاصي يك قاعــده جديد 
اســت كه براي ايمن ماندن و ادامــه حيات اين 
ورزش در ايران بايد رعايت شــود؛ »در سال هاي 
اخير تالش هايي صورت گرفته تا تراســورها در 
محيط هاي شهري مثل پارك ها، زمين هاي بازي 
و سازه ها و ساختمان هاي رها شده تمرين نكنند 

و به همين منظور باشــگاه هايي در تمام مناطق 
تهران تاسيس شده كه كافي نيست و تعداد آنها 
بايد بيشتر شود. قبل از ما خيلي ها تالش كردند 
تا پاركور به عنــوان يك ورزش ايمــن و عاري از 
هرگونه اخالل در محيط شــهري معرفي شود و 
ما بايد با رعايت قوانين و ضوابط اين ورزش از اين 
ميراث گرانبها حفاظت كنيــم«. برخي حركات 
پاركور به حدي پيچيده و سخت است كه از عهده 
ورزشكاران ساير رشــته هاي ورزشي برنمي آيد. 
يك پاركوركار حرفه اي براي تســلط پيدا كردن 
به حركاتي مثل وايل فليپ، وارو جمع، نيم وارو، 
پشــتك و... تمرينات طاقت فرسايي را پشت سر 
مي گذارد. قهرمان مسابقات جهاني پاركور درباره 
وســايل مورد نياز براي تمريــن مي گويد:»يك 
جفت كفش ورزشي ســبك و كاله ايمني براي 
انجام تمرينات پاركور كفايت مي كند. اين ورزش 
تجهيزات چنداني نمي خواهد اما تا دلتان بخواهد 
به تالش و پشتكار نياز دارد و جسارت مي خواهد. 
من با احتساب تمرينات بدنسازي و هوازي روزي 
بين 6تا 8ســاعت تمرين مي كنم. مــا در پاركور 
حركت ســخت نداريم. آنقــدر تمرين مي كنيم 
تا انجام هر حركتي برايمان آســان شــود اما اگر 
بخواهيم حركتي را در مســابقات درست انجام 
بدهيم و جزو نفرات برتر باشيم، آن حركت را بين 

يك تا دو سال تمرين مي كنيم«. 

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد



   ساعت تاريخي تعمير شد 
قديمي ترين ساعت ساز تهران تحصيالتش را نيمه كاره رها كرد و هيچ وقت پايش به دانشگاه 
باز نشد، فقط به عشق اينكه به ماهرترين ساعت ساز ايران بدل شود. او حاال با كوره سوادي كه 
آن را با غريزه و استعداد بي مانندش جبران كرده، يكي از بهترين ساعت سازهاي ايران، بلكه 
جهان است و كارهايي كه متخصصان خارجي از انجامش عاجر مانده اند را به سرانجام مي رساند. 
محمد ساعتچي دوره تخصصي ساعت ســازي  را در كشور سوئيس و با نمرات عالي طي كرده 
و آن را با تجربه شيوه هاي سنتي تعمير ســاعت در ايران آميخته است؛ »وقتي مي خواستند 
نمايندگي ســاعت »رادو« را در ايران راه بيندازند بايد يك ساعت ســاز سوئيسي استخدام 
مي كردند كه در سال 1370 ماهي 3ميليون تومان حقوق مي خواست. مدير شركت رادو كه از 
دوستان قديمي من بود آمد و گفت ساعتچي چه كار كنم؟ من هم كه آن موقع مغازه را به پسرم 
سپرده بودم پذيرفتم كه در نمايندگي رادو كار كنم، اما بايد به سوئيس مي رفتم تا دوره ببينم. 
با تأييد متخصصان سوئيسي كه كارهايم را آناليز كرده بودند به اين كشور رفتم. سوئيسي ها 

مي گفتند بايد يك تا 2سال آموزش ببيني، اما بعد از 15روز ديپلم 
ساعت ســازي  به من دادند. البته من تــا 4 ماه بعد در 

سوئيس ماندم و ســاعت هاي بزرگي كه از ايران و 
ساير كشورهاي جهان مي آمد را تعمير مي كردم. 
بعد از اين ماجراها به ايران آمدم و تا 13ســال 
مديريت نمايندگي هاي رادو، تيسوت و سواچ را 
بر عهده داشتم.« ميراث محمد ساعتچي براي 
كمپاني هاي بزرگ و اسم و رسم دار سوئيسي، 
شاگرداني اســت كه تربيت كرده و بسياري از 

آنها به عنوان ساعت سازهاي موفق ايران شناخته 
مي شوند. محمد ساعتچي حاال متخصص تعمير و 

راه اندازي ساعت هاي بزرگ و غول پيكري است 
كه غبار زمان روي عقربه هاي آنها نشسته و 

سال ها خاموش و بي حركت مانده اند. او 
تعمير اين نوع ساعت ها را براي خودش 
يك چالش تازه و نقطه شروع ديگري 
در شغل ساعت ســازي  مي داند؛ »تا 
15سال قبل، همه نوع ساعت تعمير 
كرده بودم، اما شــناخت چنداني از 
ساعت هاي بزرگ نداشــتم تا اينكه 
سازمان ميراث فرهنگي از من خواست 

ساعت مدرســه عالي شــهيدمطهري 
)سپهســاالر( را تعمير كنم. اين ساعت 

فرانســوي بود و حدود 50سال مي شد كه 
اصال كار نمي كرد. وقتي در ساعت را باز كردم 

متوجه شدم بسياري از قطعات آن يا شكسته و 
يا بر اثر گذشت زمان مســتهلك شده و ديگر كار 

نمي كند. آرام آرام همه قطعات را بازســازي كردم 
و عقربه هاي اين ساعت بعد از نيم قرن به كار افتاد.«

تلگراف خانه12

گفت وگو با محمد ساعتچي كه مي گويد دومين ساعت 
بزرگ دنيا را ساخته است

فوقتخصص 
ساعتازسوئيس

وقتي قرار است با كســي كه عمرش را با ساعت و زمان سپري كرده 
مالقات كنيم خيلي بايد مراقب باشيم تا سر وقت به محل قرار برسيم. 
قرار بود به كارگاه قديمي و پرمهر اســتاد برويم تا فراز ونشيب هاي 
هشت دهه فعاليت در شغل ساعت سازي  را برايمان روايت كند، اما 
سلسله اتفاقاتي انگار دست ما را گرفت و به كارگاه بزرگي كه گوشه اي از آن به ساخت ساعت هاي 
دست ساز محمد ساعتچي اختصاص دارد، برد. شايد كمتر ساعت سازي  را بتوان سراغ داشت 
كه مثل او از پنج سالگي وارد اين حرفه شده باشد و در هشتادوشش سالگي هنوز براي ساخت 
ساعت هاي دست ساز از خودش اشتياق نشان بدهد. ساعتچي در هشتمين دهه زندگي اش هچنان 
با مهارت عجيبي قطعات و چرخ دنده هاي ساعت هاي تاريخي تهران كه سال ها خاموش بوده اند 
را به حركت وا مي دارد و دودهه گذشته عمرش را صرف تعمير و احياي اين ساعت ها كرده است. 
او حاال قديمي ترين ساعت ساز ايران است و در اين سن و سال خودش را سرگرم آخرين مراحل 
ساخت بزرگ ترين ساعت جهان با عقربه ثانيه شمار كرده است. قديمي ترين ساعت ساز ايران در 
كنار همه دلمشغولي هايش، اين روزها سرگرم رتق وفتق كارهاي نصب بزرگ ترين ساعت ايران 
در منطقه لواسان است، اما مي گويد كارهاي نكرده زيادي دارد؛ مثل ساخت چندين ساعت بزرگ و 
عقربه دار و نصب آنها در خيابان ها و ميدان هاي مهم پايتخت كه البته براي او دور از دسترس نيست.
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  آموزش صوتي
برايان تريسي، نويسنده معروف 
كتاب هاي توســعه فــردي و 
ســازماني، اشــاره جالبي به 
آموزش صوتي دارد. او گوشزد 
مي كند كه ما در واقع در آستانه 
يك انقــالب بزرگ آموزشــي 
هستيم؛ يعني فايل هاي صوتي 
آموزشي. پيش از اين البته درباره 
كتاب هــاي صوتي و همچنين 
توليد فايل هاي صوتي نوشته ايم. 
اما ماجراي فايل هاي آموزشي 
صوتي يا آموزش صوتي، اتفاق 
ديگري است. حقيقت امر اينكه 
امروزه بيشــتر مردم، ترجيح 
مي دهند كه به جاي خواندن، 
بشــنوند. به همين دليل است 
كه فايل هاي آموزشي صوتي در 
هر زمينه اي، مي تواند به راحتي 
هر جايي را براي شــما تبديل 
به دانشگاهي همراه و متحرك 
كند. حاال مي خواهد در ماشين 
باشيد، يا سفر يا حتي در انتظار. 
نكته جالب اينكه اگر در حوزه 
كاري خودتــان اقدام به چنين 
كاري كنيد، به راحتي مي توانيد 
حتي به پيشرفت هاي بزرگي هم 
برسيد؛ چرا كه غالب نيروهاي 
هر كسب و كار و حوزه اي، بعد 
از كمي يادگيري، اين فرايند را 
براي هميشه متوقف مي كنند. 
اما آموزش صوتي صرفاً متعلق 
به حوزه كســب و كار نبوده و 
مي تواند شامل هر حوزه ديگري 
هم باشــد. چه بسا شما بتوانيد 
يــك دوره كامل از كتــاب يا 
كتاب هايي ارزشــمند را به اين 
طريق گوش بسپاريد؛ هم كلي 
ياد خواهيد گرفت، هم در نحوه 
صحبت كردن شما اثر بسياري 

خواهد گذاشت.

  بازي شتاب در شهر
با يك بازي رايانه اي چطوريد؟ 
معمــوالً ژانــر ورزشــي در 
بازي هــاي رايانه اي از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار است. 
در كنار اين ژانــر، بازي هاي 
سرعتي و ماشيني هم كه ديگر 
اهميت خودشــان را دارند و 
هميشــه جزو گزينه هاي اول 
اين دســت بازي ها هســتند. 
حاال شــتاب در شــهر، قرار 
است كه شــما را به يك بازي 
هيجاني و سرعتي و ماشيني 
دعوت كند. اين بازي، در واقع 
يك بــازي رقابتــي در حوزه 
ماشين ســواري با نقشــه باز 
اســت؛ يعني راننده و بازيكن 
مي تواند در شــهر و محيطي 
كه برايش درنظر گرفته شده 
اســت، آزادانه رانندگي كند و 
بازي، داستان خاصي ندارد. در 
واقع خود راننده پيش رفته و 
داستانش را شكل مي دهد. در 
اين مسابقه، بازيكن مي تواند 
مأموريت هــاي جالبــي را در 
شهر انجام داده و همچنين در 
رقابت هاي رالي داخل و بيرون 
شهر شركت كند. هدف راننده 
اين اســت كه امتيازهايي در 
رقابت با رانندگان ديگر كسب 
كند و در نهايت در رقابت هاي 
بزرگ پيست هاي برون شهري 
شــركت كرده و رتبه بياورد. 
نكته جالب اينكه نســخه دوم 
اين بازي هم توليد شده است. 
اما با اين تفاوت كه از نظر فني 
و گرافيكي پيشــرفت خوبي 
داشــته و البته داســتاني هم 

برايش درنظر گرفته اند.
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   از همدان تا الله زار
ساعت سازي  كه همه زندگي اش و حتي فاميلي اش 
با ســاعت عجين اســت حتما حرف هاي زيادي 
بــراي گفتــن دارد، به خصوص اگر گــرد پيري 
حسابي روي چهره اش نشسته باشــد و بخواهد 
تاريخچه ساعت ســازي  در تهران را روايت كند. 
محمد ســاعتچي يكي از معــدود بازمانده هاي 
نسل اول ساعت سازهاي ايراني است و آنطور كه 
مي گويد از پنج ســالگي و به واسطه سرگرم شدن 
با ساعت هاي اوراقي مغازه پدري، وارد اين حرفه 
شــده و در آستانه هشتادوشش ســالگي هنوز به 
اين كار عشــق مي ورزد؛ »اسباب بازي من در پنج 
سالگي همان ســاعت هاي اوراقي مغازه پدرم در 
همدان بود. پدرم يكي از ساعت ســازهاي درجه 
يك و خودآمــوز زمانه خودش بود و بــرادرم در 
كناردستش اين حرفه را ياد گرفت. من هم از 10 
تا 13سالگي شاگرد برادرم بودم تا اينكه احساس 
كردم تشــكيالت او براي من كه تشنه يادگيري 
هستم كافي نيست. در سيزده سالگي يكه و تنها 
به تهران آمدم و از سال 1327 درساعت سازي  هاي 
تهران كار كردم. آن زمان ساعت سازها به شاگردها 
كار يــاد نمي دادند و من ناچار بــودم به اصطالح 
اســتاد آن موقع، كار را بدزدم. در همان احوال با 
استادي آشنا شــدم كه براي مغازه اش دنبال يك 
آدم باتجربــه و مطمئن مي گشــت. رفتم پيش 
او و شــب و روزم را در مغازه اش ســپري كردم. 
ساعت 7صبح كارم را شــروع مي كردم و تا 9شب 
ادامه مي دادم. بعد هم ســاعت هاي اوراقي را باز 

مي كردم تا ببينم چطور ساخته شده اند و چگونه 
مي شود تعميرشان كرد. از ساعت 9 تا 12شب هم 
مي رفتم پيش ساعت سازهاي درجه چندم تهران 
و ساعت هايشــان را تعمير مي كــردم. زندگي ام 
به همين منوال گذشــت تــا 1332 كه به درجه 
استادي رســيدم و كارهايي را انجام مي دادم كه 
از دست ساعت سازهاي كهنه كار هم برنمي آمد.« 
زمان در زندگي محمد ســاعتچي، عنصر مهم و 
تعيين كننده اي بوده و او از نوجواني براي يادگيري، 
زمان را از دست نداده است. او آشنايي با ساعت ساز 
معروف روسي را نقطه عطف زندگي اش مي داند؛ 
»وقتي احساس كردم ساعت  ســاز قابلي شده ام 
به الله زار رفتم و در يكي از ساعت فروشــي هاي 
معروف اين خيابان مشــغول به كار شدم. همان 
موقع شنيدم ساعت سازي  به نام گريگور يازاريان 
از روسيه به ايران آمده اســت. مي گفتند موسيو 
يازاريان رئيس يكي از كارخانه هاي ساعت سازي  
شوروي سابق بوده، اما از دست كمونيست ها فرار 
كرده و به ايران پناهنده شــده است. او در كارش 
نظم و انضباط خاصي داشت و آن قدر سختگير بود 
كه هيچ شاگردي بيشتر از يك سال زير دستش 
دوام نمي آورد. با هر مكافاتي كه شده شيوه موسيو 
يازاريان در تعمير ساعت را هم ياد گرفتم و 2سال 
بعد به شركت اونيورسال كه يكي از كارخانه هاي 
بنام ساعت ســازي  ســوئيس بود معرفي شدم. 
اونيورســال در تهران نمايندگي داشت و من هم 
به عنوان ساعت ساز در اين شركت استخدام شدم.«

   هديه ملكه كوك شد 
محمد ساعتچي تحصيالت آكادميك ندارد، اما در كار خودش نخبه 
است. او ساعت هاي تاريخي كه تعمير آنها كار كاركشته ترين متخصصان 
خارجي هم نيست را به كار مي اندازد و خيلي ها او را تنها فرد ايراني ای 
مي دانند كه مي تواند عقربه هاي كهن ترين ساعت هاي دنيا را به حركت 
وادارد و جان تازه اي به آنها بدهد. او تعمير ســاعت قديمي و تاريخي 
شــمس العماره را يكي از كارهاي ماندگارش مي داند؛ »بعد از تعمير 
ساعت مدرسه عالي شهيدمطهري، ساعت شــمس العماره را به من 
پيشنهاد كردند. وقتي ســاعت را باز كردم ديدم قابل تعمير نيست و 
تقريبا چيزي از آن باقي نمانده است. به سازمان ميراث فرهنگي اعالم 
كردم چرخ دنده هاي ساعت از بين رفته و بايد يك موتور جديد براي آن 
بسازم تا دوباره به كار بيفتد. آنها هم قبول كردند و همانجا يك كارگاه 
در اختيارم گذاشتند تا كارم را شــروع كنم. يك روز پيرمرد نحيفي با 
حال نزاري وارد كارگاه شد و گفت اين ساعت از زمان رضاشاه تا كنون 
خوابيده و خيلي از ساعت سازهاي خارجي هم نتوانستند آن را درست 

كنند. پيرمرد گفت انگليسي ها مي خواستند اين ساعت را با خودشان 
ببرند و به جايش يك ساعت ديگر به ما بدهند. بعد هم قول داد كه اگر 
حالش خوب شود مي آيد و ماجراي اين ساعت را مفصل تعريف مي كند 
كه البته هيچ وقت نيامد. چند روز بعد فكر كردم كه چرا انگليســي ها 
مي خواهند اين ساعت قراضه را با خودشان ببرند و بعدها  شنيدم كه 
آن را براي نگهداري در موزه مي خواستند. آنها مي خواستند بگويند اين 
ساعتي است كه ملكه ويكتوريا به ناصرالدين شاه پيشكش كرده و بعد از 
150سال مي توانيد جنازه اش را تماشا كنيد. يك روز نشستم روبه روي 
ساعت شــمس العماره و با صداي بلند گفتم من تو را درست مي كنم. 
حدود 18 ماه گيربكس و چرخ دنده ساختم و به ساعت نصب كردم، اما 
نشد، تا اينكه باالخره آن را تعمير كردم و هنوز مثل ساعت هاي درجه 
يك جهان كار مي كند.« ساعتچي مي گويد سازمان ميراث فرهنگي 
خدمات پس از تعمير را به متخصصان ايراني نداده و معلوم نيست اگر 

عقربه هاي اين ساعت تاريخي از حركت بايستند چه بايد كرد.

   رقيب »بيگ بن« را ساختم
كليد راه اندازي ســاعت هاي تاريخي تهران 
در دســت محمد ســاعتچي اســت و او در 
هشتادوشش سالگي مثل پزشك حاذقي كه 
بيمارانش را با يك نســخه درمان مي كند بر 
بالين اين ســاعت ها حاضر مي شود تا يك بار 
ديگر عقربه ها را بچرخاند و بــه كار بيندازد. 
او مي گويد در بســياري از موارد حتي دچار 
خســران مالي هم شده اســت؛ مثل پروژه 
ســاعت شــمس العماره كه بابت تعمير آن 
13ميليــون تومان دســتمزد گرفــت، اما 
30ميليون تومان برايش هرينه كرد. همين 

حســاب و كتاب ها و كم مهــري به تخصص 
قديمي ترين ساعت ســاز ايران، او را مصمم 
كرده تا آستين باال بزند و ساعت هاي بزرگ 
چرخ دنده اي بســازد. درست اســت كه در 
عصر ســاعت هاي مدرن و ديجيتال، ناقوس 
مرگ براي ســاعت هاي چرخ دنده اي به صدا 
درآمده، اما ساعتچي راه خودش را مي رود و 
ساعت هاي غول آسايي كه به زودي در حاشيه 
تهران خواهيد ديد، حاصل عزم او براي ساخت 
ســاعت هاي تمام ايراني است؛ »يادم هست 
وقتي بچه بودم گاهي دور ميدان اصلي همدان 
مي نشستم و مي گفتم خدايا مي شود يك روز 
ساعت هاي دست ساز من ســر خيابان هاي 
بوعلي، تختــي و باباطاهر و شــريعتي فعلي 
همدان نصب شــود و مردم 4ساعت بزرگ 
را در 4گوشه شهر ببينند. اين ايده در ذهنم 
بود تا اينكه در هفتادوهشت سالگي تصميم 
گرفتم ساخت ســاعت هاي بزرگ را شروع 
كنم. حدود 5سال به طور مداوم كار كردم 
تا موتور بزرگ ترين ساعت ايران را ساختم. 
همه قطعات اين ســاعت ايراني اســت و 
براي ســاخت موتور آن به هيچ عنوان از 
قطعات خارجي اســتفاده و الگوبرداري 
نكــرده ام. ابعاد اين ســاعت 4متر در 
4متر اســت با يك صفحه 3متري و 
فكر مي كنم تنها ساعت دنيا در اين 
ابعاد باشــد كه كمترين چرخ دنده 
را دارد. به همين دليل اســتهالك 
اين ســاعت به شــدت پايين است و 
پيش بيني مي كنم كه بيش از 100سال 
عمر كند. من اين ســاعت را دومين ساعت 
بزرگ جهان بعد از ســاعت بيگ بن لندن 
مي دانم، با ايــن تفاوت كه 

ساعت من عقربه ثانيه شــمار هم دارد. براي 
ساخت اين ساعت يك ميليارد تومان هزينه 
كرده ام.« حاال ساعتچي به يك برند معتبر در 
 ساعت سازي  ايران بدل شده و نام قديمي ترين 
ساعت ســاز ايران پاي دومين ساعت بزرگ 
دنيا حك شده است. اين ساعت هفته آينده 
روي سر در يكي از ســاختمان هاي تجاري 
منطقه لواســان نصب خواهد شد و مي تواند 
رقيبي براي ســاعت معروف بيگ بن لندن 
باشــد. ســاعت بزرگي كه در بازار قيصريه 
كرمان نصب شده يكي ديگر از شاهكارهاي 
محمد ساعتچي اســت و بر زيبايي اين بازار 
تاريخي افزوده است؛ »اين ساعت را روي يك 
ساختمان دويست وده ساله كه با كاشي هاي 
قديمي تزئين شــده نصب كرده اند و بدون 
هيچ گونه مشــكلي كار مي كند. يك ساعت 
بزرگ ديگر هم با پســرخاله ام ساختيم و به 
امامزاده جعفر)ع( در پيشواي ورامين هديه 
داديم كه تا 2ماه ديگر نصب خواهد شد. يكي 
از ويژگي هاي اين ساعت اين است كه با يك 
موتور، عقربه هاي هر چهار صفحه به حركت 
درمي آيد. نخستين بار چند سال قبل بود كه 
بــراي تعمير يك ســاعت چهارصفحه اي به 
ســفارت انگليس رفتم. انتقال اين ساعت به 
انگليس براي آنها سخت بود و به همين دليل 
از من خواستند تا آن را تعمير كنم. يك ماه و 
نيم روي اين ساعت كار كردم تا عقربه هايش 
به كار افتاد.« وجه تمايز ساعت هاي بزرگ و 
دست ساز محمد ساعتچي با ساير ساعت هاي 
بزرگ دنيا اين اســت كه عقربه ثانيه شــمار 
هم در ســاخت آنها به كار رفته است. آنطور 
كه قديمي ترين ساعت ســاز ايران مي گويد 
هيچ كدام از ساعت هاي قديمي دنيا به عقربه 
ثانيه شمار مجهز نشــده اند و اين ويژگي در 
انحصار ســاعت هاي تمام ايراني ســاعتچي 

است.

