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سخنراني تلويزيوني رهبر انقالب 
به مناسبت 14خردادماه

صفحه2

يادداشت
محمدتقي فاضل ميبدي؛ عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم

اصل، مبنا و مشــروعيت حاكميت 
در انديشه هاي امام بر انتخاب مردم 
استوار بود. بر اين اساس اگر انتخاب مردم قوي و درست باشد نظام 
نيز بر سر جاي خود قوي است و اگر انتخاب مردم كمرنگ باشد، 
نظام نيز تضعيف مي شود. امام تاروپود نظام عقاليي را به انتخاب 
مردم مي دانست و در همين راستا در قانون اساسي نيز هيچ نهاد 
انتصابي وجود ندارد. اين انديشه حتي به قبل از پيروزي انقالب و 
زماني كه ايشان در پاريس مستقر بود بازمي گردد. در آن مقطع امام 

در پاسخ به شكل حكومت آينده ايران، به عبارت »جمهوري هاي 
رايج دنيا« اشاره كرد؛ پاسخي كه بسيار جالب بود؛ يعني همانطور 
كه در دنيا انتخابات آزاد وجود دارد، احزاب رقابت مي كنند و آزادانه 
به بحث و معرفــي كانديداي خود مي پردازنــد. بنابراين آنچه در 

انديشه ها و آراي امام مشهود است تأكيد 
بر جمهوريت نظام بود. به همين ترتيب در 

سال هاي نخست انقالب، همه  چيز از قانون اساسي گرفته تا مجلس 
و رياست جمهوري بر اساس آراي مردم و انتخابات شكل گرفت. 

مبنا و مشروعيت حاكميت در انديشه هاي امام 
انتخاب مردم بود

کاری کنیم مردم با  امید 
پای صندوق آرا  بیایند

دوچرخه سواري بين درياچه و جنگل
 شهردار تهران در مراسم افتتاح باغ راه آسمان و بهره برداری از پروژه های منطقه22:

 بايد چيتگر را به عنوان يكي از ريه هاي تنفسي تهران حفظ كنيم

 رئيس جمهور: همه در اظهارات خود از تعامل با دنيا 
صحبت می كنند و متوجه شده اند كه راه حل، مذاكره است
   مخالفان عملكرد دولت در برجام، FATF و فضاي مجازي در كارزار 

صفحه2تبليغات انتخاباتي، مواضع شان را اصالح كرده اند
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شهادت امام جعفر صادق ع و سالروز ارتحال معمار انقالب اسالمي، امام خميني ره را تسليت مي گوييم

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. 
فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را در جریان رویدادها، 

محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.
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تأسيس كتاب خانه ي »بهار« در روستاي ميان آباد

 در كوير كتاب، بهارانه اي روييد
گفت وگو با »ريحانه جعفري«، نويسنده و مترجم

 ادبيات، زباني بين المللي  است
گفت وگو با »كارلوس اندرس مورلي«، كارگردان

  ماجراي پيچيده ي يك جشن تولد

ضميمه ى امروز همشهرى، ويژه ى نوجوانان

در آســتانه فرارســيدن ۱۴خردادماه 
ســالروز رحلــت امام خمينــي)ره(، 
بنيانگذار انقالب اســالمي، مقامات و 
مديران وزارت امــور خارجه با حضور 
در مرقــد امام  بــا آرمان هاي ايشــان 
تجديد بيعت كردند. بعد از اين مراسم 
و در آســتانه ســي ودومين ســالگرد 
ارتحال ملكوتــي امام خمينــي)ره(، 
مركز مطالعات سياســي و بين المللي 
وزارت امور خارجه نشســت تخصصي 
بين المللي پيرامون انديشــه سياسي 
حضرت امــام)ره( را به صورت مجازي 

برگزار كرد.
در اين همايش بين المللي سيدحسن 
خميني و محمدجواد ظريف و جمعي از 
مقامات ارشد سياسي داخلي و همچنين 
انديشمندان و شخصيت هاي برجسته 
فكــري از انديشــكده هاي داخلــي و 
بين المللي درخصوص امام خميني)ره( 
و تحــوالت جهان معاصــر و همچنين 
فرصت و چالش هــاي پيش روي جهان 

اسالم سخنراني كردند.

يادگار امام: امام دين را از دريچه نگاه 
مردم معرفي كردند

نــوه بنيانگذار جمهوري اســالمي در 

آغاز اين مراســم با تأكيد بر اينكه »در 
سياست خارجي، يكي از شروط مهم، 
انصاف است«، در تقدير از محمدجواد 
ظريف گفت: بايد شهادت داد برادرمان 
جناب آقاي دكترظريف هم به اصول و 

قواعد سياست و هم به توانايي شخصي 
از جهت شناخت، درايت امانت و تقواي 
الزم مجهز بود. ظلم به ايشان، ظلم به 
شخص ايشان نيست، بلكه ظلم به نگاه 
كارشناسي در دستگاه سياست خارجي 
اســت. وي ادامه داد: من مطمئنم كه 
آيندگان بيش از كســاني كــه امروز 
هستند از برادرمان ظريف ياد خواهند 
كرد و نام او را به بزرگي بر زبان خواهند 

آورد.
يادگار امــام تأكيد كرد: پيــام بزرگ 
انقــالب اســالمي ايران بازگشــت به 
دين اســت اما نه دين طالباني؛ ديني 
كه مــردم در آن نقش اصلــي دارند؛ 
بازگشت به »جمهوري اسالمي است«، 
نه »حكومت اســالمي«؛ و اين پيام تا 
اعماق دل هاي هر منطقه اي رفته است.

به گزارش جماران، سيدحسن خميني 
ادامه داد: نقطه افتراق بزرگ انديشــه 
امام و آنچه بعدهــا در يكي از رگه هاي 
باطل دين گرايي مثل داعش و طالبان و 
القاعده ديديد، توجه به عنصر »مردم« 
اســت. امام پيــروزي را از هر طريقي 
نمي پذيــرد؛ وقتي انقالب اســالمي 
آغاز مي شــود، امام با ترور حتي ترور 
سردمداران رژيم ســلطنتي مخالفت 

مي كند. با كودتا مخالفت مي كند. راه 
امام بازگشــت به دين اما از راه قلوب 
مردم اســت. اتفاقا همين است كه او را 

جاودانه كرده است.
سيدحســن خميني بيان كرد: روزي 
كه لبنان درگير جنگ هاي داخلي شد، 
اســرائيل حمله كرد و تا بيروت پيش 
آمد، گروهي از ايران افرادي را مسلحانه 
فرستادند به جنگ لبنان تا مبارزه كنند. 
صحبت امام اين اســت كه اين توطئه 
است و پيروزي مردم لبنان بايد به دست 
خــود مردمش اتفاق بيفتــد؛ پيروزي 
مردم فلسطين بايد به دست خود مردم 
فلسطين اتفاق بيفتد؛ ما همراهيم ولي 

اصل، مردم خود آن منطقه هستند.
او افــزود: تعبير امام اين بــود كه اين 
توطئــه اســت »راه قــدس از كربال 
مي گذرد«؛ پيام امام بازگشــت به دين 
در عرصه سياست جهاني است. عدالت 
و انصاف كه راجع به آنها سخن خواهم 
گفت. امام، دين را از دريچه نگاه مردم 
و از دريچــه پذيرش جان هــا و ارواح 

تك تك مردم معرفي مي كردند.
يادگار امــام ادامه داد: امــام به جنگ 
نيروهاي رژيم ستم شاهي نرفت. شعار 
ما اين بود كه »شــما اگر بــه ما گلوله 

مي دهيد مــا به شــما گل مي دهيم«. 
از درون پادگان ها، ســربازها دل هاي 
خود را بــا مردم گره زدنــد. وي گفت: 
پيروزي هايي كه منصفانه به دست نيايد، 
زمينه جنگ دائمي است. صلحي كه در 
اثر زور پديد آيد، آغاز جنگ بعدي است.

او بيان كرد: امــروز هم اگر مي خواهيم 
همه منازعات به پايان برسد، شرطش 
انصاف است. هيچ وقت انقالب اسالمي 
به رهبري امام و بعد رهبري مقام معظم 
رهبري، چيزي بيش از آن نخواسته كه 
حق او را به رسميت بشناسند و حق او 

را پايمال نكنند.

ظريف: حمايت مــردم بزرگ ترين 
سرمايه ماست

در ادامه اين مراسم محمدجواد ظريف 
با تأكيد بر نقش انقالب اسالمي ايران 
در تحول نظــام بين الملــل، تصريح 
كرد كه انقالب اســالمي ايــران و امام 
راحــل)ره( به خوبي نشــان دادند كه 
قدرت مادي، تنها مولفه  تشكيل دهنده 
قدرت در جهان نيســت و ايــن اراده 
مردمي و نيــروي اتكا بر مردم اســت 
كه مي تواند در نظام بين الملل نقشــي 

سرنوشت ساز ايفا كند.

وزير امور خارجــه يادآور شــد: پيام 
امام خمينــي)ره(، همانا پيــام باور به 
مردم و اين عقيده بود كه مســئوالن، 
خدمتگزاران مردم هستند. از اين روست 
كه امــام خمينــي)ره( بــه صراحت 
مي فرمــود آنچه بــه ما مشــروعيت 
مي دهد، اين است كه قلب و فكر مردم 

با ما همراه است.
ظريف بــا بيــان اينكــه امــروز هم 
جنبش هــاي اســالمي با ســرلوحه 
قراردادن اين پيام و با باور به توان مردم 
مي تواننــد به پيروزي برســند، گفت: 
اطمينان از اينكه مــردم از ما حمايت 
مي كنند، بزرگ ترين سرمايه ماست و 
اگر اين ســرمايه از دست برود، توان ما 
نيز از دســت مي رود؛ چراكه در جهان 
امروز، اين سرمايه است كه سرنوشت و 
آينده را تعيين مي كند و قدرت مادي 

به تنهايي سرنوشت ساز نيست.
او در پايان با بيان اينكــه واقعياتي كه 
انقالب اســالمي در عرصه بين الملل 
رقم زده، سرنوشت ما را تعيين مي كند، 
گفت: تمام تحوالتي كه به جايگاه ممتاز 
انقالب اســالمي منجر شد، يادآور اين 
پيام الهي است كه قدرت پرودگار فوق 

همه قدرت هاست.

گاماول
باهزارامید

در مرحله انتخابی جام حهانی 
فوتبال، ساعت۱9 امروز،  ايران و 
هنگ كنگ به مصاف هم مي روند 

آخرين اخبار درباره حادثه 
 پااليشگاه تهران را در

 hamshahrionline.ir 
بخوانيد

ماجرای
آتشسوزی

پاالیشگاهتهران

 اسكوچيچ: 
زمين اينجا مناسب نيست 

اما به بازيكنانم باور دارم

 طارمي: 
مي خواهيم درهر 4بازی 

پيروز شويم

 سوگ آنالين 
در سالگرد ارتحال 

امام خميني)ره(
مراســم بزرگداشت ســي و دومين 
ســالگرد ارتحال ملكوتي بنيانگذار 
جمهوري اســالمي به دليل شرايط 
كرونايي به صورت آناليــن برگزار 

مي شود. 
بــه گــزارش همشــهري، معاون 
اجتماعــي و فرهنگــي شــهردار 
تهــران در تشــريح برنامه هــاي 
۱۴خــرداد گفت: »امســال چون 
ســال گذشــته با توجه به شرايط 
كرونايي و الزام رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي و براســاس ابالغ ستاد 
مركزي بزرگداشــت حضرت امام 
خميني )ره(، مقرر شده است مراسم 
بزرگداشــت ارتحال بدون حضور 
جمعيت و به صــورت آنالين برگزار 

شود.« 
محمدرضا جوادي يگانه با اشاره به 
اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده 
عنوان كــرد: » امــام )ره( و اميد به 
آينــده، گفتمان امام صــادق)ع( و 
رهبركبير انقــالب)ره( در احياي 
هويت اسالمي، امام خميني)ره( و 
عدالت اجتماعي، امام )ره( و مردم، 
رفتارشناســي سياســي امام )ره(، 
اخالق و كرامت انساني از منظر امام 
خميني)ره(، اخــالق و رفتار فردي 
امــام)ره(، امام)ره(؛ خودســازي و 
عبادت، امام )ره(، خانواده و ســبك 
زندگي و امام )ره( و ساده زيســتي، 
محورهاي برنامه هــاي پيش بيني 

شده هستند.«

آتش سوزي مهيب در خط لوله عبور 
گازوئيل تصفيه نشــده در پااليشگاه 
تهــران، باعــث انتشــار دود غليظ 
در آســمان جنوب پايتخت شد.  به 
گزارش همشــهري، اين حادثه عصر 
ديروز رخ داد و تيم هاي امدادي استان 
تهران را به حالت آماده باش درآورد. 
اسماعيل نجار، رئيس ستاد مديريت 
بحران كشــور گفت: آتش سوزي در 
بخشــي از پااليشــگاه كه به بخش 
خصوصي واگذار شــده بود، رخ داد. 
اين حادثه در خط لوله عبور گازوئيل 
تصفيه نشده رقم خورد و آتش گرفتن 
گازوئيل باعث انتشــار دود غليظ در 
آسمان تهران شد و ظاهرا حادثه خطر 
جدي بــه دنبال نداشــته و تيم هاي 
امدادي با خنك نگهداشــتن اطراف 
محل حادثه هستند از سرايت آن به 
اطراف جلوگيري كردند. به گفته وي، 
بررسي ها براي مشخص شدن ابعاد آن 
ادامه دارد.   مدير كل بحران استانداری 
تهران نيز علت حادثه را آتش سوزي 
يكی از خطوط لولــه ارتباطی داخل 
پااليشــگاه تهران دانســت و اعالم 
كرد همه دســتگاه های امداد رسان 
و خدماتی به صحنه اعزام شــده اند و 
تا اين لحظه)شــامگاه ديروز( تلفاتی 

گزارش نشده است.

سيدحسن خميني: توجه امام به مردم، او را جاودانه كرد
كنفرانس بين المللي مجازي گفتمان سياسي از ديدگاه امام خميني)ره( با حضور ظريف و يادگار امام برگزارشد
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محسن تواليي
خبرنگار

به نظر مي رسد واقعيت هاي مديريتي، نامزدهاي متعدد 
جريان اصولگرا در ايــن دوره از انتخابات را مجاب به 
اصالح سنگر به سنگر مواضع پيش ساخته قبلي شان 
مقابل دولت حســن روحاني كرده اســت. مخالفان 
عملكرد دولت تدبير و اميد در حوزه سياست خارجي، 
مطالبات شــهروندي و حتي اقتصادي در شــعارهاي 
انتخابــات رياســت جمهوري1400، برخالف مواضع 
قبلي شان، نظراتشــان را همســو با خواست و سليقه 
اكثريت مردم تنظيم مي كنند و برخالف روند گذشته 
كمتر ساز مخالفت با روند عملكردي دولت را مي زنند. 
به تعبيري مي تــوان گفت واقعيت هاي كشــورداري 
از مخالفان سرســخت ديروز برجــام و اف اي تي اف 
نامزدهايي با ديدگاه هاي متفاوت از گذشته شان ساخته 
اســت.  در همين فضا هم هســت كه 5نامزد جريان 
اصولگرا)سعيد جليلي، ابراهيم رئيسي، محسن رضايي، 
اميرحسين قاضي زاده هاشــمي و عليرضا زاكاني( در 
رقابت هاي رياست جمهوري سيزدهم برخالف مواضع 
قبلي شان بدون استثنا مخالفت با ضرورت احياي برجام 
و آثار آن در منافع ملي را كنار گذاشته اند. ديگر خبري 
از دوقطبي سازي هفته هاي قبل حول سياست خارجي 
نيســت و ديدگاه ها همه به ايجاد راهكار براي تعامل 

سازنده با دنيا ختم مي شود.
گويي همه ۷نامزد انتخابات رياست جمهوري سيزدهم 
)5كانديداي مذكور به همراه 2 كانديداي مستقل اين 
عرصه عبدالناصر همتي و محسن مهر عليزاده(نسبت 
به بازگشت ناپذير بودن رويكرد هاي ديپلماسي دولت 
تدبير و اميد توجيه هســتند و حتي برخي نامزدهاي 
اصولگرا در رفع ساير موانع مبادالت خارجي ايران نيز 

پيشقدم شده اند. 
چنان كه محســن رضايــي، دبير مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام با كنار گذاشــتن رويكردهاي مخالف 
و ابهام آميــز خــود در مســئله پيوســتن ايــران به 
كنوانسيون هاي مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي 
 و مبارزه با تامين مالي تروريســم موســوم به پالرمو و

 سي اف تي گفته اگر رئيس جمهور شود، تصويب لوايح 
FATF را به سرانجام مي رساند. 

دولت و كارشناسان سياســي و اقتصادي طي 2سال 
توقف اين لوايح نسبت به آثار ســوء آن بر معطل نگه 
داشتن اقتصاد كشور هشدار داده بودند. رضايي البته 
حل وفصل و تصويب اين لوايــح را به انتخاب خودش 
از ســوي مردم مشــروط كرده و گفته »اگر روي كار 

بيايم«،  موانع FATF را رفع مي كنــم؛ موضعي كه با 
واكنش سخنگوي دولت روبه رو شــد، علي ربيعي در 
نشســت ديروزش با خبرنگاران گفت: فصل انتخابات 
بركات زيادي دارد ازجمله اينكه برخي از افراد كه طي 
سال هاي اخير حتي حاضر نبودند كه فشار تحريم را در 
وضعيت اقتصادي كشور به رسميت بشناسند؛ سال ها 
با پذيرش كنوانسيون هاي FATF مخالفت مي كردند 
و يا با سياست هاي دولت در دفاع از آزادي هاي قانوني 
شــهروندان در فضاي مجازي مخالــف بودند، امروز 
پيشــگام تر از دولت دنبال رفع تحريم ها هستند و از 

گشايش در فضاي مجازي صحبت مي كنند.

پايان دوگانه سازي  ها در فصل رقابت 
به هر روي نامزدهاي انتخابات رياســت  جمهوري در 
نخســتين هفته تبليغات خود از دوگانه سازي 3سال 
اخير خود بر ســر تكيه به توانمنــدي داخل و روابط 
خارجي ســازنده ايران با دنيا نيز اجتناب ورزيده اند. 
اين در حالي اســت كه تا پيش از ايــن و در پي خروج 
دونالد ترامپ از توافق برجام در ســال۹۷ فشــارهاي 
اقتصادي سنگيني بر كشــور تحميل شد و به رغم اين 
مهم مخالفان دولت با دســتاويز قرار دادن اين فرصت 
مشكالت اقتصادي كشور را به گردن ضعف مديريتي 
دولت انداختند و اشاره اي به نقش و اثر گذاري تحريم ها 

نداشتند.
آنها در مواضــع انتخاباتي خودشــان در قامت نامزد 
رياســت جمهوري اين واقعيت را پذيرفتند كه اقتصاد 
كشــور با فرض روان بودن روابط خارجي و باز شدن 

روابط مالي ايران با دنيا محقق مي شود.
 سعيد جليلي شــاخص ترين چهره جريان مخالف با 
رويكردهــاي ديپلماتيك دولت حســن روحاني، در 
جريان رقابت هاي اين دوره اذعان داشــته با مذاكره 
مخالف نيست ولي براســاس روش او بايد كاري كنيم 
كه دشمنان به التماس بيفتند. ساير نامزدهاي جريان 
انقالبــي مواضع به مراتــب معتدل تــري در ارتباط با 

موضوع مذاكرات و احياي برجام داشته اند.
عليرضا زاكانــي، نماينــده قم درمجلــس يازدهم و 
يكــي از كانديداهــاي انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياست جمهوري هم كه بهمن ماه13۹۹ گذشته گفته 
بود: »برجام هم اكنون چون الشه متعفني است كه روي 
زمين قرار دارد كه بعضي بدون آنكه بخواهند اســباب 
تعفن را جبران كنند به سمت اين الشه مي روند«، در 
جريان تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري مي گويد: 
»همه اعضاي برجام بايد به تعهدات خود عمل كنند. 
بنده به دنبال اســتيفاي حقوق ملت ايــران در برجام 

هســتم و اين كار را حتماً انجام خواهم داد.« زاكاني با 
عقب  نشــيني از مواضع قبلي خود اذعان كرده »اصل 
انجام مذاكره يا عدم مذاكره در تشــخيص و اراده كل 
مسئوالن نظام است. شــوراي عالي امنيت ملي و رهبر 
معظم انقالب اين مسئله را تشخيص مي دهند.« ساير 
نامزدهاي اصولگــرا ازجمله اميرحســين قاضي  زاده 
هاشــمي نيز تأكيد كرده اند كه )ديگــر( برجام را به 

رسميت مي شناسند.
يكي ديگر از شــاخص ترين رويكردهاي دولت حسن 
روحاني تقويت ضريب نفوذ اينترنت و حق دسترسي 
بدون فيلتر مــردم به شــبكه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي بــود، او در پايان دوره خود موفــق به نهادينه 
شدن اين مطالبه شده است. نه تنها 5نامزد اصولگراي 
تأييد صالحيت شده، بلكه جمعيت ده ها نفره آنان در 
دوره ثبت نام ها از ماه ها قبل ديدگاه ها و مواضع سفت 
و سخت خود نسبت به فضاي مجازي را تعديل كردند. 
حضور آنان در شبكه هاي اجتماعي فيلتر شده عمال كار 
آنها را در تناقض با شعارهايشــان در دفاع از سياست 

فيلترينگ قرار مي داد. 
عزت اهلل ضرغامــي و ابوالحســن فيروزآبادي اعضاي 
شــوراي عالي فضاي مجازي در اين دوره ردصالحيت 
شدند ولي مخالفت شان با فيلترينگ بسترساز تاريخي 
تغيير رويكردهاي جريان انقالبي نســبت به مســائل 
فضاي مجازي شــد. نامزدهايي كه اساس رقابت هاي 
انتخاباتي شــان نقد عملكرد دولت اســت اكنون در 
شبكه هاي اجتماعي اصلي مورد استفاده مردم حضور 
دارنــد و تبليغــات انتخاباتي خود را از همين بســتر 
مديريت مي كنند. به هرروي اگرچه حسن روحاني در 
قامت رئيس دولت طي سال هاي گذشته بخش زيادي 
از توان اجرايي خود را صرف تعادل بخشــيدن به اين 
ديدگاه هاي ضربتي و تقابل جويانــه جريان رقيب در 
مواجهه با امور فوق كرد و دســتاورد زيادي در اين باره 
به دســت نياورد اما اكنون در پايان راهش و در فصل 
انتخابات شاهد اين همگرايي است؛ همگرايي با رنگ و 
بوي تبليغاتي كه حداقل اثري در پيشبرد برنامه هاي 

دولت او نخواهد داشت.
نامزدهــاي اصولگــراي انتخابات ســيزدهم در يك 
محاسبه منطقي هزينه تراشــي درباره اصول بديهي 
سياســتگذاري هاي عمومي در كشــور را به كناري 
نهاده اند و پيام جديــدي درباره ديدگاه هاي نوي خود 
نسبت به خواست و سليقه عموم مردم مخابره مي كنند. 
آيا درصورت پيروزي نهايي در 4سال آينده نيز موفق 
خواهند شــد بين خواســت جمهور مــردم و برخي 

ديدگاه هاي اقليتي تندرو سمت مردم را نگه دارند؟

 مخالفان عملكرد دولت در برجام، FATF و فضاي مجازي در كارزار تبليغات انتخاباتي مواضع شان را اصالح كرده اند

نامزدهاي رياست جمهوري و واقعيت هاي ميداني

رهبري

با نامزدها

 سخنراني تلويزيوني رهبر معظم انقالب
به مناسبت ۱۴خردادماه

سخنراني رهبر انقالب اسالمي در سالروز ارتحال امام خميني)ره( به 
صورت زنده و از طريق تلويزيون انجام خواهد شــد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي 14خردادماه به  مناسبت سي ودومين سالروز رحلت حضرت 
امام خميني )ره( با ملت ايران ســخن خواهند گفت. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، اين برنامه ساعت11 روز جمعه 
14خردادماه از شبكه هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران و سايت 
و صفحات KHAMENEI.IR در شبكه هاي اجتماعي به صورت زنده 
پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنيانگذار كبير انقالب اسالمي 
هر ســال با ســخنراني حضرت آيت اهلل خامنه اي در حرم مطهر امام 
خميني)ره( برگزار مي شد كه با توجه به دستورالعمل هاي بهداشتي 

ستاد ملي مبارزه با كرونا، امسال در حرم مطهر برگزار نمي شود.