   برندي به نام ساعتچي
در ايران و حتي در كشــور ســوئيس كه 
بهشت ساعت ســازهاي دنياست، محمد 
ســاعتچي را به عنوان يكي از متخصصان 
ساخت ســاعت هاي بزرگ چرخ دنده اي 
مي شناســند و معروف ترين ساعت ساز 
ايران بارها مورد توجه شبكه ها و رسانه هاي 
خارجي قــرار گرفته اســت. كار او از اين 
جهت با ارزش اســت كه در كشــورهاي 
اروپايي معموال عمليات ســاخت اين نوع 
ساعت ها را به گروه هاي زبده ساعت سازي  
محول مي كنند و سابقه ندارد كه يك نفر 
به تنهايي ساعت هاي بزرگ چرخ دنده اي 
را تعميــر و راه اندازي كند يــا نمونه آنها 
را بسازد. ســاعت هاي بزرگي كه محمد 
ســاعتچي ســاخته و نامــش روي آنها 
حك شده، ديجيتال نيستند و با تكنولوژي 
روز دنيا كمي فاصله دارند، اما هوشــمند 
ساخته شده اند و ويژگي هاي يك ساعت 
مدرن را دارند؛ مثــال اگر برق برود و بنا به 
هر دليل ساعت از كار بيفتد ساعت 12شب 
به طور خودكار تنظيم مي شــود يا اينكه 
ابتداي هر سال يك ساعت جلو مي رود و 
در 6ماه دوم يك ساعت عقب مي رود و به 
هيچ عنوان نيازي به تنظيم دستي ندارد. 
او مي گويد هنوز براي به تكامل رساندن 
ساعت هايش تالش مي كند؛ »هدفم اين 
است كه ساعت هايي با نماد و شماره هاي 
ايراني بسازم تا در همه جاي كشورم نصب 
شود، وگرنه در ساخت اين ساعت ها دنبال 
منفعت مالي نيستم. همين كه نامم گوشه 
اين ساعت ها حك شــود و 100سال بعد 
بدانند كه آنها را يك ايراني ساخته، برايم 
كافي است.« محمد ساعتچي با كمك عصا 
راه مي رود و غم بيماري دخترش را هم به 
دوش مي كشد، اما شــور زندگي دارد و به 
آرزوهايش فكر مي كند؛ بــه كارهايي كه 
از نوجواني برايش آرزو بودنــد و آرام آرام 
دارند به خاطره بدل مي شــوند؛ »شــايد 
خيلي ها نمي دانند كه نخســتين ساعت 
جهان در زمان خلفاي عباسي و توسط يك 
ايراني به نام رستم ساخته شد. اين ساعت 
را در كاخ خليفه عباســي نصب كردند، اما 
نيمه شــب به صدا درآمد و فرداي آن روز، 
ســاعت را شكستند و ســازنده اش را هم 
كشتند. ايراني ها در زمان جندي شاپور هم 
ساعت هاي آبي و آفتابي مي ساختند. چند 
ســال قبل تعدادي دانشجو با من صحبت 
كردند و قرار شد اين ساعت ها را احيا كنيم، 
اما ديگر خبري از آنها نشد. ما ساعت هاي 
تاريخي كه عمرشــان به 300-200سال 
مي رسد كم نداريم اما به حال خودشان رها 
شده اند و از كار افتاده اند. اين ساعت ها ارزش 
معنوي دارند. چه اشــكالي دارد كه آنها را 
تعمير كنيم و به عنوان يك ميراث فرهنگي 
براي نسل هاي بعد به يادگار بگذاريم. ساعت 
نماد و مظهر وقت شناســي ايرانيان است. 
آرزوي من اين است ســاعت هايي بسازم 
تا در همه شــهرهاي ايران نصب شود. چه 
آرزويي بهتر از اينكه مردم با ديدن عقربه 
ســاعت هاي من به اهميت وقت و قول و 

قرار هاي روزمره پي ببرند.«



13  پنجشنبه    رصد خانه
1  آبان  1399  
شماره 96  

  فرار بزرگ
موبايلي كه دم دست تان است، 
مي تواند در ايــن روزهاي خانه 
ماندن حسابي شــما را سرگرم 
كند. اينطور نيست كه همه اش 
از ايــن ابزار براي شــبكه هاي 
مجــازي و وقــت تلف كــردن 
اســتفاده كنيد. مي توانيد كلي 
بازي ريــز و درشــت داخلش 
دانلود كنيد و وقت هاي آزادتان 
را دســت كم يك ســرگرمي 
درست و حسابي داشته باشيد. 
هرچند پيشــنهاد بهتر ما اين 
است كه درگير آموزش زبان و 
تماشاي كليپ هاي زبان اصلي 
و كليپ هــاي آموزشــي ديگر 
باشيد. اما به هر حال، بعضي ها 
هم هستند كه دلشان مي خواهد 
سرگرم بشوند. پس مي توانيد از 
بين بازي هاي اندرويدي ايراني، 
به بازي »فرار بزرگ« فكر كنيد. 
بازي، بازي ســبكي اســت و 
به راحتي مي توانيد نصبش كنيد 
و حجم زيادي هــم نمي گيرد. 
اما قصه بازي درباره چيســت؟ 
اين بازي، به گفتــه بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي، يك بازي در 
سبك پلتفرمر يا سكوبازي است 
كه بــراي اندرويدي ها طراحي 
شده است. در اين بازي كوچك، 
شما يك نقش اصلي داريد كه 
اسمش ميختك است. شما در 
نقش ميختك، خوابي مي بينيد 
و در اين خــواب و رؤيــا، وارد 
دنيايي فانتزي مي شويد. محيط 
بازي محيطي چشم نواز و جذاب 
طراحي شده و شــما بايد فرار 
كنيد و اجــازه ندهيد نگهبانان 

توپي ميختك را بگيرند.

  جشنواره استيكر
تازگي ها فراخواني داده شــده 
اســت دال بر اينكه قرار اســت 
جايزه سال استيكر برگزار شود 
و تا بيســت و يكم آذرماه، همه 
مي توانند آثار خودشــان را به 
اين جشــنواره بفرســتند. اين 
جشنواره، ظاهراً دومين جايزه 
 ســال اســتيكر اســت. ظاهراً 
روز جهاني استيكر هم داريم كه 
قرار است اين جشنواره متناسب 
با روز جهاني آن برگزار شود. در 
كل استيكر و استيكرسازي، جزو 
فعاليت هايي است كه مي تواند 
خيلي ها را ســرگرم كند. حتي 
بخشــي از كاربران شبكه هاي 
مجازي و اينترنت نيز، به صورت 
فردي و ذوقي اقدام به ســاخت 
اســتيكر مي كننــد و با همين 
كار ســاده، حســابي خودشان 
و ديگران را ســرگرم مي كنند. 
حاال در اين جشنواره، قرار است 
كه شكل و شــمايل جدي تر و 
حرفه اي تري به اين ســرگرمي 
داده شــود. نكته جالب تر اينكه 
يك سري كارگاه هاي آموزشي 
هم قرار است كه در اين جشنواره 
برگزار شــود تا عالقه مندان با 
اصول طراحي استيكرهاي ثابت 
و متحرك بيشتر آشنا شوند. در 
جشنواره اول به 50استيكر برتر 
جايزه داده شد و 3 طرح برتر هم 
مورد تقدير قرار گرفت. خالصه 
اينكه اگــر كمــي ذوق هنري 
داريــد، مي توانيد بــه طراحي 
اســتيكرها به شــكل فعاليتي 
جدي تر بپردازيد. اگر هم حال 
و حوصله كار حرفه اي نداريد، در 
كل استيكرسازي آزاد مي تواند 
فعاليت خوبي براي ساعت هاي 

خانه ماندن شما باشد.

2 پيشنهاد

فرار كن و زنده بمان

طرح، رنگ، حركت

1 پيشنهاد

امام خميني )ره(: »... اينطور قضايا مهم نيست، خيلي، پيش مي آيد، 
براي همه مردم پيش مي آيد و خداوند تبارك و تعالي الطافي دارد به 

ظاهر و الطاف خفيه، يك الطاف خفيه اي كه خداي تبارك و تعالي دارد كه 
ماها علم به آن نداريم، اطالع بر آن نداريم، چون ناقص هستيم از حيث 
علم، از حيث عمل، از هر جهتي ناقص هستيم، از اين جهت در اينطور 

امور كه پيش مي آيد جزع و فزع مي كنيم، صبر نمي كنيم. اين براي 
نقصان معرفت ماست به مقام باري تعالي... خدا شاهد است مصطفاي من تنها نبود كه سالش نزديك 

است، بلكه همه به خاك و خون كشيده هاي حادثه شوال، )17شهريور1357 مطابق با 4شوال 1398( 
مصطفاهاي من بوده اند. من اين استقامت را و اين فيض شهادت را كه خداوند متعال نصيب فرزندانم 

فرمود، به پدران و مادران و همه بستگانشان تبريك مي گويم«. )صحيفه نور(

آيت اهلل سيدعلي خامنه اي: »ايشان اخالقيات جالب و مخصوصي داشتند. اوالً 
خيلي پارسا و بي اعتنا به ظواهر و زخارف دنيوي بودند و برعكس كساني كه 
مثل ايشان مثال در حوزه از معروفيتي برخوردار بودند و پدرشان متشخص و 
به قول معروف بين طلبه ها آقازاده بودند، در وضعيت لباس و ريش و حركات 
و منزل و غيره ذلك احساساتي داشتند كه آقازاده بودنشان را مشخص مي كرد، 
اما مرحوم حاج آقا مصطفي )ره( مطلقاً رفتارهاي ناشي از آقازادگي نداشت، 

يعني نه لباسش و نه عبايش و نه كفش اش و نه زندگي خصوصي اش و نه خانه اش مطلقاً هيچ بوي آن تفاخر 
آقازادگي را نمي داد... ايشان زندگي خيلي محقري داشتند كه البته به خواست خودشان بود. حتي در نجف 
هم شنيدم همين وضع ادامه داشته تا آخر و اين اواخر يعني در هنگام بودن ايشان در نجف، اينطور زندگي 
كردن هم شدت پيدا كرده بود )اولين جلد از مجموعه »گفت وگوهاي رياست محترم جمهوري«(«. 

 آاقمصطفي 
گاه پدر از ن

 آاقمصطفي
گاه رهبري  از ن

آدم هاي كمي هستند كه هم حضورشان و هم مرگ شان، منشأ بركت ها 
و حركت هايي مي شود. حجت االسالم سيدمصطفي خميني نيز از اين 

گروه بود؛ فردي كه در روزگار زندگي اش، جزو طلبه هاي بااستعداد 
و آينده دار محسوب مي شــد و گروهي او را از مراجع آينده قلمداد 
مي كردند. اما مرگ ناگهاني او در اول آبان مــاه 1356، به روايت 
بنيانگذار انقالب اســالمي، از الطاف خفيه الهي بود و موجب شد تا 
خون تازه اي در مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي جريان پيدا كند. اما 
شايد بيشتر مردم، درباره حاج آقا مصطفي كمتر بدانند و او را به حساب 
نسبتي كه با حضرت امام داشته، به ياد بياورند. در وقايع اتفاقيه اين هفته روز هفتم، سروقت اين چهره 

رفته ايم؛ مردي كه مرگش در دهه50 شمسي، جزو وقايع بزرگ انقالب اسالمي بود.

شماره 14 - آقامصطفي خميني

جالب اينكه سيدمصطفي تا 4سالگي، جز چند كلمه نمي توانست حرفي بزند. كساني كه فرزند 
دارند مي دانند كه اين اتفاق براي بچه ها در 2سالگي مي افتد. اما سيدمصطفي برخالف اين دير 
به زبان آمدن، در 6 سالگي به مكتب خانه اي در حوالي خانه شان رفت تا هم درس بياموزد، هم 

اينكه زبانش باز شود. هفت ساله بود كه به مدرسه موحدي قم رفت. تا ششم هم كه در موحدي 
و باقريه درس خواند. البته برخي هم مي گويند كه وقتي پنجم ابتدايي را تمام كرد، ديگر قيد 
مدرسه هاي دولتي را زد؛ چرا كه خانواده هاي روحاني و اهل علم، ترجيحشان بر اين بود كه 

بچه ها راهي حوزه هاي علميه شوند و درس دين بخوانند. در نهايت اينكه سيدمصطفي در 
15سالگي وارد حوزه علميه شد تا زي طلبگي در پيش بگيرد.

سيدمصطفي 17ساله بود كه معمم شد. براي مراسم معمم شدن او نيز مجلسي 
گرفتند. فريده مصطفوي، خواهر سيدمصطفي در اين باره مي گويد: »در17 
سالگي به لباس روحانيت ملبّس شد. به ياد دارم در روزي كه ايشان ملبّس 
شد، حضرت امام در يك مجلس مهماني، عده اي از دوستان را براي ناهار 

دعوت كردند تا ايشان تشويق شود و با تشريفات خاصي عمامه بر سر 
ايشان گذاشتند. اين براي ما يك خاطره جالب بود كه مي ديديم او با شادي 
و خوشحالي زيادي با لباس جديد از مهمان ها پذيرايي مي كند. )يادها و 

يادمان ها از آيت اهلل شهيد سيدمصطفي خميني؛ ج 2، ص 376(

اينكه بدانيم حاج مصطفي در 25سالگي مجتهد شده است، شايد براي درك اهميت علمي او كفايت كند. 
مجتهد به كسي مي گويند كه در علوم مختلف حوزوي مثل ادبيات و صرف و نحو و فقه و اصول و فلسفه 
و...، نه تنها عالم، بلكه متخصص باشد. هر كدام از اين علوم خودشان يك عمر مي طلبند تا كسي در آنها 
بتواند به تخصص برسد. حاال اگر سيدمصطفي در 25يا به روايتي در 27سالگي به اين مقام رسيده باشد، 
آيا نمي تواند نشانه اي از نبوغ اين فرد باشد؟ او در آذرماه 1309شمسي در قم متولد شد. ابتدايي اش 

را در مدرسه هاي باقريه و سنايي و موحدي خواند. در سال1325 هم تحصيل علوم اسالمي را شروع 
كرد. 5 سال بعد هم سطح را تمام كرد و در درس خارج ميرزا حسن موسوي بجنوردي و سيدحسين 

طباطبايي بروجردي حاضر شد.

نبوغ سيدمصطفي خيلي زود خودش را نشان داد. به زودي نشان داد كه از هم سطحان 
خود چقدر جلوتر است، طوري كه آيت اهلل جعفر سبحاني، از مراجع تقليد فعلي 

درباره اش نوشته: »از جمله خصوصيات ايشان در درس، در درجه اول استعداد 
قويشان بود؛ حافظه اي قوي هم داشت. بيشتر اشخاص خوش فهم و خوش فكر، 

از حافظه اي قوي برخوردار نيستند ولي ايشان در عين حال كه فهمي خوب 
و دقتي بسيار داشت، داراي حافظه خوبي هم بود. به همين دليل با اصرار 
من، ايشان هم الفيه ابن مالك را حفظ كرد و نه تنها حفظ مي كرد، بلكه خوب 

هم مي خواند. گاهي كه من مطلبي درباره زندگي علما نقل مي كردم، 
ايشان عالقه مند مي شد كه آن بخش از كتاب »نخبه المقال« را )كتابي 
در موضوع تراجم و رجال( كه راجع به علما بود، حفظ كند. بعدها كه 
معقول را نزد ديگران مي خواند، قسمتي از اشعار منظومه را هم حفظ 
كرده بود و مي خواند. هم عمق فكري و هم ذكاوت داشت و در كنار 

اين دو، داراي حافظه اي قوي بود«. به گفته آيت اهلل سبحاني، 
حجت االسالم مصطفي خميني موفق شد در دو سال و اندي، 

كتاب هاي »سيوطي«، »معالم«، »حاشيه مالعبداهلّل«، »شمسيه«، 
مجموع مطول و قسمتي از »شرح لمعه« را تمام كند؛ كاري كه 

به طور معمول نياز به 4 الي5 سال زمان داشت.

آاقمصطفي خميني خيلي زود انقالب 
و  پدرش را تنها گذاشت؛ 
رمدي هك آينده نهضت بود

درست5 سال بعد از ورود به دوره خارج بود كه توانست در 27سالگي مجتهد شود. هرچند روايتي ديگر 
دال بر اين است كه چنين اتفاقي در 25سالگي افتاده. جالب اينكه اجازه اجتهادش را هم از پدرش، امام 
خميني، گرفت. حجت االسالم سيداحمد خميني در اين باره گفته است: »مراتب علمي و اجتهادي ايشان )سيد 
مصطفي( بسيار در سطحي باال و روشن بود. در علم فقه، اصول، فلسفه، تفسير، ادبيات و معاني، بيان و كالم 
متبحر و در اكثر آنها به مرتبه اجتهاد رسيده بود و خصوصاً در زمينه فقه و اصول بسيار كار كرده، مباحث 
فلسفه را به خوبي تجزيه و تحليل مي كرد و حتي در زماني كه در قم بودند، معروف به اجتهاد بود«.

اما جنبه اي ناشناخته از زندگي آقامصطفي، به حضور او در جريان انقالب اسالمي بازمي گردد. به 
واقع او را، مشاور و دست راست حضرت امام در رتق و فتق امور مي دانستند، طوري كه هم در نقش 
مشاوري آگاه عمل مي كرد، هم امور بيت و مديريت آن و رفت وآمدها را عهده دار بود. البته موقع 
نياز، اين حضور مستقيم تر نيز مي شد. چنانچه بعد از دستگيري امام، او به حرم رفته و سخنراني 
كرده و بعد از آن تظاهراتي به پا شد. او تا زمان تبعيد امام، 3-2 بار دستگير و آزاد شد. ماجرا هم 
چنين بود كه وقتي در روز چهارم آبان 1343، امام عليه كاپيتوالسيون و انقالب سفيد سخنراني 
كرد، در سيزدهم آبان دستگير و به تركيه تبعيد شد. حجت االسالم مصطفي خميني هم بعد از اين 
اتفاق دستگير و به تركيه تبعيد شد. اين در حالي بود كه در سال42 نيز او را دستگير كرده بودند. در 
آن دستگيري،2 ماه در زندان قزل قلعه، در سلول انفرادي بود. جالب اينكه در يكي از آزادي ها، 
استقبال مردمي زيادي از او صورت گرفت و همين، باعث و باني دستگيري دوباره اش شد.

مرگ آقامصطفي را جزو مرگ هاي مشكوك تاريخ معاصر ايران فهرست كرده اند؛ مرگي كه قطعا مشخص نشد 
سوء قصد بوده يا مرگي طبيعي. در اين زمينه نيز مقاالت زيادي نوشته شده و مصاحبه هاي مختلفي با افراد 
مطلع انجام شده است. ازجمله حجت االسالم محتشمي پور، در اين باره گفته است: »چند ماه قبل از شهادت وقتي 
به عيادت آيت اهلل جزايري يكي از علماي نجف رفته بود، حدود ساعت 10 يا 11 شب پسر مرحوم جزايري 
خدمت حاج آقا مصطفي مي رسد و مي گويد2 نفر ايراني آمدند و مي خواهند با شما مالقات كنند. ايشان فرمودند 
بگوييد بيايند باال. آنها با حاج آقا مصطفي خميني آرام صحبت مي كنند و بعد از آن حاج آقا مصطفي براي 
دوستان نقل مي كنند كه آنها گفتند ما اعضاي تيمي هستيم كه ساواك اين تيم را فرستاده است. اين توضيح را 
بدهم كه در سال 1355 كه حكومت بعث عراق با شاه َآشتي و صدام با شاه در الجزاير مالقات كرد، توافقي 
بين ايران و عراق امضا شد كه از آن به بعد كاروان هاي يك هفته اي براي زيارت كربال توسط اوقاف زمان شاه 
تنظيم مي شد و به كربال مي آمدند. در ميان اين كاروان ها عوامل ساواك هم حضور داشتند كه با استخبارات 
عراق هم همكاري بسيار نزديكي داشتند. يك تيم در قالب همين كاروان ها آمده بودند كه براي تعقيب 
و چگونگي حضرت امام فعاليت مي كردند كه اين دو نفر در اين تيم بودند و به حاج آقا مي گويند كه رأي 
ساواك برگشته و قبال مي خواستند امام را ترور كنند اما بعدها گفتند كه حاج آقا مصطفي را تعقيب و مراقبت 
كنيد و االن برنامه ترور شما در دستور كار است...«. دليل او هم به اين منظور، چنين بود كه مشاور 
اصلي امام و كسي كه او را وادار به صدور اعالميه هاي آتشين عليه رژيم مي كرد، آقامصطفي بود. ظاهرا 
آن 2 نفر به تعبير محتشمي پور، مي خواستند با اجراي يك نمايش، آقامصطفي را از ادامه راهش 
منصرف كنند. اما وقتي ديدند كه وي به اين ترفندها بي توجه است، نقشه شان را اجرايي كردند. او 
مي گويد كه در سينه و پشت كمر آقامصطفي نقطه هاي بنفش رنگي ديده شده است. ظاهراً درخواست 
كالبدشكافي هم انجام شده، اما چون از سوي خانواده امام اين امر براي علما مكروه دانسته مي شد، 
پذيرفته نشد.

مهرماه 44 بود كه اين پدر و پسر راهي عراق شدند تا باقي تبعيدشان را در اين كشور بگذرانند. آنها در عراق سرگرم كارهاي 
علمي و حوزوي بودند. هرچند آقامصطفي سعي مي كرد روحانيون خارج كشور را راهي پايگاه هاي فلسطيني ها كند تا 
آموزش هاي پارتيزاني ببينند. خود نيز تحت اين آموزش ها قرار گرفت. اين فعاليت ها چنان بود كه در سال48، توسط احمد 
حسن البكر، رئيس جمهور وقت عراق تهديد به برخورد و دستگيري شد.

  دستگيري چند باره

آقامصطفي در قم متولد شد؛ 
جايي كه پدرش ساكن آنجا 

بود و درس و تدريس داشت و 
به امور حوزوي اش رسيدگي 
مي كرد. خيلي دير به زبان 

آمد، در 4سالگي فقط چند كلمه 
مي توانست ادا كند.

1309
تصميم گرفت كه به حوزه رفته و 
طلبه شود. بيشتر خانواده هاي 
روحانيون و علما، ترجيحشان 
اين بود كه فرزندان شان را به 
حوزه هاي علميه بفرستند تا 
دروس ديني را تلمذ كنند؛ 
اتفاقي كه براي او هم افتاد.

1325
در سن 27سالگي به اجتهاد 
رسيد. البته برخي معتقدند كه 
او سال ها زودتر نيز به اجتهاد 

رسيده بود و برخي از علما 
برايشان مسجل شده بود كه او 

مي تواند اجتهاد كند.

1336
بعد از سخنراني امام عليه 

كاپيتوالسيون، او نيز دستگير و 
به تركيه تبعيد شد. بعدها هم كه 
سر از عراق و نجف درآورد تا 

بتواند به كارهاي علمي و البته 
مبارزاتي اش بپردازد.

1343
او در كنار فعاليت هاي 

علمي، دست از فعاليت هاي 
انقالبي اش برنداشت. 
انقالبي ها را تشويق به 

دوره هاي نظامي مي كرد و 
خود نيز در اين دوره ها شركت 
مي جست. به همين دليل توسط 
رئيس جمهور وقت عراق تهديد 
شد كه به كارهايش ادامه ندهد.

1348

مزار حجت االسالم سيدمصطفي خميني در حرم اميرالمومنين)ع( در نجفحجت االسالم سيدمصطفي خميني، حضرت امام)ره( و آيت اهلل محمدجواد فاضل لنكرانيآقامصطفي در كنار حجت االسالم سيد احمد خمينيآقامصطفي در كنار حضرت امام )ره(

  اجتهاد در اوج جواني

  تهديد حسن البكر

  نابغه اي در حوزه

  آغاز طلبگي

  معمم شدن در 17سالگي

عيسي محمدي

  متخصص علوم ديني

راز آن نقطه هاي بنفش
اما روايت هاي ديگري هم وجود دارد. ديگراني هم هستند كه اين بحث را مطرح كرده اند، اما كسي 
اين را ادعا نكرده كه قطعاً سمي كه با آن آقامصطفي كشته شده، از چه طريقي وارد بدنش شده است؛ 
سمي كه باعث شده تا هنگام درس خواندن، يك دفعه روي كتاب ها بيفتد و جانش را از دست بدهد. اين 
عقيده وجود دارد كه چون آقامصطفي بيماري قبلي و زمينه اي نداشته است، نبايد به اين شكل از دنيا 
برود. از قول همسر او و در يادنامه سومين سالگرد ايشان در روزنامه كيهان، اول آبان 1359، آمده 
است: »وقتي باالي سرش رسيدم دست هايش بنفش بود و تكه هاي بنفش نيز روي سينه اش ديدم. 
آقا مصطفي را بالفاصله به بيمارستان انتقال داديم. در آنجا به ما گفتند كه حاج آقا مصطفي مسموم 
شده و 2ساعت است كه تمام كرده است«. نگاه رسمي نيز غالباً نگاه شهادت گونه آقامصطفي بوده است. 
هرچند در اين مورد نيز ابهام هايي وجود داشته و دارد  اما جدا از همه اين مباحث، چه شهادت و چه 

مرگي طبيعي، روشن است كه در نبوغ و اثرگذاري و اهميت او، نمي شود شك و شبهه اي داشت.

1315

خيلي زود او را به مكتب 
فرستادند تا هم آموزش ببيند، 

هم وضعيت صحبت كردنش 
اصالح شود كه جواب هم داد. 
بعدش هم كه به مدرسه هاي 

باقريه و... رفت تا درس هايش 
را دنبال كند. اما به روايتي، 

تا پنجم ابتدايي بيشتر تحصيل 
رسمي نكرد.

1330

در درس ها به خوبي پيش 
مي رفت و مشخص بود كه از 
هم درس هاي خودش جلوتر 
است و ذهن و هوش و نبوغ 

خاصي دارد. به راحتي 
مي توانست كتاب هايي را كه 
نياز به 5-4 سال زمان براي 

خوانش و درك داشت، در 2سال 
و اندي تمام كند. تا اينكه موفق 

شد سطح را تمام كند.

1340

آيت اهلل العظمي بروجردي 
درگذشت و او كه درس خارج 
را در محضر اين عالم دنبال 

مي كرد، به صورت انحصاري پاي 
درس هاي پدرش در اين زمينه 
نشست؛ ضمن اينكه همزمان از 
درس هاي آيت اهلل سيدمحمد 

داماد نيز بهره ها برد.

1344

او و امام را به عراق تبعيد 
كردند تا در نجف ساكن شوند. 
كارهاي علمي و حوزوي آنها 
در نجف نيز آغاز شد. او موفق 
شد در نجف حلقه هاي درسي 
داشته باشد كه نشان از توجه 
علماي اين ديار به فضل او 

داشت.

1356

تنها 47سال داشت كه 
درگذشت؛ ناگهان افتاد روي 
كتاب هايش و به دار فاني 

شتافت. براي همراهان انقالب 
قابل قبول نبود كه مرگ او 

به صورت طبيعي اتفاق افتاده 
باشد. خبر درگذشت او، به 
نوعي باعث شد تا انقالب 
اسالمي جاني تازه بگيرد و 
با شتاب بيشتري به راهش 

ادامه دهد.

بعد از پايان دوره مقدماتي بود كه آقامصطفي تصميم گرفت مرحله سطح را هم شروع كند. 
حاال ديگر يك طلبه گمنام نبود و او را در حوزه علميه به خوبي مي شناختند. او عالوه بر 

پدرش، از استاداني چون آيات عظام سلطاني، شيخ محمدجواد اصفهاني، محمد صدوقي 
و شيخ مرتضي حائري استفاده مي كرد. براي دروس ديگر نيز نزد آيت اهلل سيدمحمدرضا 
صدر و سيدابوالحسن رفيعي قزويني و عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي مي رفت. سطح 

هم كه تمام شد، درس خارج را نزد آيت اهلل العظمي بروجردي و امام خميني آغاز كرد. پس 
از درگذشت آيت اهلل العظمي بروجردي، در كنار حضور در درس پدرش، از درس هاي 

آيت اهلل سيدمحمد داماد هم بهره مي برد. آيت اهلل شهاب الدين اشراقي و آيت اهلل شيخ 
محمدفاضل لنكراني از هم دوره اي هاي او در اين درس ها بودند.

  ماجراي دنباله دار يك مرگ مشكوك

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گزارش را 

بشنويد

  طلبه اي كه ديگر گمنام نبود



   سبزيكاري به دست شما
شما هم مي توانيد گل و گياه را به خانه خود بياوريد و هم كمي به اقتصاد خانواده كنيد، 
چطوري؟ ســبزيكاري در خانه هم پيشنهادي اســت كه مي توانيد اين روزها تجربه 
كنيد. حتما مي دانيد كه سبزي ها، نقش بســيار مهمي در تغذيه انسان ايفا مي كنند. 
وجود حداقل 10عنصر براي ادامه رشد و نمو بدن ضروري است كه بيشتر اين عناصر در 
سبزي ها يافت مي شوند. حاال اگر دلتان براي يك سبد سبزي  تر و تازه و البته خوشمزه و 
پر ويتامين لك زده، مي توانيد با يك آموزش ساده از طريق فيلم ها و مطالب اينترنتي و تهيه 
يك سري لوازم ساده، سبزيكاري در خانه را شروع كنيد. اگر در منزل تان باغچه داريد كه در 
انجام اين كار ترديد نكنيد، اگر هم نداريد باز با استفاده از گلدان هاي مخصوص مي توانيد 

يك باغچه كوچك در آپارتمان تان راه بيندازيد.
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كرونا سبك زندگي ما را عوض كرده  است و اين چيزي نيســت كه بتوان آن را انكار كرد. به 
قول بعضي ها حتي ما در دوران پساكرونا هم ديگر آن آدم هاي سابق نخواهيم شد و برخي از 
عادت هاي اين روزهاي كرونايي را حفظ خواهيم كرد. اين روزها باز هم توصيه جدي كارشناسان 
و مسئوالن بهداشتي، خانه نشيني است، از طرفي حضور دائمي در خانه هم مي تواند روحيه ما 
را به طور كامل به هم بريزد. حضور در طبيعت براي شما درست مثل يك قرص آرام بخش عمل 
مي كند اما همانطور كه گفتيم بيرون رفتن از خانه هم مي تواند به قيمت جان تمام شود. خب 
چه بايد كرد؟ بهترين راه اين است كه بخشي از طبيعت را به محل زندگي خود بياوريد. اين 
محيط جايي نيست جز آپارتمان و خانه شما. برخي ها قبل از كرونا هم اهل گل و گياه بوده اند 
اما بعضي ها نه. خب آن بعضي ها اگر عالقه مند شده اند كه همزيستي مسالمت آميزي را با يك 

طبيعت كامال طبيعي در خانه شان آغاز كنند ما برايشان پيشنهادهايي داريم.
  واترگيت

بردگيم ها بازي هايي هســتند كه 
فيزيكي بوده و غالباً روي ميز انجام 
می شوند و نام ديگرشان بازي هاي 
روميزي است. غالباً نيز با كارت ها 
و تاس ها و... انجام مي شوند. البته 
نسخه هاي موبايلي آنها هم توليد 
مي شــود، اما اصل قصــه همان 
بازي هــاي فيزيكــي و روميزي 
هســتند. حاال يكي از جديدترين 
بازي هاي روميزي ارائه شــده در 
جهان را بــا هم مــرور مي كنيم؛ 
بــازي »واترگيــت«. واترگيــت 
چيســت؟ ماجــراي خبرنگاران 
روزنامه واشنگتن پست و نيكسون، 
رئيس جمهور وقــت آمريكا بوده 
كه تقريباً بزرگ تريــن رويارويي 
رســانه ها با يك مقام داراي قدرت 
محسوب مي شود. در اين رويارويي، 
روزنامه واشنگتن پست موفق شد 
كه نيكســون را از طريق اطالعات 
و گزارش هايــي كه تهيــه كرده 
بود، وادار به اســتعفا كند و يكي از 
بزرگ ترين پيروزي هاي رسانه اي 
تاريخ مطبوعات جهان را ثبت كند. 
درباره اش فيلم هايي هم ســاخته 
شــده. حاال بازي بردگيمي آن هم 
به ميــدان آمده. بــازي را، دونفره 
طراحي كرده اند. رتبــه آن هم در 
ســايت بردگيم گيك، 146اعالم 
شده است. ضمن اينكه شما عمالً با 
يك بازي استراتژيك روبه رو هستيد. 
در اين بازي يك جنگ رســانه اي 
بين خبرنگاران واشنگتن پست و 
دولت نيكســون در جريان است و 
شما يا طرف خبرنگاران هستيد يا 
طرف دولت نيكســون؛ درهرحال 
بايد سعي كنيد كه بازي را به نفع 

خودتان تمام كنيد.
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طبيعت در خانه 
به وقت كرونا

 نمي توانيد به گشت و گذار در پارك و جنگل و... برويد
خب طبيعت را پيش خود بياوريد

   هيچ چيز گلدان نمی شود
قبل از هر چيز بايد بدانيد كه نگهداري از گل و گياه در خانه و آپارتمان كار چندان ساده اي نيست چون 
اگر حرفه اي نباشيد آنها تنها مدت كوتاهي مهمان شما خواهند بود. بنابراين توصيه مي كنيم حتما قبل 

از خريدن چند گلدان، سري به اينترنت بزنيد و يك سرچ ساده درباره گياهان آپارتماني و نحوه 
نگهداري از آنها انجام دهيد. شما با خواندن اين مطالب با نحوه نور دهی، آبياري، غذا دادن به 
گياهان، تعويض گلدان و... به شكل حرفه اي آشنا مي شويد. خب پيشنهاد ما نگهداري از چه 
گياه هايي است؟ آگلونما، برگ انجيري، بگونيا، بيلبرجيا، پوتوس، حسن يوسف، ديفن باخيا، 
سانسيويريا، فيكوس، فيكوس بنجامين، فيل گوش، كادي، كروتون، كورديلين، مارانتا و 

نخل مرداب جزو گياهاني هستند كه مي توانيد در آپارتمان از آنها نگهداري كنيد.

   مزرعه پرورش قارچ شما 
همين چند ســال قبل پرورش قارچ در خانه ها و 
آپارتمان ها خيلي فراگير شده بود اما اين تب بعد 
از مدتي فروكش كرد. حاال اما فرصت خوبي است 
كه اگر دوست داريد سراغ پرورش قارچ در خانه 
برويد. كلي فيلم و مطلــب در فضاي مجازي در 
زمينه همين پرورش قارچ وجود دارد كه مي توانيد 
براي آموزش از آنها استفاده كنيد. اين آموزش ها 
مخصوص كساني است كه بيشتر از حد نگهداري 
از يك گلدان يا راه انداختن يك باغچه دوســت 
دارند به طبيعت نزديك شــوند. به هر حال بعد 
از آموزش، شــما مي توانيد با خريــد يك يا چند 
گلدان بزرگ، در خانه تان به توليد قارچ بپردازيد. 
حتما مقداري از اين قارچ توليدي خود را به در و 
همسايه هم بدهيد تا با اين حس طبيعت دوستي 

شما مخالفت نكنند.

   پرورش كاكتوس
نگهــداري از كاكتوس ها هم طرفــداران پر و پا 
قرص خود را دارد. اگر تا بــه حال به نگهداري از 
اين گياه كويري فكر نكرده ايد بد نيســت بدانيد 
كه كاكتوس ها ازجمله جذاب ترين و متنوع ترين 
گياهان خانگي هســتند. اكثر انــواع كاكتوس 
حتي در دســت يك صاحب تازه كار، به راحتي 
رشــد مي كنند، پس اگر تا به حال از كاكتوس 
نگهداري نكرده ايد، زياد نگران ناشــي بودن تان 
نباشيد. هر چند كاكتوس ها در تمام مدت سال 
در گلفروشي ها، فروشــگاه هاي مختلف و حتي 
ســوپرماركت هاي پايتخت به فروش مي رسند 
اما بهترين فصل براي تهيه آنها تابســتان است. 
آموزش هــاي الزم در زمينه آشــنايي بــا انواع 
كاكتوس ها هم با يك سرچ ســاده اينترنتي در 

دسترس است. 

   باغ شيشه اي 
گل و گياه را دوست داريد اما خيلي حال و حوصله نگهداري از آنها را نداريد، خب ما براي شما هم يك 
پيشنهاد جالب داريم. پيشنهاد ما اين است كه يك تراريوم يا باغ شيشه اي را مهمان خانه هايتان كنيد. 
باز هم در اينترنت و به صورت خيلي ساده مي توانيد با نحوه ساخت باغ شيشه اي)تراريوم( آشنا شويد. 
احتماال حاال اين سؤال برايتان پيش آمده كه اصال تراريوم چيست؟ تراريوم از نظر معني، باغ مينياتوري 
در يك جام است. تراريوم، كلكسيوني از گياهان كوچك محسوب مي شود كه در ظرف هاي محدود 
و شفاف رشــد مي كنند؛ به عبارت ديگر، تراريوم باغ كوچك و خانگي است كه در ظرف شيشه اي 

نگهداري مي شود. تراريوم آماده را هم مي توانيد از گل فروشي هاي نزديك خانه تان بخريد.

   درختان كوچولو در آپارتمان
بعضي هــا معتقدند كه هيچ چيز جــاي دار و 
درخت را نمي گيرد و ايــن گلدان هاي گل و 
گياه نمي توانند حــس طبيعت را به ما منتقل 
كنند. خب پيشــنهاد ما براي ايــن افراد اين 
اســت كه ســراغ نگهداري از درختچه هاي 
زينتي)بن ساي( بروند. مطالب آموزشي مربوط 
به نگهداري از اين درختچه ها هم در اينترنت 
فراوان اســت. بد نيســت بدانيد بن ساي 
تركيبــي از باغباني و هنر اســت كه 
به واسطه آن، گياه با يك تغيير شكل 
تحميل شــده به يك مجسمه زنده 
تبديل مي شــود. بن ساي از 2كلمه 
 »sai« به معني گلــدان و »bon«
به معني درخت تشــكيل شده است؛ 
يعني درختاني كه در گلــدان پرورش 

داده مي شوند. ارتفاع درختان بن ساي معموال 
از 20سانتي متر و حداكثر70سانتي متر تجاوز 
نمي كند. فقط يادتان باشد كه درختچه ها كمي 

گران هستند.

حسن يوسف
حسن يوسف به نور مستقيم و كامل خورشيد 
نياز دارد و هرچه  اين گياه بيشتر در معرض نور 

باشد رنگ آميزي آن زيباتر خواهد شد. اين گياه را در 
ولي بهار و تابستان بايد هر روز آبياري كرد 

هفته اي 2بار آبياري در پاييز و 
زمستان كفايت مي كند. دماي مورد 
نياز حسن يوسف بين 15تا 21درجه 

است و از طريق بذر و قلمه زدن 
مي توان آن را تكثير كرد. خاك و 
گلدان اين گياه بايد هر 6 ماه 
يك بار عوض شود. يادتان 

باشد كه از بين رفتن سريع 
حسن يوسف به علت كمبود 
نور و آب است.

شفلرا
نور كافي براي شفلرا كفايت 

مي كند و نيازي به آفتاب ندارد ولي هر 
چند وقت يك بار هنگام صبح، گلدان اين 

گياه را مقابل آفتاب قرار دهيد. اين گياه در بهار 
و تابستان به 2يا 3بار آبياري در هفته نياز 
دارد، درحالي كه در پاييز و زمستان، هفته اي 

يك بار آبياري هم كافي است. دماي مطلوب 
براي شفلرا بين 15تا 20درجه سانتي گراد 
است. در ضمن اين گياه آپارتماني از 

طريق قلمه زدن تكثير مي شود و هر سال به 2بار 
تعويض گلدان نياز دارد. فقط يادتان باشد كه 
پژمردگي و آويزان شدن برگ هاي شفلرا 

به علت تشنگي است.
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طبــق مــاده 477،  ادامهاز
وقــف صفحهاول موضــوع 

5600 هكتار جنگل هــاي هيركاني پس از 
بررســي در معاونت قضايي قوه قضاييه، از 
سوي رئيس قوه خالف شرع بين تشخيص 
داده شــده و بــراي اعمــال مــواد 426و 
427قانون آيين دادرسي كيفري به يكي از 

شعب ديوان عالي كشور ارجاع مي شود. 
طبق ماده 426قانون آيين دادرسي كيفري، 
بايد دادگاه تجديدنظر براي رســيدگي به 
درخواســت تجديدنظــر آراي غيرقطعي 
كيفري تشكيل شود. همچنين ماده 427 
قانون آيين دادرسي كيفري تأكيد مي كند 
كه آراي دادگاه هاي كيفري حسب مورد در 
دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي 
قابــل تجديدنظر يا در ديوان عالي كشــور 
قابل فرجام است. بدين ترتيب همه نگاه ها 
به اعاده دادرســي در پرونده وقف جنگل  
آقمشهد است تا به زودي حكم قضايي ابطال 
براي اين پرونده منابع طبيعي ايران جاري 
شــود. طي ماه هاي گذشــته قوه قضاييه 
اقداماتي براي رفــع تصرفات از اراضي ملي 

و طبيعي انجام داده است.
به گزارش همشهري، طي ماه هاي گذشته 
5835هكتــار اراضي ملــي و طبيعي رفع 
تصرف شده و به بيت المال بازگشته كه نشان 
از جديت اين قوه در توجه به انفال و منابع 

طبيعي دارد.
2محور جاري در اين مورد شــامل احياي 
حقوق عامه و رفع تصرفات از منابع طبيعي 
و اراضي دولتي بوده كه با استناد به بند دوم 
اصل 156 قانون اساســي اقدامات قضايي 
براي مقابله بــا تجاوز به منابــع طبيعي و 

اراضي دولتي عملياتي شده است.
اين بند تأكيد مي كنــد كه »احياي حقوق 
عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع« 
ازجمله وظايف قوه قضاييه است كه به منظور 
پشــتيباني از حقوق فــردي و اجتماعي و 

تحقق عدالت صورت مي گيرد.
در جــدول پيش رو كــه از ســوي مركز 
اطالع رساني قوه قضاييه در اختيار رسانه ها 
قرار گرفته اســت بــه 22گام اين قوه طي 
20ماه رياســت ســيد ابراهيم رئيسي در 
احياي منابع طبيعي و ملي كشور پرداخته 

شده است.

دستگاه قضايي در 20 ماه اخير 5835هكتار از اراضي ملي و طبيعي كشور 
را به بيت المال بازگردانده است وقف آقمشهد در مسير ابطال

وزيربهداشت:مصاحبهنكنيدكه
»تختخالينداريم«

بيمارستان هاي صحرايي، راهكاري براي ايجاد  ادامهاز
ظرفيت بيشتر براي بستري بيماران در شرايط صفحهاول

خاص و بحراني است. در روزهاي اخير تعدادي از كشورهاي اروپايي 
كه با شيب تند شيوع كوويد-19 مواجه شده اند، در حال راه اندازي 
بيمارستان هاي صحرايي هستند. يك نمونه آنها لهستان است كه 
پيك اول كرونا را به طور تحســين برانگيزي با آمار پايين شيوع و 
مرگ وميــر مديريت كرده بــود و حاال با افزايش ناگهاني شــمار 

مبتاليان مواجه شده است.
در ايران و در پيك اول كرونا كه همزمان با اسفند پارسال و فروردين 
و ارديبهشت ماه امسال بود با همكاري ارتش و ديگر نهادهاي نظامي 
تعدادي بيمارستان صحرايي براي پذيرش بيماران مبتال به كرونا 
راه اندازي شد. يكي از آنها در بخشي از محوطه نمايشگاه بين المللي 
تهران در بزرگراه شــهيدچمران بود كه در پيك اول هيچ بيماري 
را پذيرش نكرد و عمال امكانات بيمارســتان هاي دولتي براي ارائه 
خدمات درماني به مبتاليان پيك اول كافي بود. با كاهش محسوس 
آمار مرگ ومير و ابتال در ارديبهشت، اين بيمارستان هاي صحرايي 
به فعاليتشان پايان دادند، اما حاال و در آغاز پيك سوم كرونا كه با 
افزايش نگران كننده آمار ابتال و مرگ ومير ادامه دارد، بحث ضرورت 
راه اندازي بيمارستان هاي صحرايي باز به گوش مي رسد. ديروز دكتر 
علي ماهر، معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي مقابله با كرونا 
در تهران به ايسنا گفت كه آمار بيماران مبتال به كرونا فزاينده و به 
سرعت در حال افزايش اســت. او گفت: »همچنان ميزان ورودي 
بيمارستان ها به مراتب بيشتر از ترخيصي هاست و هر روز نيز بر تعداد 
مبتاليان و مراجعان به مراكز درماني و بيمارستان ها و به تبع آن افراد 

نيازمند بستري افزوده مي شود.«
او با بيان اينكــه طبيعتا ظرفيت تخت هاي عــادي و ويژه درنظر 
گرفته شــده براي بيماران كرونايي در بيمارســتان هاي تهران از 
چند وقت پيش تكميل شده اســت، ادامه داد: »از هفته گذشته 
اكثر بيمارستان ها با ترخيص بيماران غير اورژانسي، ظرفيت هاي 
جديدي را براي بســتري بيماران كرونايي ايجاد كرده اند كه اين 
ظرفيت نيز محدود بوده و حداكثر طي چند روز آينده پر مي شود.«

ماهر با بيــان اينكه اگر روند به همين روال ادامه داشــته باشــد، 
مطمئنا تهران با مشكل جدي در زمينه بســتري بيماران جديد 
كرونايي مواجه مي شــود، توضيح داد: »البته استفاده از ظرفيت 
بيمارستان هاي صحرايي هنوز در دستور كار ستاد قرار نگرفته، ولي 
اين امكان وجود دارد كه درصورت نياز و بحراني شــدن شرايط از 

ظرفيت اين بيمارستان ها نيز استفاده شود.« 
راه اندازي بيمارســتان هاي صحرايــي در زمان بحــران يكي از 
استراتژي هاي درماني پرتكرار اســت. ايران گسترده ترين تجربه 
درباره درمان هــاي اضطراري در بيمارســتان هاي صحرايي را در 
زمان 8ســال جنگ تحميلي به خاطر مي آورد. ارديبهشت امسال 
فرايند راه اندازي بيمارســتان هاي صحرايي به سرعت و در عرض 
چند روز به انجام رسيد؛ تجربه اي كه نشان داد براي راه اندازي سريع 
اين بيمارستان ها آمادگي كافي وجود دارد، اما مسئله مهم مشخصا 
درباره كرونا، نياز بيمارستان ها به تجهيزات از يك سو و تامين نيروي 
متخصص از سوي ديگر است. آنطور كه معاون برنامه ريزي و نظارت 
ستاد فرماندهي مقابله با كروناي تهران مي گويد، تامين نيرو براي 
ارائه خدمات درماني در بيمارستان هاي صحرايي معضل جدي در 
شرايط كنوني اســت. به گفته او، به زودي در زمينه راه اندازي اين 

بيمارستان ها در نقاط مختلف تهران تصميم گيري مي شود.

وضعيتنگرانكنندهدريزد
اگرچه وضعيت كرونا در بيشتر شهرهاي كشــور قرمز و آمار ابتال 
و مرگ ومير نگران كننده اســت، اما آنطور كه سيماسادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشــت مي گويد، در ميان استان هاي كشور، 
استان يزد شرايط بســيار نگران كننده اي دارد. او درباره وضعيت 
بيماري كرونا در استان يزد، گفت: پس از گذر از خيز شديد بيماري 
در اسفندماه سال گذشته در استان يزد و عبور از يك خيز ضعيف تر 
در مرداد ماه سال جاري، از اواسط شهريور نمودار موارد ابتال و بستري 
روزانه در اين استان، مجددا روند افزايشي به خود گرفته و اين روند 
صعودي با شيب تندي همچنان در حال امتداد است و هم اكنون 
تمامي شهرستان هاي استان يزد در وضعيت قرمز بيماري هستند.

او درباره ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اين استان، گفت: 
رعايت پروتكل ها در يزد 63درصد گزارش شــده است. همچنين 
ميزان استفاده از ماسك توسط مردم در اماكن عمومي 60درصد و 

در وسايل نقليه عمومي 54درصد گزارش شده است.
به گفته الري در هفته چهارم مهرماه بروز موارد بستري در استان با 
افزايش نسبت به هفته ماقبل حدود 28نفر به ازاي هر 100هزارنفر 
جمعيت گزارش شده است كه ميزان بروز در اين شاخص با اختالف 
قابل توجهي باالتر از ميزان متوسط كشوري است. همچنين ميزان 
بروز موارد مرگ ومير ناشــي از كرونا در يــزد 24.5نفر به  ازاي هر 
يك ميليون نفر جمعيت است كه ميزان بروز اين شاخص نزديك 

به ميزان متوسط كشوري است.
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روش صيد تــرال كه باعــث نگراني 
محيط
كارشناسان نســبت به خطر نابودي  زيست

زيســتگاه هاي آبي جنوب ايران شده 
است، براي مدت 2سال به طور كامل ممنوع شد.  اين 
تصميم در نشست مشترك فراكسيون محيط زيست 
مجلس با مسئوالن سازمان شيالت ايران گرفته شده 

است.
ســميه رفيعي، رئيس فراكســيون محيط زيست 
مجلس با اعالم ايــن خبر به همشــهري، گفت: با 
پيگيري هاي مجلس استفاده از اين روش كه منجر 
به تخريب زيســتگاه و تنوع زيستي در خليج فارس 
و درياي عمان مي شود براي كشــتي هاي ايراني و 
خارجي ممنوع شد. رئيس فراكسيون محيط زيست 
مجلس پيش تر از اجراي طرح آيش )استراحت( دريا 
و تصميم اين فراكســيون مبني بر »تعطيل كردن 

موقت صيد ترال« خبر داده بود.
صيد ترال به اعتقاد كارشناسان محيط زيست روشي 
است كه به اقتصاد پايدار منطقه آسيب وارد مي كند. 
در اين روش، هدف صيد حداكثري اســت و از تور 
ماهيگيري بزرگي به شــكل قيف استفاده مي شود 
كه به پشت شناور بسته شــده و در اعماق مختلف، 
آبزيان را با ضريب پوشش 90درصدي صيد مي كند. 
صيد ترال بــه 2روش »ميــان زي« و »كف زي« به 
اكوسيستم هاي دريايي آسيب وارد مي كند و با توجه 
به شرايط مديريت و فقدان نظارت كافي بايد به طور 

كامل برچيده شود.
شــركت هاي ايراني تجهيــزات الزم بــراي صيد 
گسترده در عمق 200متر را ندارند؛ به همين دليل 
صيد فانوس ماهي هــا به روش ترال بــا تجهيزات 
كشتي هاي چيني و به سفارش شركت هاي ايراني 
صورت مي گيرد. دولت ايران البته هيچ گونه قرارداد 
مســتقيمي براي بهره برداري از منابع آبزي با چين 
ندارد و تنها شركت هاي ايراني هستند كه از اين روش 

بهره برداري استفاده مي كنند. صيادان و لنج دارهاي 
بومي ايراني نيــز به صورت غيرمجــاز در آب هاي 
كم عمق تر اقدام به صيد آبزيان با اســتفاده از روش 
ترال كرده اند، اما مشــكل اصلي در غارت آبزيان از 
آنجا آغاز شــد كه بر كار هيچ كدام از صيادان چيني 
و بومي نظارت نشد و تخريب زيستگاه هاي ساحلي 

وسيع تر شد.
حميدرضا بارگاهي، اكولوژيســت دريايي اشــكال 
ديگــر را در عدم نظــارت بر صيــد فانوس ماهي ها 

مي داند. اين اكولوژيســت دريايــي در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: اگر پول براي نظارت قوي وجود 
داشته باشد، دســتگاه هاي ماهواره اي مخصوص به 
كشتي هاي صيادي نصب مي شود و ناظر خشكي نيز 
بايد با هربار صيد همراه كشتي باشد؛ در نتيجه اين 

اتفاقات و تخلفات نيز رخ نمي دهد.
به گفته او، ضعف در نظارت باعث مي شود يك كشتي 
صيد ترال كه قرار اســت در عمق 200متري صيد 
كند، سر از عمق 40متري درآورد و هر كاري دلش 

پرونده 20 ماه اخير قوه قضاييه در احياي منابع ملي
اقدام قضاييمحل پروندهعنوان پروندهوسعت پرونده

۹1 مورد تخريب ساخت و سازهاي غيرمجازروستاهاي گذرخاني و گجه فيروزكوه استان تهرانآزادسازي اراضي زراعي13هكتار
۶۸ دستور قضايي رفع تصرفمشهد، استان خراسان رضويرفع تصرف اراضي بستر و حريم رودخانه ها30 هكتار

اعاده 1330ميليارد ريال به بيت المال با رفع تصرفجزيره قشم استان هرمزگانرفع تصرف اراضي ملي1۹0 هكتار
برخورد با زمين خواران و متجاوزانشهرستان ميبد در استان يزدرفع تصرف اراضي دولتي2۶هكتار
تخريب ساخت و سازهاي غيرمجازشهريار استان تهرانآزادسازي اراضي زراعي و باغ ها2.1هكتار
تثبيت مالكيت ها، طرح به موقع دعاوي و ارائه دفاعياتبخش سندرك استان هرمزگانرفع تصرف اراضي ملي3.4هكتار

بازگشت حقوق عامه با رفع تصرفنيكشهر، سيستان و بلوچستانرفع تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي۷4۷ هكتار
بازگشت اراضي زراعي و باغيمرز ساوجبالغ و نظرآباد استان  البرزآزادسازي اراضي تغيير كاربري يافته20۷ هكتار
تخريب 2۷ بناي غيرقانونيمنطقه طاهرآباد پرديس استان تهرانرفع تصرف اراضي دولتي14.5هكتار