از مذاكره نمي ترسيم
عليرضا زاكاني كه ديروز با حضور در محل سابق 
سفارت آمريكا، پاسخگوي سؤاالت دانشجويان 
دانشــگاه هاي تهران بود، گفت: اگر ماموريت 
مذاكره داشته باشيم، حتما مذاكره مي كنيم و 
از مذاكــره نمي ترســيم. وي افزود: مــن هم مذاكــره مي كنم. در 
شوراي عالي امنيت ملي در مورد مذاكرات تصميم گيري مي كنند. ما 

حتما اهل مذاكره هستيم./اعتمادآنالين

ظريف، وزيرامورخارجه من است
محســن مهرعليزاده، كانديــداي انتخابات 
رياست جمهوري  با بيان اينكه براي پيگيري 
اتفاقات ناگوار آبــان ۹8 كميته حقيقت ياب 
تشــكيل مي دهم، گفت: افتخار مي كنم كه 
اصالح طلب خطاب شوم و وزير خارجه دولت من محمد جوادظريف 

است./خبرآنالين

برنامه هايي براي مقابله با ساختارهاي فسادزا 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، ديگر كانديداي 
اصولگراي انتخابات رياست جمهوري 1400نيز 
گفت: براي مقابله با ساختارهاي فساد زا برنامه 
جدي داريم. او افزود: وقتي مجموعه سازوكارها 

مبتني بر عدالت و قانون شكل بگيرد، ضدفساد اتفاق مي افتد./ايرنا 

همراه با مردم هستم
سيدابراهيم رئيسي، ديگر كانديداي انتخابات 
رياســت جمهوري هم گفت: من بــه دور از 
جناح بازي ، سياسي بازي و روابط سياسي كه 
بعضاً بين جناح ها و گروه ها ست، تالش مي كنم 
همراه با مردم و در خدمت مردم باشــم و مردم هــم حتماً دولت را 

همراهي و ياري مي كنند./ايلنا

اصالح حكمراني اشتباه اقتصادي
عبدالناصر همتــي، كانديداي ديگر انتخابات 
رياست جمهوري كه به صورت مستقل وارد اين 
عرصه شده است نيز كه در برنامه راديو اقتصاد 
 ســخن مي گفت، گفت: احساس مي كنم اگر

 4 سال درسمت رياست جمهوري باشم، بتوانم اصالحات اقتصادي را 
انجام دهم./مهر

تشكيل سازمان بازرسي دولتي
محسن رضايي، كانديداي انتخابات پيش رو كه 
نمايندگي طيفي از اصولگرايان را برعهده دارد 
نيز با حضور درجمع فعاالن اقتصادي با بيان 
اينكه مهم ترين عامل ايجاد فساد، اختيارات 
بي حد و حصر دولت در اقتصاد است، افزود: سازمان بازرسي دولتي در 

دولت ما ايجاد مي شود./ صداوسيما

شفاف سازي  جليلي درباره دولت سايه
ســعيد جليلي، ديگر كانديــداي اصولگراي 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
گفت:منظــور مــن از دولت ســايه، حزب و 
تشــكيالت نبود بلكه گفتماني بــود كه بايد 
فراگير شــود و اگر من در موضع رئيس جمهوري قــرار بگيرم؛ آحاد 

جامعه بايد سايه به سايه تحوالت كشور را پيگيري كنند./فارس

احياي برجام به دور ششــم 
كشيده شــد. ديروز آخرين ديپلماسی

نشست كميسيون مشترك 
برجام در دور پنجم برگزار شــد و بار ديگر 
هيأت هاي مذاكره كننده براي مشــورت به 
پايتخت هايشــان بازگشــتند؛ درحالي كه 
اميد هاي بسياري به اين دور از گفت وگوها 
بسته شده بود و سيدعباس عراقچي رئيس 
هيأت ايراني در وين هــم گفته بود كه دور 

پنجم مي تواند دور نهايي مذاكرات باشد.
ســخنان عراقچي اما يك اگر بزرگ داشت 
و آن »تصميم ســخت واشنگتن« براي لغو 

تحريم ها و بازگشت به برجام بود؛ تصميمي 
كه به نظر مي رسيد گرفته نشد و درحالي كه 
مذاكرات به محورهاي اختالفي رسيده بود 
دوباره وارد فضاي تنفس و مشورت شد. اين 
محور اختالفي كه ازجمله كليدي ترين موارد 
مذاكرات است احتماال خواسته ايران براي 
لغو همه تحريم هاي اعمال شــده در دوران 
دونالد ترامپ در مقابل آمادگي آمريكا براي 

لغو تحريم هاي مغاير با برجام است.
با اين همه رئيس جمهوري نيز بار ديگر وعده 
داده كه »مسائل اصلي ما با آمريكايي ها در 
مذاكرات حل و فصل شده و حاال چند مسئله 

فرعي باقي مانده كه آنها را هم با مذاكره به 
نتيجه مي رسانيم«.

ايران: اختالف ها حل ناشدني نيست
اخبــار معــاون وزيرخارجه ايــران از وين 
 همچنــان اميدواركننده به نظر مي رســد.
 به گزارش ايسنا، عراقچي گفته: »اختالقات 
به نقطه اي رسيده كه همه معتقدند اينطور 
نيست كه حل ناشدني باشد اما جزئيات مهم 
اســت و مواضع قطعي ما مهم است كه بايد 

رعايت شود.« 
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه در وين 
نيز در توييتي  نوشت: »ما به معناي واقعي 
شاهد پيشــرفت مداومي در مذاكرات وين 
درباره برجام هستيم. ما اين حقيقت آشكار را 
تشخيص مي دهيم اما همواره در ارزيابي هاي 
خود نيز محتاط هستيم؛ تا زماني  كه بر سر 
تمام مسائل توافق نشود، هيچ  توافق ]نهايي[ 

حاصل نمي شــود.« نماينده روسيه تأكيد 
كرد كه طرفيــن »به ايــن مرحله نزديك 
شده اند« اما »ممكن است به زمان بيشتري 

نياز باشد«.

همه طرف ها مصمم هستند
اروپايي ها هم كه تا اينجا نقش ميانجي ايران 
و آمريكا در مذاكرات را ايفا كردند، از ادامه 
مذاكرات تا حصول نتيجه صحبت مي كنند. 
پيتر استانو، ســخنگوي سرويس سياست 
خارجــي اتحاديــه اروپا با تأييد ســخنان 
عراقچي گفت: »برخي از مســائل دشوار و 
سخت هنوز باقي مانده اما ما راهمان را براي 
كسب هدف نهايي يعني اجراي كامل توافق 
هسته اي سال2015 توسط همه طرف ها و 

امضاكنندگان ادامه خواهيم داد.«
دور ششــم مذاكــرات بر اســاس تصميم 
كشورها هفته آينده در وين برگزار می شود.

از زماني كه رقابت هــاي انتخاباتي بر 
فضاي سياســت داخلي كشور سايه دولت

انداخته است، بحث مشاركت مردمي 
در انتخابات و ضرورت حداكثري بودن حضور مردم 
پاي صندوق هاي رأي، به جــزء الينفك نطق هاي 
رئيس جمهوري در نشســت هاي هيأت دولت بدل 
شده اســت؛ آنچنان كه در نشست هاي اخير هيأت 
دولــت، حســن روحانــي يكــي بعــد از ديگري 
نامه نگاري اش به رهبر معظم انقالب در ضرورت فراهم 
شدن اين بستر و پس از آن نامه اش به شوراي نگهبان 
براي ارائه توضيح در مورد چگونگي احراز صالحيت 
انتخابــات  دوره  ســيزدهمين  داوطلبــان 

رياست جمهوري را خبري كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياست جمهوري ، 
روحاني ديروز هم در همين فضا بــا دفاع تمام قد از 
ضرورت مشــاركت حداكثري در انتخابات پيش رو 
و برشــمردن ضرورت ها و اهميت ايــن امر، مردم و 
جريان هاي سياسي را مخاطب حرف هايش قرار داد 
و خواستار درنظر گرفتن اين مهم در آستانه انتخابات 
28خرداد شد. روحاني ديروز در جمع اعضاي هيأت 
دولتش با اشاره به مناســبت هاي خردادماه گفت: 
13و14و15خرداد روزهاي بســيار مهــم در تاريخ 
انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران است. 
13خرداد همان روزي اســت كه امام آن سخنراني 
معروف را عصر روز عاشــورا در مدرسه فيضيه ايراد 
كردند. روز عاشورا در ســال42 روز 13خرداد بود و 
ســخنراني معروف امام موج بزرگي در سراسر ايران 

به وجود آورد.
وي با بيان اينكه اســاس تفكرات امــام در نهضت 
اسالمي و در انقالب اسالمي بر مبناي مردم بود، گفت: 
امام خميني آگاهي مردم را نخســتين ركن اساسي 
براي نهضت و انقالب و آماده شدن مردم براي حركت 
عمومي و ســپس قيام همگاني را مســير و حركت 

نهضت اسالمي تا رسيدن به پيروزي مي دانستند.

صندوق رأي نتيجه و دستاورد مهم انقالب است
رئيس دولت تدبير و اميد ادامه داد: امام)ره( از آغاز 
نهضت خود را با مردم شــروع و آنها را بيدار كرد و به 
حركت درآورد. ايشان با مردم اين نهضت و انقالب را 
پيش برد و  هدايت كرد، اما گره ها با دست مردم باز 
شد. شما ببينيد كدام انقالب در تاريخ هست كه بعد 

از 4۷روز از پيروزي، مردم پاي صندوق آرا بيايند.
وي ادامه داد: يكي از ثمرات مهم نهضت مشــروطه 
و انقالب مشــروطه، همين صندوق و انتخابات بود. 
مردم پاي صندوق بيايند، انتخابات انجام دهند، ما 
 نبايد از امــام )ره( فاصله بگيريم، بايــد روزبه روز به

 امام )ره( نزديك شويم. نبايد بگذاريم خدايي ناكرده 
سير قهقرايي اتفاق بيفتد.

بعضي ها از كلمه همه پرسي خوششان نمي آيد
روحاني در ادامه گفت: البته آن زمان خيلي ها مخالف 
بودند و مي گفتند االن كه موقع انتخابات، همه پرسي 
و رأي گيري نيست. 22بهمن5۷ انقالب پيروز شد، 
10فروردين ســال58 يعني 4۷ روز بعد از انقالب، 

مردم پاي صنــدوق آرا رفتنــد. 10 و 11 فروردين 
همه پرسي در سراسر كشــور انجام شد. وي تصريح 
كرد: حاال بعضي ها از كلمه همه پرســي خوششان 
نمي آيد. اســاس نهضت و نظام ما از همه پرسي آغاز 

شده و با همه پرسي بود.

به موقع حرف هايي را كه بايد گفته شود، مي گويم
روحاني با اشاره به 5دوره حضور مردم پاي صندوق 
آرا، گفت: نكند از روي ناداني فردي بگويد كه مهم 
نيســت كم بيايند رأي دهند يا زيــاد رأي دهند؛ 
صندوق و انتخابات مهم ترين مســئله ماست. همه 
ما بايد كاري كنيم كه مردم با راحتي و اميد و نشاط 
پاي صندوق آرا به اصلح رأي دهند؛ نه اصلح از لحاظ 
فردي، بلكه از لحاظ برنامه و استراتژي اصلح باشد. 
بايد بهترين فرد بيايد و اين بار مسئوليت سنگين 
را بر دوش بگيرد و كار را پيش ببرد. روحاني يادآور 
شد: نمي خواهم نطق خداحافظي انجام دهم. خدا 
توفيق دهد،2ماه ديگر در خدمت مردم هســتيم و 
به موقع حرف هايي را كه بايد گفته شود، مي گويم. 
اگر دولت قوي با پشتوانه آراي قوي مردم، با شعار 
و استراتژي روشــن با جهان در اين كشور روي كار 
نبود، گذراندن 3سال و نيم جنگ تمام عيار اقتصادي 
به مراتب ســخت تر از آن بود كه گذشت؛ البته االن 

هم سخت است.

خدا را شكر مذاكره را قبول كرديد
رئيس جمهوري گفت: تدبير ايــن دولت كاري كرد 

كه ترامپ نتوانســت خود را از انزوا و تنهايي نجات 
دهد. ترامپ از برجام خارج شد، اما تنها ماند و جز 
رژيم صهيونيســتي و يكي از كشــورهاي مرتجع 
كســي كنارش نيامد. وي گفت: چــرا اينها گفته 
نمي شــود؟ چرا نمي گوينــد در تاريــخ ايران اين 
پيروزي هاي ملت بزرگ ايران و شكســت آمريكا 
كم نظير بوده اســت؟ البته ما االن مي گوييم كه به 
يك نقاط خوبي بعد از اين 8ســال رسيده ايم. همه 
امروز به تعامل سازنده افتخار مي كنند و هيچ كس 
 نيســت كه بگويد تعامل ســازنده خوب نيســت. 
هيچ كس از تقابل با دنيا استقبال نمي كند و همه از 
مذاكره بحث مي كنند؛ هرچند بعضي ها مي گويند ما 
بياييم بهتر مذاكره مي كنيم، اما خدا را شكر مذاكره 
را قبول كرديد. شما تشريف بياوريد. مهم اين بود 
بفهميد كه راه مذاكره و تعامل با جهان اســت كه 

الحمدهلل در اين 8سال فهميديد.

ما كارمان را تمام كرده ايم
وي بــا بيان اينكــه پيــروزي در برجــام مجاني 
به دســت نيامد و بهاي ســنگيني پرداخت شد و 
دولت قدم به قدم در كنار مــردم تدبير كرد، افزود: 
آمريكايي ها ديدند كه نمي شود ايران را شكست داد. 
امروز نيز شاهد حل و فصل مسائل اصلي با آمريكا 
هستيم. رئيس جمهور گفت: اين دولت كار تفاهم را 
انجام داده و به همين دليل فعل ماضي به كار مي برم؛ 
فعل مضارع نداريم. ما كارمان را انجام داده ايم و تمام 
كرديم. به قولي كه درباره رفــع تحريم ها به ملت 
ايران داديم، وفادار مانديم؛ يك بار در ســال۹4 و 
يك بار در سال1400 تحريم را شكستيم و كارمان 

را انجام داديم.

رئيس جمهور: حرف هايم را به موقع مي گويم؛ بهترين فرد از نظر برنامه را انتخاب كنيد

دفاع روحاني از مشاركت حداكثري

باالخــره زمــان قطعــي مناظره هــاي 
كانديداهــاي انتخابات رياســت جمهوري 
اعالم شــد.بر اســاس اعــالم خبرگزاري 
صداوسيما، پيرو مصوبه جديد كميسيون 
ســيزدهمين  نامزدهــاي  تبليغــات 
دوره انتخابــات رياســت جمهوري  زمان 
مناظره هــاي مذكور براي روزهاي شــنبه 
15خرداد، سه شــنبه 18خرداد و شــنبه 
22خرداد تعيين مي شــود. پيــش از اين، 
قرار بود مناظره هاي انتخاباتي دوشنبه 1۷، 
جمعه 21 و سه شنبه 25خرداد برگزار شود؛ 
يعني درست همان روزها و ساعت هايي كه 
تيم ملي فوتبال براي مســابقات مقدماتي 
جام جهاني 2022 قطر بــه ميدان مي رود. 
منتقدان، اين ايراد را به كميسيون تبليغات 
نامزدها وارد مي دانند كه چرا از ابتدا چنين 
رويدادي را براي برنامه ريزي در نظر نگرفته 

بود.
15روز ديگــر تــا برگزاري ســيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهوري فرصت باقي 
اســت؛ فرصتي كه اين روزها ۷كانديداي 
احراز صالحيت شده از سوي شوراي نگهبان 
درحال استفاده از آن براي معرفي برنامه ها 
و بيان دغدغه هاي اقتصادي – سياسي خود 
هستند. برنامه هاي تبليغاتي كانديداها در 
روزهاي اخير بيش از پيش شــتاب گرفته 
و در روزهاي آينده و با برگزاري نخســتين 
برنامه مناظره در روز شــنبه، 15خرداد به 
اوج مي رسد، اما اين درحالي است كه به نظر 
مي رسد جامعه هنوز از فضاي سرد انتخاباتي 
عبور نكرده و كانديداها راه ســختي براي 
جلب اعتماد مردم و كشــاندن آنان به پاي 
صندوق هاي رأي دارند؛ موضوعي كه نتايج 
نظرســنجي هاي جديدي كه منتشر شده 

است، برآن صحه مي گذارد.

آخرين آمارها از تمايل مردم  به شركت 
در انتخابات

نتايج نظرســنجي موج هشــتم ايسپا كه 
ديروز منتشر شد، گوياي اين نكته است كه 
34/1درصد مخاطبان اعالم كرده اند قطعا 
در انتخابات شركت خواهند كرد؛ عددي كه 
در نظرســنجي موج هفتم )در بازه زماني5 
و6 خردادماه( 3۷/۷درصد بود. اين موضوع 

نشان مي دهد از هفته گذشته تاكنون ميزان 
تمايل پاســخگويان به نظرســنجي براي 
شركت در انتخابات پيش رو حدود 3درصد 

كاهش يافته است.
همچنيــن براســاس نظرســنجي جديد 
ايســپا كه بازه زماني ۹ تا 11خردادماه را 
دربر مي گيــرد، ۷/8درصد پاســخگويان 
اعــالم كرده اند كــه به احتمــال زياد در 
انتخابات28خردادمــاه شــركت خواهند 
كرد؛ عــددي كه نســبت به نظرســنجي 
قبلي)۷/۷درصد( تفاوت محسوسي را نشان 
نمي دهد. در ادامــه 16/3درصد مخاطبان 
نيز اظهاركرده اند كه هنوز تصميمي براي 
حضــور در پاي صنــدوق رأي نگرفته اند و 
8/۹درصد نيز جــواب داده اند كه احتمال 
كمي دارد كه رأي دهند. اين درحالي است 
كه 32/4درصد هم اعــالم كرده اند كه به 
هيچ وجــه در انتخابات پيش رو شــركت 

نخواهند كرد.
 در بــرآورد ميــزان واقعي مشــاركت در 
انتخابــات، متغيرهاي متعــددي ازجمله 
تعداد افرادي كه با پرسشــگران همكاري 
نمي كنند و نسبت تقريبي مشاركت كساني 
كه گفته اند احتماال در انتخابات شــركت 
خواهند كرد، مؤثر اســت. بر اين اســاس 
نظرســنجي موج هشتم ايســپا كه جامعه 
 آمــاري 5هــزار و 15۹نفري افــراد باالي
 18 سال كل كشور را دربر مي گيرد و از ۹تا 
11خردادماه با مصاحبه حضور در ميادين 
و معابر شهرها و روستاها انجام شده، نشان 
مي دهد بــرآورد ميزان مشــاركت در اين 
تاريخ حدود 3۷درصد است.  نتايج حاصل از 
اين نظرسنجي نشان مي دهد ميزان تمايل 
جامعه هدف بــراي شــركت در انتخابات 
رياســت جمهوري در يكي، دو هفته اخير 

در مجموع تغيير محسوسي نداشته است.
برهميــن اســاس آمارهــاي تازه تريــن 
نظرســنجي ايســپا نشــان مي دهد فقط 
5۹درصــد از افــرادي كه مخاطــب اين 
نظرسنجي بوده و اعالم كرده اند در انتخابات 
شركت مي كنند، كانديداي موردنظر خود را 
براي رأي دادن انتخاب كرده اند و 41درصد 
ديگر هنوز به نتيجه قطعــي دراين زمينه 

نرسيده اند.

عراقچي: اختالفات حل ناشدني نيست اما جزئيات مهم است و 
مواضع قطعي ما بايد رعايت شود

احياي برجام در راند ششم مذاكرات 

۱5خرداد نخستين مناظره انتخاباتي 
برگزار مي شود

 مبنا و مشروعيت حاكميت 
در انديشه هاي امام، انتخاب مردم بود 
در آن ايام اســاس كار، دعوت به مشاركت فعال 
مردم در انتخابات بــود و از هر چه بــر اين مهم 
سايه مي انداخت جلوگيري مي شــد؛ چراكه امام نيز مالحظات و دقت 
بسياري در اين  باره داشتند. حساســيت امام بر حضور حداكثري مردم 
در انتخابات تا حدي بود كه گاهي به اشــخاص و نهادهايي كه در قم يا 
ديگر نقاط، نگاه قيم  مآبانه به مردم داشتند تندي مي كردند. به  طور مثال 
ايشان به جامعه مدرسين در همين زمينه هشــدار داده بودند. البته در 
زمان حيات ايشــان نيز برخي مخالف اين نگاه امام بودند. مخالفان اين 
ديدگاه امام جمهوريت و آراي مردم را قبول نداشتند و آن را مغاير با اسالم 
مي دانستند و طرفدار جمهوري مشروعه بودند. نكته ديگر اينجاست كه 
امام باور داشت كه مشــروعيت نظام از آراي مردم سرچشمه مي گيرد. 
بعدها تقسيم بندي هايي با عنوان مقبوليت و مشروعيت انجام شد كه در 
انديشه هاي امام جايگاهي نداشت.  هر نظام زماني مي تواند رسما به عنوان 
نظام تلقي شــود كه مردم آن را انتخاب كرده باشــند. وقتي امام اشاره 
داشتند كه شكل نظام شبيه »جمهوري هاي رايج دنيا«ست، مقصود اين 
بود كه ما سراغ متن روايت ها نخواهيم رفت؛ چراكه به  طور مثال تفكيك 
قوا در شرع وجود ندارد و شكل حكومت، امري عرفي است. يقينا امام به 
اين مسئله اعتقاد داشت و مشروعيت و مقبوليت را يكي و از سوي مردم 
مي دانستند؛ موضوعي كه بارها بر آن تأكيد كرد و در كالم و آثار مكتوب 

ايشان نيز مشخص و مشهود است.