چالوس، كالردشت، نور، سرخرود، بابلسر، كياسر، نوشهر، جويبار، سيمرغ، اعاده اراضي باغي و زراعي51 هكتار
آمل و مياندرود استان مازندران

تخريب ۷ دستگاه ساختمان نيمه كاره، 20 دستگاه اتاقك انباري و 
1۷2 مورد ديواركشي

رفع تصرف ويالهاي غيرمجاز احداث شده در حريم و بستر رودخانه زاينده رود، استان اصفهانرفع تصرف بستر رودخانه5هكتار
تخريب واحدهاي متصرف در اراضي ملي و منابع طبيعيچشمه گز كرمانرفع تصرف اراضي10هكتار

رفع اراضي از چنگال زمين خواران رودبار جنوب استان كرمانرفع تصرف اراضي ملي1۷2 هكتار
اعاده اراضي داخل محدوده و حريم شهرها به بيت المالاستان خراسان شماليبازگشت اراضي ملي و منابع طبيعي به بيت المال1550هكتار
رفع تصرف از اراضي ملي در 5 ماه نخست سال جارياستان زنجانصيانت و حفاظت از حقوق بيت المال 233 هكتار
رفع تصرف 31 فقره اراضي جنگلي و مقابله با تغيير كاربريبابل كنار استان مازندرانرفع تصرف اراضي جنگلي13 هكتار

تخريب ساخت وساز غيرمجاز به ارزش 33ميليارد ريالاستان قزوينرفع تصرف اراضي ملي و طبيعي2۷5 هكتار
تخريب ساخت وساز غيرمجاز به ارزش ۷0ميليارد ريال تا پايان تيراستان خوزستانرفع تصرف اراضي ملي و طبيعي خوزستان341 هكتار
بازگرداندن اراضي ملي در 5ماهاستان گيالنرفع تصرف اراضي جنگلي۷۸۶ هكتار
برخورد با زمين خواران و متصرفاناستان كرمانشاهآزادسازي اراضي ملي120هكتار
قطع تجاوزات به انفالياسوج، استان كهگيلويه و بويراحمدرفع تصرف اراضي ملي و حريم و بستر رودخانه ها400 هكتار
برخورد با تغيير كاربري غيرمجاز و 222 مورد اجراي حكم قلع و قمعاستان گلستانرفع تصرف جنگل و مرتع۶4۶هكتار

صيدترالممنوعشد
رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس خبر داد: صيد ترال را از اول 

آذرماه امسال به مدت 2 سال ممنوع شد

مي خواهد انجام مي دهــد. ماهيگيران محلي نيز با 
لنج اقدام به صيد تــرال مي كنند كه بر فعاليت آنها 
نيز نظارت نمي شود. به گفته كارشناسان، در روش 
صيد ترال بدون توجه به ســايز آبزيان، تعداد و نوع 
گونه، همه آبزيان صيد مي شوند و درنتيجه، پايداري 
گونه ها و پايداري صيد از بين مي رود. از سوي ديگر 
صخره هاي مرجاني كه زيستگاه و محل زادآوري اكثر 
گونه هاي آبزي است، با روش ترال كه شبيه به شخم 

زدن بستر درياست، نابود مي شود.
كارشناســان اعالم مي كنند، در بيشتر نقاط جهان 
استفاده از صيد به روش ترال به كلي منسوخ شده 
است. آنها تأكيد داشــتند كه با فقدان نظارت كافي 
در نحوه صيد، سازمان شيالت چگونه قادر به نظارت 
بر 14هزار شناور صيادي ايراني و كمتر از 50كشتي 
چيني اســت كه در آب هاي خليج فــارس اقدام به 
نابودي آبزيان و پهنه هاي آبي درياي جنوب كرده اند. 
سميه رفيعي، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس 
پس از گفت وگو با همشهري نيز در صفحه رسمي 
توييتر خود اعالم كرد: »پس از پيگيري هاي بي وقفه 
فراكسيون محيط زيســت و حمايت هاي بي دريغ 
رئيس محترم مجلس، به لطف خداوند متعال صيد 
ترال كه ضررهاي شــديدي به محيط زيست دريا و 
اقتصاد بوميان زده بود، از اول آذرماه به مدت 2سال 

ممنوع شد. 

زهرارفيعي
خبرنگار
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حاال نــه اينكه محمد نــادري بازيكن بدي باشــد، اما اين 
الم شنگه اي كه ســر او راه افتاده، قشنگ از نشانه هاي فقير 
شدن فوتبال ايران است. بازيكني كه تعداد پاس گل هايش 
به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد، ملي پوش نيست و 
دستاورد آنچناني نداشته، مورد توجه پرسپوليس و استقالل 
قرار گرفته، ســرخ ها براي تمديد قرارداد با او به آب و آتش 
مي زنند و آبي ها هم دنبال رقم زدن يــك انتقال جنجالي 
هستند. خودش هم فاتحانه در جمع خبرنگاران مي گويد: 
»كمي صبر كنيد خبرهاي خوبي برايتان دارم.« بي خيال 
اخوي؛ انگار قرار است استاد به بارسلونا ترانسفر شود. همه 
اينها به خاطر بازيكني است كه در كورتريك »صفر« دقيقه 
بازي كرده و باشــگاه بلژيكي بعد از چندبار قرض دادن او، 
مايل به برگرداندنش نيست. حاال شما حال و روز فوتبال ما 
را ببينيد كه  2باشگاه بزرگش سر چنين بازيكني دعوا دارند.

با كدام دستاورد؟

قبال در فوتبال ايران اينطوري بود كه بازيكنان فاقد قرارداد 
تا جايي كــه مي توانســتند چانه مي زدنــد و قيمت را باال 
مي بردند. حاال اما پيشــرفت كرده ايم؛ آنقدر كه بازيكنان 
داراي قرارداد هم به اين چرخه اضافه شــده اند و مي گويند 
يا دســتمزدمان را بيشتر كنيد يا ما نيســتيم. اجازه فسخ 
يك طرفه به بازيكنان درصــورت عدم دريافت منظم پول، 
براي باشگاه هاي بدحساب ايراني گران تمام شده و بازيكنان 
را در موضع باالدست قرار داده است. بعد از شجاع خليل زاده 
كه با اين فرمول پرسپوليس را نقره داغ كرد، كنعاني زادگان 
هم همين راه را در پيش گرفتــه و گفته: »رقم مورد انتظار 
من 10يا 15ميليارد تومان نيســت. خيلي معقول است.« 
سؤال اينجاست كه معقول از نظر كي؟ از نظر هواداري كه 
با ماهي 2ميليون تومان زندگي مي كند يا شمايي كه آپشن 

قراردادت حقوق 30سال كار همان هوادار است؟

رقم معقول يعني چقدر؟

محمد بلبلي، بازيكن بااستعدادي بود كه بالفاصله بعد از 
معرفي به سطح اول فوتبال ايران، در مسيرش دچار وقفه 
شــد. او كه اواخر ليگ هجدهم با اعتماد علي كريمي در 
سپيدرود خوش درخشــيد، خيلي زود مشتريان مهمي 
پيدا كرد، اما از هول حليم توي ديگ افتاد. بلبلي حتي با 
فوالد به توافق رسيد، اما سر از استقالل درآورد و همين 
مسئله برايش محروميتي چند ماهه به دنبال آورد. بعد از 
رفع محروميت هم به بلبلي بازي نرســيد تا او راهي نفت 
مسجدسليمان شود. حاال اين بازيكن پيامي در اينستاگرام 
منتشر كرده و با محوريت »آفتاب پشت ابر نمي ماند« به 
اين و آن طعنه زده. اين در حالي اســت كه بلبلي قبل از 
هر چيز بايد خودش را بابت آن همه شتاب زدگي مالمت 
كند. الاقل حاال به فوتبالت بچســب و حقــت را آرام و 

درست بگير.

مسئله تاريخي هول حليم

نكته بازي
  رسول پناه همه رشته ها را پنبه كرد

مهدي رسول پناه به عنوان يك مدير غيرفوتبالي 
خيلي زجر كشيد تا بتواند كمي كارها را رتق و 
فتق كند و به مختصر اعتبــار و جايگاهي بين 
مردم دســت يابد. با اين حال، ناشي گري او و 
اعتمادش به خبرنگاراني كه هميشــه ممكن 
اســت در حال ضبط مكالمات باشــند، همه 
رشته هاي آقاي سرپرست را پنبه كرد. مسلما 
تاكتيك نخ نماي »تقطيع« به جايي نمي رسد. 
رسول پناه اسرار باشگاه را كف خيابان فاش كرد 
و تا لحظه استارت زدن پشــت فرمان ماشين 
هم ول كن نبود. افشــاي زياده خواهي يحيي 
گل محمدي و بازيكنان از يك ســو و پيشنهاد 
پرداخت رقم خارج از قرارداد به بشــار رســن 
از ســوي ديگر 2فراز بحث برانگيــز اظهارات 
رسول پناه بود. از همه بدتر اما جايي بود كه در 
ماجراي شــكايت النصري ها، توپ را به زمين 
فدراســيون انداخت و گفت: »آنها مقصرند.« 
برداشت مخاطب از اين جمالت ناقص آن است 
كه نفر اول پرسپوليس اصل تقصير در استفاده از 
بازيكنان را قبول دارد؛ درحالي كه شايد منظور 
رسول پناه واقعا اين نبود. با اين حال، وقتي او 
كف كوچــه را بــراي درددل انتخاب مي كند، 

نتيجه اش همين مي شود.
  همه مقصرند

پرســپوليس در مرز فروپاشــي اســت و اين 
داســتان فقط يكي، دو مقصر نــدارد. اگر به 
ناشــي  گري آقاي مدير اشاره مي كنيم، بايد از 
انفعال و بلكه فرصت طلبي ناخوشايند جناب 
ســرمربي هم ياد كنيم. يحيي  گل محمدي 
در بحبوحه اعتصاب بازيكنــان روي نيمكت 

ژست هاي »تنهايي« براي عكاسان مي گرفت، 
اما ظاهرا خودش پشــت پرده اتفاقات عجيب 
تيم بوده است. رسول پناه مي گويد او حتي بعد 
از شكست در داربي حذفي هم پيشنهادهايي 
در مورد افزايش رقم قراردادها داده كه باشگاه 
هيچ كدام را قبول نكرده است. محمدحسين 
كنعاني زادگان و ســيامك نعمتي هم كه گويا 
به پيروي از شــجاع خليل زاده دنبال افزايش 
دستمزدشان هســتند، به صراحت مي گويند 
با هماهنگــي يحيــي در تمرينــات حاضر 
نيســتند. او ابدا نقشــي را كه بايد در كنترل 
تيم در اين مقطع حياتي داشــته باشــد، ايفا 
نمي كند. داستان افشــين پيرواني هم همين 
اســت؛ سرپرســت به اصطالح متعصب تيم 
مدت هاست مفقود شده و اصال معلوم نيست 
چرا ردي از او براي اصالح، ميانجيگري و پايان 
بحران ديده نمي شود. حتي بايد به كريم باقري 
هم اشــاره كرد؛ مردي كه هميشه بابت جمع 
كردن حواشي تيم مورد ستايش قرار گرفته، 
اما اين بار از او هم چيزي جــز عجز و ناتواني 
ديده نمي شود. گويا كريم كه به عنوان دستيار 
قرارداد بسيار بااليي هم دارد، اين روزها بيشتر 
ترجيح مي دهد دنبال كسب منفعت از صفحه 
شخصي اش باشد. در هر صورت بحران جاري 
پرسپوليس كه ممكن است حتي به قيمت از 
دست رفتن رؤياي قهرماني در آسيا تمام شود، 
فقط يك مقصر ندارد؛ همه به سهم خودشان 
كم گذاشــته  و كج رفته اند. با اين شرايط چه 
فرقي مي كند كدام تيم از شرق آسيا باال بيايد؛ 
به نظر شما اين پرســپوليس اصال »حريف« 

مي خواهد؟

اينپرسپوليس»دشمن«نميخواهد
  وقفه بين نيمه نهايي و فينال آسيا، قاتل جان سرخ ها شده است

بهروز رسايلي| فايل صوتي لو رفته از آقاي سرپرســت موقت، آخرين حاشيه پرسپوليس است؛ باشگاهي كه در 2هفته گذشــته از زمين و زمان برايش دردسر باريده و در 
بهترين روزهاي تاريخش، شگفت انگيزترين ماجراهاي ممكن را از سر مي گذراند. درحالي كه بعد از پوكر قهرماني و راهيابي به فينال آسيا قاعدتا بايد شاهد نشاط و همدلي 
پرسپوليسي ها مي بوديم، دقيقا اتفاقي وارونه رخ داده و هيچ حاشيه و جنجالي نبوده كه اين تيم در خودش نديده باشد. به نظر مي رسد پرسپوليس بدترين ضربه را از وقفه بين 
نيمه نهايي و فينال ليگ قهرمانان خورده است. شايد اگر بازي نهايي هم بالفاصله در همان قطر برگزار مي شد، سرخپوشان جام قهرماني را باالي سر مي بردند و همه دعواها به 

بعد موكول مي شد، اما اين فاصله 2ماه ونيمه پرسپوليس را خرد مي كند.

هرچند اتحاديه جهاني كشتي اعالم كرده مسابقات جهاني2020 از 22 تا 30 آذر در 
صربستان و شهر بلگراد برگزار مي شــود اما انصراف تيم ها برگزاري اين مسابقات را با 
چالشي بزرگ روبه رو كرده است. آمريكا نخستين تيمي است كه از اين مسابقات انصراف 
داده. فدراسيون كشتي اين كشور روز گذشته رســما اعالم كرد براي حفظ سالمتي 
كشتي گيران و به دليل شــيوع گسترده ويروس كرونا ازشــركت در مسابقات جهاني 
صرف نظر كرده است. اين در حالي است كه آنها مســابقه انتخابي هم برگزار كرده اند. 
گفته مي شود كانادايي ها هم قصد دارند، در اقدامي مشابه از حضور در مسابقات جهاني 
انصراف دهند. به نظر مي رسد خود اتحاديه هم از برگزاري مسابقات مطمئن نيست، چرا 
كه در نامه اوليه ارسالي به فدراسيون هاي كشتي تأكيد شده بليت سفر به صربستان را 
طوري تهيه كنند كه امكان پس دادن آن وجود داشته باشد. بعيد نيست؛ شايد روزهاي 
آينده كشــورهاي اروپايي نيز در همراهي آمريكا از اين مسابقات انصراف دهند. گفته 
مي شود روسيه تنها كشوري است كه اصرار به برگزاري مسابقات دارد. آنها چندي پيش 

مسابقات انتخابي تيم ملي را در ايالت آالنيای شمالي برگزار كردند.
  عليرضا كريمي: اصال حرف انصراف نيست

فدراســيون كشــتي ايران هم براي حضور در مسابقات آماده مي شــود و از روزهاي 
گذشته اردوي تيم ملي را برگزار كرده است و فعال خبري از انصراف نيست اما ديروز 
يك خبر اهالي كشــتي را غافلگير كرد. خبر اين بود كه عليرضا كريمي، كشتي گير 
وزن 97كيلوگرم از مسابقات جهاني انصراف داده است. كريمي ارديبهشت زانويش را 
جراحي كرد و در اين مدت فقط تمرينات بدنسازي و تقويت عضله پا انجام داده و روي 
تشك نرفته. اين نوع تمرين او دليل شــايعه كناره گيري او از مسابقات بود اما كريمي 
به همشهري مي گويد كه خبر انصرافش صحت ندارد: »اصال صحبت انصراف نيست. 
هر روز تمرين مي كنم فقط نمي خواهم براي تمرين جدي كشــتي عجله كنم. حدود 
يك ماه فرصت دارم و اميدوارم تا شروع مسابقه شرايط خوبي پيدا كنم.« كريمي براي 
پوشيدن دوبنده تيم ملي بايد مســابقه انتخابي بدهد: »گفته اند همه بايد در مسابقه 
انتخابي شركت كنند كه اين موضوع شــامل من هم مي شود. تابع كادر فني هستم و 
براي حضور در صربستان اول بايد از سد رقباي داخلي بگذرم. هدف اصلي من رسيدن 
به المپيك اســت و براي همين پايم را عمل كردم.« عليرضا كريمي در ليگ سال98 

مصدوم شده بود.

اصرارروسي،انكارآمريكايي
 مسابقات جهاني كشتي برگزار نمي شود؟

 تست كروناي دياباته گم شد
طبق قرار قبلي شيخ دياباته قرار بود ديروز راهي دوحه و سپس تهران شود اما وكيل اين بازيكن در يك پيام رسمي 
به باشگاه استقالل اعالم كرد آزمايشگاهي كه تست كرونا گرفته، نمونه اين تست را گم كرده و به همين دليل دياباته 
مجبور به تكرار تست كرونا شده است. با اين شرايط او  بعد از گرفتن تست مجدد كرونا به تهران مي آيد. 

مارادورنيندازيد!
  درهاي آرسنال به روي اوزيل بسته شد، چك به چلسي برگشت
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افقي:
 1- غذاي محلي شيرين زنجان- 

همسايه روسيه و لهستان
2- شــيطان- همه گيــري 

بيماري- دهان
3- خياط قديم- سرطان خون- 

قباحت
4- ويتامين محلول در چربي- 
رماني درباره واقعه عاشورا نوشته 
صادق كرميار- كتاب آثار منظوم 

شاعر
5- حيرت- انتهاي ناخن- گياه 

پرشاخه
6- از وسايل پرواز- دور از انتظار- 
مهم ترين وسيله ارتباطي شهرها
7- عبــادت كــردن- بيماري 

التهاب پرده مغز- اتمسفر
8- يار عــذرا- ســه گروهان- 

ويروس سگي
9- يكدندگي- از تيم هاي فوتبال 
باشگاهي قطر- از ماه هاي فرنگي

10- آرزو- كنــدن علف هاي 
هرز- آشكار

11- دريــازي- هر گــردي... 
نيست- كاهگل

12- نوعي سالح كه پي در پي 
شليك مي كند- برزگر- سنگ 

آسياب
13- براي ســرخ كــردن مواد 
غذايي به كار مي رود- بناشده- 

موش خرما

14- خــودرأي- اصطالحي در 
فوتبال- شهري در ايتاليا

15- اتاقك دربسته فلزي براي 
حمل اجناس- مجراي ريختن 

گندم به آسياب
  

عمودي:
1-  تر و تازه- فلس ماهي- تكه 

پارچه سه گوش
2- هزينه اســتفاده از خدمات 
يك مؤسســه- لقبي در هند- 

معامله
3- پول خارجي- لبخند مليح- 

تبليغ كننده
4- شهري در اســتان اردبيل- 

پرهيز كردن- كار هاي خوب
5- نيمي از دنيا!- شــهري در 
گيالن- همبازي هاردي- قيمت 

بازاري
6- درياچه اي در سوئيس- اهل 

گرجستان- سالخورده
7- فضاي بيــن دو خط- قابل 

مشاهده- بزرگان
8- عنــوان ترجمــه فارســي 
داستاني براي كودكان از شارل 

پرو، نويسنده فرانسوي
9- پايتخت پرو- افســار- طرد 

كردن
10- دســتي- پهلوان ايراني و 

پسر گيو- بيابان گرد
11- زمينه- خاكستري تيره- از 

شــخصيت هاي رمان بينوايان- 
رودي در ايتاليا

12- معاينه پزشكي- بي باكي- 
زره ساز

13- همســر زن- ســازمان 
بين المللي استاندارد- چند رأي

14- پيمان تجارت آزاد آمريكاي 
شــمالي- از رنگ هاي تركيبي- 

گلي زيبا
15- ســمت راســت- ابــزار 

لحيم كاري- يار خمير دندان
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علي كريمي هافبك فصل گذشــته استقالل همچنان يكي از 
سوژه هاي مهم در فصل نقل و انتقاالت است. او هنوز تصميم 
نهايي اش را نگرفته و هواداران اســتقالل را هــم تا حدودي 
عصباني كرده است. كريمي چند روزي است كه به ايران سفر 
كرده و در شهر اصفهان اقامت دارد و همين موضوع باعث بروز 
شايعاتي در خصوص احتمال پيوستن اين بازيكن كليدي به 

سپاهان شده است. او كه 2 فصل پيش به بهانه مصدوميت كمر 
از سپاهان كنار گذاشته شد، 2فصل بسيار خوب را در استقالل 
ســپري كرد و حاال از اصفهان خبر مي رســد كه سپاهان يك 
پيشنهاد وسوسه انگيز به كريمي داده اســت. سپاهان بعد از 
5فصل دوري از جام، با آمدن محرم نويدكيا به شــدت درپي 
بازگشت به جمع مدعيان و كسب جام قهرماني است. حضور 

علي كريمي به عنوان فرمانده در ميانه ميدان سپاهان مي تواند 
گام بســيار بزرگي براي رسيدن به خواســته هاي زردپوشان 
اصفهاني باشد. ســپاهان بعد از بازنشســتگي نويدكيا ديگر 
هرگز فرمانــده اي مثل او در ميانه ميدان پيــدا نكرد و مهدي 
كياني هم در يكي دو فصل اخير نتوانســت انتظارات را در اين 
پست برآورده كند. باشگاه اصفهاني حاال به دنبال علي كريمي 
است و رفاقت نزديك اين بازيكن با محرم نويدكيا هم يك نكته 
كليدي است كه مي تواند شانس سپاهان را در رقابت با استقالل 
بيشتر كند. گفته مي شود پيشنهاد مالي سپاهان نيز بيشتر از 
پولي است كه قرار است استقالل به كريمي بدهد. كريمي كه 
به تازگي به اردوهاي تيم ملي دعوت شــده و در ديدار مقابل 

ازبكستان نيز به ميدان رفته اســت، قصد دارد با درخشش در 
رقابت هاي باشگاهي جزو نفرات اصلي تيم اسكوچيچ باشد و 
بايد در باشگاهي حضور داشته باشد كه در فصل آينده در بين 
مدعيان ليگ برتر باشد. كريمي ترجيح داده در اين بازه زماني 
سكوت كند و پاسخ هيچ رسانه اي را ندهد اما بايد در روزهاي 
آينده تصميمش را بگيرد كه بين ماندن در استقالل يا بازگشت 
دوباره به اصفهان كدام گزينه را انتخاب خواهد كرد. او به بهانه 
حضور در تيم هاي خارجي از تمديد قرارداد با اســتقاللي ها 
فاصله گرفت اما حاال در اصفهان حضور دارد و ممكن اســت 
پرسروصداترين بمب نقل و انتقاالت اين فصل را در اين شهر و 

در كنار همبازي سابقش منفجر كند.

كريميدراصفهانچهميكند؟
  هافبك استقالل راهش را از تيم هاي تركيه به سمت سپاهان كج كرده است

مسوت اوزيل به همراه ســوكراتيس پاپاستادوپولوس از ليست 
آرســنال براي ليگ برتر هم كنار گذاشته شــدند. همزمان در 
ليست 25نفره باشگاه چلسي نام پيتر چك به چشم مي خورد. 
دروازه بان اسطوره اي اين باشــگاه كه سال هاي آخر بازي اش را 
در آرسنال ســپري كرد، حاال به عنوان مدير ورزشي در چلسي 
مشغول است اما عملكرد فاجعه بار كپا درون دروازه باعث شده 
نام چك به عنوان احتياط در ليست باشــگاه هم وارد شود. در 
آرسنال اوضاع براي اوزيل خوب پيش نمي رود. او عمال از باشگاه 
كنار گذاشته شده و اين در حالي است كه به تازگي 8ميليون پوند 
پاداش وفاداري به پيراهن آرسنال را دريافت كرده است. با توجه 
به بسته بودن پنجره نقل وانتقاالتي، ستاره آلماني كه تا آخر فصل 
با توپچي ها قرارداد دارد، تنها مي تواند به ليگ هاي دسته پايين تر 
انگليس يا ليگ برتر پرتغال برود يا به عنوان بازيكن كمكي براي 
تيم زير 23سال بازي كند. او حتي در اين شرايط هم حاضر به 

فســخ قراردادش نيست و قصد دارد دســتمزد سال آخرش را 
هم بگيرد. اوزيل در حالي كنار گذاشته شده كه بازيكناني با 
كيفيت يك دهم او در ليست حضور دارند. او مي توانست در 

سبك آرتتا بدرخشــد چون اوج فوتبالش را در چنين سبكي 
براي رئال مادريــد مورينيو كه براســاس ضدحمله ها 

طراحي شده بود، سپري كرد و در 159بازي با پيراهن 
كهكشاني ها 27گل و 80پاس گل را به نام خودش 
ثبت كرد. آمار او در آرســنال هم عالي اســت؛ 
39گل و 51پــاس گل در 215بــازي. از لحاظ 
بيشترين خلق موقعيت در 5ليگ معتبر اروپايي 

از فصل 2006/07 به اين سو اوزيل )1107( پس از 
ديميتري پايه )1162( دومين بازيكن موقعيت ســاز 

است. مسي با آمار 1019خلق موقعيت نفر سوم اين ليست 
است. اين آمار در حالي به دست آمده كه پايه و مسي در 

همه بازي هاي تيم هاي خود حضور داشته اند اما اوزيل دست كم 
در 2 سال اخير خيلي كم بازي كرده و بيشتر انرژي و وقت خود را 
صرف موضعگيري هاي غيرفوتبالي كرده؛ در مناقشه قره باغ كه 
حق را به آذربايجان داده، درباره ظلم حكومت چين به مسلمانان 
اويغور، انتخابات رياست جمهوري تركيه و حمايت از رجب طيب 
اردوغان و اعالم داوطلبي بــراي پرداخت حقوق گرداننده 

عروسك نماد باشگاه آرسنال و... موضع داشته.
جزئيات 91بازيكن آرســنال به اين شرح است: تيم 
اصلي 29نفر شــامل 17خارجي بــه نام هاي لنو، 
رونارسون، موستافي، لوييز، ماري، گابريل، 
سوارش، كوالسيناچ، تيرني، ژاكا، پارتي، 
ســبايوس، الننــي، په پــه، ويليان، 
اوباميانــگ، الكازت و 5انگليســي 
ميسي، چيمبرز، هولدينگ، بيرين، 
ميتلند نايلز و 7نفر زير 21سال شامل 
ساليبا، ويالك، ساكا، نلسون، اسميت رو، 
مارتينلي، انكتيا و 18بازيكن هم به ســاير 
تيم ها قرض داده شده و نام اوزيل و سوكراتيس 

در اين ليست نيست.
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   سخنان وزير بهداشت دردآور و قابل تأمل بود
وقتي وزير بهداشــت كه انتخاب خود دولت اســت، ايــن چنين از 
ناهماهنگي ها در ميان مسئوالن و رعايت نكردن مردم گاليه مي كند، 
ترديدي نيست كه اميد به بهبود شرايط كرونايي نيست. مقام عالي 
بهداشتي ايران اينگونه تشخيص مي دهد، مردم جدي نمي گيرند و 
مســئوالن هم به وعده ها عمل نمي كنند. آيا معجزه كرونا را از بين 

خواهد برد؟
زماني از تهران 

  صدور كارت هوشمند ايثارگران ارتشي چه شد؟
چندي قبل اعالم كردند كه براي ايثارگران ارتشي كه داراي سنوات 
باالي حضور در جبهه هســتند يا خدمت مقدس سربازي و پرسنلي 
آنان در زمان جنگ بوده اســت، كارت ايثار هوشمند صادر مي شود 
كه براساس آن بتوانند از برخي خدمات بهره مند شوند، اما به داليلي 
نامعلوم اين كار متوقف مانده است. از سوي ديگر، مقرر بود به سنوات 
باالي حضور در جبهه درصدي جانبازي اعطا شــود كه آن هم بعد از 
تشكيل پرونده براي تعداد زيادي نيمه كاره ماند و ديگر تشكيل پرونده 

نمي شود. 
فتاحي از اصفهان 

   بيمه تكميلي بي خاصيت بازنشستگان 
شــركت بيمه اي كه متولي بيمه تكميلي بازنشســتگان است، هيچ 
امتيازي براي اين قشــر ندارد. هزينه ويزيت و دندانپزشــكي را هم 
نمي دهد و تنها ماهانه حق بيمه مي گيرد؛ درحالي كه حق پوشــش 
بيمه اي ناچيزي دارد. حتما بايد رو به موت راهي بيمارستان شويم تا 

بشود از اين بيمه استفاده كنيم؟
آبادي از تهران

  رانندگان اتوبوس ها از تكنولوژي خودروي خود استفاده نمي كنند
امروزه اتوبوس هاي مســافربري بين شهري، بســيار مجهز و مدرن 
شده اند و تكنولوژي پيشرفته دارند كه از آن جمله سيستم هاي تهويه 
و سرمايشي و گرمايشي نيمه اتوماتيك يا مكانيكي و حتي ديجيتال و 
كنترلي است، ولي اكثر رانندگان محترم اين اتوبوس ها از نحوه صحيح 
استفاده به موقع از آنها با توجه به هواي آلوده داخلي و لزوم روشن يا 
خاموش كردن آنها و اثرگذاري روي روحيات مسافران آگاهي ندارند و 

به همين جهت مسافران مدام ناراحت و عصبي مي شوند. 
اركاني، مسافر هميشگي بين شهري

  كمبود آب، مشكل تازه اي نيست
اينكه كمبود آب را عامل مشكالت اخالقي و اجتماعي عنوان مي كنند، 
چيز دور از ذهني نيست؛ سال هاست آب در برخي مناطق كشور مثل 
سيستان و بلوچستان كمياب و ناياب است و بسياري از نقاط، آب شرب 
روزانه ندارند، اما مســئوالن فقط وعده مي دهنــد و خبري از اجراي 
وعده هايشان نيست تا امروز كه خبرهاي نابود كننده از زبان مسئوالن 

مي شنويم. چه كسي پاسخگوي اين شرايط اسفبار است؟
ضامن زهي از زاهدان

  كيوسك نامناسب مقابل ورزشگاه تربيت بدني دانشگاه تهران
به تازگي از سمت ميدان انقالب به سمت 16آذر، درست مقابل ورزشگاه 
تربيت بدني دانشــگاه تهران از سوي شركت ســاماندهي كيوسك 
مطبوعاتي گذاشــته اند كه براي رفت وآمد مردم مشكل ايجاد كرده 
است؛ ضمن اينكه فروش سيگار و برخي اقالم در دكه، مناسب مقابل 

دانشگاه نيست.
حسيني از تهران

   چرا عكس ابن سينا از روي دفترچه هاي بيمه حذف شده است
هرچند كه به تازگي با احــراز كد بيمه اي در برخــي مراكز بيماران 
پذيرش مي شــوند، اما دفترچه هاي جديدي كه صادر مي شود، فاقد 
عكس ابن سيناست؛ درحالي كه در تركيه مجسمه اين پزشك نامدار 
ايراني را ساخته و نصب كرده اند و او را اهل تركيه معرفي مي كنند. چه 

زماني به خود مي آييم. 
مرندي از تبريز

  لباس فرم مسئوالن سرويس هاي بهداشتي سفيد نباشد
لباس فرم مسئوالن سرويس هاي بهداشتي ســطح شهر طوسي يا 
سبزرنگ باشد، نه سفيد كه لباس خاص پزشكان و پرستاران است. از 

مسئوالن تقاضا داريم اين روند را متوقف كنند. 
بهرخ از تهران 

  كاهش دوز انسولين به قيمت جان بيماران تمام مي شود
به دليل نبود انسولين و توصيه و موافقت پزشك، دوز انسولين بيمارمان 
را كاهش داديم تا بتوانيم به داروي كافي دسترسي داشته باشيم، اما 
متأسفانه اين رويه قابل ادامه دادن نيست و به قيمت جان بيمار تمام 
خواهد شد. آن وقت چه كسي پاسخگو خواهد بود. استدعا داريم جلوي 
مافياي دارو بايستند و كساني را كه با جان مردم بازي مي كنند، زنداني 

و مجازات سنگين كنند.
دبيري از شيراز

  پالك هاي متفرقه را به تهران راه ندهند
براي كاهش بار ترافيكي تهران به خصوص در شرايطي كه به دليل كرونا 
مجبور به استفاده بيشــتر از خودروهاي شخصي هستيم، مسئوالن 
جلوي ورود پالك هاي متفرقه از شهرهاي همجوار به تهران را بگيرند. 
دهقاني از تهران 

  جريمه كردن مردم و اصناف راه مبارزه با كرونا نيست
هر چند كه هنوز جريمه كردن مردم بدون ماسك عملي نشده است، 
اما به عنوان كسي كه به دولت كنوني رأي داده ام و هنوز پاي رأي خود 
هستم، توقع دارم دولتمردان مالطفت بيشتري داشته باشند و در اين 
شرايط، فشار را بر مردم بيشتر نكنند. به نظر من، رئيس جمهوري بايد 
مسئوالن را جريمه كند و تحت فشار بگذارد كه چرا براي تيم بهداشتي 
دولت ارز كافي نيســت تا بتوانند امكان تســت هاي رايگان يا توزيع 
ماسك رايگان داشته باشند. تا زماني كه قرار باشد تنها وسيله دفاعي 
ماسك باشد و شست وشوي دست، نمي توانيم بر كرونا غلبه كنيم. با 
اين قيمت هاي باال نه امكان تست دادن داريم و نه امكان تهيه ماسك 
به ميزان نياز و استاندارد. پس نهايت كاري كه از ما برمي آيد، همين 
استفاده كج دار و مريز از ماسك و شست وشوست. بي شك باقي قضيه 

بر عهده مسئوالن است.
شمشكي از تهران

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

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

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم
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مرد كارهاي سخت
»شهيد محمدي مرد كارهاي ســخت بود. با اينكه خيلي زحمتكش بود، 
اما هيچ ادعايي نداشت و هميشه مي خواســت در حاشيه و پشت پرده 
باشد.«  اينها را حسن بيات مي گويد؛ فرمانده پايگاه بسيج انصاراالمام و از 
دوستان صميمي شهيد امر به معروف. او هنوز هم باورش نمي شود كه يكي 
از بهترين دوستانش را از دست داده است؛ مردي كه به گفته او، هميشه در 

برابر افرادي كه قصد داشتند قلدري كنند، مي ايستاد و در عوض تالش مي كرد در برابر افراد ضعيف تر 
فروتن باشد و كمك حال آنها. بيات در گفت وگو با همشهري مي گويد: سابقه دوستي من و شهيد محمدي 
به دوران نوجواني برمي گردد. او در خانواده اي كامال مذهبي و عاشق اهل بيت به دنيا آمده بود و تك پسر 
خانواده بود. حدودا 11 يا 12ساله بود كه رسما به عضويت پايگاه بسيج مسجد محل مان درآمد و از آن زمان 
دوستي ما بيشتر هم شد. او هم درست مثل 2پسرش كه حاال در نوجواني پدرشان را از دست داده  اند، 

وقتي نوجوان بود پدرش را از دست داد و از همان موقع شد مرد خانواده.
فرمانده پايگاه بسيج انصاراالمام ادامه مي دهد: يكي از مهم ترين ويژگي هاي شهيد محمد اين بود كه اصال 
دلش نمي خواست مطرح شود و هميشه در حاشيه بود. مثال در هيئت، همه كارهاي مربوط به آشپزي 
را انجام مي داد؛ يعني جايي كار مي كرد كه ديده نمي شــد. در ايام محرم از قرار گرفتن در جلوي دسته 
عزاداري خودداري مي كرد و حاال فكر مي كنم كه اين حكمت خدا بود كه مرد سختكوشي كه هرگز دلش 
نمي خواست مطرح شود، بعد از شهادتش اينچنين مشهور شد. شايد باورتان نشود، اما هميشه وقتي مادر 
او را مي ديديم، مي گفتيم كه چهره اش شبيه يك مادر شهيد است. حتي شنيده بودم كه مادرش وقتي 
به زيارت كربال رفته بود، دعا كرده بود كه اگر قرار است روزي پسرش را از دست بدهد، او شهيد شود. در 
نهايت هم همين اتفاق افتاد و وقتي پيكر شهيد محمدي را به بيمارستان بردند و پزشكان گفتند كه جانش 
را از دست داده است، مادرش و همسرش بي آنكه مسئوالن بيمارستان چيزي بگويند، خودشان خواستند 

كه هركدام از اعضاي بدن وي قابل اهدا ست، به بيماران نيازمند اهدا شود. 
بيات مي گويد: بسيجي آمر به معروف در انجام كارهاي جهادي هم فعاليت زيادي داشت. مثال اگر يك 
باني و خير پيدا مي شد و مواداوليه براي تهيه غذاي نيازمندان را تهيه مي كرد، حتي اگر ساعت 3 بعد 
از نيمه شب بود، شهيد محمدي خودش را مي رساند و يك تنه كار آشپزي را انجام مي داد. او واقعا مرد 
كارهاي سخت بود. خودش پاسدار بود و به خاطر شغلش، بدني ورزيده داشت. شب حادثه هم وقتي اين 
اتفاق افتاد، هيچ كدام از ما باور نكرديم كه او در اين درگيري به شهادت رسيده باشد. حتي شنيدم وقتي 
همسرش باالي پيكر خونين او حاضر شده بود، گفته بود كه منتظر است كه محمد بلند شود. اما متأسفانه 
در آن درگيري نه يك نفر، بلكه چند نفر بودند كه وقتي شهيد محمدي از آنها خواست كه فحاشي نكنند، 

از پشت سر به پهلوي او چاقو زدند و باعث شهادتش شدند.

ث
مك

كوتاه از حادثه

 معماي مرگ زني 
در پايتخت 

با مرگ اسرارآميز يك زن در پايتخت تحقيقات 
براي كشــف راز اين حادثه آغاز شــده است. 
به گزارش همشهري، چند روز پيش گزارش 
مرگ اسرار آميز زني به قاضي ساسان غالمي 
بازپرس جنايي تهران اعالم شــد و او دستور 
تحقيقات در اين خصوص را صادر كرد. متوفي 
زني جوان بود كه به دليــل وخامت حالش در 
بيمارستاني بستري شــده اما تالش پزشكان 
براي نجات او بي فايده بود و زن جوان جانش را 
از دست داد. در اين شرايط قاضي دستور انتقال 
جسد زن جوان به پزشكي قانوني را صادر كرد 

تا علت اصلي مرگ مشخص شود.
پزشــكان بيمارســتان احتمال مي دادند كه 
مرگ زن جوان به دليل مسموميت است. اين 
درحالي بود كه روي گــردن و صورت قرباني 
آثار كبودي و ضرب و جرح نيز ديده مي شــد. 
در ادامه مأموران به تحقيق از شــوهر اين زن 
پرداختند كه او گفت: شب حادثه همسرم اقدام 
به مصرف مشروبات الكلي كرد و همين مسئله 
به قيمت از دست دادن جانش تمام شده است. 
اما مادر متوفي، دامادش را در مرگ دخترش 
مقصر مي دانســت. اين زن پس از حضور در 
شعبه سوم دادسراي جنايي تهران از دامادش 
شكايت كرد و به بازپرس غالمي گفت: دامادم 
مدت ها بود كه با دخترم اختالف داشت و هر 
بار كه با يكديگر درگير مي شــدند دخترم را 
به شدت كتك مي زد. من به دليل اينكه دامادم 
بداخالق بود كمتر به خانه شــان مي رفتم. با 
اين حــال بارها از دخترم شــنيده بودم كه با 
شوهرش اختالفات شديدي دارد و از زندگي 
با او خسته شده است. دامادم مدعي شده كه 
دخترم مشروب مصرف كرده است اما چنين 
چيزي دروغ است و من مطمئنم كه او در اين 
ماجرا نقش دارد. او حتي چندين ساعت بعد از 
انتقال دخترم به بيمارستان موضوع را به من 

اطالع داد. 
با اين شكايت، بازپرس جنايي دستور تحقيقات 
را در اين خصوص صادر كرد تا اسرار مرگ زن 

جوان فاش شود.

خداحافظي با 
بسيجي شهيد

مردم دسته دسته از راه مي رسند. 
مقابل خانه شهيد محمدي پر است پيگيري

از پارچه نوشته هاي تسليت. از صبح 
زود خيابــان را آب و جارو كرده اند. قرار اســت 
ضيافتي باشكوه برگزار شود. زن ها گل هاي سرخ 
به دســت دارند و مردها عكس هــاي محمد را. 
جوان تر ها ســربند زردرنگي بسته اند كه رويش 
نوشته »يامنتقم«. همه آمده اند تا براي آخرين بار 
با قهرمان شهرشان خداحافظي كنند. با »محمد 

محمدي، شهيد امر به معروف و نهي از منكر«.
به گزارش همشــهري، در گيرودار كرونا و همه 
دغدغه هــاي روزمــره، اين روزها همــه درباره 
شــهيدمحمدي صحبت مي كننــد. جواني كه 
براي دفاع از شــهروندان و احياي فريضه امر به 
معروف و نهي از منكر، جانش را فدا كرد و نامش تا 
هميشه ماندگار شد. او كه ساكن شرق تهران بود، 
چند شب قبل وقتي ديد چند پسر جوان پس از 
درگيري با زني در خيابان فحاشي و قدرت نمايي 
مي كنند نتوانست چشــمانش را بر آنچه اتفاق 
افتاده ببندد. او ابتدا تالش كرد ميانجيگري كند 
تا درگيري ختم به خير شــود اما تالشش فايده 
نداشت. يكي از پسران جوان چاقو كشيده بود و 
هيچ كس جلودارش نبود. محمد مي خواست او را 
آرام كند اما پسر جوان آنقدر خشمگين بود كه 
به سوي وي هم حمله ور شد و با ضربه چاقو او را 
مجروح كرد. وقتي محمد نقش زمين شد، ضارب 
و همراهانش فرار را به قرار ترجيح دادند تا چند نفر 
از شهروندان به كمك محمد كه دچار خونريزي 

شده بود بيايند. 
با اينكه او دقايقي بعد به بيمارستان منتقل شد، 
اما شدت جراحاتش به حدي بود كه روي تخت 
بيمارستان به شهادت رسيد و اعضاي بدنش به 

بيماران نيازمند اهدا شد.
صبح روز بعد، خبر شهادت محمد در شهر پيچيد. 
به جز دوستان و نزديكانش تقريبا هيچ كس او را 
نمي شــناخت اما وقتي همه از كار بزرگي كه او 
انجام داده بود باخبر شدند، اشتياق پيدا كردند 
درباره او بيشتر بدانند. به تدريج آوازه محمد در 
شهر پيچيد و همه درباره او و فداكاري اش صحبت 
مي كردند. با اينكه او به آرزوي ديرينه اش رسيده 
اما فقدانش براي خانواده و دوســتانش سخت و 
سنگين بود. سن فرزندان محمد خيلي كوچك تر 

از آن بود كه به اين زودي با پدرشان وداع كنند. 
از همان روز شرق تهران و محل زندگي بسيجي 
شهيد را يكسره ماتم فراگرفت. دوستانش و اهل 
محله، كوچه و خيابان را سياهپوش كردند. نصب 
بنرهاي تسليت كمترين كاري بود كه دوستان 
و آشنايان مي توانســتند انجام دهند. هيچ كس 
دلش نمي خواست باور كند محمد به اين زودي 
پرواز كرده است، اما آنچه اتفاق افتاده بود واقعيت 

داشت.

ضيافت باشكوه
از ســاعت هاي اوليه صبح ديــروز خيابان244 
استخر، كه خانه شهيدمحمدي در آنجا قرار دارد 
براي وداع با او آماده شده بود. اهالي محله كوچه 
و خيابان را آب و جارو كرده بودند و نواي مداحي 
و بوي اســپند همه جا را پر كــرده بود. خيلي ها 
خودشــان را از صبح خيلي زود به آنجا رسانده 
بودند و بقيه هم گروه گروه از راه مي رســيدند. 
كسبه محله، به احترام شــهيد مغازه هايشان را 
تعطيل كرده و روي كركره هايشــان عكس او را 
نصب كرده بودند. وقتي ساعت به 8 رسيد، ديگر 
مقابل خانه شهيد جاي سوزن انداختن نبود. نكته 
مهم اما رعايت پروتكل هاي بهداشتي بود. اغلب 
حاضران از ماسك استفاده كرده بودند و مسئوالن 
برگزاري مراسم بين افرادي كه ماسك نداشتند، 

ماسك توزيع مي كردند. 
مجري مراسم مدام از بلندگو درخصوص رعايت 
فاصله اجتماعي تذكر مــي داد و مردم هم اغلب 
اين موضوع را رعايــت مي كردند. زن ها پياده رو 
را پر كرده بودنــد و با گل هاي ســرخ در انتظار 
شــهيد بودند. مردها با غرور عكس محمد را به 
 دست گرفته بودند كه رويش نوشته بود »مدافع 
ناموس«. جوان ترها به ياد دوران دفاع مقدس و 
شهدا سربندهاي زردرنگي بسته بودند كه رويش 
 »يا منتقم« حك شده بود. همه منتظر بودند و در 
اين مدت آنهايي كه با شهيد خاطراتي داشتند با 
ديدن عكس هاي او اين خاطرات در ذهن شــان 

تداعي مي شد.

جاي محمد خالي است
مرد جواني كه تا آن موقع به عكس شهيد خيره 
شــده بود، ناگهان ســرش را پاييــن انداخت و 

شــانه هايش لرزيد. او كه از دوستان محمد بود، 
مي گويد: »من از بچگي محمد را مي شــناختم. 
هيچ كس را نمي توانيد پيــدا كنيد كه از او بدي 
ديده باشد. هميشه سعي مي كرد به مردم كمك 
كند.« او كه ســرش را به نشــانه افسوس تكان 
مي دهد، مي گويد: »باورم نمي شود كه او را ديگر 
در محلــه نمي بينم. از اين بــه بعد جاي محمد 

خيلي خالي است.« 
يكي ديگر از حاضران در مراســم، زني ميانسال 
است كه با يك دســت چادرش و با دست ديگر 
عكســي از محمد را گرفته و با نواي مداحي، او 

هم زمزمه مي كند. زن كه يكسره اشك مي ريزد 
مي گويد از دوستان مادر محمد است و از بچگي 
او را مي شناسد. مي گويد: »وقتي او بچه بود من 
به خانه شــان مي رفتم. هر وقــت از مادر محمد 
سراغ او را مي گرفتم يا مي گفت مسجد است يا 
هيئت. او عاشق امام حسين)ع( بود و خودش را 
وقف اهل بيت كرده بود، آخر هم جانش را در راه 

اهل بيت فدا كرد.« 
زن با گوشه چادر، اشكش را پاك مي كند و ادامه 
مي دهد: »مادرش مي گفت محمد عاشق شهادت 
است. هروقت كه شهداي مدافع حرم را مي آوردند 

سرقت 5ميلياردي از خانه يك زن
پشت پرده سرقت 5ميلياردي از خانه زن ايراني مقيم 

اسپانيا، دوست صميمي وي بود كه تحت تعقيب پليس داخلي
پايتخت قرار گرفته است.

به گزارش همشهري، چند روز قبل زني قدم در دادسراي ويژه سرقت 
گذاشت تا از دوست صميمي اش به اتهام سرقت ميلياردي شكايت كند. 
وي در توضيح ماجرا به داديار شعبه چهارم گفت: حدود 8سال قبل از 
طريق يكي از دوستانم با زني به نام سميرا آشنا شدم. رفت وآمدهايمان 
شروع شد تا اينكه رابطه مان صميمي تر شد. در همه اين سال ها سميرا 
تنها فردي بود كه به او اعتماد داشتم و او از تمام جزئيات زندگي ام با خبر 
بود. وي ادامه داد: از آنجا كه من اقامت اسپانيا را هم دارم، هر ازگاهي 
براي اينكه خانواده و دوستانم را ببينم به ايران سفر مي كنم. آخرين بار 
چند ماه قبل به ايران آمدم و به دليل شيوع كرونا و كنسل شدن پروازها 

تصميم گرفتم زمان بيشتري در ايران بمانم. در تمام اين مدت با سميرا 
رفت وآمد داشتم و او خبر داشت كه به تازگي تمام طالهايم را از صندوق 
امانات بانك پس گرفته و داخل گاوصندوقم گذاشته ام. او حتي خبر 
داشت كه مقداري دالر و يورو هم دارم و همه آنها را داخل گاوصندوقم 
مي گذارم. حتي خبر داشت كه كليدش هميشه همراهم است و هيچ 

وقت كليد گاوصندوقم را در خانه ام نمي گذارم.
شاكي ادامه داد: سميرا آخرين بار چند روز پيش مهماني دورهمي برپا 
كرد و من دعوتش را پذيرفتم. وقتي به خانه اش رفتم دچار سردرد شدم. 
براي همين از سميرا خواستم قرص مســكن به من بدهد و او قرصي 
به من داد كه پس از خوردنش از ســاعت 3 بامداد تا 11شب بيهوش 
بودم. وقتي چشمانم را باز كردم هنوز در خانه سميرا بودم. اما او نبود و 
ساعتي بعد وقتي برگشت مدعي شد كه براي خريد دارو از خانه بيرون 

 سرقت زن سابقه دار دستگيري فروشندگان اينترنتي سالح
از 15نفر با آبميوه مسموم

   دستگيري اسيدپاش در بيمارستان
مردي كه پس از اسيدپاشي به روي همسرش و فرزند او، خودش نيز دچار آسيب شده بود، بازداشت شد. به گزارش پليس، 
معاون اجتماعي فرمانده انتظامي استان فارس گفت:  اين حادثه در شهر صدرا رخ داد و وقتي مأموران راهي آنجا شدند، 
معلوم شد كه مردي 50ساله با مراجعه به محل زندگي همسر موقت خود، طي يك درگيري روي او و فرزند 20ساله وي اسيد 
پاشيده است. سرهنگ كاووس محمدي با اشاره به اينكه مرد اسيدپاش هم در اين حادثه براثر ريختن اسيد روي بدنش 
مصدوم شده بود، گفت: هر سه مصدوم براي مداوا به بيمارستان سوانح و سوختگي صدرا منتقل شدند و تحت مداوا قرار 
گرفته اند. به گفته وي، پليس با حضور در بيمارستان، فرد اسيدپاش را تحت نظر گرفته و اين فرد بعد از طي روند معالجات 

براي سير مراحل قانوني، بازداشت و تحويل مقام قضايي خواهد شد. 