ادامه از 
صفحه اول
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سبكزندگيدوچرخهمحور

 تردد با دوچرخه در زندگي روزمره، فعاليت 
غريبي براي مردمان اين سرزمين نيست، اما 
طي دهه هاي اخير به خاطر توسعه گسترده 
شهرها و سرعت زندگي خودرومحورمان دوچرخه به حاشيه رانده شده 
و كاركرد خود را به عنوان وسيله  نقليه از دســت داده و به وسيله اي براي 
تفريح و سرگرمي در روزهاي تعطيل و فضاهايي مانند پارك ها و پيست ها 
يا طبيعت تغيير ماهيت داده است. با همه گيري و شيوع ويروس كرونا در 
سراسر جهان، اتفاقي افتاد كه هيچ كس به اين شكل انتظار آن را نمي كشيد. 
شــهروندان زيادي تمايل به خريد دوچرخه پيدا كردند يا دوچرخه هاي 
خود را از انبار به قصد تردد بيرون آوردند. همين موضوع از يكسو و توسعه 
مسيرهاي دوچرخه سواري از سوي ديگر در برخي شهرهاي  كشور به ويژه 
تهران سبب شــد تا در ترافيك صبحگاهي و عصرگاهي، شاهد حضور 
دوچرخه سواران رنگارنگي باشيم كه مسير خانه تا محل كار را با لباس هاي 
رســمي اداري طي مي كنند. اين انتخاب شهروندان براي در امان ماندن 
از انتقال ويروس كرونا در حمل ونقل عمومي پيامدهاي متعددي داشته 
است؛ قيمت دوچرخه افزايش يافت و به نسبت آن، سرقت دوچرخه نيز 
رشد داشت. رفتار ترافيكي رانندگان و موتورسيكلت سواران نيز تغيير كرد و 
حاال در مسير روزمره  ترددشان دوچرخه سواراني را مي بينند كه براي عبور 
و مرور ايمن به فضاي كافي و آرامش در خيابان نياز دارند و به احترام آنان، 
فاصله جانبي بيشتري را رعايت مي كنند و در عبور از تقاطع ها احتياط 

بيشتري به خرج مي دهند.
از ابعاد تغييرات ايجاد شده، اگر به درستي استفاده شود، مي تواند فراتر رود؛ 
مثال بعد از زمستان و با مناسب شدن هوا براي ركاب زدن در شهر، گروه هاي 
دوستانه بيشتري با دوچرخه در شهر زمان خود را سپري مي كنند و اين 
اتفاق مي تواند نگرش كسب وكارهاي كوچك و خرده فروشي در فروش را 
تحت تأثير قرار دهد؛ به طور مثال، اگر صنف آبميوه، بستني و كافي شاپ 
كه با گرماي هوا مشــتريان افزون تري در فضاي بــاز و پياده روها دارند، 
امكانات ســاده اي براي پارك دوچرخه در حاشيه پياده روها با همكاري 
شهرداري فراهم كنند و همزمان نوشيدني هاي سالم و مناسب فصل گرما 
براي اين گروه ارائه دهند، ركود فروش گذشته را بهتر مي توانند مديريت 
كنند و دوچرخه سواران زيادي با آسودگي خيال از پارك امن دوچرخه و 
كيفيت نوشيدني موردنياز در گرما، در طول مسير ركاب زدنشان به سمت 
آنها متمايل مي شوند؛ تا جايي كه شايد كم كم خاطره آزار دهنده ترافيك 
سنگين اطراف آبميوه فروشي ها به تجمع رنگارنگ و آرام دوچرخه سواران و 
توليد نوشيدني هاي سالم تر تبديل شود. اين مثال، نمونه اي هر چند كوچك 
اما مؤثر در تغيير ظاهر شهر و امكانات آن با كمك صاحبان كسب وكارها 
براي رونق دوباره فعاليت هاي فيزيكي و در عين حال ســالمت عمومي 
جامعه است. ماندگار كردن سبك زندگي دوچرخه محور، نيازمند ورود 
بازيگران مؤثر و كوچكي است تا مقاصد جذاب سفر، فراي محل كار و خانه 
براي دوچرخه سواران در شهر شكل بگيرد و لذت ركاب زدن در شهر براي 

آنان مستدام شود.
به هرترتيب بهتر اســت به بهانه روز جهاني دوچرخه سواري و همزمان 
با شهرهايي كه به خاطر گراميداشــت اين روز، حتي تردد خودروها در 
حلقه هاي مركزي شــهر را ممنوع مي كنند، نيم نگاهي به سبك زندگي 
خودرومحور خود بيندازيم و براي فاصله گرفتن از وسايل نقليه اي كه بيشتر 
از سودشــان ضرر براي مان به ارمغان آورده اند، همت به خرج دهيم و در 
عوض تا جايي كه امكان دارد وسايل حمل ونقل پاك را جايگزين شان كنيم.

ريحانهوحيديان
شهروند دوچرخه سوار 

زينبزينالزاده
خبر نگار

دوچرخه سواري بين درياچه و جنگل
شهردار تهران در مراسم افتتاح باغ راه آسمان و بهره برداري از پروژه هاي منطقه 22: بايد چيتگر را به عنوان يكي از ريه هاي تنفسي تهران حفظ كنيم 

 چهارشنبه صبح؛ يك روز مانده 
به روز جهاني دوچرخه سواري، گزارش

پيست دوچرخه سواري درياچه 
چيتگر، زير آفتاب خرداد با حضور شــهردار 
تهران افتتاح شــد. اين مسير كه قبال مخروبه 
بود و در فاصله درياچه شهداي خليج فارس و 
جنگل چيتگر قرار دارد حاال بــا ايجاد محور 
پياده رو و  مســير دوچرخه ســواري »باغ راه 
آســمان« نام گرفتــه اســت. در همين روز 
72پروژه ديگر در سطح منطقه 22نيز با حضور 
شهردار تهران و رئيس و اعضاي شوراي شهر 
به بهره برداري رسيد. شهردار تهران در مراسم 
افتتاح اين مســير دوچرخه ســواري گفت: 
»مناطق ديگــر تهران در طول 200ســال و 
بعضي در 50سال گذشــته شكل گرفتند، اما 
منطقه 22به جهت توسعه جزو آخرين مناطق 
اســت كه در ابتداي انقالب خــارج از طرح 

25ساله شهر بود.« 
پيروز حناچي با بيان اينكه چيتگر، پرديسان، 
لويزان و عباس آباد ريه هاي تنفسي شهر تهران 
هســتند، افزود: »اين فرصتي بــود كه تمام 
نيازهاي تهران در منطقه 22 شكل بگيرد؛ زيرا 
توسعه مسكوني آخرين نياز اين منطقه است، 
اما امروز بارگذاري سنگيني در منطقه شكل 
گرفته كه در طرح تفصيلي ديده نشده است. 

مناطق مسكوني درحالي توسعه پيدا كرد كه 
زيرساخت ها متناسب با آن نبود.« 

او با اشــاره به اينكه ســطح آب زيرزميني در 
منطقه 22پايين اســت، ادامــه داد: »برنامه 
ما برداشت كمتر و اســتفاده بيشتر از پساب 
است. در بخش آب و فاضالب نيز منطقه 22 
از برنامه ها عقب افتاده است، اما با تفاهمنامه 
انجام شــده با آب و فاضــالب پروژه هاي اين 

حوزه امروز پيشرفت 30 درصدي دارد.«
شــهردار درباره نــكات موجــود در گزارش 
عملكرد ارائه شده در صحن شورا گفت: »قبال 
55درصد اعتبارات در بخش شــمالي شهر و 
45درصد در جنوب مصرف مي شد، ولي اكنون 
اين نسبت برعكس شده است. افتتاح خطوط 
مترو در جنوب شهر ازجمله اقدام هايي است 

كه مي توان به آن اشاره كرد.«
حناچي تأكيد كرد: »گزارش هاي تهيه شــده 
نشان مي دهد در اين دوره مديريت شهري ما 
30 درصد شهر را ارزان تر اداره كرديم و بيشتر 
انتصابات از داخل مجموعه شــهرداري بوده 
است. از شهرداران به جز يك نفر، بقيه مديراني 
هســتند كه قبال در همان منطقــه يا مناطق 
ديگر معاون بودند. اين شــرايط را مي شود با 
دوراني مقايسه كرد كه بازنشستگان نيروهاي 
مسلح بيشترين مســئوليت را در شهرداري 
داشتند. اين كار ايرادي ندارد، اما اميد ارتقا را 

از كاركنان مي گيرد.«
شهردار ادامه داد: »تالش كرديم به شعارهايي 

كه داديــم، عمل كنيم و يكــي از خروجي ها 
اين بود كه براي رسيدن به شهر پاك و بدون 
آلودگي، توسعه مترو و حمل ونقل عمومي را 

برنامه ريزي كرديم.« 

80درصدباغهاازبينرفتهاند
در بخش ديگري از اين مراسم كه به مناسبت 
بهره برداري از 72 پروژه منطقه 22 شهرداري 
تهران دريكي از نقاط مرتفــع جنگل  چيتگر 
برگزار شــد، رئيس كميته نظارت شــوراي 
اسالمي شــهر تهران گفت: »گزارش شهردار 
در جلسه شوراي شهر نشان داد كه مي توان به 

تغيير رويكرد جامه عمل پوشاند.«
افشين حبيب زاده با اشاره به موضوع تخريب 
 باغ ها گفت: »در دوره قبل شــوراي شهر در 
جلسات غيرعلني درباره باغ ها تصميم گيري 
مي شد، اما در اين دوره جلسات به صورت علني 
برگزار مي شود. نتيجه اينكه در دوره مديريت 
شهري پيشين تقريبا چهار پنجم باغ ها از بين  
رفتند.«  او با تأكيد بر حضورش در جلســات 
كميســيون ماده 100گفت: »تعداد زيادي از 
پرونده هاي اين كميسيون مربوط به باغ ها بود؛ 
زيرا مالكان ميزان ساخت وســاز در 30درصد 
مساحت زمين را تا 45درصد افزايش مي دادند 
و نزديك 10طبقه ساختمان سازي  مي كردند. 
برخي اوقــات در طبقه منفي يــك يا همان 
زيرزميــن معــادل 80درصد مســاحت باغ 
ساخت وساز مي كردند كه ريشه هاي درختان 

را از بين مي برد. در مقابل در شــوراي پنجم 
براي 15درصد سطح اشــغال و فقط در چند 
طبقه موافقت شده اســت. حبيب زاده گفت: 
در دوره پنجم مديريت شــهري طرحي تهيه 
شد كه جلوي ساخت وســاز در باغ ها گرفته 
شد و ساخت وساز در باغ ها در يك يا دو طبقه 
با سطح اشغال پايين تغيير كرد.« حبيب زاده 
با اشاره به امالك واگذار شده شهرداري ادامه 
داد: »3 هزار ملك شــهرداري تهران در دوره 
قبل مديريت شــهري واگذار شــده بود كه 
هزار ملــك آن در اختيار غير از شــهرداري 
بود و بعضي از آنها شامل چندين واحد بودند. 
درحالي كه براســاس مصوبه مجلس بايد اين 
واگذاري ها با مجوز شــوراي شهر انجام شود. 
در اوايل شوراي پنجم اين واگذاري را متوقف 
كرديم و امكان واگذاري از اعضاي شــورا هم 
سلب شد به شكلي كه تنها با اليحه شهرداري 
و تصويب شــورا مي توان اين كار را انجام داد. 
اكنون 600ملك تخليه شــده و 300ملك در 
حال تخليه اســت.« عضو شوراي شهر تهران 
افزود: »در ايــن دوره مديريت شــهري تنها 
70پروانه بلندمرتبه ســازي  صادر شد كه اين 
عــدد در دوره قبل مديريت شــهري بيش از 
567پروانه بود.«  در اين مراسم، رئيس شوراي 
شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: »بيشتر 
نامزدهاي انتخابات از بهبود وضعيت معيشت 
صحبت مي كنند، امــا به يكــي از نمادهاي 
معيشت كه وضعيت منابع آبي است توجهي 

نمي كننــد و كمتر از آن صحبت مي شــود.« 
محسن هاشــمي رفســنجاني گفت: » طرح 
آبرساني  استفاده از پساب كه امروز در مديريت 
شهري كلنگ زني شد و به بهره برداري رسيد، 
يكي از اقداماتي است كه اين امكان را مي دهد 
از پساب ها بتوانيم بهره ببريم. استفاده بهينه 
از آب باعث توليد غذا مي شود و توليد بيشتر 
غذا مي تواند باعث ارزان  شدن بهاي آن شود.«

شــهردار در بازديد از پيست دوچرخه سواري 
درياچه چيتگر در جريــان پروژه هايي مانند 
فعاليت يك اپليكيشن جمع آوري زباله خشك 
در منطقه 22، استفاده از موتورسيكلت هاي 
برقي بــراي گشــتزني در اطــراف درياچه و 
بهره برداري از ساختمان يگان حفاظت درياچه 

شهداي خليج فارس قرار گرفت.

مشخصاتباغراهآسمان
   طول مسير دوچرخه سواري: يك كيلومتر

   طول مسير پياده روي: يك  كيلومتر
   محــل قرارگيري: پهنه جنوبــي درياچه 

شهداي خيلج فارس
   عرض هر يك از 2باند دوچرخه ســواري و 

پياده روي: 4/5متر 
   مساحت فضاي ســبز پيراموني: 12هزار 

مترمربع
   اقدامات انجام شده فضاي سبز پيراموني: 
كاشــت 400اصله درخت چنار و 400اصله 

درخت زيتون 

محمدسرابي
خبرنگار
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چهارشنبهباحضورمديرانشهريمراحلساختپروژهبازچرخانيواستفادهازپساب
بااعتبار40ميلياردتومانيدراينپاركشروعشد.درمراسمروزگذشتههمچنيناز
»طرحمديريتبهرهوريپاركجنگليچيتگر«رونماييشــد.مرتضيرحمانزاده
شهردارمنطقه22دراينمراسمگفت:»تأكيدداشتيمكهجنگلكاريهاهمتوسعه
پيداكندوهمشادابيالزمراداشتهباشدكهدرآن2500هكتارجنگلبا165كيلومتر

لولهكشيزيرپوششآبرسانيميرود.«

محليكهبرايساختپيستدوچرخهسواريچيتگرانتخابشدهاستچندسالپيش
بهدليلنيمهكارهماندنبهمحليبرايانباشتزبالهوزندگيحيواناتولگردتبديلشده
بودوحاالبهفضاييبرايتفريحشهروندانتهرانيبدلشدهاست.مديرعاملشركت
عمرانيكاركنانشهرداريتهراندراينبارهميگويد:»توانستيماوايلديماهسال99
بااستفادهازمنابعماليودرآمدهايشــركتوبدوندريافتكمكازسهامدارانيا
شــهرداريمركز،كاربرپروژههاينيمهتماماطرافدرياچهشهدايخليجفارسرا
بهصورتامانيوباتكيهبرتوانتخصصيهمكارانشــركتشروعكنيم.«فريدون
رضويكياميافزايد:»يكيديگرازكارهاييكهازگذشــتهباقيماندهبودوبهاتمام
رسيد.ساختمانهاينيمهتمامسطحمجموعهمانندساختمانمانيتورينگ،ساختمان
سرويسبهداشتيوساختماننيمهتمامضلعغربيدرياچهبودكهچهرهنامناسبياز

يكمجموعهگردشگريرابهنمايشميگذاشت.«
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نوسازيامالكفدائياناسالمبعداز
30سالممكنشد

 مشكل 30ساله فريز شدن امالك خيابان 
فدائيان اسالم با تصويب طرح ارائه شده 
توسط سازمان نوسازي شهرداري تهران 
در شوراي عالي شهرســازي و معماري رفع مي شــود. اين محدوده 
537هكتاري از ميدان شــوش تا خيابان بســيج را در بر مي گيرد و 
شامل مناطق 15، 16، 20 و بخش اندكي از منطقه 12 مي  شود كه از 

سال 86 امالكي كه در آن قرار دارند، براساس 
طرح تفصيلي شرايط نوسازي نداشتند و پروانه 

برايشان صادر نمي شــد. به همين دليل ساكنان نمي توانستند براي 
بازآفريني و نوسازي خانه هايشان اقدام كنند. 

ادامهدر
صفحه23

پايان پروژه هاي نيمه كاره اطراف درياچه

آبياري پارك چيتگر با پساب تصفيه شده
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تكذيب شايعه دستكاري در ولتاژ برق
يك مقام مسئول در وزارت نيرو با رد شــايعه دستكاري در ولتاژ شبكه برق كشور 
براي جلوگيري از قطع برق به همشهري گفت: تنظيم افت ولتاژ برق در شبكه انتقال 
و فوق توزيع برق از   استاندارد خاصي پيروي مي كند كه به صورت مثبت 5و منفي 
5كيلوولت خواهد بود. نمي شود خارج از اين رنج)دامنه( استاندارد عمل كرد. او افزود: 
وقتي شبكه توزيع برق با اوج بار مصرفي مواجه شود، اين احتمال ضعيف وجود دارد 
كه در انتهاي خط توزيع برق كه ممكن است در فاصله 100كيلومتري ما شاهد افت 
ولتاژ شويم كه موجب قطع برق در دور دست شود به گونه اي كه ما خطوطي داريم كه 
انتهاي آن به يك چاه كشاورزي يا كارگاه صنعتي و واحد دامداري ختم مي شود كه 
با افزايش غيرمنتظر فشار بار، احتمال افت خودكار ولتاژ برق رخ مي دهد. اين مقام 
مسئول اعالم كرد: همواره شركت هاي انتقال و توزيع برق براساس استانداردها در 
حال پايش ولتاژ برق هستند و يكي از مسئوليت هاي اين شركت ها رصد وضعيت برق 
خارج از استانداردهاست و ماموريت دارند تا وضعيت را به حالت استاندارد برگردانند. 
او يادآورشد: برقی كه شركت هاي توزيع برق در سطح شهرها عرضه مي كنند كامال در 
رنج استاندارد تنظيم مي شود. بنابراين شايعه اينكه دستكاري در ولتاژ برق صورت 
گيرد تا مثال برق مورد نياز برخي ادارات و سازمان ها يا مجتمع هاي بزرگ دچار اختالل 

شود، به لحاظ فني تأييد نمي شود.

ث
مك

  دام هاي موجود به زودي به دليل افزايش 
هزينه هاي توليد، خشكسالي و به صرفه 
نبودن براي نگهداري، راهي كشــتارگاه 
مي شوند كه به برهم خوردن تعادل بازار 

در نيمه دوم سال منجر خواهدشد
  شاخص قيمت توليدكننده محصوالت 
مرغداري ها در زمســتان امســال رشد 
زيادي كرده، درنتيجه به دليل رشد قيمت 
نهاده هاي توليد بايد منتظر گران شدن 

مرغ در ماه هاي آينده باشيم

گزارش

رشد همزمان قيمت جهاني نفت و طال
قيمت هر بشكه نفت برنت، ديروز براي 

نخستين بار در 2سال اخير از 70دالر فراتر رفت

افزايش تقاضاي جهاني براي نفــت و احتمال تعويق در مذاكرات 
هسته اي با ايران به رشد قيمت نفت و طال در مبادالت ديروز منجر 
شد. روز چهارشنبه قيمت هر بشكه نفت برنت براي نخستين بار در 

2سال گذشته از مرز 70دالر هم فراتر رفت.
به گزارش همشهري، با آغاز واكسيناســيون بعد از پايان پاندمي 
كرونا، تقاضا به ويژه براي كاالهــاي پايه)كاموديتي ها( در جهان 
در حال افزايش است و همين موضوع به رشد تقاضا براي نفت هم 
منجر شده، اما به نظر مي رسد اين همه ماجرا نيست و در پشت اين 
تحوالت رويداد هاي ديگري هم نهفته است؛ زيرا رشد قيمت ها در 
بازار نفت اين بار فراتر از برآوردهايي است كه در ماه هاي قبل انجام 
شده بود. مؤسســات بين المللي در ماه هاي قبل پيش بيني كرده 
بودند روند رشد قيمت نفت ادامه خواهد يافت، اما كمتر مؤسسه اي 

عبور قيمت نفت از مرز 70دالر را پيش بيني كرده بود.
در دادوســتدهاي ديروز قيمت هر بشــكه نفت خام برنت از مرز 
70دالر فراتر رفت و تا لحظه تنظيم اين گزارش در ساعت 17به 
71دالر و 11سنت رسيد. اين باالترين رشد قيمت نفت در 2سال 
گذشته است. همزمان با رشــد قيمت نفت، قيمت هر اونس طال 
هم ديروز در بازار هاي جهاني به 1896دالر رسيد. ديروز در برخي 
ساعات روز قيمت هر اونس طال حتي از مرز 1905دالر هم فراتر 

رفت.
صرف نظر از افزايــش تقاضا براي نفت كه بــه افزايش قيمت اين 
محصول و همينطور طال منجر شده برخي كارشناسان بر اين باورند 
كه احتمال به نتيجه نرســيدن مذاكرات هسته اي در وين، يكي 

ديگر از داليل افزايش قيمت جهاني نفت و طالست.
مايكل لينچ، رئيس مؤسسه تحقيقات راهبردي اقتصاد و انرژي، 
درباره شرايط كنوني بازار نفت مي گويد: هر روز نگاه هاي بيشتر و 
بيشتري به فصل مســافرت ها در نيمكره شمالي، حداقل در اروپا 
و اياالت متحده دوخته مي شــود؛ بنابراين اوضاع در سمت تقاضا 
خوب است. از طرفي ائتالف نفتي اوپك پالس قصد دارد به صورت 
تدريجي عرضه نفت خود را به حالت عادي بازگرداند، اما توافق بر 
ســر رفع تحريم هاي ايران به زمان ديگري موكول شده است. در 
اين شرايط به نظر مي رسد در فصل تابستان، بازار با كمبود عرضه 

مواجه خواهد بود.
باالرفتن قيمت نفت موجب افزايش تورم جهاني مي شود و دراين 
شرايط سرمايه گذاران عالقه مندند سرمايه خود را به چيزي تبديل 
كنند كه بيشــترين مقاومت را در برابر افزايش تورم داشته باشد، 
طال يكي از بهترين انتخاب هاي آنان است و به همين دليل تقاضا 

براي طال باال رفته و موجب گراني آن مي شود.
از طرف ديگر، طال و نفت عوامل تأثيرگذار مشترك يكساني دارند 
كه باعث مي شــود قيمت اين دو كاالي حياتي هم جهت باشــد؛ 
به عنوان مثــال تنش هاي منطقه اي به ويــژه در خاورميانه باعث 
باال رفتن قيمت نفت و طال مي شــود. آمارها نشان مي دهد تعداد 
عالقه مندان به سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري طال 

در چند هفته گذشته به بيشترين ميزان خود رسيده است.

همشهري تازه ترين تصميم هاي دولت و قوه قضاييه 
براي تامين برق را بررسي مي كند

همه عليه خاموشي
 يك مقام مسئول در وزارت نيرو درگفت وگو با همشهري شايعه 

دستكاري در ولتاژ شبكه توزيع برق را تكذيب كرد

مصــرف بــرق، ديــروز،  انرژی
چهارشــنبه، دوباره به مرز 
58هزار مگاوات نزديك شد 
تا تامين برق سخت تر شود، وزارت نيرو در 
تالش است تا هم برخي از نيروگاه ها را به 
مدار توليد برســاند، وهم از كشورهاي 
همســايه برق وارد كند. همزمان معاون 
اول رئيس جمهــوري هــم تصويب نامه 
مربوط به تصميم هاي هيأت دولت درباره 
مديريت مصرف برق را ابالغ كرد، دركنار 
اينها معــاون قضايي دادســتان كل نيز 
برخورد قاطع تمام دادستان هاي كشور را 
بــا مراكز غيرمجــاز اســتخراج رمز ارز  
خواستار شد. از سوي ديگر درشرايطي كه 
اين روزها انتشار شــايعات عجيب غريب 
درباره داليل قطع بــرق ادامه دارد، يك 
مقام مسئول در وزارت نيرو در گفت وگو 
با همشهري، شايعه مطرح شده، مبني بر 
دستكاري در ولتاژ برق، براي كاهش بار 
مصرفي در شبكه توزيع را تكذيب كرد. 
كمتر از 20روز تا آغاز تابستان داغ1400 
باقي مانده، وزارت نيــرو تالش مي كند 
خاموشي برنامه ريزي شده رخ ندهد اما 
رشد مصرف در ســاعت هاي پيك بار در 
 شــبكه توزيع احتمــال قطع بــرق را

تقويت مي كند.
ديروز مصطفي رجبي مقدم، سخنگوي 
صنعت برق در يك پيــام تصويري اعالم 
كــرد: پيش بيني مي شــود مصــرف به 
58هزار مگاوات و بيشتر برسد كه مصرف 
بسيار بااليي است و قطعا براي تامين اين 
ميزان، محدوديت هــاي جدي خواهيم 
داشــت. او از آغاز واردات 140مگاواتي 
برق از تركمنســتان به ايران خبر داد و 
گفت: اين ميزان بــرق وارداتي مي تواند 

بخشــي از نياز منطقه خراسان راتامين 
كند. رجبي مشهدي با بيان اينكه صنعت 
برق همه تــوان و ظرفيت خــود را براي 
تامين برق مورد نياز داخل به كار گرفته، 
افزود: از اين به بعد مشــتركان خانگي از 
نقشي بسيار تأثيرگذار برخوردارند. قرار 
دادن كولر هاي آبي روي دور كند، تنظيم 
كولر هاي گازي روي درجه 25 و استفاده 
نكردن از وسايل برقي پرمصرف در ساعات 
گرم روز)12تــا18( مهم ترين راهكار ها 

براي پايدار ماندن شبكه برق است.

دستور جهانگيري
اســحاق جهانگيــري، معــاون اول 
رئيس جمهــور ديــروز با ابالغ رســمي 
مصوبه دولت همه اســتانداران را موظف 
كرد؛ نظارت و هماهنگــي الزم را براي 
رعايت ســقف برق قابــل تأمين ابالغي 
وزارت نيــرو   از طريــق كاهش مصرف 
دســتگاه هاي اجرايي، اداره ها، بانك ها 
و نهادهاي عمومــي غيردولتي به ميزان 
50درصد مصرف پارســال با روش هايي 
از قبيل تغيير ســاعت آغــاز و پايان كار 
اداره ها، تعديل روشنايي معابر و جاده ها، 
واپايش)كنتــرل( مصــرف بخش هاي 
صنعتي، كشاورزي و تجاري انجام دهند. 
براساس اين تصميم، سازمان هاي يادشده 
به تنظيم دماي محيــط كاري به ميزان 
حداقل25 درجه ســانتي گراد در زمان 
كار و خاموش كردن سامانه سرمايشي و 
روشنايي غيرضروري در خارج از ساعات 
كاري موظف هســتند. درصورت رعايت 
نشدن، شركت توزيع نيروي برق مجاز به 
قطع برق آنهاست. همچنين وزارت نيرو 
موظف اســت با همكاري وزارتخانه هاي 

ارتباطات و فناوري اطالعات، كشــور و 
اطالعات و نيروي انتظامي فعاليت مراكز 
و دستگاه هاي غيرمجاز استخراج رمزارز 

را شناسايي، جمع آوري و متوقف كند.
براســاس تصميم دولت، صنايع بزرگ 
موظفند از 15خرداد تــا پايان مردادماه 
با اتخاذ تدابير الزم ازجمله تغيير ساعات 
كار يا طرح تعطيالت و تعميرات نسبت 
به كاهش مصرف حداقل 3هزار مگاوات 
شبكه سراسري از ساعت12تا21 اقدام 
كنند. مصارف منتقل شده به ساعت21تا6 
صبح بدون رعايت ســقف مجاز مشمول 
مشوق هاي برنامه هاي مديريت مصرف 

وزارت نيرو خواهد بود.
دولت همچنيــن همه صنايــع ازجمله 
پتروشــيمي، فــوالد، كشــاورزي و 
شــهرك هاي صنعتــي و ادارات داراي 
نيــروگاه، مولدهــاي كوچك مقياس يا 
مولد اضطراري را موظف كرد در ماه هاي 
گرم سال و تا پايان شــهريورماه نسبت 
به توليد حداكثري از تــوان نيروگاه ها يا 
مولدهاي خود اقــدام كنند. وزارت نفت 
نيز موظف به تأمين سوخت گاز مورد نياز 
اين نيروگاه ها و مولدها از ابتداي خرداد تا 

پايان شهريورماه است.

برق ماينرها قطع مي شود
رضا خشنودي، معاون قضايي دادستان 
كل كشــور در حقوق عامه هم با ارسال 

نامه اي 4بندي خطاب به دادستان هاي 
عمومي و انقالب سراسر كشور، با اشاره 
به وضع بحراني ناشــي از كاهش توليد 
برق، خواستار برخورد قاطع آنان با مراكز 
غيرمجاز اســتخراج رمــزارز و همكاري 
با وزارت نيرو شــد. در اين نامه با اشاره 
به تصميــم شــوراي عالي امنيت ملي و 
هيأت دولت آمده است: حسب مصوبات 
شــوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي 
قضايي و توجه به اعــالم رئيس جمهور 
در هيأت وزيــران مبني بــر ممنوعيت 
توليد و اســتخراج رمزارزها حتي مراكز 
داراي مجوز تا پايان شــهريورماه امسال 
دادستان هاي كل كشــور بايد در جهت 
شناســايي و برخــورد قاطع بــا مراكز 
غيرمجاز استخراج رمز ارز، همكاري الزم 
را با وزارت نيرو داشــته باشند و ضابطان 
تحت امر خود را براي شناسايی و تعقيب 
مجرمان به كار گيرند. همچنين دســتور 
داده شده تا با اســتفاده از ظرفيت هاي 
شــركت توانير و دســتگاه هاي نظارتي 
نسبت به شناسايي و ضبط دستگاه هاي 
ماينر غيرمجاز اقدام و نظارت و پيگيري 
الزم تا ختم دادرســي، حصول نتيجه و 
برخورد قاطع قانوني صــورت گيرد و با 
وزارت نيــرو براي توقــف فعاليت مراكز 
مجاز اســتخراج رمز ارز تا اطالع ثانوي و 
قطع برق همه انشــعابات محل استفاده 

غيرمجاز همكاري شود.

عطش؛پشتسدزايندهرود
 در سال كم باران، 68درصد ظرفيت مخزن مهم ترين سد 

حوضه آبريز مركزي ايران، خالي مانده است
كاهش بارندگي در حوضه آبريز مركزي ايران، حوزه آب اين مناطق را به شدت  آب
تحت تأثير قرار داده است؛ به گونه اي كه سد زاينده رود به عنوان مهم ترين سد 
 در مركز كشــور، به واســطه كاهش بارندگي با افــت ورودي و ذخيره آب 
روبه رو شده  و همزمان به دليل برداشت بي رويه آب در باالدست و همچنين افزايش مصرف 

در شبكه توزيع آب شرب در گرماي هوا، با شرايط حساسي مواجه شده است.
به گزارش همشهري، سد زاينده رود كه تأمين آب بخش وسيعي از مركز ايران را بر عهده 
دارد، به شدت تحت تأثير كم آبي و كاهش بارندگي قرار گرفته و فعاًل 68درصد مخزن آن 
خالي است. آمارها از كاهش 43درصدي بارش در حوضه آبريز اين سد در مقايسه با سال 

قبل حكايت دارد.

چالش گرماي قاتل براي تأمين آب
اطالعاتي كه متوليان حوزه آب استان اصفهان ارائه مي دهند، حاكي از اين است كه فعاًل 
با مديريت انقباضي خروجي آب از سد زاينده رود، توزيع پايدار آب شرب مشتركان تحت 
پوشش اين سد تضمين شده و مشكالت موجود در نهايت به افت فشار آب در شبكه توزيع 
انجاميده؛ اما احتمال مي رود با گرم تر شدن هوا مشكل كسري تأمين آب شرب جدي تر 
شــود. معاون بهره برداري و توسعه آب شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان مي گويد: 
گرماي زودرس و افزايش ناگهاني دما نخستين عامل افزايش مصرف آب است كه موجب 
شــده تعداد زيادي از كولرهاي آبي زودتر از موعد مقرر روشن شده و افزايش مصرف آب 

را در پي داشته باشد.

در شــرايط فعلي، آنگونه كه مديرعامل شــركت آب منطقه اي اصفهان مي گويد، فعاًل 
32درصد سد زاينده رود پرآب است و ذخيره مخزن آن به 443ميليون مترمكعب مي رسد. 
از اظهارات حسن ساســاني، در خصوص آخرين وضعيت سد زاينده رود چنين برمي آيد 
كه هم اكنون ورودي سد زاينده رود 31مترمكعب بر ثانيه و خروجي آن 22.5مترمكعب 
بر ثانيه است. بر اساس اين آمارها، تراز آبي سد زاينده رود به مثبت 8.5مترمكعب بر ثانيه 
مي رسد كه البته نتيجه مديريت انقباضي در توزيع آب غيرشرب است و عماًل اين ميزان آب 
بايد براي ماه هاي پيش رو ذخيره شود كه هم ورودي آب به سد كمتر مي شود و هم مصرف 
آب در شبكه با شدت گرفتن گرما افزايش مي يابد. آمارها نشان مي دهد ميزان بارش ها در 
حوضه آبريز سد زاينده رود از ابتداي سال آبي 1400-1399 تاكنون 819ميلي متر بوده كه 
در مقايسه با بارش هزار و 175ميلي متري در مدت مشابه سال گذشته و ميانگين بارندگي 
هزار و 350ميلي متري در دوره بلندمدت به ترتيب 43 و 47درصد كاهش دارد. درنتيجه 
اين افت محسوس بارندگي در حوضه آبريز سد زاينده رود و همچنين افزايش فشار مصرف 
به منابع اين سد، 68درصد از مخزن يك ميليارد و 400ميليون مترمكعبي سد زاينده رود 
خالي مانده و بيشترين تبعات آن نيز دامنگير رودخانه زاينده رود و كشاورزان پايين دست 
اين سد شده است؛ به گونه اي كه رودخانه زاينده رود در بخش عمده اغلب سال ها خشك و 

بي آب است و كشاورزان شرق اصفهان نيز به ندرت قادر به كشت و كار مي شوند.

دو چالش سد زاينده رود
ســد زاينده رود با وجود اينكه در محاصره ارتفاعات پربرف و باران چهارمحال بختياري و 
كوهرنگ قرار گرفته، در دوره اخير خشكســالي، با كم آبي بي سابقه اي مواجه شده است. 
برداشت هاي بي رويه در باالدست و كاهش حجم آب ورودي به مخزن اين سد، مهم ترين 
عاملي است كه از زبان متوليان حوزه آب اصفهان، در مورد داليل وضعيت موجود و افت 
فشار آب در شبكه توزيع آب شرب پايين دست اين سد مطرح مي شود. معاون بهره برداري 
و توسعه آب شركت آب و فاضالب استان اصفهان با اشــاره به افزايش مصرف آب در اثر 
گرمي زودرس هوا و فعال شدن سامانه هاي سرمايشي متكي به آب مي گويد: در اين شرايط 
عامل ديگر كاهش شديد فشار آب ناشي از كاهش حجم ورودي آب به تصفيه خانه اصفهان 
است كه به دليل برداشت آب در باالدست رخ داده و عماًل باعث شده نياز كامل شبكه توزيع 
برآورده نشود. ناصر اكبري می گويد: متولي تأمين آب استان، شركت آب منطقه اي است كه 
بايد آب مورد نياز تصفيه خانه را در ورودي سد چم آسمان به شركت آب و فاضالب اصفهان 
تحويل دهد؛ اما در روزهاي اخير به دليل برداشت هاي بي رويه در حدفاصل سد زاينده رود تا 
سد چم آسمان، ميزان آب تحويلي به شركت آب و فاضالب استان بسيار كاهش يافته است. 
اكبري معتقد است: شركت هاي مديريت يكپارچه رودخانه زاينده رود و آب منطقه اي بايد 
تدابيري براي جلوگيري از برداشت هاي بي رويه در باالدست رودخانه زاينده رود اتخاذ كنند 
تا آب مورد نياز شبكه توزيع آب شرب اصفهان تأمين شود؛ زيرا طرح آبرساني اصفهان بزرگ 
هم اكنون آب شرب مورد نياز جمعيت ساكن در 57شهر و 380روستا را تأمين مي كند و 
در هر ثانيه با كمبود 3مترمكعب آب مواجه است. به گفته او، پيش بيني مي شود با گرم تر 
شدن هوا و افزايش مصرف، اين كمبود به 4.3مترمكعب در ثانيه برسد و از هم اكنون بايد 

براي آن برنامه ريزي كرد.

داده هاي جديد مركز آمار در ارديبهشت 1400 
نشان مي دهد

كاهش تنش قيمت در بازار خوراكي ها 
تازه تريــن داده هــاي مركز آمار ايــران از كاهــش تنش قيمت 
خوراكي ها در ارديبهشت 1400حكايت دارد به گونه اي كه 14قلم 
كاالي خوراكي، عمدتا در گروه ميوه و سبزي ، با افت قيمت نسبت 
به فروردين مواجه شــده اند. حداكثر نرخ تــورم ماهانه در گروه 
كاالهاي خوراكــي را، اقالمي نظير  نوشــابه گازدار، نخود، هويچ 
فرنگي و لوبيا چيتي شــاهد بوده اند. با اين حال از 53قلم كاالي 
خوراكي منتخب، تعداد 27قلم كاال، درصد تغيير ســاالنه باالتر 
از نرخ تورم نقطه اي كل كشــور، به ميزان 46.1درصد را تجربه 

كرده است.
به گزارش همشــهري، قيمت كاالهاي خوراكي شــامل  خربزه، 
هندوانه، خيار، موز، پرتقال، تخم مرغ، بادمجان، كدوسبز، گوشت 
مرغ، سيب، روغب نباتي جامد و مايع، قارچ و پياز در ارديبهشت ماه 
نسبت به فروردين پايين تر آمده و كاالهايي چون مغز گردو، خامه 
پاســتوريزه، رب گوجه فرنگي، برنج خارجي درجه يك، كشمش 

پلويي و پنير رشد قيمت كمتر از يك درصد را تجربه كرده است.
اين گزارش نشــان مي دهد: در گروه ميوه و خشكبار، بيشترين 
افزايش قيمت نسبت به  ماه قبل مربوط به ليمو ترش با 5.8درصد 
و مغز بادام درختي با 5.2درصد بوده است. در گروه  نان و غالت، 
اقالم شيريني خشك با 3.8درصد، رشته آش با 3.4 و برنج ايراني 
درجه يك با 1.9 درصد بيشــترين افزايش قيمت را نسبت به  ماه 

قبل داشته اند.
در گروه گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها هم ماهي قزل آال 
با 2.1 درصد و گوشت گاو يا گوساله با 2درصد بيشترين افزايش 
قيمت را نسبت به  ماه قبل داشته اند درحالي كه مرغ ماشيني با 5.5 

درصد بيشترين كاهش قيمت را نسبت به  ماه قبل داشته است.
مركز آمار مي گويد: در گــروه لبنيات، تخم مــرغ و انواع روغن، 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به  ماه قبل مربوط به شير خشك 
با 2.4درصد، ماست و دوغ پاستوريزه با 1.9 درصد بوده و تخم مرغ 
ماشيني با 11.4 درصد و روغن نباتي جامد با 3.4 درصد بيشترين 

كاهش قيمت را نسبت به  ماه قبل داشته اند.
در بازار ميوه و تره بار هم باالترين رشد قيمت ماهانه در ارديبهشت 
نسبت به فروردين 1400 مربوط به ليمو ترش با 5.8 درصد و مغز 
بادام درختي با 5.2 درصد بــوده درحالي كه خربزه 38.3 درصد، 
هندوانه 29.6 درصد، موز 18.5 درصد و پرتقال 17 درصد ارزان تر 
شده است. همچنين در راسته ســبزي  و حبوبات هم بيشترين 
افزايش قيمت نســبت به  ماه قبل مربوط به نخود با 7.6 درصد، 
هويج فرنگي با 6.9 درصد، لپه و لوبيا چيتي با 6 درصد بوده است. 
همچنين در اين گروه اقــالم خيار با 22.8 درصــد، بادمجان با 
11.3 درصد و كدو   سبز با 7.5 درصد بيشــترين كاهش قيمت را 

نسبت به  ماه قبل داشته اند.
مركز آمــار ايران تأييــد كرده در گــروه كاالهاي قندوشــكر، 
آشاميدني ها و ساير خوراكي ها، در ارديبهشت ماه امسال نوشابه 
 گازدار 7.9درصــد، قنــد 5.6درصد و شــكر 3.5درصد گران تر

شده است.

همشهري آينده بازار گوشت و مرغ را در آستانه تابستان تحليل مي كند

بازار گوشت در انتظار نوسان عرضه و تقاضا
بررسي هاي آماري نشان مي دهد دام هاي  گزارش
موجود به زودي به دليل افزايش هزينه هاي 
توليد، خشكســالي و نبود صرفه اقتصادي 
براي نگهداري راهي كشــتارگاه مي شوند و اين موضوع 
عرضه گوشت را در تابستان افزايش خواهد داد اما بعد از 
آن تعادل بازار برهم خواهد خورد. همزمان آمارها نشان 
مي دهد؛ هزينه توليد مرغ نيز در يك سال گذشته تا 2برابر 

افزايش يافته است.
به گزارش همشهري، نتايج يك پژوهش آماري از وضعيت 
دام و طيور نشــان مي دهد؛ احتماال در تابستان امسال 
عرضه گوشــت قرمز افزايش مي يابــد. در مقابل، نتايج 
گزارش هاي آماري مركز آمار حاكي است شاخص قيمت 
توليدكننده محصوالت مرغداري ها در زمســتان امسال 
رشد زيادي كرده، درنتيجه به دليل رشد قيمت نهاده هاي 
توليد بايد منتظر گران شدن مرغ در ماه هاي آينده باشيم.

افزايش عرضه گوشت قرمز 
نتايج يك پژوهش آماري كــه در مركز آمــار ايران و با 
مشاركت رئيس گروه آمارهاي دام و طيور اين مركز انجام 
شده نشان مي دهد با فرض تغيير نكردن شرايط موجود 
انتظار مي رود؛ ميزان عرضه انواع دام كشتاري شامل گاو، 
گوسفند و بز در تابستان امسال با افزايش مواجه شود. اين 
اتفاق مي تواند قيمت گوشت قرمز را در تابستان در بازار 
تحت تأثير قرار دهد اما بعد از آن احتماال تعادل بازار از نظر 

ميزان عرضه برهم خواهد خورد.
 اطالعات موجود در مورد دام هاي سنگين نشان مي دهد 
دامداري ها با انباشت گاو وگوساله مواجه هستند؛ با توجه 
به مشكالت تامين و قيمت نهاده هاي دامي از يكسو و نبود 
صرفه اقتصادي براي نگهداري دام پرواري در مدت زمان 
بيشتر از دوره پروار، انتظار مي رود اين دام ها به زودي روانه 
بازار شوند. پيش بيني مي شود كشــتار اين نوع دام ها در 

تابستان افزايش يابد.
همين روند احتماال در تابســتان امســال براي دام هاي 
سبك ازجمله گوسفند و بز هم اتفاق بيفتد با اين تفاوت 
كه عرضه اين دام ها به بازار احتماال به دليل خشكســالي 

خواهد بود.
دام سبك، به دليل طول مدت پرورش و وابستگي كمتر 
به تغذيه دســتي، كمتر از گاو و گوساله تحت تأثير موارد 
مرتبط با تامين نهاده هاي دامي اســت اما در سال جاري 
كه با مشــكل كم آبي مواجه ايم، انتظار مي رود عالوه بر 
عرضه معمول دام هاي پرواري در فصل تابســتان، برخي 
دام هاي داشتي نيز به علت مشــكالت تأمين علوفه براي 

كشتار عرضه شوند.
آمار ها نشــان مي دهد ميزان زايش گوســفند و بره در 
زمستان پارسال به حداكثر خود رسيده بنابراين برآورد 
مي شود تابستان امسال عرضه گوسفند پرواري به حداكثر 
ميزان خود برســد. ميزان عرضه بز و بزغاله هم شــرايط 
مشــابهي دارد و عرضه آن در تابســتان افزايش خواهد 
يافت اما به اندازه افزايش عرضه گوســفند و بره پرواري 

نخواهد بود.

نبود تعادل در بازار
به نظر مي رسد با وجود افزايش عرضه دام در تابستان بعد 
از آن بازارگوشت با بي تعادلي مواجه شود به همين دليل 
كارشناسان مركز آمار به دليل نبود تعادلي كه ممكن است 
با افزايش كشتار دام هاي سبك و ســنگين در تابستان 
امسال اتفاق بيفتد پيشــنهاد مي كنند دولت براي ايجاد 
تعادل در بازار وارد عمل شــود تا بعد از آن بازار عرضه و 

تقاضا گوشت با مشكل مواجه نشود.
به زعم آنها دولت بايــد دام هاي پرواري دامــداران را با 
قيمت تضميني بخرد و بعد از كشتار، آنها را براي عرضه 
در زمان كاهش عرضه در سردخانه نگهداري كند. دولت 
همچنين الزم است مجوزهاي موقت براي صادرات دام 
را در ازاي صــدور مجوز موقــت واردات در زمان كاهش 

عرضه صادر كند.
به زعم كارشناسان مركز آمار همچنين يكي از راهكار هاي 
ايجاد تعادل در بازار گوشــت قرمز اين است كه دام هاي 
موجود را به قيمت تمام شده از دامداران خريداري كند و 

آنها را با قيمت هاي حمايتي به مصرف  كننده ها بفروشد 
تا طرف تقاضا دوباره براي توليد در فصول بعدي تحريك 
شــود اين كار با توجه به كاهش معني دار سرانه مصرف 
گوشت قرمز در ســال هاي اخير و حتي حذف آن از سبد 
خوراكي برخي خانوارها راهكاري است كه موجب مي شود 

مصرف سرانه گوشت در خانواده ها افزايش يابد.