پيكر شهيد امر به معروف بر دستان 

مردم قدرشناس تشييع شد

او به حالشــان غبطه مي خورد، امــا باالخره به 
آرزويش رسيد.«

آخرين وداع
درست در همين لحظه ها بود كه مجري مراسم 
شروع به صحبت كرد. او گفت همگي به مهماني 
محمد دعوت شده ايم و از خانواده شهدايي كه در 
مراسم حضور پيدا كرده اند، به خصوص خانواده 
شهيد حداديان و شــهيد خليلي و ساير شهدا 
قدرداني كــرد و در اين زمان بــود كه خودروي 
حامل شهيد محمدي از سمت شــرق خيابان 
وارد شد و دوستان و همرزمانش پيكر او را روي 

جايگاه قرار دادند. 
شور و حال عجيبي در مراسم حاكم شده بود. همه 
مي دانستند كه اين آخرين وداع با محمد است. 
ابتدا قاري آياتــي از كالم اهلل مجيد قرائت كرد و 
در ادامه حجت االسالم صديقي، امام جمعه موقت 
تهران بر پيكر شــهيد نماز خواند. با شروع نماز، 
ســكوت خيابان را فراگرفت اما در ادامه صداي 
هق هق نمازگزاران حزن مراســم را بيشتر كرد؛ 
طوري كه حجت االسالم صديقي نيز به گريه افتاد. 
درنهايت با پايان نماز، پيكر شهيد روي خودروي 
ويژه قرار گرفت و شــهروندان براي آخرين بار با 

قهرمان شهرشان وداع كردند.

درخواست محاكمه سريع
از روزي كه اين حادثه دردناك رخ داد، بازتاب ها 
و واكنش ها  به شهادت بسيجي آمر به معروف هم 
شروع شد. ديروز نايب رئيس مجلس در واكنش 
به شــهادت مظلومانه او گفت: از مسئوالن قوه 
قضاييه مي خواهم هرچه ســريع تر اين واقعه در 
محكمه عدالت و انصاف بررسي شود و جنايتگران 
به مجازات برســند. سيداميرحسين قاضي زاده 
هاشمي در جلســه علني ديروز مجلس شوراي 
اســالمي ادامه داد: نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي به ويژه مجمع اســتان تهران به خانواده 
شهيدمحمدي تبريك و تسليت عرض مي كنند. 
نايب رئيــس مجلس شــوراي اســالمي تأكيد 
كرد: اميدواريم هرچه ســريع تر قــوه قضاييه و 
نيروي انتظامي، علل واقعه را براي افكار عمومي 
روشــن كنند و با افراد خاطي و متجاوز برخورد 

شديد شود.

رئيس پليس امنيت عمومي تهران از دستگيري 2نفر از اعضاي 
باند 4نفره قاچاق و فروش سالح و مهمات در فضاي مجازي خبر 
داد. به گزارش همشهري، سردار علي ذوالقدري گفت:  مأموران 
پايگاه چهارم پليس امنيت عمومي تهران هنگام بررسي فضاي 
مجازي و با بررسي هاي تخصصي موفق شدند اعضاي يك باند 
4نفره قاچاق و فروش سالح و مهمات را كه در فضاي مجازي به 
تبليغ و خريد و فروش انواع سالح هاي جنگي و شكاري و مهمات 
مي پرداختند، شناســايي كنند. وي با اشاره به اينكه مخفيگاه 
متهمان در حوالي وردآورد شناسايي و زيرنظر گرفته شد، افزود: 
صبح ديروز با هماهنگي هاي قضايي 2نفــر از اعضاي اين باند 
4نفره دســتگير و براي ادامه تحقيقات به پايگاه چهارم پليس 
امنيت عمومي پايتخت انتقال يافتند. ســردار ذوالقدري بيان 
داشت: در بازرســي از منزل و خودروي متهمان 5قبضه سالح 
جنگي و2قبضه سالح شــكاري غيرمجاز به همراه 63فشنگ 

جنگي انواع كلت كشف و يك دستگاه خودرو توقيف شد. رئيس 
پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با بيان اينكه متهمان پس از 
تكميل تحقيقات به مرجع قضايي معرفي خواهند شد، تصريح 

كرد: تالش براي دستگيري ساير اعضاي اين باند ادامه دارد.

زن ســابقه دار بعــد از آزادي از زنــدان به 
بيمارســتان ها مي رفت و با تعارف كردن 
آبميوه مسموم به مراجعه كنندگان، آنها را 

بيهوش و اموال شان را سرقت مي كرد.
به گزارش همشهري، نخستين مورد از اين 
سرقت هاي ســريالي روز 25تيرماه امسال 
در بيمارســتان امام حســين اتفاق افتاد. 
شــاكي زن ميانســالي بود كه به مأموران 
كالنتــري106 نامجــو گفــت: در حياط 
بيمارســتان نشســته بودم كه زني به من 
آبميوه تعارف كرد اما بعد از نوشــيدن آن 
بيهوش شدم و وقتي به هوش آمدم، فهميدم 
جواهراتم بــه ارزش تقريبــي 10ميليون 

تومان سرقت شده است.
با آغاز تحقيقات مأموران به بازبيني تصاوير 
دوربين هاي مداربسته بيمارستان پرداختند 
و توانستند چهره سارق را كه زني سابقه دار 
به نام سميه - 38ســاله - است، شناسايي 
كنند. بررسي ها نشــان مي داد مخفيگاه او 
در حوالي پل ســيدخندان است كه به اين 
ترتيب وي در عملياتي غافلگيرانه دستگير 
شــد. متهم در جريان بازجويي ها اعتراف 
كرد كه پس از آزادي از زندان براي تامين 
هزينه هاي زندگي اش تصميم به ســرقت 

با شيوه بيهوشــي گرفته اســت. او گفت: 
در حيــاط بيمارســتان ها و مراكز درماني 
سوژه هاي خودم را انتخاب كرده و با تعارف 
آبميوه اي كه داروي بيهوشي داخلش بود، 
آنها را بيهوش و طالهاي شــان را ســرقت 
مي كردم. سرهنگ قاسم دستخال، رئيس 
پايگاه سوم پليس آگاهي تهران در اين باره 
گفت: متهم تاكنون به 15فقره ســرقت از 
خانم ها با روش بيهوشــي اعتراف كرده و 
تا كنون 5نفر از شاكيان شناسايي شده اند 

و تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

رفته است اما دارويي همراهش نبود. به دليل احساس گيجي و خواب 
آلودگي 24ساعت ديگر در خانه سميرا ماندم و بعد به خانه ام بازگشتم. 
اما وقتي به سراغ گاوصندوقم رفتم با جاي خالي ارز و طالهايم روبه رو 
شدم. گاوصندوقم در حالي خالي شده بود كه كليدش فقط پيش خودم 
بود. داخل آن حدود 2كيلو طال، سكه به همراه دالر و ارز بود كه ارزش 
همه آنها حدود 5ميليارد تومان بود. من احتمال مي دهم كه عامل اين 
سرقت دوستم سميراست. وقتي در خانه او بودم، وي مرا بيهوش كرده 
و با كليدهايي كه همراهم بود وارد خانه ام شده و گاوصندوقم را خالي 
كرده است. با اين شكايت تحقيقات كارآگاهان در اين خصوص آغاز 
شد و مأموران با پرس وجو از همسايه هاي شاكي و بررسي دوربين هاي 

مداربسته مطمئن شدند كه كسي جز سميرا سارق نيست. 
همسايه ها سميرا را در ســاختمان ديده بودند و تصاويرثبت شده در 
دوربين ها هم اين موضوع را ثبت مي كرد. با افشاي اين حقيقت، داديار 
پرونده دستور بازداشت دوست شاكي را صادر كرده و تحقيقات براي 

دستگيري او آغاز شده است.
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2روز پاياني سي وســومين جشــنواره بين المللي 
فيلم كودكان و نوجوانان با اكــران بيش از ۴0فيلم 
ســينمايي و انيميشن همراه اســت؛ فيلم هايي كه 
اكران آنالين خود را در روزهاي خانه نشيني كودكان 
و نوجوانان دارند. البته در سينما فرهنگ نيز هر روز 
2فيلم اكران محدود خود را دارند كه در روز پنجم، 
3فيلم سينمايي »نارگيل« به كارگرداني سيدداوود 
اطيابي، »خورشيد« مجيد مجيدي و »آرزوي زيبا« 
علي قوي تن اكران خواهند شــد. اين ســينما روز 
جمعه مراسم اختتاميه اين دوره را ميزباني مي كند.

با وجود اكران آنالين فيلم هاي سينمايي، بسياري 
از كارگردانان معتقدند كه اكران آنالين جاي اكران 

فيلم روي پرده را نمي گيرد. 
محمد صالحي نژاد كارگــردان فيلم »پيله و پروانه« 
مي گويد: »از ابتدا راضي به اكران آنالين نبودم ولي 
چاره اي ديگــر نبود چون با قول هايــي كه مديران 
جشنواره دادند مبني بر اينكه احتمال كپي فيلم كم 
باشد و اينكه بيشتر فيلم هاي تجاري قاچاق مي شوند، 
راضي به شركت در جشنواره شدم. درحالي كه براي 
يك فيلمساز حتي اگر در سالني با 50نفر تماشاگر، 
فيلمش ديده شــود از اكران آنالين بهتر است و اين 
نوع نمايش اصوال كارگــردان را راضي نمي كند چرا 
كه ارتباط نزديك با مخاطب، بيش از هر چيزي براي 

فيلمساز مهم است.« 
با اين حال برخي از كارگردانان نيز عنوان مي كنند 
اكران فيلم ها به شــكل آنالين در اين روزها باعث 
مي شود كه اثر سينمايي شان در همه شهرها باشد 
و كودكان و نوجوانان بتواننــد در هر جايي فيلم ها 

را تماشا كنند.
عالوه بر كارگردانــان حاضر در جشــنواره، كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوان نيز در جشــنواره 

امســال اكران بيش از 8فيلم انيميشــن را داشته و 
دارد. اين مجموعه فيلم ها شــامل 
فيلم هاي »اين هم پول ماهي« به 
كارگرداني محمدعلي حسين خان 
و مرتضي احمدونــد، »توكايي در 

قفس« به كارگرداني مهرداد 
شيخان، »زري زري كاكل 
زري« بــه كارگردانــي 
مـهـيـــن جـــواهريان، 

»زندگي مورچه ها« به كارگرداني 
مهرداد شــيخان، »قلب 
مترسك« به كارگرداني 
غـالمـــرضا كــزازي، 

»كشــاورز و ربــات« به 
نــي عبــداهلل  كارگردا
عليمــراد، »كيمياگر« 
به كارگردانــي مهــدي 
خرميان و »نقاش رومي« 

بــه كارگردانــي فاطمه 
گودرزي بعدازظهر 
چـهـارشـنـبـــه 
 1 3 9 9 3مهــر 0

در شــبكه تعاملي 
تيوا، پخش شــد و ازظهر 

پنجشنبه يكم آبان در نماوا و 
بعدازظهر جمعه 2آبان در فيليمو 

پخش مي شود. همچنين در 2 روز 
باقيمانده، فيلم هاي خارجي چون »پسر 

ابري«، »تنها«، »سگ هاي قطبي«، »گربه ها 
در هلوآباد« و »پســر و جهــان« و... به نمايش 

درمي آيند.

برگزيدگان جشنواره
»دورديگر«ساخته

توماسوينتربرگ:بهترينفيلم
»نقاشودزد«ساخته

بنجامينري:بهترينمستند
»توپبدمينتون«ساخته

تاميگيالرد:بهترينفيلمكوتاه
»دلتنگبرايپايان«ساختهمشترك

آناوستوديويدكاالنان:بهترينهنرايكسآر

ث
مك

نكته

كارنامهجشنوارهآنالين

تاختوتازكرونادرپروژههايسينمايي

مشكلقطعووصلشدننمايشفيلمها
آنالين برگزار كردن جشنواره هاي سينمايي موضوعي است 
كه از ابتداي امسال با روشن شدن ابعاد خطرناك بيماري 
كرونا، به عنوان راه حلي براي تعطيل نكردن جشنواره هاي 
سينمايي بين المللي، مدنظر برگزاركنندگان جشنواره ها 
بوده است. برخي به اين راه تن دادند و برخي مثل جشنواره 
كن آن را عملي و داراي جذابيت الزم ندانستند. صرافي زاده 
درباره تجربه خودش از تماشاي آنالين فيلم ها در جشنواره 
لندن مي گويد: »در سال هاي قبل، جشنواره ۴هفته براي 
منتقدان و خبرنگاران طول مي كشــيد، بــه اين معنا كه 
جشنواره 2هفته غيررسمي بود و به مدت 2هفته رسمي 
مي شد؛ اما امسال اينگونه نبود. امســال، چند روز قبل از 
آغاز جشــنواره، اجازه تماشــاي فيلم ها را به منتقدان و 
خبرنگاران دادند. در اين دوره حدود 50فيلم در جشنواره 
حضور داشتند كه فيلم آلمودوار هم در آخرين لحظه اضافه 
شد. جشــنواره فقط به صورت آنالين نبود و اين امكان در 
سرتاسر بريتانيا وجود داشت كه برخي فيلم ها را به شكل 
حضوري، با تهيه بليت، در سالن سينما تماشا كرد. البته، 
تعداد بليت ها هم محدوديت داشــت. در طول 2هفته و 
خرده اي كه خبرنگاران و منتقدان اجازه تماشاي فيلم ها 
را داشتند، روزانه 3 تا ۴فيلم را درنظر گرفته بودند. ما فقط 
اجازه تماشاي آنالين فيلم ها را داشتيم و روزانه يك ساعت 
هم بيشتر از آن زماني كه فيلم شروع مي شد، نمي توانستيم 
تماشــاي فيلم را به تعويق بيندازيم؛ به ايــن معنا كه اگر 
فيلمي ساعت 9شروع مي شد، ما تا 10اجازه داشتيم فيلم را 
ببينيم. بعضي مواقع ساعت از 10 و نيم كه مي گذشت ديگر 
آن فيلم اصال در دسترس نبود.« اين منتقد سينما در ادامه 
با انتقاد از نحوه نمايش فيلم ها مي افزايد: »تجربه تماشاي 
فيلم ها براي من به شــدت ســخت بود، چراكه سرورها و 
پلتفرمي كه تعبيه شده بود، براي من درست كار نمي كرد. 
تمام فيلم هايي كه ديدم با قطع و وصل همراه شد. مجبور 
شدم برخي فيلم ها را ناتمام بگذارم و برخي را با سختي و 
پس از چندين بار refresh كــردن صفحه بتوانم ببينم. 
حتي دو سه بار آنقدر عصبي شدم كه به برگزاركنندگان 
نامه اي زدم و از آنها خواستم بليت نمايش عمومي را به من 
بدهند. آنها هم چنين كاري كردند و حتي امكاناتي فراهم 
كرده بودند تا ببينند مشكالت سيستم نمايش شان چيست. 
سرعت اينترنت من مشكل نداشت، اما موضوع اينجا بود كه 
پلتفرم نمايش فيلم ها براي بعضي فيلم ها كار مي كرد و براي 
بعضي ديگر نه و اين مسئله واقعا من را اذيت مي كرد. خود 
جشنواره موقعيتي را فراهم مي كند كه با آدم ها وارد تعامل 
شويد، فيلم ها را از زواياي مختلف ببينيد و حتي بتوانيد 
خوانش هاي غلطتان را تصحيح كنيــد، اما اين امكان در 
وضعيت تماشــاي آنالين پديدار نمي شود. اين جور فيلم 
ديدن شــايد باعث شــود كه اين فيلم ها خيلي براي من 
ماندگار نشوند، بماند كه اساسا فكر مي كنم عادت سينما 
رفتن با بسته شدن سينماها و تماشاي آنالين، نمي دانم تا 

چه زماني، اما تغيير كرد.« 

عقبافتادنجشنوارهازسايتهايدانلودفيلم
آيا هر كارگردان و تهيه كننده اي حاضر به نمايش آنالين 
 »Tenet« فيلمش در جشنواره هست؟ بعد از شكست فيلم
كريستوفر نوالن در گيشــه، كمتر استوديو و فيلمسازي 
است كه ريســك اكران آنالين فيلمش را به جان بخرد. 
همين موضــوع هم باعث مي شــود فيلم هايــي كه در 
جشنواره هاي آنالين به نمايش درمي آيند، تنوع كمتري 
داشته باشند. صرافي زاده درباره تنوع فيلم هاي جشنواره 
لنــدن مي گويد: »شــخصا اعتقاد دارم جشــنواره هاي 
نيويــورك و تورنتــو مجموعه فيلم هــاي متنوع تري را 
نسبت به جشنواره لندن گردآوري كرده بودند. گفتنش 
سخت است، اما جشنواره لندن، جشنواره اي بي خاصيت 
و در واقع بازتاب شــرايط اجتماعي و شــرايط حاكم بر 
جهان بود. مســائل نژادي، مســائل اقليت هاي جنسي، 
مهاجران و مســائلي از اين دســت موضوع فيلم ها بود و 
به نظرم اين فيلم ها به جاي اينكه فيلم باشــند، بيشــتر 
شــبيه »پروژه«اي هستند كه بايد به ســرانجام برسند. 
مهم ترين فيلم جشنواره، »كوچ نشين« را براي منتقدان 
نمايش ندادند چون فقط نمايش حضوري داشت. البته، 
اين فيلم يك نمايش آنالين هم داشــت كــه منتقدان 
به صورت قرعه كشــي مي توانســتند آن را ببينند و من 
برنده اين قرعه كشي نشدم. عمده فيلم ها از جشنواره فيلم 
ونيز بود يعني فيلم هاي برنده جايزه شير طاليي، جايزه 
بهترين كارگرداني و بهتريــن فيلمنامه را ديديم، ولي از 
بخش افق ونيز و بخش هاي جانبي ديگر فيلمي نديديم. 
برخي از فيلم ها در ابتدايشان آرمي بود كه مي گفت اينها 
برگزيده هاي جشنواره فيلم كن هستند. يكي دو تا فيلم 
هم از جشنواره برلين بود.« در يك جمع بندي، صرافي زاده 
چنين نظري درباره جشنواره لندن امسال دارد: »البته من 
همه فيلم ها را نديدم، اما شايد بشود گفت امسال بدترين 
سال جشنواره فيلم لندن بود و فيلم ها عمدتا متوسط و زير 
متوسط بودند. به طور كلي، فيلم هايي كه بخواهند شور 
نوشتن را در منتقدان ايجاد كنند خيلي كم بودند. بخشي 
از فيلم هاي اين جشنواره در سايت هاي دانلود در دسترس 
عموم است و از همين جا مي توان فهميد كه جشنواره  بابت 
نمايش فيلم هاي مهم چقدر عقب افتاده اســت. به نظرم 
انتخاب فيلم هاي جشنواره لندن امسال، سردستي تر از 
سال هاي گذشته بود و معلوم است كه خيلي از فيلمسازان 

فيلم شان را براي سال آينده نگه داشته اند.«

تكميلپازلفراخوانتئاترفجر
فراخوان بخش »ديگرگونه هاي اجرايي« ســي و نهمين جشــنواره تئاتر فجر 
منتشر شد. به گزارش همشــهري، طبق اعالم دبيرخانه سي ونهمين جشنواره  
 تئاتر فجر، فراخوان بخش ديگرگونه هاي اجرايي با پذيرش آثار در 2بخش »آثار 
اجراشــده« و »آثار تازه« منتشر شد. ستاد اين دوره از جشــنواره تئاتر فجر با 
توجه به شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا و بهره مندي از ظرفيت هاي فضاي 
مجازي، ايده هاي اجرايي در سرفصل هايي چون ايده هاي مبتني بر تغيير كاربري 
مكان هاي متعارف يا استفاده از مكان هاي نامتعارف، ايده هاي فاقد مكان ثابت 
اجرا يا گردشي، ايده هاي مبتني بر بدن و حركت، ايده هاي مبتني بر استفاده از 
فناوري هاي نوين، ايده هاي چندرسانه اي، ايده هاي مرتبط با ارائه آثار از طريق 
ظرفيت هاي فضاي مجازي، ايده هاي حوزه  تئاتر كاربردي به مفهوم گســترده  
كلمه پيشــنهاد مي دهد و همچنين در فراخوان اشاره شــده ستاد اين دوره از 
جشنواره از ايده هاي پيشنهادي ديگر هم استقبال مي كند. پيش از اين فراخوان 
بخش هاي »صحنه اي«، »خياباني«، »مسابقه نمايشنامه نويسي«، »مسابقه و 
نمايشگاه عكس و پوســتر تئاتر« و بخش »راديو تئاتر« سي و نهمين جشنواره 
تئاتر فجر منتشر شده بود. ســي و نهمين جشنواره تئاتر فجر به دبيري حسين 

مسافرآستانه برگزار مي شود.

پرونده جشنواره سي وسوم فيلم هاي كودك و 
نوجوان روزجمعه بسته مي شود

ابتالي هنرمندان به كرونا موجي تازه از نگراني ها را در ميان 
اهالي سينما و تلويزيون سبب شده است

كرونا به ميان هنرمندان آمده و روزي نيست كه خبر تازه اي از ابتالي 
هنرمندي به گوش نرســد؛ بهروز غريب پــور، محمدرضا گلزار، نويد 

محمدزاده، الله اسكندري و...
بسياري از پروژه هاي سينمايي و تلويزيوني فعال با قوت به كار خود ادامه 
مي دهند و خبري از توقف پروژه ها نيست و تا زماني كه وضعيت اينگونه 
است، ابتالي هنرمندان و بازيگران و دست اندركاران آثار سينمايي و 
تلويزيوني نيز امري اجتناب ناپذير است. ساخت پروژه بزرگ تلويزيوني 
»سلمان فارسي« در حوالي شاهرود با چندصد نفر بازيگر و عوامل ادامه 
دارد. بسياري از سريال هاي نمايش خانگي كه در روزهاي كرونا رونق 
بسيار گرفته اند، مراحل پيش توليد و توليد را مي گذرانند و پروژه هاي 

سينمايي نيز كم و بيش به فعاليت خود ادامه مي دهند.
شنيده ها حاكي از اين است كه محمدرضا گلزار به هنگام ضبط سريال 
گيســو، كار تازه منوچهر هادي به كرونا مبتال شده و در پي ابتالي او 
بسياري ديگر از بازيگران و كادر اجرايي سريال به دنبال آزمايش كرونا 
هســتند تا ببينند در روزهاي حضور گلزار در صحنه به كرونا مبتال 

شده اند يا نه.
پيش تر بهروز غريب پــور، هنرمند و كارگردان پيشكســوت نمايش 
عروسكي به كرونا مبتال شده بود. پيگيري هاي همشهري براي گفت و گو 
با ايشان به جايي نرسيد اما انگار چند روزي است كه استاد غريب پور 
از بيمارستان به خانه منتقل شده و به كمك دستگاه اكسيژن روزهاي 

نقاهت را طي مي كند.
طبيعي است كه استفاده از ماســك و رعايت اصول بهداشتي هنگام 
فيلمبرداري دســت كم بــراي بازيگران ممكن نيســت و همين امر 
خطر ابتال را بيشتر مي كند. شــايد نتوان همه پروژه هاي سينمايي و 
تلويزيوني را متوقف كرد اما رعايت اصول بهداشتي چيزي نيست كه 
بتوان با سهل انگاري از كنارش گذشت. بهداشت پروژه هاي سينمايي و 
تلويزيوني مسئله اي جدي است كه بايد سازمان سينمايي و صداوسيما 

و متوليان شبكه نمايش خانگي زودتر فكري برايش بكنند.

شصتوچهارمينجشنوارهفيلملندن
درحالي28مهربهكارخودپاياندادكه
ايندورهازجشنوارهكامالتحتتأثير
ويروسكروناقرارداشتوازحالوهوايهميشگيخوددوربود.جشنوارهفيلملندن،
مثلجشنوارههايكن،ونيزيابرلين،بهواسطهبخشرقابتياشمشهورنيست،بلكه
دليلجذابيتواهميتشدرايناستكهتعدادزياديازفيلمهايجشنوارههايديگررا
نمايشميدهدوبههميندليلبه»جشنوارهجشنوارهها«مشهوراست.درايندورهاز
جشنواره-كهاز16مهرآغازشدودر28اينماهخاتمهيافت-بخشمسابقهحذفشده
بودودرنتيجهازرويفرشقرمزرفتنسينماگرانهمخبرينبود.بااينكهاينجشنواره
امسالدربخشهايمختلفخودميزبانفيلمهايكمتريبود،امابراينخستينبار،
همزمانبالندن،فيلمهادرشــهرهايمنچستر،ناتينگهام،بلفاستوگالسكوهمبه
نمايشدرآمدند.بهدليلشيوعكرونا،ايندورهازجشنوارهبهصورتتلفيقيازنمايش
آنالينوحضوريبرگزارشد،امانمايشآنالينفيلمهاحتيدربريتانياهمبدونمشكل
نبودواشكاالتفنيروندتماشايبرخيفيلمهارامختلميكرد.حامدصرافيزاده،
منتقدسينماازلندن،تعداديازفيلمهاياينجشنوارهرابهصورتآنالينتماشاكرده
وتجربهاشراازنحوهبرگزاريآنالينيكجشنوارهسينماييباماسهيمشدهاستكه

ميتواندبرايتجديدنظردربرگزاريجشنوارههايآناليندرايرانمفيدباشد.

فیلم هاي خوب ماند 
براي سال آينده 

درسهاييازبرگزاريآنالينجشنواره
فيلملندنبرايسينمايايران

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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 ارمنستان و آذربايجان كه 
دشمنان ســنتي هم به گزارش

شمار مي روند، نيروهاي 
مسلح خود را در يك دهه اخير به شدت 
تقويت كرده اند. آنها در جنگي خونين 
در سال1994 كه بيش از 30هزار كشته 
و صدها هزار بي خانمان داشت، برابر هم 
صف آرايي كردند. ارتــش آذربايجان 
فروپاشيد و ارمنستان كنترل چندين 
منطقه، ازجمله مناطق كليدي فضولي 
و جبرائيــل را در جنــوب و در منطقه 
مرزي با ايران به دست آورد. بازگرداندن 
اين مناطق به آذربايجان، يكي از اهداف 
اصلي الهــام علــي اف، رئيس جمهور 
آذربايجان در درگيري هاي اخير بوده 

است.
آذربايجان توافق همكاري دوجانبه اي 
با همســايه و متحدش تركيــه دارد. 
تابســتان امسال، 2كشــور مانورهاي 
نظامي مشــتركي برگــزار كردند كه 
بيش از 11هزار نيــروي تركيه اي در 
آن شركت داشــتند. اين مانور بعد از 
درگيري هاي 4روزه جوالي سال جاري 
)اواخير تيرمــاه( ميــان آذربايجان و 

ارمنستان برگزار شد.