افزايش هزينه توليد مرغ
يكي از مشكالتي كه دامداران با آن مواجه اند در شرايط 
كنوني افزايش قيمت نهاد هاي توليد است كه موجب شده 
هزينه توليد دام افزايش يابد. همين مشــكل در صنعت 
مرغداري هم وجود دارد با اين تفــاوت كه ميزان عرضه 
دام هاي سبك و سنگين در ماه هاي آينده زياد است كه 
مي تواند مانع از رشد قيمت دست كم در تابستان شود اما 
در مورد صنعت مرغداري اطالعات كاملي در دست نيست 
كه بتوان آينده را به درستي پيش بيني كرد به همين دليل 
مي توان انتظار داشــت به دليل افزايش هزينه هاي توليد 
عرضه مرغ هم با تحوالتي مواجه شود. اطالعات مركز آمار 
نشان مي دهد زمستان پارسال شاخص قيمت توليد كننده 
مرغداري ها به 388واحد رسيده كه اين ميزان، نسبت به 
فصل مشابه ســال قبل 96.7درصد رشد نشان مي دهد 
و به معناي اين اســت كه هزينه توليــد هم اكنون 2برابر 
سال قبل است. بيشترين رشــد هزينه ها مربوط به كود 

بوده است.
طبق آمار رســمي تورم پيش نگر صنعت مرغداري، در 
تمام فصل هاي ســال قبل رشــد كرده و نشان مي دهد 
به دليل تورم، هزينه توليد در صنعت مرغداري در سال 
گذشــته به طور مداوم افزايش يافته اســت. با توجه به 
سياست دولت براي قيمت گذاري دســتوري و اجراي 
سياســت ســركوب قيمت ها بايد ديد راهكار دولت در 
فقدان يك بــازار كارا مطابق با مكانيســم هاي عرضه و 
تقاضا، براي بازار مرغ در روز هاي آينده چيست. زيرا قطعا 
اين افزايش هزينه هاي توليــد در ماه هاي آينده بازار را 

تحت تأثير قرار خواهد داد.
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 معلم اخالق 
بود

شــبی در خدمت امام 
بودیم. از ایشان پرسیدم 
نظر شما نسبت به فالن 
كس كه نمی خواهم اسم 
بیاورم چیست؟ یكی از 
چهره های معروف دنیای 
اسالم در دوران نزدیك 
به مــا كه همه نــام او را 
شنیده اند و می شناسند. 
گفتم آقا نظر شما نسبت 
به این شــخص چیست؟ 
امام تاملی كردند و گفتند: 
نمی شناســم. بعد جمله 
مذمت آمیزی راجع به آن 
شخص گفتند. این تمام 
شد. من فردای آن روز یا 
پس فردا صبح- درست 
یادم نیست- با امام كاری 
داشــتم. خدمت ایشان 
رفتم و به مجــرد اینكه 
وارد اتاق شدم و نشستم، 
قبل از اینكه من كاری را 
كه داشــتم مطرح كنم، 
ایشــان گفتند: راجع به 
آن كسی كه شما دیشب 
یا پریشب سؤال كردید، 
همین نمی شناسم! یعنی 
مذمت آمیزی  جمله  آن 
را كه بعد از نمی شناسم 
گفته بودند، پاك كردند. 
آن جمله مذمت آمیز نه 
فحش بود و نه دشــنام. 
یك جملــه مذمت آمیز 
بود. ایشان روز بعد یا دو 

روز بعد آن را پاك كردند!

آیت اهلل سیدعلی خامنه ای

 نماز اول وقت 
در جلسه جنگی

در یكی از جلسه های مهم 
جنگ كه حضرت آیت اهلل 
خامنه ای نیــز به عنوان 
رئیس جمهــور وقت در 
آن شــركت داشــتند، 
آقای هاشمی رفسنجانی 
به عنوان رئیس مجلس، 
فرماندهان سپاه و دیگر 
نیروها و مــن به عنوان 
فرمانده نیــروی زمینی 
حضور داشتیم. جلسه در 
اتاق كوچك امام تشكیل 
شــده بود. نمی دانم كه 
نوبت گزارش كــدام از 
ما بود كــه امام ناگهان از 
اتاق خارج شدند. برخورد 
امام )ره( برای ما بســیار 
تكان دهنده بــود. فرد 
گزارش دهنده نتوانست 
جمله ناتمام خود را تمام 
كند. چرا كه مات و مبهوت 
مانده بــود كه چه بگوید 
و برای چه كسی بگوید. 
نخستین كسی كه لب به 
سخن گشود و حرف زد، 
آقای هاشمی رفسنجانی 
بودند. ایشان گفتند: آقا 
كسالتی ایجاد شده است؟ 
حضرت امام با قاطعیت 
جواب دادند: خیر، وقت 
نماز است. من ناخودآگاه 
به ســاعتم نگاه كردم. 
افق تهــران را از پیش 
می دانســتم و می توانم 
بگویم كه ساعت و وقت 
بلند شدن امام برای نماز 
با افق تهــران دقیقه ای 

تفاوت نداشت.

شهید صیاد شیرازی

پزشكان امام خمینی ره از خلق و خو 
و ویژگی های اخالقی بنیانگذار انقالب می گویند

روایت
روزهای آخر

   عمل به دستورات پزشكی
دكتر مسعود پورمقدس، متخصص قلب و عروق هم مانند دكتر 
عارفی از دقت نظر امام )ره( در عمل به دستورات پزشكی می گوید؛ 
اینكه امام )ره( مو به مو دستورات پزشكی را اجرا می كردند و به 
آن اهمیت می دادند. او می گوید: »حضرت امام )ره( جسم شان 
را امانت الهی می دانســتند و به همین دلیل دستورات پزشكی 

برایشان الزم االجرا بود تا خیانتی به این امانت الهی نشود«.

   توكل بی چون و چرا به خدا
دكتر محمدرضا زالی، یكی دیگر از اعضای تیم پزشكی امام )ره( 
بود. او كه فوق تخصص بیماری های گوارشی دارد، از مالقاتش با 
امام)ره( در 29 اردیبهشت ماه سال 1368 می گوید و اتفاقی كه 
باعث شد تیم پزشكی بیش از پیش متوجه وارستگی امام )ره(، 
بی توجهی شان به دنیا و توكل محض و خالص شان به خدا شوند: 
»برای انجام مشاوره پزشكی به بیت حضرت امام )ره( رفتم و آنجا 
 با مشورت اعضای تیم پزشكی، به این نتیجه رسیدیم كه امام )ره( 
در نخســتین فرصت به عمل جراحی نیاز دارنــد. موضوع را با 
خود حضرت امام)ره( در میان گذاشتیم و نحوه برخورد ایشان 
با این موضــوع حال همه ما را دگرگون كــرد. حضرت امام)ره( 
بدون اینكه حتی توضیحی درباره كسالت شان بخواهند، بدون 
اینكه بپرسند مثال عمل قرار است چند ساعت طول بكشد، چه 
خطراتی دارد و به طور كلی اطالعاتی بخواهند كه خواسته به حق 
هر بیماری است، با عمل موافقت كردند. ما آن روز كوچك ترین 
نگرانی، تشویش و اضطرابی در امام )ره( ندیدیم و آنچه از آن روز 
در خاطرمان است، اقتدار و آرامشی است كه از توكل بی چون و 

چرای ایشان به خداوند سرچشمه می گرفت«.

   احترام به نظر پزشكان
یكی از اصلی ترین پزشكان معالج امام خمینی )ره( كه در 
واقع رئیس تیم پزشكی ایشان بود، دكتر سیدحسن عارفی 
است؛ او كه فوق تخصص قلب و عروق دارد، بیش از 11سال 
همراه و همــگام امام خمینی )ره( بود و بــه همین دلیل 
خاطرات زیادی از رهبر انقالب دارد. این پزشك نام آشنا 
كه نخستین رئیس دانشكده پزشــكی دانشگاه تهران و 
دومین رئیس دانشگاه تهران پس از انقالب بود، با اشاره 
به اینكه امام خمینی )ره( اهمیت فراوانی برای دستورات 
پزشكی قائل بود، می گوید: »حضرت امام همیشه به نظر 
پزشكانش احترام می گذاشــت و با اینكه گاهی پذیرش 
برخی دستورات پزشكی برایشان ســخت بود، اما با این 
حال همه دســتورات را رعایت كرده و هر آنچه برایشان 
تجویز شــده بود را رعایت می كردند. درست یادم هست 
كه روزی ایشــان مراحل نقاهت بعد از یك انفاركتوس را 

می گذراندند و می خواستند از حیاط بیمارستان قدم زنان 
به حیاط خانه بروند. چون مسیرشان كمی شیب داشت 
و در راه باید چند پله را هــم باال و پایین می رفتند، صالح 
بود كه از صندلی چرخدار اســتفاده كنند. امام )ره( اما از 
نشستن روی ویلچر خوش شان نمی آمد و برای همین هر 
چه اطرافیانشان اصرار كردند از صندلی چرخدار استفاده 
كنند، زیر بار نمی رفتند. به ناچار من مداخله كردم و نزد 
امام رفتم. ایشان گفتند چه كسی گفته كه من نمی توانم 
قدم بزنم؟ من حالم خوب است. خدمت شان عرض كردم 
كه من به عنوان پزشك می گویم صالح نیست این قسمت 
را از راه را خودتان بروید. با اینكه كامال مشخص بود امام از 
این تجویز خوش شان نیامد، اما با این حال روی صندلی 
چرخدار نشســت و اجازه داد ایشــان را تا خانه همراهی 

كنیم«.

   نظافت و صبر
سرتیم پزشكی حضرت امام )ره( كه در دوره ای وزیر فرهنگ و آموزش عالی كشور هم بود، از نظافت، صبر و قدرشناسی 
امام)ره( به عنوان اصلی ترین ویژگی های معمار انقالب نام می برد و می گوید: »حضرت امام )ره( اهمیت بسیاری برای 
نظافت و تمیزی قائل بود. ما كه پزشك معالج ایشــان بودیم، هر وقت خدمت شان می رسیدیم تا معاینه شان كنیم، 
حتی زمانی كه حال مساعدی نداشتند، با این حال همیشه ایشــان را پاكیزه و معطر می دیدیم. عالوه بر این، صبر و 
بردباری حضرت امام)ره( هم فوق العاده بود. با اینكه گاهی درد زیادی تحمل می كردند، یا به خاطر دستورات پزشكی 
محدودیت های ویژه و طوالنی مدتی داشتند، اما هیچ وقت ندیدم و نشنیدم كه شكایتی كنند و لب به اعتراض بگشایند. 
همیشه هم بسیار قدردان بودند. هر وقت خدمت شان می رسیدیم می گفتند خیلی به شما زحمت دادم یا باعث زحمت 

و دردسر شما هستم و با این جمالت ما را شرمنده خودشان می كردند«.

   آرامش در رفتار 
دكتر  سید حسن عارفی از شجاعت و آرامشــی كه در رفتار امام )ره( موج می زد هم صحبت 
می كند و می گوید:»در زمان جنگ گاهی هواپیماهای دشمن در محدوده جماران مانور می دادند 
و مناطق اطراف را بمباران می كردند. صدای انفجار با صدای توپ های ضد هوایی در دل شب 
تركیب می شد و همه را هراسان می كرد. اما امام )ره( به دلیل آرامش قلبی شان، به هیچ عنوان 
نمی ترسیدند. ما چون قلب ایشان را مرتب تحت نظر داشتیم، این موضوع را متوجه می شدیم. 
اینطور مواقع به صفحه مانیتورینگ ضربان قلب امام )ره( نگاه می كردیم و در كمال ناباوری 

می دیدیم هیچ تغییری در تعداد و ریتم ضربان قلب امام )ره( به وجود نمی آید«.

پنجره ای رو به سادگی مهم ترین نقاط محله جماران
جایی كه تاریخ ساز شد

32سال از رحلت امام)ره( گذشت و جماران هنوز هم برای رهروان واقعی بنیانگذار انقالب، نماد ساده زیستی می دانند. از حسینیه جماران گرفته تا جایگاه مخصوص دیدار با مردم 
و مقامات و اتاق ساده و دور از تجملی كه امام)ره( آخرین روزهای عمرش را آنجا سپری كرد، تصویری واقعی از زندگی ساده و بی تكلف یكی از مهم ترین رهبران و شخصیت های 

تأثیر گذار دنیا را به همه نشان می دهد.با گذشت بیش از 3 دهه از رحلت امام هنوز می توان در خانه ساده و بی تكلف ایشان قدم زد و مفهوم سادگی را به معنای واقعی لمس كرد.

اتاق امام ره
خانه كوچكی كه دقیقا پشت حسینیه جماران قرار دارد، جایی است 
كه امام)ره( بیشتر وقتشان را در آنجا می گذراندند. بیشتر مالقات های 
عمومی امام)ره( در یكی از اتاق های این خانه انجام می شد كه گاهی 
هم به اتاق مطالعه ایشان بدل می شد. از ایوان و حیاط كوچك این 
خانه هم دری به حسینیه جماران باز می شد.این اتاق با موكت 
پوشانده شده بود و برخی مالقات های امام)ره( با مردم و مسئوالن 
همانجا صورت می گرفت. مالقات افراد عادی هم در حسینیه یا در 
ایوان حیاط خانه امام)ره( انجام می شد و شخصیت های كشوری، 
لشكری و سفرای خارجی به صورت انفرادی یا جمعی در اتاق امام)ره( 
حاضر می شدند.

حسینیه جماران
بسیاری از سخنرانی های تاریخی امام)ره( 

در این حسینیه انجام شده است. محیط این 
حسینیه كوچك تر از آن است كه در تصاویر 

تلویزیونی یا عكس ها به نظر می رسد. حسینیه 
جماران بنایی 2طبقه و به مساحت 8۰۰ 

مترمربع است كه تاریخ ساخت آن به سال 
1232 خورشیدی برمی گردد. این حسینیه 

در اردیبهشت سال 1359از طرف شخصی به 
نام امام جمارانی كه مالك آن بود در اختیار 

امام)ره( قرار گرفت . زمانی كه امام)ره( به 
جماران آمد، حسینیه در حال بازسازی بود 

و ایشان با این كار مخالفت كردند. هنوز 
هم دیوارهای این حسینیه كاهگلی است و 

تجهیزات بسیار ساده ای دارد.

جایگاه ویژه
بعد از ورود امام)ره( به جماران در سال 59، 

این جایگاه به تریبون مهمی تبدیل شد؛ همان 
تریبونی كه در بحرانی ترین شرایط جنگ، 

سخنان امام)ره( را به گوش مردم و رزمنده ها 
می رساند.جایگاه سخنرانی امام)ره( در جماران 

حدود 2متر از سطح زمین باالتر است و دری 
دارد كه به حیاط خانه امام)ره( باز می شود. 
تصویر تجمع عزاداران در این محل كه بعد 

از رحلت امام به طور مكرر از تلویزیون پخش 
می شد از ذهن مردم پاك نمی شود.

بیت امام)ره(
وسعت این خانه به اندازه همان خانه ای است كه درست پشت حسینیه جماران 

قرار دارد. محل آن هم دقیقا پشت همان خانه اول است. تصاویری كه از 
پیاده روی های روزانه امام)ره( به جا مانده مربوط به حیاط همین خانه می شود. 

3سفره افطاری معروف هم در حیاط این خانه پهن شده كه یكی از آنها بارها 
از تلویزیون پخش شده است. فیلم نمازجماعتی هم كه از امام)ره( گرفته شده 

مربوط به حیاط این خانه است كه بارها توسط تلویزیون محل این نماز به 
اشتباه حسینیه جماران زیرنویس شده است. این خانه تا قبل از فوت همسر 

حضرت امام)ره(، محل زندگی ایشان بود.

نگارستان 
این نگارستان اواسط دهه 7۰ در زیرزمین حسینیه جماران 
ایجاد شد تا محلی برای نمایش عكس ها و دست نوشته های 
امام)ره( باشد. این محل تا قبل از نگارستان جایی برای 
تاسیسات حسینیه بود و در دوران دفاع مقدس هم قرار بود 
به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرد اما امام)ره( هرگز 
قدم به این پناهگاه نگذاشت. امام)ره( چندبار موقع بمباران ها 
فرموده بودند:» جای من خوب است، اگر شما می خواهید 
تشریف ببرید پناهگاه.« تعبیر امام)ره( این بود كه جان من از 
جان آن بسیجی و مردمی كه در حال جنگ هستند رنگین تر 
نیست، پس در نتیجه این پناهگاه را نپذیرفتند.

بیمارستان قلب 
بیمارستان قلب جماران در سال 62ساخته شد و درست در 
سمت راست كوچه ای واقع شده كه به حسینیه جماران و بیت 
امام)ره( منتهی می شود. فاصله خانه امام)ره( تا این بیمارستان 
به اندازه عرض كوچه است. در اصلی بیمارستان قلب جماران 
نرسیده به كوچه است و مردم عادی از آن رفت وآمد می كردند 
اما در دیگری هم روبه روی در خانه امام)ره( وجود داشت كه 
ایشان را از آنجا به داخل بیمارستان انتقال می دادند. امام)ره( به 
شرطی قبول كردند كه از خدمات این بیمارستان استفاده كنند 
كه استفاده از خدمات آن برای عموم آزاد باشد.

ایوان خانه 
بسیاری از فعالیت های روزانه امام)ره( روی این 
ایوان انجام می شد. امام)ره( معموال در روز چند 
خطبه عقد برای عروس و دامادها می خواندند كه 
این كار در ایوان صورت می گرفت. امام)ره( در 
این موقع وكیل عروس خانم ها می شدند و حاج 
احمد آقا وكیل دامادها. امام)ره( به عروس ها 
نصیحت می كردند كه با همسرتان بسازید، با او 
رفیق باشید، به حرفش گوش دهید و توقع زیادی 
از او نداشته باشید. به دامادها هم می گفتند كه 
خانم ها مالطفت نیاز دارند، با آنها مهربان باشید 
و زندگی را به كمك یكدیگر بگذرانید. بسیاری از 
مالقات های امام)ره( با مردم عادی و رزمندگان 
هم در ایوان صورت می گرفت.

آشپزخانه
عكس معروفی كه امام)ره( را در حال ریختن چای نشان 

می دهد در همین آشپزخانه گرفته شده است. این آشپزخانه 
بسیار كوچك است و در سمت شمالی آن دری وجود دارد 

كه به حیاط خانه همسر امام)ره( باز می شود. رفت وآمد 
امام)ره( به محل سكونت همسر و فرزندانش از طریق این در 
انجام می شد. فضای آشپزخانه مثل سایر قسمت های خانه 

امام)ره( بسیار ساده و بی تكلف بود و با گذشت بیش از 3دهه 
هنوز دست نخورده باقی مانده است.

امام خمینی )ره( در سال های پایانی عمر خود همواره تحت نظر پزشكان 
بود. در طول روز مرتب دارو مصرف می كرد و حتی گاهی الزم می شد شب ها 
هم چندین مرتبه از خواب بیدار شــده و دارو مصرف كند. مدت های طوالنی سرم در دست داشت تا 
پزشكان بتوانند داروهای الزم را از این طریق به او تزریق كنند. بعضی اوقات هم 24ساعت شبانه روز به 
فرستنده های كنترل ریتم قلب متصل شده و به اصطالح پزشكی، مانیتورینگ می شد. اما هیچ وقت لب 
به گله و شكایت باز نكرد و هیچ كس ندید در آن روزهای سخت، اخمی به چهره و هراسی به دلش بیاید. 
این را تمام پزشكانش تأیید می كنند؛ چه آنهایی كه سال های سال پزشك مخصوص امام)ره( بودند، 
چه كسانی كه فرصت محدودی برای پرســتاری از بنیانگذار انقالب داشتند. در این گزارش سراغی از 
پزشكان امام خمینی )ره( گرفتیم تا با كمك آنها بیشتر درباره سبك زندگی امام خوبی ها بدانیم؛ كسی 
كه پزشكانش معتقدند اگر چه خودشان طبیب جسمش بودند، اما بدون شك او طبیب دل هایشان بوده.

پرنیان سلطانی

   پناهگاه؟ هرگز!
دكتر مسعود پورمقدس كه 9سال این افتخار را داشته كه پنجشنبه و جمعه هر هفته در خدمت 
امام )ره( باشد، خاطره ای از روزهای بمباران تهران نقل می كند كه در عین حال نشان می دهد 
امام )ره( تا چه اندازه مبادی آداب بوده اند؛»در جریان بمباران هوایی تهران، یك روز همراه یكی از 
افراد بیت، خدمت امام )ره( رسیدیم تا از ایشان خواهش كنیم در این روزهای بمباران به پناهگاه 
بروند. ایشان كه مشغول مهیا شدن برای خواندن نماز ظهر بودند، از دیدن ما تعجب كردند و 
پرسیدند چه كار دارید؟ فردی كه از بیت همراهی اش می كردم گفت: »براساس اطالعاتی كه 
به دست ما رسیده، صدام قصد زدن جماران را دارد. ما هر چه به شما اصرار می كنیم به پناهگاهی 
بروید، نمی پذیرید، این بار با پزشكتان آمده ام كه بگویم همه نگران سالمتی تان هستند. شما 
كه به محل امنی بروید، خیال این افراد هم راحت می شود«. اما امام گفتند اول اینكه محاسبات 
شما اشتباه است، بعد هم اینكه من از اینجا به هیچ عنوان تكان نمی خورم!  آنقدر به ایشان اصرار 
كردیم تا اینكه سرانجام گفتند خیلی خوب، حاال كه اینطور می گویید، بروید نقشه جایی كه 
من باید به آنجا بروم را بیاورید. ما خیلی خوشحال شدیم كه امام )ره( متقاعد شده اند. از اتاق 
كه بیرون آمدیم و خواستیم نقشه محل اقامت حضرت امام )ره( را بكشیم، حاج احمدآقا تماس 
گرفتند و گفتند خودتان را دردسر ندهید. امام )ره( گفتند من می خواستم روی اینها را زمین 
نیندازم و مودبانه بگویم بروند تا من به نمازم برسم! به همین دلیل گفتم بروید نقشه را بیاورید. 