پهپادها؛ حاكمان آسمان
اســتفاده از پهپادها به صورت گسترده 
در نبردها در سراسر دنيا افزايش يافته و 
مناقشه آذربايجان و ارمنستان هم ادامه 
همين روند است. همزمان با حمله به 
تانك هاي ارمنستان توسط پهپادهاي 
مســلح،  تصاوير زيادي از خودروهاي 
زرهي كه با وجود استتار توسط پهپادها 
شكار شده بودند در رسانه ها منتشر شد. 
آذربايجان، اخيرا توجه زيادي به توسعه 

نيروي پهپادي خود نشان داده است.
از  يكــي  صهيونيســتي،  رژيــم 
پهپــاد،  عمــده  صادركننــدگان 
مدت هاســت كه پهپادهايــي مانند 
هــاروپ را به آذربايجان مي فروشــد. 
اين پهپــاد، در نبردهاي ســال2016 
كه به »نبردهاي 4روزه« مشهور است 
هم بــه كار گرفته شــده و قابليت هاي 
بااليي از خود نشــان داده بود. اين بار 
نوع ديگري از پهپادها استفاده مي شود 
كه به آن اصطالحا كاميكازه يا انتحاري 
گفته مي شــود. اين پرنده كه درواقع 
تركيبي از بمب و پهپاد اســت، بر فراز 
منطقه جنگي چرخ مي زنــد و اپراتور 
آن از مكاني بسيار دورتر منتظر هدف 
مي ماند. وقتي كه هدف پيدا شد، پهپاد 
به سمت آن به حركت درمي آيد و به آن 
حمله مي كند. درنهايت، هم پهپاد و هم 
هدف از بين مي روند. موتور هاروپ يا 
هارپي، صداي بلندي دارد و رد صداي 

آن قابل تشخيص است، اما پهپادهاي 
كاميكازه جديدي كه رژيم صهيونيستي 
به آذربايجان داده، موتورهاي الكتريكي 
دارند و تنها وقتي مي توان آنها را از روي 
صدا تشــخيص داد كه به سمت هدف 

شيرجه مي زنند.
آذربايجان به تازگي پهپادهاي »بيرقدار 
تي بــي2« را هــم از تركيــه خريده و 
به خوبي در درگيري ها از آنها استفاده 
كرده اســت. اين پهپادهــاي ارزان و 
مؤثر، امكانات اپتيكي و سنســورهاي 
پيشرفته تري دارند و مي توانند به پايگاه 
برگردند و بعد از سوخت گيري سريع، 
دوباره به هوا بروند و بــا چرخ زدن در 
آســمان منطقه نبــرد، به دنبال هدف 

جديد باشند.
اســتفاده از پهپادهــا يك اثــر مهم 
داشــته اســت؛ آنها مي توانند از نابود 
شــدن اهداف، تصاويــري باكيفيت 
ضبط كنند كه ايــن تصاوير مي توانند 
براي ارتش استفاده كننده از پهپادها، 
كاركرد تبليغاتي داشــته باشــند. در 
همين مناقشــه اخير، رســانه ها پر از 
تصاويري بود كه در آنها، تسليحات و 
خودروهاي زرهي ارمني ها هدف قرار 
مي گرفت و نابود مي شــد و در مقابل، 
ارمني ها دوربيني نداشــتند تا از نابود 
شدن اهداف دشمن خود فيلم بگيرند. 
اين تصاوير، نقــش مهمي دارند و اين 
حس را بــه نيروهــاي آذربايجان القا 
كرده اند كه پيروزي از آن آنها و بسيار 

نزديك است.

سنسورها؛ چشم ميدان نبرد 
ايــن تنهــا پهپادهــا نيســتند كــه 
تعيين كننده هســتند. ميــدان نبرد 
دنيــاي امــروز، در حال پر شــدن با 
سنسورهايي است كه تشخيص دشمن 
از راه دور را آســان مي كنند. پهپادها، 
مسلح يا غيرمسلح، به صورت مؤثري از 
سنسورهاي متفاوت استفاده مي كنند 
و مي تواننــد بــه فرماندهــان جنگي 
اطالعات زيــادي دربــاره جابه جايي 
نيروهاي دشمن بدهند. اين قابليت، در 
كنار رادارهاي شناسايي زميني، پنهان 
شــدن در ميدان نبرد را بسيار سخت 
و گاهي غيرممكــن مي كند. وقتي كه 
تحركات و در نتيجه آنها تاكتيك هاي 
نظامي شناسايي شــدند، توپخانه هاي 
برد بلند يا حمالت هوايي به كار گرفته 
مي شوند  كه نتيجه معموال ويران كننده 
اســت. تركيه از اين تاكتيك به صورت 
موفقيت آميــزي در شــمال ســوريه 
اســتفاده كرده و درس هاي اين كشور 
در آن ميدان نبرد، در مانور مشــترك 
اخير، بــه آذربايجاني ها منتقل شــده 

است.
ايــن تاكتيك ها چنان مؤثــر بوده كه 
برخــي از تحليلگــران، از پايان عصر 
كارآمدي تانك ها به عنــوان يك ابزار 
جنگي صحبت مي كننــد. اگر هم قرار 
به تــداوم اســتفاده از تانك هاســت، 
تاكتيك هاي استفاده از  آنها بايد تغيير 
كند. استفاده تركيبي از  سيگنال هاي 
جنــگ الكترونيك بــراي ناكارآمدن 
كردن سنســورها و رادارهاي دشمن 
و پشــتيباني ســنگين هوايــي براي 
محافظت از تانك هــا، احتماال يك راه 
مؤثر براي حفظ اين ابــزار قديمي در 

ميدان هاي نبرد مدرن است.

حمالت بردبلند
اســتفاده از توپخانه هــاي بردبلند و 
حمالت هوايي سابقه اي به اندازه يك 
قرن دارد، اما ارتش هــاي جهان اخيرا 
به مســئله دقت آنها توجه بيشــتري 
نشان داده و دســتاوردهاي زيادي هم 
داشته اند. اين سيســتم هاي جديد در 
كنار سنســورها در ميــدان نبرد اين 
توانايي را پيــدا كرده اند كــه قابليت 
نقطه زني داشته باشــند و ديگر مانند 
گذشــته نيازي نيســت كه با استفاده 
از يك ســر جنگي بزرگ، يك منطقه 
بزرگ به اميد نابودي هدف ويران شود. 
اين سيســتم ها اين روزهــا مي توانند 
يك هدف را از صدهــا كيلومتر دورتر 

شناسايي و نابود كنند.
آذربايجان با وجود كاهش درآمدهاي 
نفتي اش، سرمايه گذاري زيادي در اين 
زمينه كرده و موشــك هاي بالستيك 
لورا را از رژيم صهيونيســتي خريده 
اســت. اين موشــك ها 400كيلومتر 
برد دارند و ضريب خطاي آنها 10متر 
است. اين موشك ها و ديگر تسليحات، 
بخشــي از قرارداد نظامــي و امنيتي 
5ميليــارد دالري بيــن آذربايجــان 
و رژيم صهيونيســتي اســت كه در 
سال2016 به امضا رسيد. آذربايجان 
يكي از متحــدان اســتراتژيك رژيم 
صهيونيستي شناخته مي شود و حدود 
40درصد نفت مورد نيــاز تل آويو را 

تامين مي كند.
تركيب سيستم هاي جديد، تسليحات 
بردبلنــدي كــه هــدف را از راه دور 
متالشــي مي كننــد و پهپادهايي كه 
هــر دو نقش را دارند و اهــداف را هم 
شناســايي و هم نابــود مي كنند، به 
آذربايجان در برابــر رقيب ديرينه اش 
برتــري محسوســي داده و حاال باكو 
اميدوار اســت با اين برتري، به آرزوي 
قديمي اش براي بازپس گيري مناطق 

تحت كنترل ارمنستان برسد.

پهپادها و سالح هاي بردبلند، نقش تعيين كننده اي در درگيري هاي اخير 
آذربايجان و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ بازي كرده اند

ترامپ در مسير شكست

دونالــد ترامــپ همچنــان 
مي تواند برنده انتخابات باشد؛ 
البته به اعتقاد من شــانس او 
10تا 15درصد است. بنابراين اگر در اين دوره هم او پيروز انتخابات 
شــود، بايد دليل آن را در جاي غيرعادي پيدا كــرد؛ چرا كه نامزد 
جمهوريخواهان اين روزهــا، هر كاري كه مي  كند بوي شكســت 
مي دهد.  مي توان براي شروع، به بررسي رويكرد انتخاباتي ترامپ و 
تيمش پرداخت؛ البته اگر اصوال رويكردي در كارشان داشته باشند. 
در سال 2016 هم ستاد انتخاباتي ترامپ، آشفته بود و فاجعه هاي 
خودســاخته، بارها روند فعاليــت آن را مختل كــرد، اما پيام هاي 
ترامپ عليه هيالري كلينتون، براي راي دهندگان آمريكايي ساده 
و مشخص بود و در طول زمان ثابت ماند. ترامپ بارها در سخنراني ها 
و مناظره هايش آن ها را تكرار مي كرد: »كلينتون حامي توافق هاي 
تجاري بد اســت، او حامي جنگ هاي احمقانه است، او كشور را به 
منافع ويژه و دولت هاي خارجي فروخته است. اگر به او رأي بدهيد، 
كارخانه هاي بيشتري تعطيل خواهند شد، سربازان بيشتري جان 
خود را از دســت خواهند داد، مهاجران غيرقانوني بيشــتري وارد 
كشور خواهند شد و وال استريت و واشنگتن قدرت بيشتري به دست 
خواهند آورد.« در ســال 2016، كلينتون از سوي ترامپ به عنوان 
نماينده سيســتم حاكم بر آمريكا معرفي مي شد. او خود را نماينده 

آن هايي مي دانست كه خارج از قدرت هستند. 
در سال2020 اما ستاد انتخاباتي ترامپ، 2روايت كامال متفاوت را در 
پيش گرفته و به تناوب به يكي از آنها نزديك شده است. يك روايت، 
 به دنبال زنده كردن پيام انتخابات پيشين است و مي خواهد جو بايدن 
را تجسم يك حاكميت شكست خورده نشان دهد؛ كسي كه بالفاصله 

بعد از قدرت گرفتن، منافع آمريكا را به چين خواهد فروخت. 
ترامپ و تيم او، در روايت ديگر طوري عليه بايدن موضع مي گيرند 
كه انگار حزب دمكرات، برني سندرز )از حزب دمكرات كه ايده هاي 
چپ گرايانه و سوسياليستي دارد( را نامزد كرده است. در اين روايت، 
بايدن به عنوان كســي جا زده مي شــود كه مي خواهد به چپ هاي 

افراطي قدرت بدهد و آمريكا را تسليم سوسياليسم كند. 
شــايد آن ها كه ديد سياســي دارند بتوانند اين دو روايت را به هم 
گــره بزنند، اما بــراي مردم 
عــادي نتيجه تاكيــد بر هر 
دوي ايــن روايت ها، چيزي 
جز ســردرگمي نيست. در 
انتخابات ســال 2016، اين 
»استيو بنن« بود كه ترامپ 
را در يــك مســير ثابت نگه 
مي داشــت و در نهايت باعث 
پيروزي او در انتخابات شــد. 
بنن بعدا به عنوان استراتژيست ارشد، همراه ترامپ وارد كاخ سفيد 

شد.
امســال اما ترامپ به گونه اي رفتــار مي كند كه انــگار مي خواهد 
رئيس جمهور توييتر شود. ترامپ مباحث را طوري پيش مي كشد كه 
به سختي مي توان آن را از تبليغات يك برنامه تلويزيوني تشخيص 
داد. او آنقدر بد عمل مي كند كه گاهي به نظر مي رسد هدفش اصال 
پيروزي مجدد در انتخابات نيست و به دنبال دست و پا كردن كاري 
براي بعد از رياست جمهوري اش است؛ يعني جايي در يكي از همان 

برنامه هاي تلويزيوني كه زماني به آن ها اشتغال داشت.
آشــفتگي در ارســال پيام، فقــط ســطح ماجراســت. در بحث 
سياستگذاري هاســت كه ترامپ بيش از هميشــه مغشوش بوده 
اســت. رأي دهندگان در انتخابات پيش رو 2مســئله بسيار مهم 
دارند: همه گيري كرونــا و اقتصاد. نتيجه نظرســنجي ها در مورد 
مديريت بحران كرونا توســط دولت ترامپ فاجعه بار است اما اعداد 
مربوط به مديريت اقتصاد توســط او همچنان خوب است. با توجه 
به دغدغه هاي اصلي رأي دهندگان، يك اســتراتژي ســاده و كارا 
مي توانست اين باشد: پول بيشتري به اقتصاد تزريق كنيد، ويروس 
كرونا را تا آنجا كه مي شود جدي بگيريد و به مردم وعده بدهيد كه 
ماسك زدن و دالر هاي حمايتي پلي براي عبور از اين سال فاجعه بار 
به زندگي عادي در ســال2021 اســت. با اين حال رويكرد ترامپ 
دقيقا برعكس بوده است. او مذاكرات براي بسته هاي حمايت مالي 
را ماه ها ناديده گرفت. در مورد كرونا هــم او ناديده گرفتن صورت 
مســئله را در پيش گرفت و اميد زيادي به مصونيت گله اي داشت. 
اين رويكرد، در اروپا هم تجربه شــده، اما ملزوماتي دارد كه نه تنها 
در اروپا، كه مشخصا در آمريكا به درستي رعايت نشده است. نتيجه 
اين شده كه شرايط از انتهاي تابستان در حال وخيم تر شدن است و 
انتظار مي رود كه ميزان مرگ ومير در ميانه پاييز دوباره اوج بگيرد. 
اين درست زماني است كه دوسوم آمريكايي هايي كه گفته اند نگران 
ويروس كرونا هستند، بايد پاي صندوق هاي رأي بروند. اينجاست كه 
تأكيد زياد ترامپ بر بازگشايي سريع ايالت هايي كه محدويت اعمال 
كرده بودند، به ضرر او تمام مي شود.  ترامپ به تنهايي با رويكردهاي 
متناقض و گمانه زني هاي نادرستش، همه فرصت هاي طاليي  را به 
دست خودش نابود كرده است. شايد او دوباره برنده انتخابات شود، 
اما تك تك تصميم هايي كه او اخيرا گرفته، در مســير يك شكست 

سياسي بوده است.

انتخابات آمريكا

 راس دوتات
ستون نويس نيويورك تايمز

  روزنامه العربي الجديد صفحه نخست خود 
را به بررسي روابط ميان امارات و اسرائيل بعد 
از توافق در كاخ سفيد اختصاص داده است. 
به نوشته اين روزنامه، سرعت توسعه روابط 
ميان طرفين ظرف 2 ماه گذشته به اندازه اي 
گســترده بوده كه بايد آن را نسبتي فراتر از 
ائتالف نامگذاري كــرد؛ چراكه حجم باالي 
توافقنامه هاي اقتصادي، امنيتي و سياســي 
امضا شــده كه به نظر مي رســد همچنان رو 
به افزايش است، سرنوشــت اين دو بازيگر 

منطقه اي را به يكديگر گره مي زند.

  روزنامه نيويورك تايمز در گزارشــي 
نوشته كه اسناد مالياتي دونالد ترامپ حاكي 
از آن است كه يكي از 3كشور خارجي كه او 
در آنها حساب بانكي دارد، چين است. اين 
حساب بانكي متعلق به مديريت هتل هاي 
بين المللي ترامپ ال.ال.سي است كه از 2۰۱3 
تا 2۰۱۵ به ميزان ۱۸۸هزارو۵۶۱دالر ماليات 
در چين پرداخته است. حساب هاي بانكي 
خارجي رئيس جمهوري آمريكا تحت اسامي 
شركتي باز شــده  اند و در نتيجه نامشان در 
فرم هاي علني افشاي دارايي هاي وي ديده 

نمي شود.

  روزنامه هاآرتص در گزارشي به كشمكش 
ميان نيروهاي ارتش رژيم صهيونيســتي و 
گروه هاي مقاومت فلسطيني بر سر تونل هايي 
كه باريكه غزه را به مناطق فلسطين اشغالي 
متصل مي كنند، پرداخته اســت. گروه هاي 
مقاومت از اين تونل  ها بــراي نفوذ به عمق 
مناطق تحــت كنترل رژيم صهيونيســتي 
اســتفاده مي كنند؛ تاكتيكي كــه تاكنون 
بارها ارتش اسرائيل را غافلگير كرده است. 
شناســايي و تخريب اين تونل ها بخشي از 
ماموريت ارتش اســرائيل است. همزمان، با 
توجه به اينكه غزه تحت محاصره اقتصادي 
رژيم اسرائيل قرار دارد، تنها شريان ارتباطي 
ميان اين منطقه و جهــان خارج، تونل هايي 

است كه آن را به خاك مصر وصل مي كند.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

اسرائيل و امارات؛ فراتر از ائتالف

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

ماليات ترامپ در جيب چيني ها

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

جنگ تونل ها در فلسطين

كيوسك معماران سياست خاورميانه اي بايدن
جو بايدن ازجمله سياستمداران آمريكايي است كه شناخت بسيار 

خوبي از منطقه خاورميانه و نيروهاي فعال در آن دارد. شايد بهترين آمريكا
دليل براي اين ادعا، تحوالت تاريخي است كه همزمان با ۸سال معاون 
اولي او )در دولت اوباما( در خاورميانه رخ داد؛ از توافق هســته اي ايران گرفته تا 
شكل گيري انقالب هاي موسوم به بهار عربي. عالوه بر اين، حضور بيش از 3دهه در 
مجلس سناي آمريكا و رياست طوالني مدت بر كميته سياست خارجي اين مجلس، 
زمينه را براي ارتباط مستقيم و همكاري بايدن با بسياري از رهبران و سياستمداران 
ارشد خاورميانه  مهيا كرده است. با اين حال اما تعيين سياست هاي ستاد بايدن و شايد 
در آينده دولت او نسبت به پرونده هاي اساسي خاورميانه در اختيار مجموعه اي از 
كارشناسان منطقه اي و بين المللي است كه از سوابق مهمي در سياست خارجي 

آمريكا برخوردارند.

دانيل بنايم: بنايم در دولت دوم اوباما به عنوان مشاور بايدن 
در امور خاورميانه مشغول فعاليت بود. پيش از آن نيز سابقه 
فعاليت هاي بنايم به وزارت خارجه و مجلس سنا برمي گردد. 
او هم اكنون در مركز پژوهشي پيشرفت آمريكا كه ازجمله 
مراكز تحقيقاتي نزديك به حزب دمكرات است حضور دارد. 
بسياري از مقامات دولت اوباما طي 4سال گذشــته در اين مركز فعاليت هاي 
پژوهشي داشــته اند. دانيل بنايم تا كنون در 2۵سفر خارجي بايدن را همراهي 
كرده است. اين چهره سياســي-ديپلماتيك كه البته حضور قابل توجهي در 
رسانه ها ندارد، عالوه بر اينها در سال هاي 2۰۰9 تا 2۰۱2 در تيمي حضور داشت 
كه مسئول تهيه متن ســخنراني هاي هيالري كلينتون بودند. حضور در اتاق 
برنامه ريزي سياست هاي مصر در دفتر كلينتون، فعاليت در شوراي امنيت ملي 
در كاخ سفيد و تدريس در دانشــگاه نيويورك از ديگر فعاليت هاي او به شمار 
مي رود. تحصيالت دانيل بنايم نيز ليسانس ادبيات انگليسي از دانشگاه ييل و 

فوق ليسانس حقوق و ديپلماسي از دانشگاه تافتس است.

مارا رودمن: رودمن ازجمله كارشناسان كهنه كار آمريكايي در 
حوزه هاي امنيت ملي، خاورميانه، كمك هاي خارجي آمريكا و 
البته تنظيم بودجه هاي وزارت خارجه و دفاع اين كشور است. 
او هم اكنون به عنوان جانشين رئيس مركز پژوهشي پيشرفت 
آمريكا فعاليت مي كند. جانشيني معاون رئيس شوراي امنيت 
ملي در دولت هاي كلينتون و اوباما، معاونت فرستاده ويژه صلح رئيس جمهور در 
پرونده خاورميانه و معاونت امور خاورميانه در آژانس توسعه بين المللي آمريكا از 
ديگر فعاليت ها و مناصب رودمن طي ساليان گذشته بوده است. پيش از اينها نيز 
حضور در مجلس نمايندگان و تدريس دانشگاهي در سوابق وي ديده مي شود. او 
مدرك ليسانس خود را از دانشگاه دارتموث و دكتراي خود را از دانشگاه هاروارد در 

رشته حقوق اخذ كرده است.

دافنا رند:رند معاون رئيس مؤسسه مرسي كورپس در سياست 
خارجي بوده است؛ مؤسســه اي كه ازجمله نهادهاي مهم در 
توسعه قدرت نرم آمريكا به شمار رفته و فعاليت هاي خيريه 
گسترده اي در آفريقا و خاورميانه دارد. او همچنين جانشين 
معاون هيالري كلينتون در امور دمكراسي و حقوق بشر بوده و 
به اين واسطه بر بسياري از مسائل خاورميانه و شمال آفريقا، مخصوصا در سال هاي 
بهار عربي اشراف داشته است. فعاليت در ميز خاورميانه شوراي امنيت در دولت 
اوباما و همچنين پژوهشگر ويژه در حوزه سازمان هاي اطالعاتي در مجلس سنا نيز 
از ديگر سوابق او به شمار مي رود. دافنا رند در سال هاي اخير به عنوان پژوهشگر در 
مركز جديد امنيت ملي آمريكا كه از مراكز نزديك به حزب دمكرات شناخته مي شود، 
فعاليت داشته است. رند ليسانس خود را از دانشــگاه هاروارد و دكتراي خود را از 

دانشگاه كلمبيا در رشته علوم سياسي دريافت كرده است.

سوزان رايس: رايس دومين زني است كه در دولت اوباما به عنوان 
مشاور امنيت ملي منصوب شد و پيش از آن نيز نماينده و سفير 
دائم آمريكا در سازمان ملل بود. او در زمان حضور خود در كاخ 
سفيد بر تمام برنامه ها و سياست هاي خارجي آمريكا اشراف 
كامل داشته و همكاري مستقيم با سازمان سيا و پنتاگون در 
كارنامه او ديده مي شود. سوزان رايس قبل از اين در دولت بيل كلينتون نيز معاون 
وزير خارجه در امور آفريقا و مدير شوراي امنيت ملي بوده است. همكاري گسترده با 
مراكز سياست خارجي آمريكا و فعاليت پژوهشي در مركز بروكينگز طي سال هاي 
2۰۰2 تا 2۰۰۸ از ديگر سوابق او به شمار مي رود. رايس در دانشگاه استنفورد آمريكا 
تحصيل كرده است. او دكتراي خود را در رشته روابط بين الملل از دانشگاه آكسفورد 

انگليس دريافت كرده است.

آنتوني بلينكــن: بلينكن هم اكنون اصلي ترين مشــاور 
سياست خارجي بايدن به حساب مي آيد. او طي سال هاي 
گذشته مناصب عالي رتبه اي در منظومه سياست خارجي 
آمريكا داشــته اســت؛ مناصبي كه آخرين آنها، معاونت 
وزارت خارجه در سال هاي 2۰۱۵ ا لي 2۰۱7 بود. بلينكن طي 
اين دوران 4۰سفر خارجي داشته و گفته مي شود نقش مهمي در شكل دهي به 
سياست خارجي آمريكا، مخصوصا در 2پرونده مبارزه با داعش و احياي توزان 
در روابط با آسيا ايفا كرده اســت. او در ابتداي ورود ترامپ به كاخ سفيد هم از 
دولت كنار نرفت و به عنوان مشاور رئيس جمهور و معاون مشاور امنيت ملي به 
فعاليت خود ادامه داد. همچنين به گزارش شبكه الجزيره، بلينكن تا سال2۰۱۸ 
بر عملكرد كميته هماهنگي نهادهاي خارجي آمريكا نظارت داشته است. ريشه 
روابط بلينكن با بايدن به سال هاي 2۰۰2 تا 2۰۰۸ و فعاليت وي در كميته سياست 
خارجي مجلس ســنا برمي گردد؛ كميته اي كه رياست آن با بايدن بود. بلينكن 
ليسانس خود را از دانشگاه هاروارد و دكتراي خود در رشته حقوق را از دانشگاه 

كلمبيا دريافت كرده است.

جيك ساليوان: ساليوان از ديگر مشاوران بسيار نزديك به 
بايدن در حوزه سياست خارجي است. از او به عنوان مسئول 
مذاكرات محرمانه ايران و آمريكا در عمان ياد مي شــود كه 
درنهايت منجر به توافق هسته اي در سال2۰۱۵ شد. ساليوان 
در دولت اوباما نيز مشاور امنيت ملي جو بايدن و همچنين مدير 
هيأت برنامه ريزي در سياست خارجي آمريكا بوده است. جيك ساليوان پيش از 
اين نيز معاون هيالري كلينتون در دوران وزارت خارجه و همچنين مشاور سياست 
خارجي در ستاد انتخاباتي وي در سال2۰۱۶ بود. حضور در هيأت مشاوران سياسي 
سناتور امي كلوبوشار، مشاور برخي قضات عالي رتبه آمريكا و حضور در شركت هاي 
حقوقي فعال در حوزه هاي سياسي نيز در كارنامه وي ديده مي شود. ساليوان مدرك 
ليسانس خود را از دانشگاه ييل آمريكا و دكتراي خود را از دانشگاه آكسفورد انگليس 

در رشته حقوق اخذ كرده است.