وگرنه زحمت نكشند، چون من از اینجا تكان نمی خورم!« دكتر محمدرضا زالی

دكتر مسعود پورمقدس

دكتر  سید حسن عارفی
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مهربانی با 
بازداشت كنندگان

اولین بــار كه امــام را 
بازداشــت كردند، یكی 
از علمــای اطراف خمین 
كه مقــداری ارتباط با 
دستگاه داشــت، تلفن 
زد به رئیس كل شهربانی 
و وقت مالقات برای من 
گرفت. در منــزل آقای 
روغنی با ایشان مالقات 
كردم. منزل محاصره بود. 
به ایشــان گفتم شمه ای 
از چگونگی دســتگیری 
خود را بیان فرمایید؛ آن 
زمانی كه به خانه شــما 
ریختند. فرمودند: نیمه 
شب دوشنبه بود كه وارد 
خانه شدند و با لگد درب 
اتاق را شكستند. من به 
آنها گفتم بروید بیرون، 
من خودم می آیم. لباس ها 
را به تن كردم و دیدم آنها 
بیرون رفته اند. مرا روی 
صندلی عقب ماشــین 
ســوار كردند. در بین دو 
نفر كه مسلح بودند و نفر 
جلو هم مسلح بود. موقع 
حركت دیدم پاهای آنها 
به شدت می لرزد. از آنها 
ســؤال كردم چرا پاهای 
می شود؟  اینچنین  شما 
گفتند ترسی ما را گرفته 
است. امام فرمودند من 
دست هایم را روی پاهای 
آنها گذاشــتم و به آنها 
گفتم نترسید، من همراه 

شماها هستم.

 حجت االسالم 
حیدرعلی جاللی خمینی

عیدی به همه 
اعضای خانه

امام تمام اعیــاد را به ما 
عیدی می دادند از زمان 
بچگی. نه به ما، به هر كسی 
توی خانه بــود. از خانم 
گرفته تا كارگر توی منزل 
و حتی مهمان هم اگر بود. 
یك روزی كه صبح عید 
بود )یكی از این اعیاد، حاال 
یا مذهبی یــا عید بزرگ 
غیرمذهبی فرق نمی كرد(  
منتظر بودیم ایشان عیدی 
بدهند. اما امام گفتند من 
امروز عیدی ندارم. چون 
من از پولی كه مخصوص 
خــودم باشــد و پول 
شــخصی ام است به شما 
عیدی می دهم. حاال پول 
شخصی ندارم و طبیعتا 
نمی توانــم عیدی بدهم. 
خب ما كه نمی توانستیم 
صرف نظر كنیم، قرار براین 
شد همشیره بزرگم قرض 
بدهد به ایشان تا ایشان به 
ما عیدی بدهند، تا بعد اگر 
پولی پیدا كردند، قرضشان 
را بدهنــد. خواهر بزرگم 
رفت پولی از خودش آورد 
به آقا قرض داد. ایشان آن 
را به ما عیدی دادند و بعد 
هم ایشان قرضشان را ادا 

كردند.

زهرا مصطفوی
دختر امام

بررسی سبك زندگی امام خمینی ره 
در گفت  وگو با زهرا مصطفوی، دختر ایشان

خیلی كم 
نصیحت   می كردند

  در آستانه سی و دومین ســالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی)ره( تــالش داریم از زبان 
فرزندان امام)ره( برای آشــنایی هرچه بیشتر 
قشر جوان و نوجوان كشورمان از سبك زندگی و 
روش های تربیتی خاص ایشان بپرسیم. حضرت 
امام)ره( برای جذب این قشر به سوی معنویات 
و امور مذهبــی و كار نیك چه روش هایی پیش 

می گرفتند؟
ایشــان همیشــه معتقد بودند كه باید رعایت حال جوان ها را 
كرد و برخوردشــان با جوان ها نرم تر بود. برای مثال اگر یكی 
از نوه های امام كه در ســنین جوانی بود پیــش امام می آمد، 
ایشان كامال برخوردشــان با او و ما فرق می كرد. در این حال با 
ما جدی تر برخورد داشته و مطالب را جدی تر مطرح می كردند. 

اما بــا دختران جوان به صورت شــوخی برخورد 
می كردند. حتی اگر ما گاهی از بچه ها 

گله می كردیم كــه مثال گوش به 
حرفمــان نمی دهند ایشــان 

همیشــه جانــب جوان ها را 

می گرفتند. حضرت امام سعی داشتند كالم حق را با مالطفت 
و شیرینی، قرین ســازند. هرگز به عتاب متوسل نمی شدند و 
عبادت خدا را درنظر دیگران سنگین جلوه نمی دادند. همسرم 
به جهت عادت خانوادگی، دخترم را از خواب صبحگاهی بیدار 
می كرد و به نماز وا می داشــت. امام وقتی از این ماجرا خبردار 
شدند، برایش پیغام فرستادند كه چهره شیرین اسالم را به مذاق 
بچه تلخ نكن. این سخن امام چنان تأثیری در روح و جان دخترم 
گذاشت كه دخترم خودش سفارش می كرد كه موقع اذان صبح، 
بموقع مرا بیدار كنید. خاطره دیگری كه از ایشان در ذهن دارم 
این بود كه هر شب به نماز شــب می ایستادند و سعی داشتند 
كه مزاحم اعضای خانواده نباشند. وقتی ایشان برای نماز شب 
بیدار می شدند، طوری حركت می كردند و آهسته راه می رفتند 
و وضو می گرفتند كه مزاحم دیگران نبودند. یك بار من با صدای 
زنگ ساعت ایشان از خواب بیدار شــدم. فردا صبح امام از من 
پرسیدند كه از صدای زنگ ســاعت من بیدار شدید؟ من برای 
اینكه ایشان معذب نشده و دروغ هم نگفته باشم به صورت سؤالی 
پرسیدم: »مگر ساعت شما زنگ می زند؟« ناگفته نماند وقتی 
موضوعی را ســؤالی مطرح می كنیم دروغ محسوب نمی شود. 
امام گفتند: »ســؤالی جواب نده. بگو آره یا نــه؟« ناچار گفتم 
بله. ایشان گفتند: »شــما دیگر در این اتاق نخواب.«  
در حقیقت امام، دوران بچگــی آزادی مطلق به 
ما می دادنــد و به هیچ یك از كارهــای ما كاری 
نداشتند، اما در دورانی كه ما به سن بلوغ رسیدیم 
و بزرگ تر شدیم، ایشــان بر بعضی مسائل ما 
نظارت می كردند. امام از كار خیلی ساده مثل 
نمازجمعه رفتن ما، اظهــار رضایت می كردند 
و این رضایــت را در صورتشــان می دیدیم. یا 
تظاهراتی كه پیش می آمد به طور غیرمستقیم 
می گفتند: »شما كه فردا می روید« و به این صورت 
عنوان می كردند این چیزها ایشــان را 

خیلی خوشحال می كند.

  امام فرزندانشــان را چگونــه نصیحت 
می كردند؟

خیلی كم اهل نصیحت بودند. تنها یكی دو مورد بوده كه ایشان 
به ما نصیحت هایی كرده اند. یكی در ازدواج دختر خودم بوده كه 
موقعی كه خطبه عقد ایشان را خواندند و ما خصوصی خدمت 
ایشــان بودیم به دختر من نصیحت كردند كــه »تو هر وقت 
شوهرت وارد می شود و دیدی خیلی عصبانی است و حتی در آن 
عصبانیت به تو تهمت زد و یك چیزهای خالف گفت، تو در آن 
موقع به ایشان هیچی نگو، بعد از آنكه از عصبانیت افتاد، بعدها 
بگو این حرفت تهمت بوده« و بعد برگشتند رو به داماد كردند و 
گفتند: »شما هم همینطور، اگر یك وقتی وارد شدید و دیدید 
ایشان عصبانی است، آن موقع تذكرات را ندهید.« خاطره دیگر 
در این زمینه این بود كه یك بار آقا همه اهل خانه را صدا كردند 
و گفتند: »من بنا داشتم یك دفعه كه همه با هم جمع هستید 
چیزی برای شما بگویم«. بعد گفتند: »شما می دانید غیبت چقدر 
حرام است؟« گفتیم بله. بعد گفتند: »شما می دانید آدم كشتن 
عمدی چقدر گناه دارد؟« گفتیم بله. فرمودند: »غیبت بیشتر!« 
بعد گفتند: »شــما می دانید فعل نامشروع و عمل خالف عفت 

)زنا( چقدر حرام است؟« گفتیم بله. فرمودند: »غیبت بیشتر.«
نصیحت هایشان هم بجا بود. برای مثال وقتی امام می دیدند من 
روزهای تعطیل هم مشغول درس خواندن هستم می گفتند: »به 
جایی نمی رسی، چون باید موقع تفریح، تفریح كنی.« حتی این 
مسئله را به پسر من هم جدی می گفتند. این نقل قول از خود امام 
است كه در حضور من مكرر به پسرم می گفتند: »من نه یك ساعت 
تفریحم را گذاشتم برای درس و نه یك ساعت وقت درسم را برای 
تفریح گذاشتم.«؛ یعنی هر وقت را برای چیز خاصی قرار می دادند 
و به پسر من این نصیحت را می كنند كه تفریح داشته باش. اگر 

نداشته باشی، نمی توانی خودت را برای تحصیل آماده كنی.«
  اجازه دهید كمی نگاه مــان را فراتر برده و 
به نگرش و دیدگاه حضرت امام )ره( به جایگاه 
خانواده بپردازیم. ایشان یك شخصیت سیاسی 

برجسته در جهان داشــتند، آیا این موضوع 
موجب شده بود تا ارتباط شان با خانواده و اعضا 

كمرنگ شود؟
جایگاه خانواده در نگاه حضرت امام )ره( با تمام مشغله و مبارزاتی 
كه داشتند چه قبل از انقالب زمانی كه در تبعید بودند و چه پس 
از انقالب كه زمام امور را در دست داشتند، در اولویت كاری ایشان 
بود. از نظر من، امام )ره( به عنوان رهبر یك نهضت انقالبی، انسانی 
استثنایی در سه محور نظم در امور، مرتب بودن و مهربانی كردن 
به اعضای خانواده محسوب می شدند و این سه ویژگی تقریباً در 

همه ابعاد زندگی شخصی ایشان ساری و جاری بود.
  امكانش هست كمی مصداقی تر از این نگرش 
حضرت امام )ره( به خانواده صحبت كنید؟ برای 
نمونه از سفارش های ایشان درخصوص احترام به 

مادر و پدر برایمان بگویید.
ایشان در طول زندگی زمان های مشخصی را برای سپری كردن با 
خانواده به ویژه مادر اختصاص می دادند. امام )ره( عقیده نداشتند 
كه اول مطالعه كنند، بعد به همسرشان توجه داشته باشند. توجه 
به همسر، همواره در اولویت برنامه های امام )ره( در خانه بود. از 
نكات بسیار برجســته امام )ره(، توجه و احترام ویژه ایشان به 
مرحوم مادرمان بود. پدر دائم به اعضای خانواده القا می كردند كه 
باید  شأن و احترام كامل خانم را حفظ و به حرفشان گوش كنیم. 
این امر طوری در خانواده ما جا افتاد كــه حتی پس از ارتحال 
ایشان همه نوه ها به همان شیوه به مادرمان احترام می گذاشتند. 
پدر خیلی مقید بودند كه مادرمان باید در خانه خانمی كند چون 
معتقد بود با همسر باید همانگونه رفتار كرد كه در خانه پدری از 
منزلت برخوردار بود. همچنین مقید بودند كه ما بچه ها به گونه ای 
رفتار كنیم كه مــادر را راضی نگه داشــته و ناراحت نكنیم. به 
همین جهت وقتی برای دیدار امام به خانه ایشــان می رفتیم 
همان ابتدا از ما می پرسیدند: »خانم چطور بودند؟« این یعنی 
اول به دیدار مادرتان بروید و احوالپرسی كنید و بعد پیش من 
بیایید. حتی گاهی امام خودشان چایی شان را درست می كردند 

و خودشان قوری و استكان شان را می شستند. )تصاویر از این 
صحنه چای ریختن امام بسیار منتشر شده است.( حتی ما هم 
اگر به دیدنشان می رفتیم می پرسیدند چای می خورید؟ كه ما 
اجازه نمی دادیم ایشان این زحمت را برای ما بكشند اما هیچ گاه 
ایشان با آن سن و با آن مقام به مادرمان نمی گفتند پاشو یا مثال 
این كار را بكن و یا آن چیز را بیاور. دستوری صحبت نمی كردند. 
مثال آن اوایل كه لباس های ایشان در اتاق و چمدان كنارشان 
نبود، به مادر می گفتند بگویید لبــاس مرا بیاورند. انجام كاری 
را به ایشان دستور نمی دادند. ایشــان عالوه بر توجه به همسر 
و فرزندان خود به كســانی كه برای كمك به مادرمان در منزل 
كار می كردند نیز توجه داشتند و شخصاً به دیدار آنها رفته و از 

احوالشان جویا می شدند.
  صحبت پایانی؟

مهم ترین عمل امام، نماز ایشــان بود. ایشان تا آخرین لحظه، 
حتی نافله های نماز را ترك نكردند. حتی وقتی كه نمی توانستند 
لبانشان را تكان بدهند، با حركت انگشــت نماز می خواندند. 
برخی از پزشكان فكر می كردند ایشان چیزی می خواهند، ولی 
من گفتم كه خیر، ایشان دارند نماز می خوانند. این اهمیت نماز 

بود و آخرین پیام امام، نماز بود.

چقدر امام)ره( را می شناسیم؟ چقدر با ســبك زندگی این بزرگ مرد تاریخ معاصر 
آشنا هستیم؟ اغلب شناخت ما به سلوك و اندیشه سیاسی ایشان محدود می شود. 
درحالی كه شخصیت حضرت امام)ره( متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشان در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، 
كالم و سیاست است. این بنیانگذار و رهبر كبیر انقالب اسالمی با تمام ویژگی های منحصر به فردش در جهان، در خانه 
نیز همسری متفاوت و پدری خاص بودند. این نكته را می توان از میان خاطراتی كه خانواده و اطرافیان از ایشان نقل 
می كنند درك كرد. در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( پای صحبت های دكتر زهرا مصطفوی)خمینی( دختر 

سوم حضرت امام)ره( نشستیم تا با مرور بخشی از خاطرات شان، بیشتر با سبك زندگی امام دل ها آشنا شویم.

الناز عباسیان

كوتاه از دختر سوم امام ره
دكتر زهرا مصطفوی )خمینی( متولد شــهریور 
۱۳۱۹ و دختر سوم امام خمینی)ره( و همسر مرحوم 
محمود بروجردی است. بیشتر او را با عنوان دبیركل 
جمعیت زنان جمهوری اســالمی ایران و اتحادیه 
بین المللی حمایت از ملت فلسطین می شناسیم. 
او همچنین دكتری الهیــات دارد و عضو هیأت 
علمی دانشــكده الهیات )گروه كالم و فلســفه 
اسالمی( دانشگاه تهران اســت كه با رتبه استاد 

تمام بازنشسته شده  است.

خمینی بزرگ به روایت 
خمینی دهه هفتادی

سیداحمد خمینی، نتیجه حضرت روح اهلل و فرزند سیدحسن، برای مان از امام می گوید

شاید گاهی نزدیكی و حجاب معاصربودن، باعث شود تا یك شخصیت بزرگ را به خوبی 
درك نكنیم. این نكته البته برای نزدیكان یك شخصیت بزرگ، بیشتر از بقیه می تواند 
مطرح باشد. به همین دلیل است كه سروقت سیداحمد خمینی رفته ایم؛ یك خمینی 
دهه هفتادی كه نكته های جالبی برای گفتن دارد. او معتقد است كه خمینی بزرگ، هنوز 
هم برای جوانان جذاب است و البته هنوز هم ناشناخته مانده است. با هم روایت های 

فرزند حجت االسالم سیدحسن خمینی از امام، خاطرات و... را می خوانیم.

  حضرت امام در دهه60 رحلت 
كردند و امروزه نســل هایی از 
دهه های70 و80 دارند به عرصه 
فعال اجتماعــی ورود می كنند. 
این فاصله را چطور می شــود 
برای انتقال پیــام و نگاه امام به 

نسل های امروز پر كرد؟
البته این فاصله بین مسئوالن و انقالبی های 
ما با االن هم وجود دارد و شــاید نسل امروز 
و جوانان دغدغه هایی داشته باشند كه برای 
نسل انقالب ما اولویت نداشــته باشد. البته 
نگاه هر دو احتماالً یكی بوده و هست؛ استقرار 
دمكراسی، از  بین رفتن نظام و تفكر پادشاهی 
در ایران و... ولی چون زبان شان متفاوت است 
شاید اختالف نظرهایی پیدا شود و نسل جوان 
احساس كند كه حرف هایش شنیده نمی شود. 
من به عنوان كسی كه با این نسل جوان زندگی 
كرده ام، احساس می كنم چنین تفاوتی بین 
انقالبی ها و جوانان وجود نــدارد و دغدغه ها 
كمــاكان یكی اســت. هرچنــد خواه ناخواه 
اشتباهات سهوی و عمدی از سوی مسئوالن 
پیش می آید و ممكن اســت جوانان را به این 
نتیجه برساند كه صدای شان شنیده نمی شود. 
چندی پیش بــود كه به همــت خانم دكتر 
ابتكار، در یك گفت وگوی بین نسلی با حضور 
دانشــجویان و دانش آموزان شركت كردیم 
و درباره اندیشــه های امــام و مباحث دیگر 
صحبت هایی شــد. در كل ارتباط بین نسلی 
وجود دارد، هرچند گاهی عملكردها ممكن 

است جوان ها را ناامید كند.
  فكر می كنیــد دغدغه های 
نســل جوان ما چــه چیزهایی 

هستند؟
اینكــه چرا بــه آنها بهــا نمی دهنــد و چرا 
حرف هایشان شــنیده نمی شود. حقیقت امر 
این اســت كه در ابتدای انقالب، مسئوالن ما 
حتی تا سطح وزرا، در سنین جوانی و بیست 
و چند ساله بودند و كارها هم به خوبی پیش 
می رفت. البته این، بدان معنا نیست كسانی كه 
سنی از آنها گذشته و بر سر كار هستند كنار 
گذاشته شوند چون این افراد هم پدران همین 
جوانانی هستند كه چنین دغدغه هایی دارند. 
مسئله اصلی این است كه چرا به جوان اعتماد 
نمی شود و صدایشان شنیده نمی شود. جوانی 
در مقابل پیری اســت، نه در مقابل پختگی؛ 
شاید جوانی پخته باشــد و شاید پیری، هنوز 
خام باشد و دنیادیده نباشد. قطعاً منظورم این 
نیســت كه جوانان خام را بر سر كار بگذاریم، 
قطعاً باید از مســئولیت های پایین شــروع 
كرده و پخته شوند. البته نسل جوان متوجه 
شــده كه پتانســیل چنین امری در انقالب 
وجود دارد، هرچند آفــت این امر پارتی بازی 
و مسئولیت دادن براساس رابطه است و اینكه 

برخــی آقازاده ها زود و با ســن كم می آیند، 
درحالی كه خیلی ها در آن مجموعه نخبه تر 

از آنها هستند.
  برســیم به حوزه ســبك 
زندگی. فكــر می كنید حضرت 
امام و نگاه و سبك زندگی اش، 
برای جوانان امــروز ما جذابیت 

دارد یا نه؟
ببینید! همیشه شخصیت های كاریزماتیك، 
شخصیت هایی مبارز، محكم، شجاع و جذابی 
برای نســل جوان بــوده و هســتند. امام را 
آنطوری كه بود اگــر معرفی كنیم، هنوز هم 
جذابیت های زیادی برای نســل جوان دارد. 
امام هنوز دارای ابعاد شخصیتی ای است كه 
معرفی نشده و ناشناخته مانده؛ خاصه برای 

نسل من. البته همه ما در سبك زندگی، 
ســعی می كنیم الگوی مان پیامبر 

اسالم و حضرت امیر علیه السالم و 
ائمه اطهار باشند. اما شاید تطبیق 
سبك زندگی این بزرگان دینی با 

زندگی روزمره امروز كمی سخت 
باشد. به همین دلیل من جلوه و 

مظهر حضرت امیرالمؤمنین 
علیه الســالم در نسل معاصر 
را  در امام می بینم. فردی كه 
شــجاع بود و با كمك همین 

مــردم، بزرگ تریــن اتفــاق 
دمكراتیك در تاریخ این مملكت 

را رقــم زد و تفكر و حكومت های 
شاهنشــاهی دو هزار و پانصد ساله 
را نابود كرد. قطعاً انقالب اسالمی 
ایران را نمی شود خارج از دمكراسی 
دانســت؛ بلكه بزرگ ترین حركت 

برای رســیدن به دمكراسی در طول 
تاریخ این مملكت بوده. از ابعاد شخصیتی 

مهم امام، اعتماد واقعــی به جوان ها و مردم 
بود. پدرم همیشه صحبتی را مطرح می كنند  
كه حاج احمد آقا همیشــه می گفتند. اینكه 
امام معتقــد بودند كه مردم قطعاً درســت 
تصمیم گیرند. شــاید بارها شده پیش پدرم 
رفته ام و مثــاًل گفته ام مــردم در این زمینه 
اشتباه می كنند و...، پدرم همیشه می گوید 
به فهم مردم اعتماد داشــته بــاش، چرا كه 
امام همیشــه چنین اعتقادی داشــت و اگر 
به فهم مــردم اعتماد كنیــم پیروزیم و اگر 
بدبین باشیم به آن، به مشــكل می خوریم. 
البته منظــورم، فهم من و شــما و چند نفر 
نیســت، منظورم اجماع و فهــم عمومی و 
خرد جمعی اســت كه قطعاً بهترین تصمیم 
را می توانــد برای آینده مملكــت رقم بزند. 
شــاید گاهی این فهم دچار اشتباهاتی هم 
 شــود، ولی قطعاً و غالبــاً بهترین تصمیم ها 

را می گیرد.

  شما متولد چه سالی هستید؟
متولد هفتاد و هفت هستم؛ دهه هفتادی.

  آشــنایی شــما با افكار 
و شــخصیت امــام به صورت 

خودآگاهانه از كی آغاز شد؟
طبیعی است من در خانواده ای بزرگ شده ام 

كه همیشه امام و یادش در آن زنده بوده و از 
مادربزرگ و پدرم و یاران امام و رهبر معظم 
انقالب و...، چیزهایی درباره امام شــنیده ام. 
همه این گفته ها و شــنیده هایی كه از یاران 
و نزدیكان امام شنیده ام، در من آگاهی الزم 
نسبت به این شخصیت را ایجاد كرده. طبیعی 

اســت كه با وجود چنین نقل ها و گفته هایی 
نگاه من به امام كامل تر شــود و او را عالوه بر 
یك رهبر بزرگ، یك پدربزرگ و فرد شریف 
بشناســم كه مدام به فكر اطرافیانش بوده. 
وقتی مثاًل حاج عیســی تعریف می كند كه 
به نانوایی جماران رفته و مردم نوبت شان را 
به او می دهند كه برای امام نان بگیرد، وقتی 
بر می گردد و امام متوجه می شــود نان ها را 
پس می دهــد كه دیگر چنیــن كاری نكند، 
اینها همه باعث شــده اند تا من به طور كامل 
با امام و دغدغه هایش آشنا شوم؛ شوخ طبعی 
و خانواده دوستی و همسردوستی و... امام را 

بیشتر درك كنم.
  حاج احمدآقا نوشته ای دارند 
كه در آن به اطرافیان و خانواده 
امام تذكرات تندی می دهند. دال 
بر اینكه شما را اگر می شناسند و 
به شما اگر احترام می گذارند و با 
شما اگر گفت وگو و مصاحبه و... 
می كنند، به دلیل نسبتی است 
كه با امام دارید و فكر نكنید كه 
از ناحیه خودتان چیزی هستید. 
شــما این نوشــته را خوانده و 

دیده اید؟
بله، كامل خوانده ام.