نتايجتازهتريننظرسنجيها

%  42.4% 50.9

جنگ قره باغ؛ عرصه جنگ افزارهاي نوين
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رم: شــهرد  ار رم د  ســتور د  اد   د  رباره حاد  ثه اي كه د  ر آن 
پليس اين شــهر يك خانواد  ه از گرازهــا را د  ر يك زمين 
بازي كود  كان كشــته، تحقيق كند  . به گزارش يورونيوز، 
پليس ابتد  ا به آنها د  ارت بيهوش كنند  ه شليك كرد   و پس 
از آن با تزريق د  ارو اين حيوانات را كشــت. پس از اينكه 
پليس اعالم كرد  ه بود   قفسي براي نگهد  اري اين حيوانات 
ند  اشته و به همين د  ليل آنها را كشته، اعتراض ها د  ر اين 

كشور آغاز شد  .

يوتا:شهروند  ان ايرلند  ي براي بازپرد  اخت بد  هي 173 ساله 
خود   به بوميــان آمريكا تــا به حال 6ميليــون د  الر پول 
جمع آوري كرد  ند  . به گزارش ايند  يپند  نت، شــهروند  ان 
ايرلند   كه اقيانوس اطلس ميان آنها و بوميان آمريكا قرار 
د  ارد   به جبران همبستگي اي كه بوميان آمريكا د  ر جريان 
قحطي بزرگ ســيب زميني د  ر د  هه1840 با آنان نشان 
د  اد  ند  ، كمك هاي مالي خود   را به ســوي مرد  م اين ناحيه 

سرازير كرد  ند  .

كراچي:يكي از مســافر هاي پرواز كراچي به اســالم آباد   
د  رهاي خروجي هواپيمــا را به جاي د  ر توالــت باز كرد  . 
به گــزارش ايند  يپند  نت، پرواز شــماره702 هواپيمايي 
بين المللي پاكســتان براي پرواز به موقع ســاعت9:20 
به سمت اسالم آباد   آماد  ه بود  ، كه د  ر هاي هواپيما د  ر حالت 
»آماد  ه« قرار گرفت؛ حالتي براي وضعيت تخليه اضطراري 
كه ُسرُسره اي به هنگام باز شد  ن د  رِ هواپيما باز مي شود  . اين 

رويد  اد   تأخيري 8ساعته را د  رپي د  اشت.

پكن:يك خانواد  ه 9نفره د  ر چيــن پس از خورد  ن نود  ل 
كشته شد  ند  . به گزارش ســايت بريتانيايي مترو، به گفته 
يكي از سم شــناس هاي چين علت مــرگ اعضاي اين 
خانواد  ه ســم موجود   د  ر اين نود  ل هاي يخ زد  ه بود  ه است. 
رشــته هاي فرنگي نود  ل بيش از يك سال د  ر فريزر خانه 
نگهد  اري شد  ه و حاوي ذرت تخمير شــد  ه اي بود  ه كه با 
توليد   اسيد   »بونگ كرك« مسموميت شد  يد   و مرگبار را 

ايجاد   كرد  ه است.
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بگو چكار كنم؟
وقتي شاد ي

به د ُم باد باد كي بند  است
و غم

چون سنگي
مرا د ر سراشيب يك د ره د نبال 

مي كند ! ... * 
  اين روزها خبرهاي تلخ، مثل تفنگي همه ما را نشــانه 
رفته. زخم هــاي كاري برد اشــته ايم، از آن زخم ها كه به 
قول هد ايت »مثل خوره د ر انزوا روح را آهسته مي خورد  
و مي تراشد «. زير آوار خبرهاي تلخ هزار تكه شد ه ايم. هر 
تكه مان جايي خاك است. روح اهلل رجايي، رفيق و براد رم 
كه رفت، تكه اي از من د ر بهشت زهرا، قطعه نام آوران خاك 
شد . همين چند  روز پيش صد اي شكستن و تكه تكه شد ن 
رفيق د يگري را پشت گوشي تلفن شنيد م، وقتي از مرگ 
عزيزش به هق هق افتاد ه بــود  و كلماتش د ر نطفه خفه 
بود . نمي د انم تكه تكه هاي شما كجاي اين شهر ماتم زد ه 

پراكند ه شد ه است؟ 
  اين روزها آد م هايي را د يد ه ام كه همه د نيايشــان چند  
ورق قرص و چند  آمپول د ر يك كيســه پالستيكي است 
و طوري آن را د ر مشــت گرفته اند  كه انگار گرانبهاترين 
ســرمايه زند گي شــان را حمل مي كننــد . آد م هايي با 
چشم هاي كم رمق و نگران كه ساعت ها به د ري كه روي 
آن د رشت نوشته   »آي ســي يو« خيره شد ه اند  و با پوست 
و گوشتشــان فهميد ه اند  مرز زند گي و مرگ تا چه اند ازه 
مي تواند  باريك باشد . مرزي كه د ر د و جمله خالصه شد ه 

است؛ متأسفانه بيمار شما... خوشبختانه بيمار شما...
  اين روزهــا لحظه لحظه زند گي ما بــا د لهره و ترس از 
د ست د اد ن گره خورد ه است. از د ست د اد ن يكي از اعضاي 
خانواد ه، د وست، همكار و حتي زند گي و پول و آيند ه و... 
لغتنامه د هخد ا مقابل كلمه مرگ نوشته، مرد ن، فوت، قطع 
حيات، از بين رفتن زند گي و چقد ر هضم اين كلمات براي 
كسي كه عزيزي را از د ست مي د هد  سخت است. انگار به 
هر كد ام اين كلمات وزنه اي چند د ه كيلويي وصل كرد ه اند . 
بيرون كشــيد ن آنها از ته چاهي كه گلو باشد ، براي د اغ 

د يد گان، مصيبت عظيمي است.
  اين روزها جايزه مضحك ترين همنشــيني كلمات د ر 
يك جمله تعلق مي گيرد  به »غم آخرت باشــد «. چطور 
مي توان به كســي كه مرگ سايه به ســايه او و خانواد ه و 
د وستان و همكارانش هســت گفت غم آخرت باشد . مگر 
نه اين است كه »انسان با نخســتين د رد  آغاز مي شود « و 
زند گي اش سراسر غم فراق و جد ايي است، پس معني غم 
آخر چه مي تواند  باشــد ؟ اصال غم آخري هست؟... شايد  

مرگ و تنها مرگ.
  اين روزهــا احتياج مبــرم به كلماتــي جاد ويي د ارم 
كه تســلي اين اند وه بزرگ باشد  و د رســت بعد  از اخبار 
ساعت14تلويزيون مثل يك الاليي، مد ام د ر گوشم زمزمه 
شود  و چون د يواري مقابل هجوم بي امان آمار مرگ ومير 
بر اثر كرونا ايستاد گي كند . كاش د كتر سيما ساد ات الري 
همين زود ي ها د ر صفحه تلويزيون ظاهر شود  و اين بار به 
جاي اينكه شمرد ه شمرد ه با كلماتي تكراري و كليشه اي 
از مرگ هزاران نفر بر اثر كرونا خبر بد هد ، بگويد  واكسن 
اين ويروس شوم كشف شد ه، خريد ه شد ه و به مقد ار كافي 
براي تزريق به همه مرد م د ر د اروخانه ها وجود  د ارد . پيش 
خود تان مي گوييد  چه خوش خيال است! به چه اميد  پوچي 
د ل بسته است و من د ر پاســخ خواهم گفت اميد ، شايد  

آخرين سنگري باشد  كه برايم ماند ه است.
 * بخشي از شعر »بگو چه كار كنم؟« 
از زند ه ياد  غالمرضا بروسان

  عبادتوجشننيمهپاييزدرمشرقزمين
جشــن ماه يا جشــن ميانه پاييز د   ر قد   يم، جشني 

محبوب براي برد   اشــت محصول و شكرگزاري 
براي جمع آوري خــوب آن د   ر چين، ويتنام، 
كامبوج، الئوس، كره، ژاپن و تايوان و... بود   ه 
و اكنون بيشتر براي گشت و گذار و پايكوبي 

و براي د   ورهم جمع شد   ن و د   يد   ار خانواد   ه و د   وستان و د   عا و نيايش براي 
نوزاد   ان، همســر، زيبايي، طول عمر يا آيند   ه خوب است. اين جشن د   ر 
پانزد   همين روز از هشتمين ماه تقويم چيني، مصاد   ف با اوايل پاييز و هنگام 
بد   ر كامل برگزار مي شود    و يك هفته طول مي كشد   . تهيه و صرف كيك ماه 

يكي از مهم ترين مراسم اين جشن است.

  عبادتماه
هرسال، د   ر اين مراسم اژد   هاي بزرگي د   ر خيابان ها به نمايش د   اد   ن مشغول 
مي شود   . د   ر واقع ماه براي مرد   م منبع الهام و قد   رت است. آنان مي گويند    
وقتي كه  ماه كامل مي شود   ، تمام موجود   ات طبيعت نيز كامل مي شوند   . 
اگرچه امروزه نيز د   ر هنگ كنگ مي د   انند    كه رسيد   ن گياهان د   ر فصل د   رو 
به سبب كامل شد   ن  ماه نيست، ولي همانگونه كه غربي ها براي اساطير 
يوناني احترام قائلند   ، چيني ها و د   يگر كشورهاي شرق آسيا نيز قد   رت  ماه 

را ستايش مي كنند    و بزرگ مي د   ارند   .

  اژدها
اژد   هاي چيني جانوري افسانه اي د   ر اســطوره ها و فولكلور چيني است. 
اژد    هاهاي چيني چهره هاي گوناگون جانورمانند   ي د   ارند    كه از آن ميان 
مي توان به الك پشت )بي شي(، ماهي )چي ون(، و آفرينند   ه هاي تخيلي 
اشاره كرد   ؛ با اين همه بيشترين چهره اي كه براي نمايش د   اد   ن آنها به كار 

رفته يك جاند   ار مار مانند    است كه 4پا د   ارد   .

  باورنمادي
به  باور سنتي، اژد   هاهاي چيني نيروهاي خوش شگون و پرتوان را نماد   ينه 
مي كنند    كه از آن ميان مي توان كنترل برآب، بارش باران، توفان و سيل را 
نام برد   . اژد   ها همچنين نماد   ي از نيرو، توان و بخت نيك براي مرد   مي است 
كه سزامند    آن هستند   . با اين نگاه بود    كه امپراتور چين اژد   ها را به عنوان 
نماد   ي از نيرومند   ي و پايد   اري خود    به كار مي گرفت. د   ر زبان چيني روزمره 
مرد   مان واال و برجسته با اژد   ها هم سنجيد   ه مي شوند   ؛ د   رحالي كه مرد   مان 
ناشايست كه د   ستاورد   ي ند   اشته اند    با جاند   اران كوچك شمرد   ه  مي شوند   .

  ويتناموكره
د   ر ويتنام به اين مراسم، جشن كود   كان نيز مي گويند   ؛ چون پاك بود   ن 
جشن را به معصوميت كود   كان تشبيه مي كنند   . د   ر اين روزها د   ر اين كشور 
خريد    و فروش اســباب بازي و فانوس به راه است. د   ر كره هم اين جشن 
چيزي شبيه شــب چله ايرانيان است. چند    سالي اســت برخي از مرد   م 
كره جنوبي به مرز كره شمالي مي روند    تا با مرد   م آنسوي مرز جشن خود    را 
تقسيم كنند   . با اين هد   ف كه مرد   مي كه نزد   يك مرز زند   گي مي كنند    آنها را 
ببينند    و همچنين شايد    از طريق رسانه ها مرد   م كره شمالي بفهمند    مرد   م 

جنوب هم د   ر فكر آنها هستند    و د   ر شاد   ي شان شريك.

  فراخوانكارگاهتصويرگريبراتيسالوا2021

فراخــوان شــركت د ر كارگاه تصويرگري يونســكو آلبين 
برونسكي براتيسالوا2021 از ســوي كانون پرورش فكري 
كود كان و نوجوانــان، انجمن تصويرگران ايران و شــوراي 
كتاب كود ك منتشر شد . به گزارش ايرنا، د ر فراخوان معرفي 
تصويرگران جوان ايراني به براتيسالوا از تصويرگران با سن 
كمتر از 30سال و مسلط به زبان انگليسي د عوت شد ه است 
تا آماد گي خود  را براي شــركت د ر اين كارگاه، با ارســال 
مشــخصات و نمونه كارهاي تصويرگري خود  به اد اره كل 
روابط عمومي و امور بين الملل كانون پرورش فكري به نشاني 
خيابان حجاب، جنب هتل ورزش اعالم كنند . آخرين مهلت 
براي ارسال آثار و مشخصات عالقه مند ان 30 آذر 99 تعيين 
شد ه است. شرح سوابق كاري، يك قطعه عكس و 5 تا 10 اثر 
د ر فرمت jpg و با كيفيت dpi 150 ازجمله مد ارك مورد  نياز 

براي شركت د ر اين فراخوان است.

  معرفيكتابهايحوزهكودك
برنامه راد يويي كتابك به معرفــي كتاب هاي حوزه كود ك 
و تشــويق كود كان به كتابخواني مي پــرد ازد . اين برنامه را 

مي توانيد  د ر راد يو فرهنگ د نبال كنيد .

  نمايشگاهكتابگواداالخارامجازيشد
سي و چهارمين د وره نمايشگاه كتاب گواد االخارای مكزيك 
كه بعد  از فرانكفورت د ومين نمايشــگاه بــزرگ د ر جهان 
است امسال به سبب پيشگيري از شــيوع كرونا به صورت 
مجازي برگزار خواهد  شــد . به گزارش مكزيكــو نيوز، اين 
نمايشگاه به وسيله انتشار محتواي د يجيتال روي وب سايت  
نمايشــگاه، پلتفرم هاي شــبكه هاي اجتماعي، تلويزيون، 
د انشــگاه گواد ا الخارا و از طريق رسانه هاي عمومي سراسر 
مكزيك و آمريكاي التين اد امه خواهد  د اشت. برنامه كامل 
رويد اد هاي نمايشگاه قرار است د ر اواخر  ماه جاري ميالد ي 

)اكتبر( اعالم شود . 

جلد  ســوم مجموعــه »د روازه 
مرد گان« با عنوان »چاه تاريكی« 
نوشــته حميد رضا شاه آباد ی با 
تصويرگری ناد يا د يباج از سوی 
انتشــارات افق منتشــر شد . 

»د روازه مرد گان« رمان ســه گانه ای  
است كه د ر ژانر وحشــت ويژه نوجوانان نوشته 
شد ه و تا به حال 2جلد  از آن به نام های »قبرستان 
عمود ی« و »شب خند ق« منتشــر شد ه است. 
د ر »د روازه مرد گان« وقايع اصلی د اســتان  ها د ر 
د وره قاجار می گــذرد  و د ر آن جزئياتی از تاريخ 
تهران قد يم و آد م هــای آن د وران برای نوجوانان 
روايت می شود . د استان اين جلد  اد امه ماجرايی 
است كه رضا پشت ســر می گذارد . او اين بار وارد  
ماجرای د يگری می شود  و برای كمك به شخصی 
د يگر، خــود ش وارد  جهان مرد گان می شــود  و 
د ر موقعيتــی خاص قرار می گيرد  كــه بايد  بين 
 منافع شخصی و شــرافتش يكی را انتخاب كند .

د استان اين جلد  اين گونه آغاز می شود : »پروانه ها 
زيبا هســتند ، اما گمان نمی كنم باهوش باشند . 
آنها بابال های زيبا و رنگارنگشان گاهی كيلومترها 
راه را طی می كنند ، بد ون آنكه بد انند  مقصد شان 
كجاست. د ر اين مسير طوالنی، گل ها و د رخت ها 
توقفگاه هايی هستند  برای اســتراحتی كوتاه و 
بعد  حركتــی د وباره برای رســيد ن به جايی كه 
معلوم نيست كجاست. كسی نمی د اند  يك پروانه 
چقد ر عمر می كند . آنها معموال قبل از اينكه عمر 
طبيعی شان به سر برسد ، خوراك جانوران د يگر 
می شوند ؛ د ر برخورد  با ماشين هايی كه د ر جاد ه ها 
حركت می كنند  متالشی می شوند  يا د ر شعله ها 

می سوزند .« 
»قبرســتان عمود ی« نخستين جلد  از مجموعه 
»د روازه مرد گان« به عنوان اثر برگزيد ه ســی و 
هفتمين د وره جايزه كتاب سال جمهوری اسالمی 
ايران د ر بخش »د استان تاليف كود ك و نوجوان« 
معرفی شد  و د ر هفد همين جشنواره كتاب رشد  د ر 
گروه د استان و رمان نوجوان و جوان نيز به عنوان 
اثر برگزيد ه، انتخاب شد . همچنين اين اثر برند ه 
پنج الك پشت پرند ه و اثر راه يافته به فهرست كالغ 

سفيد  كتابخانه مونيخ بود ه است. 
نشــر افق »چاه تاريكــی« را د ر 224 صفحه با 
شمارگان هزار و 100 نســخه به قيمت 38 هزار 

تومان منتشر كرد ه است.

سند رم پای شكسته نظريه ای اســت كه تاكيد  می كند  اگر 
می خواهيد  مشــكالت يك فرد  مجروح يا معلول جسمی را 
د رك كنيد  بايد  خود تان به اين مشكل د چار شد ه باشيد  تا نحوه 
رفتار د يگران را با خود  د رك كنيــد . اگر می خواهيد  بفهميد  
عابران پياد ه چه مشكالتی د ر عبور از خيابان ها و معابر د ارند  
چند  روزی ماشين را كنار بگذاريد  و پياد ه ترد د  كنيد؛  آن وقت 

رفتارتان موقع رانند گی تغيير پيد ا می كند .

مهديعليپورنقد و نظر
روزنامهنگار

رويد اد هاي فرهنگي و هنري نگاه كيوانپهلوان
ويتريننويسند   ه و پژوهشگر موسيقي

هزارتكهدرآخرينسنگر

چاهتاريكی

سندرمپایشكسته
وفرهنگاحترامبهعابرانپياده

زاد  روز

ميدانفردوسي
سال 1312 شمسي د ولت ايران كه د ر تد ارك برنامه »هزاره 
فرد وسي« بود  به اين فكر افتاد  كه يكي از خيابان هاي پايتخت 
را به اسم فرد وســي نامگذاري كند . قرعه به نام عالءالد وله 
افتاد . شهرد اري آن موقع توسعه و تعريض خيابان را از ميد ان 
توپخانه تا كنار بخش بازماند ه از خند ق شهر د ر شمال شروع 
كرد . اين كار حد ود  يك سال طول كشيد  و خيابان د ر مهر 
1313 رسماً افتتاح شد  و نام فرد وسي را بر آن گذاشتند . د ر 

منتهي اليه شمالي اين خيابان هم ميد اني ساخته شد  كه فرد وسي نام گرفت و مجسمه اي 
كه زرد شتيان هند وستان از برنز ساخته و به  مناسبت هزاره فرد وسي تقد يم كرد ه بود ند  
وسط آن نصب شد . اين مجسمه، فرد وسي را د ر حالتي نشان مي د اد  كه بر تشك نشسته 
و بر بالش تكيه د اد ه بود . بعد ها اين مجسمه را به د انشگاه تهران برد ند  و مجسمه د يگري 
جاي آن به ميد ان آورد ند . مجسمه فعلي فرد وسي به صورت  ايستاد ه د ر كنار زال و د ر حالي 
كه شاهنامه را د ر د ست د ارد ، 17خرد اد ماه سال 1338 توسط زند ه ياد  استاد  ابوالحسن 

صد يقي، هنرمند  مجسمه ساز ساخته شد  و پس از نصب از آن پرد ه برد اري شد . 

سازندهتنديسفردوسي
ابوالحسن صد يقي، از شاگرد ان برجســته كمال الملك، پس از ســال ها شاگرد ي د ر 
زمينه نقاشي، به د ليل اســتعد اد ي كه د ر زمينه مجسمه سازي د اشــت و به تشويق 
استاد  به مجسمه ســازي پرد اخت و آثاري ماند گار از خود  به ياد گار  گذاشت. مجسمه 
فرد وسي د ر ميد ان فرد وســي، مجســمه خيام د ر پارك الله تهران، مجسمه ناد رشاه 
افشار د ر مشــهد ، بوعلي ســينا د ر ميد ان بوعلي همد ان، مجســمه خيام د ر نيشابور، 
سعد ي د ر شــيراز، يعقوب ليث د ر زابل، امامقلي خان د ر ارد بيل، و تند يس ميرزا تقي 
 خان اميركبير د ر پارك ملت تهران از جمله كارهاي ارزشمند  اين استاد  هنرمند  است. 
ابوالحسن صد يقي سال 1273 شمسي د ر محله عود الجان تهران به د نيا آمد  و پس از 101 

سال عمر پربار، 20 آذرماه سال 1374 چشم از جهان فرو بست.

وقايعتاريخيفردوسی
* 23 تيرماه سال 1330 خورشيد ي »آورل هريمن« مشاور  ترومن، رئيس جمهور وقت 
آمريكا با پيامي حاوي طرح ميانجيگري اين د ولت بين ايران و انگلستان وارد  تهران شد  و 
مورد  استقبال قرار گرفت. همين استقبال ويژه سبب تشد يد  مخالفت چپگراهای آن د وره 
شد  و بعد  از ظهر همان روز عليه ورود   او  و ميانجيگري آمريكا د ر امور نفت، د ر خيابان هاي 
تهران تظاهرات حد ود  يكصد  هزار نفري به راه افتاد  كه از ميد ان فرد وسي شروع و به ميد ان 

بهارستان ختم مي شد . 
* سي ام تير ســال 1331 تظاهرات مرد مي به هواد اري از مصد ق د ر ميد ان فرد وسي و 

مناطق اطراف اين ميد ان به راه افتاد .

د  وريس لسينگ، نويسند  ه انگليســي و برند  ه جايزه نوبل 
اد  بيات سال2007، 101سال پيش د  ر چنين روزي از پد  ر 
و ماد  ري انگليسي د  ر كرمانشاه ايران زاد  ه شد  . پد  رش، آلفرد   
تيلور كه د  ر جنگ جهاني اول معلول شد  ه بود  ، كارمند   بانك 
شاهنشاهي ايران و ماد  رش اميلي ماد   تيلور پرستار بود  . او 
د  ر 13سالگي مد  رســه را ترك كرد   و از آن پس تحصيل را 

به صورت شخصي اد  امه د  اد  . د  ر سن 15سالگي لسينگ خانه را ترك كرد   و به عنوان 
يك پرستار بچه مشغول به كار شــد  . د  ر اين زمان بود   كه به خواند  ن متون سياسي و 
جامعه شناسي اي پرد  اخت كه كارفرمايش د  ر اختيار او مي گذاشت. تقريبا د  ر همين 
زمان بود   كه نوشتن را آغاز كرد  . سال1937 لسينگ به سالزبري )شهري د  ر جنوب 
انگليس( نقل مكان كرد   تا به عنوان يك اپراتور تلفن كار كند  . سال1949 لسينگ به 
همراه كوچك ترين پسرش به لند  ن رفت و د  ر همين هنگام نخستين رمانش با عنوان 
علف ها آواز مي خوانند   منتشر شد  . اثري كه باعث شهرت لسينگ شد  ، د  فترچه طاليي 
بود   كه د  ر 1962 نوشته شد  . اند  يشه ضد   استعماري و ضد  استبد  اد  ي د  وريس لسينگ 
سبب توجه مترجمان زياد  ي از سراســر جهان به آثار او شد  . د  ر ايران هم بسياري از 
د  استان ها و رمان هاي لسينگ به فارسي برگرد  اند  ه شد  ه اند   كه مهد  ي غبرايي، مترجم 
پيشكسوت د  ر ميان مترجمان سهم بيشتري د  ر برگرد  اند  ن اين آثار به فارسي د  اشته 

است. د  وريس لسينگ 17نوامبر2013 د  ر 94سالگي د  ر لند  ن د  رگذشت.

بسياري از د   ختران ما به احساســات مرد   اني اهميت مي د   هند    كه بد   ترين 
صد   مه را از آنها خورد   ه  اند   . همه اينها پيامد   هاي فاجعه  بار د   وست د   اشتني 
بود   ن اســت. بنابراين بــه جاي اينكه بــه د   خترتان يــاد    بد   هيد    كه 
د   وست د   اشتني باشد   ، به او ياد    بد   هيد    صاد   ق و مهربان باشد   . ياد    بد   هيد    
شجاع باشــد   . او را ترغيب كنيد    كه افكارش را به زبان بياورد   ، حقايق 
وجود   ي اش را بيرون بريزد    و وقتي اينگونه شد   ، او را ستايش كنيد   . به او ياد    
بد   هيد    كه د   وست  د   اشتني بود   ن را فراموش كند   . وظيفه او اين نيست كه خود   ش 
را د   وست  د   اشتني كند   ، بلكه وظيفه د   ارد    خود   ِ خود   ش باشد   ؛ خود   ي كه صاد   ق است 

و نسبت به مساوات انسان ها حساس است.

دوريسلسينگ،نويسندهضداستعمار

آموزش»خود«بودنبهكودكان

مهارت حميدضياييپرورد ست فرمان
روزنامه نگار
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