  می خواهم بدانم كه چنین 
چیزی، بار سنگینی روی دوش 

شما گذاشته است؟
بله، قطعاً. جدای از این نوشته، ما هر 
جایی كه می رویم، پــدر و پدربزرگ 
و اطرافیان به ما یــادآوری كرده اند كه 
احترام به شما به واسطه نسبتی است كه 
با امام دارید؛ حتی من االن كه دارم با رسانه 
شــما صحبت می كنم به دلیل همین نسبت 
است. تمام سعی ام هم این بوده كه در رفتار 
و گفتارم آبروی امام را نبرم. من در سطحی 
نیســتم كه بخواهم برای امام آبرویی جمع 
كنم، اما دوست هم ندارم كه باعث شوم به این 
آبروی امام از طریق من یا امثال من خدشه ای 

وارد شود. امام به قدری بزرگ بوده كه به 
واســطه این عظمت، هنوز هم بعد از این 
همه سال به ما محبت داشــته و احترام 

می گذارند.
  این بار ســنگینی كه به 

دوش دارید گاهــی اذیت تان 
نمی كند؟ یعنی گاهی با خودتان 
نمی گویید  ای كاش چنین باری به 

دوش نداشتید؟
نه، نه، اصــاًل. از خدا می خواهــم كمك كند 
كه بتوانم این بار را به خوبی به دوش بكشــم 
و آدم خوبی در این مســیر باشم. البته جدای 
از این نسبت، عقیده و نگاه امام را هم شخصاً 
درست ترین راه می دانم و جدا از این مسیر و 

دغدغه ها نیستم.
  بهترین خاطره ای كه پدرتان 
از امام برای شــما نقــل كرده، 

چیست؟
خاطره ها كه بســیار زیادند، نمی توانم دست 

روی خاطره خاصی بگذارم.
  شــاید بهتر باشــد بگویم 
خاص تریــن و اثرگذارتریــن 

خاطره...
خاطره ای هســت كه هیچ وقــت نمی توانم 
كامل بیانش كنم؛ چرا كه هیــچ وقت آن را 

كامل نشنیده ام.
  چرا؟

چون بابا هر وقت آن را برایم تعریف می كند، 
بغض كرده و نمی تواند كامــل تعریف كند. 
بابا وقتی كه جبهه بــود، تلفن زنگ می زند 
و پشــت خط می رود. می بیند كه خود امام 
مســتقیماً زنگ زده و حال و احوال می كند. 
بابا همیشــه ســر تعریف كردن این خاطره 
گریه اش می گیرد؛ یعنی جدا از اینكه رهبر 
یك انقالب بزرگ بــوده، زنگ می زند و مثل 
 یك پدربــزرگ مهربان با نــوه اش صحبت 

می كند.
  و ارزشمندترین چیزی كه 
پدرتان به یــادگار از امام نگه 

داشته است؟
قطعاً تفكرات امام، ارزشمندترین دارایی پدرم 
از امام است و اینكه باری به دوش دارد برای 

زنده نگه داشتن نام امام برای مردم.
  به صورت فیزیكال چطور؟

عمامه و لباس امام و انگشتر و وسایلی كه از 
او به ارث مانده هم نزد پدرم هست. زمانی هم 
حاج احمد آقا محاســن امام را اصالح كردند 
كه این محاســن هم به یادگار نزد پدرم باقی 

مانده است.

همیشه شخصیت های كاریزماتیك، شخصیت هایی مبارز، محكم، 
شجاع و جذابی برای نسل جوان بوده و هستند. امام را آنطوری كه 
بود اگر معرفی كنیم، هنوز هم جذابیت های زیادی برای نسل جوان 
دارد. امام هنوز دارای ابعاد شخصیتی ای است كه معرفی نشده و 

ناشناخته مانده؛ خاصه برای نسل من

۱۳
58

ل 
سا

در 
ی 

راق
 اش

ین
لد

ب ا
ها

هلل ش
ت ا

،آی
ان

ش
رگ

 بز
اد

دام
ده 

نوا
خا

 با 
ام

ی ام
گار

اد
س ی

عك



پنجشنبه8

13  خرداد 1400 

وقتشناسی
سرلوحه

كارهایامام
امام بر انجام مستحبات 
و تــرك مكروهات تكیه 
فراوانی داشتند. به طوری 
كه به هیچ وجه مستحبی 
را تــرك نمی كردنــد 
و مكروهــی را انجــام 
نمی دادند. مستحباتی را 
كه قبل از نماز وجود دارد 
و باعث می شود كه ثواب 
نماز بیشــتر شود، حتما 
انجام می دادند. ایشــان 
همیشه قبل از نماز عطر 
استعمال می كردند و ُمهر 
نماز ایشــان خاك كربال 
بود. و با اینكه دندان های 
امام مصنوعی بود، قبل 
از نماز آنهــا را از دهان 
خارج می كردنــد، ابتدا 
مسواك می كردند و بعد 
نماز می خواندند. همچنین 
انگشتری عقیق داشتند 
كه قبل از شروع نماز اول 
آن را در انگشت خویش 
می انداختنــد و بعد نماز 
را به جــای می آوردند. 
همچنین امام همیشــه 
كارهای خود را در ساعات 
معینی انجــام می دادند. 
به طوری كه وقتی خدمت 
ایشان می رسیدیم تا به 
انجام كار بپردازیم، باید 
در موعد مقــرر كارمان 
تمام می شــد تا امام به 
ســایر امور بپردازند. در 
غیراین صورت ایشــان 
تذكر می دادند كه تعجیل 

كنید.

آقای خادم
از محافظین بیت امام

پدرمهربانبچهها
روزی كه امــام به ایران 
آمدند، بعد از بهشــت 
زهرا به منــزل پدر من 
آمدند. وقتــی آقا نماز را 
خواندند، گفتند: غذای 
خیلی ساده ای بیاورید، 
من خسته هستم و مدتی 
اســت چیزی نخورده ام. 
پســر من كه آن موقع 
شش ساله بود، این طرف 
و آن طرف می دوید. امام 
گفتند: این كیست؟ مادرم 
گفتند: آقا نوه من است. 
امام به او گفتند: پســر 
جان شما چه كردید؟ او 
نیز شروع كرد به صحبت 
كردن. آن وقت بازوی چپ 
خودش را كه »انتظامات 
ورود امــام خمینی« بر 
پارچه ای نوشــته شده و 
به دستش بسته بود را به 
طرف آقا تــكان می داد. 
آقا نگاه كردند و گفتند: 
به به، شما انتظامات من 
هســتید؟ این بچه ذوق 
كرد و گفــت: بله آقا من 
از صبــح دِر خانه پاس 
می دادم دشمنان حمله 
نكنند. بزرگترها می گفتند 
كه آقا شما خسته هستید 
و استراحت كنید. ایشان 
می گفتند كه صحبت های 
این بچه برای من جالب تر 
اســت از اینكه بخواهم 

استراحت كنم.

مریم كشاورز
نوه آیت اهلل پسندیده

محمدرضا حیاتی، گوینده خبر ارتحال امام خمینی ره

میانصدایگریهها
خبرراخواندم

نیلوفرذوالفقاری

  چه شد كه از بین همه گویندگان، وظیفه 
اعالم خبر ارتحال امام)ره( به شــما واگذار 

شد؟
من تازه كار بودم و سابقه چندانی در كار گویندگی نداشتم. 
برای خواندن خبر به آن مهمی، در عمل انجام شــده قرار 

گرفتم چون از قبل قرار نبود كه خبر را من بخوانم. اما 
در آخرین دقایق مانده به پخش اخبار، این وظیفه 
به من واگذار شد. غافلگیر شــده بودم. گویندگان 
باتجربه و پیشكســوتی بودند كه ســابقه بســیار 

بیشتری نسبت به من داشتند اما همگی به دالیلی از 
خواندن این خبر خودداری كردند.

  خودتان چطور از ایــن اتفاق تلخ 
مطلع شدید؟

ساعت 5صبح سرویس سازمان به دنبالم 
آمد تا به استودیو بروم. من از رحلت امام 
خبر نداشتم. هرچند خبرهای پراكنده 
از بدحالی امام)ره( می گفتند و از مردم 
خواسته شده بود برایشــان دعا كنند. 
راننده مشكی پوشــیده بود و از حال 
و هوای او متوجه شــدم كه این اتفاق 
افتاده اما هنوز نمی دانســتم كه قرار 
است گوینده این خبر من باشم. مثل 
حاال نبود كه اینترنت و فكسی در كار 
باشــد، خبر ارتحال را تلفنی از بیت 

امام)ره( به ما اطالع دادند.
  گفتن چنیــن خبر 
تلخی به مــردم برای یك 
گوینده چــه مالحظاتی 

داشت؟
5دقیقه قبل از خوانــدن خبر متوجه 

شــدم كه باید من این خبر را اعالم كنم 

درحالی كه من اصال آمادگی كافی نداشتم. براساس وظیفه 
یك گوینده، باید به حرفه ام عمل می كردم. تجربه آنچنانی 
نداشتم كه بخواهم به نوع خواندن خبر و سنجیدن جوانب 
كار، فكر كنم. اما كار تصنعی نكردم، می خواستم مسئولیتی 
را كه بر دوشــم نهاده بودند، به شــكل مطلوبی انجام 
دهم. ســبكی كه خبر را خواندم، چیزی بود كه 
در آن شــرایط از من برمی آمــد و مورد توجه 
مردم هم قــرار گرفت. ســال ها هــم همین 
ســبك را ادامه دادم. نه نقش بازی كردم، نه 
تظاهر كردم. من آدم احساســاتی ای هســتم 
 و خــودم در آن شــرایط، بســیار تحت تأثیر 

قرار گرفته بودم.
  فضای اســتودیو موقع 
ایــن خبــر چه  پخش 

شرایطی داشت؟
جو تلخ و سنگینی حاكم 
بــود. تمامی همــكاران 
لباس مشــكی پوشیده 
بودند و چشم هایشــان 
اشــك آلود بود در اتاق 
فرمــان و رادیــو، افراد 
زیادی حضور داشتند. 
به اتاق فرمــان كه نگاه 
می كردم منقلب می شدم. 
فضــا حســاس و پرتنــش بود. 
مســئوالن مختلفی در استودیو 
بودنــد و هركــدام گوشــه ای 
مشــغول گریه بودند یا بر سر 
خود می زدند. صــدای گریه 
همكارانــم را در اســتودیو 
می شــنیدم و برای من خیلی 

سرالصلوه
موضوع این كتاب، پیرامون حقیقت نماز در عرفان اسالمی است. در این كتاب امام )ره( به بیان چگونگی نماز، حضور 
قلب، طهارت با آب و خاك، مكان و لباس و بدن نمازگزار، وقت نماز، سر استقبال كعبه و اسرار واجبات نماز به زبان اهل 
عرفان پرداخته  است. كتاب برای نخستین بار در جلد اول »یادنامه شهید مطهری«، در سال 1360با اجازه و اهدای 
خود شهید در 71صفحه از سوی انتشارات آموزش انقالب اسالمی به چاپ رسید. سپس با عنوان »اسرار نماز یا معراج 
السالكین و صاله العارفین« در 120صفحه بدون ذكر خصوصیات چاپ شد و برای سومین بار با عنوان »سّرالصاله یا 
صاله العارفین و معراج السالكین« در 184صفحه با ترجمه آیات و روایات و تصحیح و مقدمه سیداحمد فهری از سوی 
انتشارات پیام آزادی منتشر شد. برای بار چهارم هم كتاب همراه با ترجمه آیات و روایات و شرح مطالب در 307صفحه از 
سوی سیداحمد فهری تنظیم و توسط انتشارات نهضت زنان مسلمان چاپ و منتشر شد.

منشورروحانیت
این كتاب در طول سالیان گذشته بارها تجدید چاپ شده است.كتاب منشور روحانیت شامل متن پیام تاریخی حضرت امام 

خمینی)ره( و همچنین دستخط ایشان است.منشور روحانیت یكی از مهم ترین پیام های حضرت امام خمینی)ره( است كه حاوی 
نكات مهم، هشدارهای اساسی و تحلیل های ظریفی است كه نگاه امام راحل را نسبت به گذشته، امروز و فردای حوزه های علمیه 
و روحانیت، به اجمال و اختصار ترسیم می كند. حضرت امام)ره( در این پیام توصیه ها و هشدارهای ارزنده ای را به نسل های آینده 

حوزه ها و روحانیت ابالغ می كند و حاصل تجربیات طوالنی و دشوار خود را در اختیار آنان قرار می دهد. ایشان در این پیام به مطالب 
مهمی چون اهمیت حوزه های علمیه در حفظ اسالم و تشیع، احساس مسئولیت روحانیت در برابر توده های مردم، القای شعار 

جدایی دین از سیاست، خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان در حوزه های علمیه، قطع نفوذ بیگانگان در روحانیت، لزوم حفظ الفت و 
وحدت طالب و علمای دین، وظایف متقابل مدرسین و طالب، زمان و مكان در اجتهاد، ترس استكبار از فقه و اجتهاد، كینه غرب با 

جهان اسالم، لزوم تحقق فقه عملی اسالم و اهمیت حضور روحانیون و علما در امور حكومتی؛ پرداخته اند.

جهاداكبریامبارزهبانفس
هرچند روی سخن امام خمینی)ره( در این كتاب با روحانیون و طالب حوزه های علمیه است و آنها را به خودسازی و 
مبارزه با نفس سركش كه فرمان به بدی و نافرمانی حضرت حق می دهد؛ سفارش می كند، اما در واقع مطالب این كتاب 
خواندنی و اثرگذار برای همه مخاطبان از هر قشر و گروهی مفید و سازنده است. پیامبر)ص( به رزمندگانی كه از جبهه 
جنگ برگشته بودند، فرمودند:»مرحبا به قومی كه جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اكبر آنها باقی مانده است. با تعجب 
پرسیدند یا رسول اهلل جهاد اكبر كدام است؟ فرمودند: جهاد با نفس.« مطالب كتاب، متن درس های امام خمینی )ره( 
درباره اهمیت و لزوم تهذیب نفس است كه در نجف ایراد شده است. نخستین چاپ این كتاب در سال 1372، همراه با 
 مقدمه و توضیحات از سوی انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( 
منتشر شده است. 

ترجمهتحریرالوسیله
»تحریرالوسیله« كتابی فقهی، فتوایی و عملی است كه امام خمینی)ره( آن را به عنوان حاشیه و تكمله ای بر كتاب فقهی 
»وسیله النجاه« مرجع بزرگ سیدابوالحسن اصفهانی نوشته اند و با توجه به اینكه ابوابی مانند حج، جهاد، امر به معروف 
و نهی از منكر، حدود، قصاص و دیات، در »وسیله النجاه« نیامده، امام)ره( با آوردن این ابواب آن را تكمیل كرده اند.امام 

خمینی)ره(، »تحریرالوسیله« را در بورسای تركیه كه محل تبعید ایشان بود در حالی نوشتند كه منابع محدودی در 
اختیارشان بود ولی با این حال اثر از دقت باالیی برخوردار است و دارای فروعات متعدد است. این كتاب از ابتدای نگارش 
تاكنون مورد استقبال گسترده علمای حوزه های علمیه و طالب فاضل و استادان فقه و اصول دانشگاه ها قرار گرفته است، 
به گونه ای كه محور بحث درس خارج برخی از علمای بزرگ بوده و هست. بر این كتاب ارزشمند، حاشیه ها و مستندات و 

شرح های متعددی از سوی بزرگان فقه و اصول نگارش یافته است.

شرحچهلحدیث
امام خمینی)ره( كتاب »شرح چهل حدیث« را در سال 1317نوشتند. نسخه اصلی كتاب كه به دستخط خود ایشان 
است، در حمله مأموران ساواك به منزل حضرت امام)ره( در قم در سال 1342مفقود شد. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
با راهنمایی خود ایشان، یك نسخه رونوشت شده كتاب كه در كتابخانه آیت اهلل مالعلی معصومی همدانی پیدا شد، مبنای 
چاپ فعلی قرارگرفت. پیامبر اسالم)ص( فرمودند: »هركس برای امت من چهل حدیث از آنچه مردم در امر دینشان به آن 
نیاز دارند حفظ كند، خداوند در روز قیامت او را فقیه دانشمند برمی انگیزد«، در عمل به همین فرمایش است كه در طول 
تاریخ اسالم، كتاب های بسیاری با عنوان »چهل حدیث« به قلم عالمان دین نگارش شده است. 33حدیث این كتاب شریف 
به موضوعات و مسائل اخالقی مانند توكل و رضا، توبه، غیبت، جهاد با نفس، ذكر خدا، شكر و... اختصاص دارد و 7حدیث 
انتهای كتاب در مسائل اعتقادی و كالمی مانند جبر و تفویض، ذات و اسمای الهی و صفات حق تعالی است.

صحیفهامامخمینی)ره(
صحیفه امام)ره(، مجموعه ای است از بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، نامه ها، احكام و اجازات شرعی كه از سال 1312تا 

1368، در 22جلد با ترتیب زمانی تنظیم و گردآوری شده است. این مجموعه كامل ترین و جامع ترین اثری است كه 
در رابطه با بنیانگذار انقالب اسالمی به چاپ رسیده است و ویژگی های آن در مقدمه جلد یك به تفصیل توسط حمید 

انصاری شرح داده شده است. جلد 22این مجموعه، نمایه كتاب است. ترجمه صحیفه امام)ره( به زبان عربی و انگلیسی 
هم منتشر شده است. برای ترجمه این اثر حدود 50نفر از مترجم تا كادر فنی حضور داشتند و این كار از سال 1381تا 
1386ادامه داشت. از آثار مكتوب امام خمینی)ره( كه در صحیفه ایشان گردآوری شده و در سیر   تاریخی خود منتشر 

شده اند، پیام های مختلف دینی و سیاسی امام خمینی)ره( است.    صدور و انتشار این پیام ها در حقیقت اصلی ترین محور 
ارتباط بی واسط امام خمینی)ره( با   مردم و پیروان اوست.

دیوانامامخمینی)ره(
بنیانگذار انقالب اسالمی كتاب های متعددی نوشته اما هرگز سودای شعر و شاعری در سر نداشتند. با این حال هروقت 
فراغتی دست می داد در خلوت خود با زبان شعر، حدیث درد فراق را با دلدار یگانه باز می گفت و شرح مهجوری را در 
قالب ابیات زیبای عرفانی می سرود. شعر او جلوه ای از روح بلند و متعالی او بود. امام)ره( این شعرها را در طول سالیان 
متمادی از جوانی تا سال های مبارزه و پس از انقالب به مناسبت های مختلف سروده اند و چند شعر پایانی این دیوان 
را نیز به تقاضای خانم دكتر فاطمه طباطبایی- عروس شان و همسر مرحوم سیداحمد خمینی- سروده اند. برخی از 
دستنوشته های باقیمانده از امام خمینی)ره(، در پی هجوم مأموران ساواك به منزل و كتابخانه شخصی ایشان از دست 
رفت؛ اما نسخه ای چند از آثار منظوم قدیمی ایشان، كه در دست ارادتمندان و دوستان آن حضرت مثل امانتی ارزشمند 
نگهداری شده، به تدریج برای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( ارسال شده است.

وصیت نامهامامخمینی)ره(
وصیت نامه امام خمینی)ره(، عصاره همه سفارش هایی است كه در زندگی پربركت خویش برای مردم بیان كردند. این 

وصیت نامه، دستورالعمل تداوم انقالب اسالمی و حفظ عزیزترین یادگار او یعنی نظام جمهوری اسالمی بر محور والیت فقیه 
است؛ رساله ای برای زندگی در ایام انتظار. وصیت نامه حضرت امام )ره(، چشمه حكمتی است كه از دل پاك و نورانی آن مرد 

الهی جوشیده و بر قلم مباركش جاری شده است تا حجتی باشد بر همه دوستداران و رهروان راه او و راه تحریف و بهانه جویی را 
بر شبهات و القائات دشمنان ببندد. امام خمینی)ره( این وصیت نامه را در بهمن ماه 1361نوشتند و یك نسخه آن، طی پیامی 

به مناسبت افتتاح نخستین دوره مجلس خبرگان، نزد خبرگان مردم به امانت گذاشته شد. بار دیگر پس از انجام تغییراتی در آن 
به دستور امام)ره( و با حضور آیت اهلل خامنه ای )رئیس جمهور وقت(، حجت االسالم سیداحمد خمینی، ریاست مجلس شورای 
اسالمی، ریاست قوه قضاییه و... در حضور خود حضرت امام)ره(، در 2نسخه تحویل مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی شد 

و پس از ُمهر و موم رسمی به این دو نهاد به امانت سپرده شد.

از امام خمینی)ره( یادگاری های ارزشمندی در دنیای كتاب باقیمانده اســت كه در موضوعات و حوزه های متنوعی نوشته شده اند. دفتر حفظ و نشر آثار 
امام خمینی)ره( هم در این سال ها آثار متنوعی در این حوزه منتشر كرده است. برخی از مهم ترین آثاری كه به قلم بنیانگذار جمهوری اسالمی نوشته شده، 

در این گزارش فهرست شده است. یادگاری هایی به قلم معمار انقالب
معرفی كتاب هایی كه بنیانگذار جمهوری اسالمی نوشته اند

برای یك جوان 34ســاله كه هنوز در آغاز راه گویندگی است و به گفته خودش 
تجربه چندانی در حرفه خود ندارد، گفتن یكی از تلخ ترین و مهم ترین خبرها به 
مردم كشور، به سخت ترین وظیفه تبدیل می شود. 14خرداد 1368، این تجربه تلخ و سخت به محمدرضا حیاتی 
واگذار شد. »بسم اهلل الرحمن الرحیم. اناهلل و اناالیه راجعون. روح بلند رهبر كبیر انقالب حضرت امام خمینی)ره( 
به ملكوت اعال پیوست.« صدای محمدرضا حیاتی بود كه با گفتن این جمالت، مردم را از ارتحال رهبرشان باخبر 
كرد. 32سال پس از آن روز تلخ و پرماجرا، با این گوینده پیشكسوت رادیو و تلویزیون از خاطرات آن روز مهم و 

گویندگی در شرایط سخت و حساس گفت وگو كرده ایم.

و حساس باشم. همینطور هم شــد و خبرهای مهم دنیا را 
برای نخســتین بار در رادیو و تلویزیــون گویندگی كردم. 
تجربه خواندن خبرهــای دوران جنگ را داشــتم و بارها 
خبرهای گوناگونی را خوانده بودم، اما عظمت خبر ارتحال 
امام)ره( با خبرهای دیگر فرق می كــرد و برای من خیلی 
سخت بود. چند لحظه قبل از اجرا به  خودم گفتم باید اینجا 
بر احساســات خودم غلبه كنم. گرچه این احساس را همه 
ملت ایران داشــتند و من هم جزو ملت ایران بودم، اما باید 
وظیفه ام را درست انجام می دادم. به اتاق فرمان نگاه نكردم 

و خبر را خواندم.
  خوانــدن این خبــر چــه تأثیری در 

فعالیت های بعدی شما داشت؟
خیلی ها بعد از آن می گفتند كه مرا از خبر ارتحال امام)ره( 
شــناختند. به همین دلیل احســاس می كنــم كه پس از 
خواندن آن خبــر، وظیفه مــن ســنگین تر و راه دیگری 
پیش پای من باز شــد. فكر كردم باید از راهی كه خداوند 
در مقابل من قــرار داده، بتوانم به نحــو مطلوب نگهداری 
 كنــم و امانت دار خوبی باشــم كه گمــان می كنم اینطور 

بوده است.
  به نظرتان گوینده بایــد موقع خواندن 

خبرهای تلخ بر احساسات خود غلبه كند؟
من همیشــه گفته ام گوینده باید این كار را بكند اما گاهی 
واقعا ممكن نیست. در مورد خبر رحلت امام من سعی كردم 
خیلی خودم را كنتــرل كنم آن هم، چون خبــر در رادیو 
خوانده می شد. در تلویزیون گوینده دیده می شود و مردم او 
را می بینند، بنابراین اگر گوینده تلویزیون یك لحظه گریه 

كند و مدتی ساكت باشد، مردم او را می بینند و حالت او را 
درك می كنند، اما در رادیو فــرق می كند. مردم گوینده را 
نمی بینند و نمی شود كه یك لحظه صدای رادیو قطع شود 
و دیگر ارتباطی با مخاطب وجود نداشــته باشد. این است 
كه من مجبور بودم در آنجا بر احساسات خودم غلبه كنم. 
حاال كه مسئله احساســات پیش آمد، در بحث افتخارات 
ملی هرگز ســعی نكردم كه خودم را كنترل كنم و این یك 
موضوع طبیعی اســت. من در ماجرای ســقوط هواپیمای 
ایرباس هم نتوانستم خودم را كنترل كنم و این هم طبیعی 
اســت. وقتی كه تصاویر ســقوط هواپیما را نگاه می كردم 
و می دیدم كه جنازه های كودكان روی آب شــناور است، 
یك لحظه كه مونیتور رایانه را نگاه می كردم، نمی توانستم 
 خودم را كنترل كنم اما ســعی می كردم. اعالم این خبرها 

واقعا سخت است.
  به نظرتان چه ویژگی ای در نوع خواندن 
این خبر توسط شــما وجود داشت كه باعث 

شد مردم به آن توجه كنند؟
من در اعالم این خبر تلخ هنرپیشگی نكردم، نوع اعالم خبر 
آن چیزی بود كه از دل من برخاسته بود و بر دل مردم هم 
نشسته بود. این دیگر تكرارشدنی نیســت و اگر آن پیام را 
چندبار هم بخواهم بخوانم، آنگونه كه ســاعت 7صبح روز 
14خرداد سال 68شد، دیگر نمی شود. همان یك بار بود و بار 
دیگر هم تكرار نمی شود. هرگز ریاكار و دو رو نبودم و مردم 
همیشه ظاهر و باطن مرا به یك شكل دیدند. مهم ترین چیز 
همیشه برای من مردم بوده اند و همیشه سعی كرده ام از هر 

نظر به آنها احترام بگذارم.

سخت بود كه در چنین فضایی تلخ و احساساتی ، بر خودم 
مسلط باشم و خبر را به مردم اعالم كنم.

  ســختی خواندن چنین خبرهای مهمی 
در چیست؟

موقع خواندن خبر ارتحال امام)ره( بی تجربه بودم اما بعدها 
در سال های فعالیتم، دوست داشتم گوینده خبرهای مهم 

مندراعالماینخبرتلخ
هنرپیشگینكردم،نوعاعالمخبر
آنچیزیبودكهازدلمنبرخاسته
بودوبردلمردمهمنشستهبود.
ایندیگرتكرارشدنینیستو

اگرآنپیامراچندبارهمبخواهم
بخوانم،آنگونهكهساعت7صبح
روز14خردادسال68شد،دیگر

نمیشود



9 پنجشنبه

13  خرداد 1400 

برای من صلوات 
نفرستید

امــام تابســتان بعضی 
از ســال ها را به محالت 
تشــریف می آوردنــد. 
حدود سال 1325 بود كه 
ایشان تابستان آن سال 
به محالت آمــده بودند. 
علمای شــهر ما كه به 
ایشان اخالص داشتند، از 
امام درخواست كردند كه 
مسجدی در اختیارشان 
بگذارند تــا بتوانند از 
بهره مند  محضرشــان 
شــوند. این جلسه در 
مسجدی كه در مركز شهر 
بود، برپا شد. مرسوم بود 
كه اگر كسی از روحانیون 
داخل می شد، به احترامش 
كســی می گفت صلوات 
بفرستید. در اینجا هم یك 
شخصی بود كه وقتی امام 
وارد مســجد می شدند، 
جمعیت را به ذكر صلوات 
دعوت می كرد. روز اول كه 
این صلوات را فرستادند، 
پس از اتمام جلسه ایشان، 
آن شــخص را خواستند 
و فرمودنــد: شــما این 
می فرستید  كه  صلواتی 
منظورتان ورود من است 
یا آنكه این صلوات برای 
رســول بزرگوار اسالم 
اســت؟ اگر برای رسول 
اكرم صلوات می فرستید، 
این صلوات را یك وقت 
دیگری بفرســتید. و اگر 
چنانچه برای من است كه 
وارد مسجد می شوم، من 

راضی نیستم.

 حجت االسالم 
محمد سروش محالتی

 ورزش
حتی در سلول

امام ورزش را دوســت 
داشتند و آن را بهترین 
و ســالم ترین تفریحات 
ولــی  می دانســتند. 
رشــته خاصی را ترجیح 
نمی دادند. البته به كشتی 
و ورزش باستانی بیشتر 
از بقیــه ورزش ها عالقه 
داشــتند. ژیمناستیك 
هم نظر ایشــان را جلب 
می كرد. امام در نوجوانی 
گاهی اوقــات به بعضی 
محله ها كه مسابقه كشتی 
بود، می رفتند و مسابقه را 
تماشا می كردند. در پرش 
طول و ارتفــاع، خود در 
كودكی تمرین داشتند و 
دو دست و یك پای ایشان 
بر اثر همیــن ورزش ها 
شكسته بود. برنامه منظم 
پیاده روی را همیشه انجام 
می دادند و این برنامه را در 
تمام ایامی كه در نجف، 
قم و جماران بودند، ترك 
نكردند. حتــی تعریف 
می كردند هنگامی كه در 
زندان رژیم شــاه بودند، 
در همان سلول انفرادی 
قدم می زدنــد. تا اواخر 
عمر روزی یك ساعت و 
نیم پیاده روی می كردند 
و حركت های ورزشــی 
را بــه راحتــی انجام 
می دادند. ایشان همیشه 
در ساعت  می فرمودند: 
تفریــح درس نخوانید و 
در ساعت درس خواندن 
تفریح نكنید؛ هر كدام در 

جای خود.
 حجت االسالم 
 حاج احمد خمینی 
و خانم عاطفه اشراقی

روبان سیاه به عكس تو نمی آید هنوز

در سوگ خورشید

مروری بر روزهای پرالتهاب خردادماه سال ۱۳۶۸

نگاهی به وقایع پس از درگذشت امام خمینی ره؛ وقایعی كه از ۱4خرداد آغاز شد

سال هاست كه روزهای میانی خرداد ماه، حال و هوای محبوب سفركرده مردم را می دهد. امروز 
13خرداد است، كم كم به ساعات غمبار برای ملت ایران نزدیك می شویم؛ به روزی كه خاطره تلخ 
خبر »روح پرفتوح رهبر انقالب به ملكوت اعلی پیوست« بار دیگر برایمان تداعی می شود. حاال بعد 
از گذشت بیش از 3دهه از عروج ملكوتی امام دل ها هنوز هم خاطرات این رهبر محبوب، ارزشمند و 
خواندنی است. از این رو در ادامه مروری داریم بر این 1۴ روز پر استرس و التهاب كه گویی سرنوشت 

خواست كه مصرع شعر امام)ره( تعبیر شود و او را به فرج در نیمه خرداد بكشاند.

از روز قبل به پسر امام)ره( حاج احمد آقا گفته می شود كه پدرشان هرچه زودتر باید جراحی شوند. 
میزان خونریزی دستگاه گوارش امام)ره( در حال افزایش است و پزشكان می خواهند سریع تر جراحی 

را انجام دهند. از روز پنجشنبه خونریزی در دستگاه گوارش امام )ره( شروع شده بود و پزشكان بالفاصله 
ایشان را معاینه كرده بودند. نتیجه این معاینه این بود كه امام)ره( با زخم معده تا اینجا كنار آمده است 

و حاال باید فكری به حال ایشان كرد. بالفاصله انجام آزمایش های مختلف در دستور كار تیم پزشكی 
ویژه  ای قرار گرفته بود تا مراحل درمان آغاز شود. در این روز امام )ره( در جریان عمل جراحی قرار 

می گیرند و می فرمایند: هر طور صالح است عمل كنید.

حاال دیگر همه تیم پزشكی حضرت امام)ره( ۲۴ ساعته در بیمارستان مستقر شده اند و كار طاقت فرسایی 
دارند. آن زمان استرس زیادی بین تیم درمانی امام بود و عمل ریسك باالیی داشت اما پزشكان با نهایت تالش، 
امام)ره( را جراحی كردند و جراحی را خوشبختانه با موفقیت پشت سر گذاشتند. اكنون 5روزی می شود كه از 
جراحی امام)ره( گذشته و برای نخستین بار تصاویری از حضور امام)ره( در بیمارستان جماران توسط تلویزیون 
پخش می شود. این تصاویر مردم را جلوی تلویزیون ها میخكوب كرده و همگی دست به دعا برای سالمتی رهبر 
محبوب شان هستند. پزشكان از معده امام)ره( عكسبرداری می كنند و می گویند كه بخیه های عمل جراحی 
جوش خورده است. به تدریج مسئوالن امنیتی از جزئیات بیماری امام)ره( مطلع می شوند.

پیش تر امام)ره( در سال ۶5 دچار ایست قلبی شده بودند كه با اقدام بموقع تیم پزشكی ایشان از مرگ 
نجات پیدا كرده بودند. همچنین امام)ره( در سال ۶۷ مجددا، ۲هفته در بیمارستان بستری شده بودند 
اما در طول بستری ایشان در بیمارستان هیچ خبری از بیماری ایشان در رادیوهای بیگانه نبود. این بار 

هم تا روز سه شنبه خبری مخابره نشده بود. صبح زود امام)ره( به اتاق عمل برده می شوند. عمل جراحی 
توسط دوربین مداربسته در خارج از اتاق عمل به تصویر در می آید. جراحی كمتر از ۲ ساعت طول 
 می كشد. مسئوالن تصمیم می گیرند كه همان روز مردم را در جریان عمل جراحی موفق امام)ره(

قرار دهند.

به نظر می رسد كه حال امام)ره( رو به بهبودی است. هیچ مشكلی برای ایشان پیش نیامده است و فقط 
یك بار دچار كاهش فشار خون شده  اند كه طبیعی است. حاضران در بیمارستان می گویند كه امام)ره( 
امروز نماز را با وضو خوانده  اند و شب كمی غذا خورده اند. در شرایطی پزشكان به امام می گفتند كه 
براساس شرایط جسمانی صالح نیست نمازتان را در اول وقت بخوانید هر چند این توصیه برای امام)ره( 
كه سال ها نمازشان را اول وقت می خواندند بسیار سخت بود اما با این حال ایشان به توصیه عمل می كردند 
و در امور پزشكی خود را مقلد پزشكان می دانستند. حتی در مواردی از ایشان خواسته می شد كه نماز شب 
نخوانند، هنگام درخواست پزشكان در این مورد ناراحتی از چهره امام)ره( نمایان بود اما ایشان در نهایت 
به توصیه پزشكان گوش می دادند.

پیش تر رادیوهای بیگانه برای آنكه مردم و رزمندگان را ناامید كنند هر از چند گاهی خبر بیماری سخت 
یا فوت امام)ره( را به دروغ مخابره می كردند كه به دنبال آن، ایشان در تلویزیون حاضر می شدند و با 
مردم مالقات می كردند و شایعات تكذیب می شد. از این رو امام)ره( از اینكه بیگانگان از بیماری شان 

مطلع نشده بودند احساس رضایت می كردند. اما این بار مردم در جریان قرار می گیرند. در چنین روزی 
حال امام بعد از جراحی بهتر است. اما موج نگرانی در جامعه دیده می شود. چند تن از مسئوالن كشور 

همراه حاج احمد آقا به دیدار امام)ره( می آیند. لوله  ای كه روز قبل در نای امام)ره( قرار گرفته بود، امروز 
برداشته می شود تا ایشان صحبت كنند.

ناگهان وضع جسمی امام)ره( دچار تغییر شده است. در این روز حال ایشان اصال خوب نیست. مسئوالن 
كشور و اطرافیان امام)ره( نگران شده اند. وضع تنفسی و ریوی امام)ره( دچار مشكل شده است و 
پزشكان برای جلوگیری از اختالالت كلیوی كاری از دستشان بر نمی آید. نكته حائز اهمیت از روزهای 
بستری بودن امام)ره( در بیمارستان این بود كه ایشان پزشكان را مثل مجتهد می دانستند. به گواه همه 
پزشكان، ایشان یكی از بهترین بیمارانی بودند كه تیم پزشكی در طول عمر خود معالجه كردند؛ چرا كه 
حضرت امام خمینی)ره( به طور دقیق به حرف های تیم پزشكی گوش می دادند و پزشكان برای ایشان 
حكم مجتهد را داشتند و در اجرای دستورات پزشكان مقید بودند و حتی اگر وقت مصرف دارو نیمه شب 
بود اصرار داشتند نیمه شب ایشان را بیدار و دارویشان را مصرف كنند.

در این روز هم وضعیت روحی امام)ره( با وجود مشكل جسمانی حاد، خوب و منحصر به فرد است. 
همین موضوع پزشكان را متعجب كرده است؛ چرا كه در وضع كلیوی ایشان اشكاالتی به وجود آمده، 
ولی حضرت امام)ره( دائما به اطرافیان و حتی پزشكان دلداری می دهند. از سوی تیم پزشكی برای 

بهبود وضعیت كلیوی ایشان، اقدام های الزم انجام می شود. اما باید پذیرفت كه امام)ره( یك بیمار عادی 
نیستند و پزشكان استرس خاصی دارند زیرا نگاه همه دنیا به ایران و عملكرد تیم پزشكی بود و همه 

به ویژه مستضعفان دنیا به انقالب اسالمی امید بسته بودند. با همه این استرس و نگرانی ها، تنها یك نگاه 
محبت آمیز امام)ره( به تیم پزشكی و تشكر از آنها برای دلگرمی و روحیه دادن كافی بود.

این چند روز حال امام )ره( همچنان ناگوار است و هیچ تغییری در وضعیت جسمی ایشان مشاهده 
نمی شود. لحظه به لحظه اوضاع بدتر می شود. معاینه های پزشكان از پیشرفت بیماری اصلی حضرت 
امام خبر می دهد. از چهارشنبه ۱۰ خرداد شیمی درمانی در دستور كار تیم پزشكی بیمارستان جماران 
قرار می گیرد. اما از شنبه ۱۳ خرداد دفع ادرار به كلی مختل شده است. نوار قلب تغییرات بدی را نشان 
می دهد. امام )ره( با این وضعیت، نماز ظهر و عصر را می خوانند. اما در روز ۱۳ خرداد ساعت ۳:۳۰ 
بعدازظهر امام به دلیل بیماری قلبی كه داشتند ایست قلبی كردند و بالفاصله كادر درمانی اقدامات الزم 
را انجام دادند، اما در نهایت ناباوری روح پرفتوح رهبر مستضعفان جهان، ساعت ۱۰:۲۰ شب، ۱۳ خرداد 
به دلیل ایست قلبی به ملكوت اعلی پیوست.

مردم نگران به دنبال خبری از سالمتی امام)ره( هستند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی اجازه می دهد كه خبر 
سالمتی امام)ره( در خطبه های نمازجمعه به گوش مردم برسد تا نگرانی های مردم كم شود. اما در همین 
لحظه ها امام)ره( در بیمارستان ناراحتی تنفسی پیدا می كنند كه با تالش پزشكان برطرف می شود. مردم 
در سراسر كشور و حتی زرتشتیان تهران برای بازگشت سالمتی امام، مراسم دعا و نیایش برگزار می كنند. 

در همین جمعه 5 خرداد ماه دعای ندبه در بهشت زهرا)س( به همراه دعا برای سالمتی كامل امام)ره( 
برگزار می شود. رهبر شیعیان پاكستان، در تلگرامی به امام)ره( از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی ابراز 

خشنودی می كند. در ۲روز گذشته در شهرهای مختلف پاكستان، مسلمانان مراسم دعا برای بقای عمر 
امام)ره( برگزار می كنند.

محمد رضا حیاتی، مجری خبر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در ساعت ۷ صبح پشت میكروفن قرار 
می گیرد و با صدای بغض آلود می گوید: »بسم اهلل الرحمن الرحیم اناهلل و انا الیه راجعون. روح خدا به ملكوت 
اعلی پیوست.« جامعه در بهتی عظیم فرو می رود. پذیرش این مرگ برای ما و ملت ایران بسیار دشوار است. 
مگر می شود دیگر امام)ره( را ندید و صدایش را نشنید؛ گویی تمام ایران یكپارچه یتیم شده است و چنین 
مصیبتی در تاریخ ایران كم نظیر بود. مراسم وداع در مصالی تهران در ۱۶ خرداد در نزدیكی بهشت زهرا)س( 
به خاك سپرده شد. مراسم تشییع ایشان دارای ركورد گینس بزرگ ترین تشییع جنازه جهان است كه بنا 
به گزارش های رسمی در ایران ۱۰میلیون نفر در آن شركت می كنند.
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درست ساعت 22:20 بود كه عقربه های ساعت متوقف شدند و تقویم روی تاریخ 13خرداد 1368ثابت ماند. روح 
بلند امام خمینی )ره( به ملكوت اعالء پیوست و كشور یكپارچه سیاهپوش شد. قلب آنكه چهره مهربان و آرامش، 
باعث تسلی خاطر مردم كشور بود، درست در همین روز و همین ساعت از تپش ایستاد و جماعتی را در بهت و غم و 
اندوه فرو برد. امام خمینی )ره(، پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان چشم از دنیا فروبست و روزهای كابوس وار 
مردمی كه نفس شان به نفس رهبرشان بند بود، آغاز شد. از این لحظه به بعد تا زمانی كه پیكر پاك امام خمینی )ره( 
در خاك آرام بگیرد، روزهای بی رنگی است كه با سیل جمعیت مردم عزادار، جادوانه شد. حضور 10میلیون نفری 
مردم در مراسم وداع با روح خدا، بزرگ ترین تشییع جنازه مردمی در تاریخ جهان را رقم زد تا دنیا بیشتر درباره 
رهبر محبوب ایرانی ها بداند. در ادامه نگاهی به اتفاقات بعد از درگذشت امام خمینی )ره( داریم؛ اتفاقاتی كه درست 

از ساعت 22:10 شامگاه 13خرداد ماه سال 1368آغاز شد.

مردمی كه روزها بود دست از دعا و نیایش برنداشته 
بودند، از شب قبل دلشان شور می زد. نگران رهبرشان 
بودند و حاال دلشــوره عجیبی به جانشان افتاده بود. 
مخصوصا اینكه از صبح كه رادیو را روشن كرده بودند، 
قرآن پخش می شد و نشــان از یك شرایط غیرعادی 

می داد.

از همان زمان كــه خبر ارتحــال رهبر انقــالب از رادیو پخش 
می شود، جماعت سیاهپوش راه حســینیه جماران را در پیش 
می گیرند. چند ســاعت بعد تمام خیابان های منتهی به جماران 
پر از جمعیت عزادار می شــود. هزاران نفر از مردم با چشــمانی 
اشكبار از موانع حفاظتی عبور كرده و خودشان را به سمت خانه 
امام )ره( و بیمارستان می رسانند. جمعیت به قدری زیاد می شود 
كه محافظان از آنها درخواست می كنند تا به خانه هایشان برگردند 

و منتظر اعالم برنامه تشییع پیكر پاك رهبر انقالب بمانند.

تازه سپیده سر زده بود و در همین مدت كم خیلی ها 
با رادیو تماس گرفته بودند تا علت پخش شدن قرآن 
را جویا شوند. دل در دل كسی نبود. دلشوره امان همه 
را بریده بود تا اینكه ساعت ۷صبح شد و زمان پخش 
نخستین بخش خبری رادیو سراسری ایران فرا رسید. 
محمدرضا حیاتی با صدایی لرزان خبر ارتحال امام )ره( 
را اعالم كرد و صدای شــیون و زاری از سراسر كشور 
برخاست. »بســم اهلل الرحمن الرحیم. انا  هلل و انا الیه 
راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان 
جهان، حضرت امام خمینی به ملكوت اعالء پیوست.«

تشییع را نمی توان از جماران شروع كرد؛ جمعیت به قدری است 
كه حســینیه جماران جوابگو نیســت. هر مكان دیگری هم كه 
مطرح می شود، به دلیل كوچك بودن یا دسترسی نامناسب شان 
رد می شوند. به همین دلیل مسئوالن مصلی را برای وداع مردم 
با امامشــان درنظر می گیرند. تصمیم بر این می شــود كه پیكر 
امام در محفظه ای شیشه ای قرار بگیرد و چند ساعتی به مصلی 
منتقل شود تا مردم بتوانند با او وداع كنند. چند ساعتی كه البته 

۴8ساعت به طول می انجامد!

شب می شود. از راه های منتهی به تهران خبر می رسد كه جاده ها 
قفل شده اند. عزاداران حضرت امام )ره( خودشان را از راه های دور 
و نزدیك به مصلی رســانده اند. شــام غریبان امام است و مصلی با 

شمع های مردم روشن شده است.

شب شام غریبان امام در میان اشــك و آه مردم سیاهپوش و عزادار 
سحر می شود. فردا هم وضع به همان ترتیب است. با اینكه مقرر شده 
بود پیكر امام چند ســاعتی در مصلی باشد تا مردم بتوانند با ایشان 
وداع كنند، اما سیل جمعیت به گونه ای بود كه این برنامه ۴8ساعت 
تمدید شد. در نهایت ساعت ۶:۳۰صبح ۱۶خرداد، آیت اهلل گلپایگانی 
بر پیكر امام )ره( حاضر می شود تا نماز میت بخواند. پیكر امام را برای 
خواندن نماز میت از محوطه شیشه ای خارج می كنند و بعد از اقامه 
نماز، او را داخل كانتینر شیشه ای قرار داده و از مصلی خارج می كنند.

جمعیت چند میلیون نفری و سیاهپوش بهشت زهرا)س(، كار تدفین را تقریبا غیرممكن كرده اند. با 
اینكه عقربه های ساعت ۱۰صبح را نشان می دهد، اما به نظر می رسد امكان دفن پیكر امام )ره( وجود 
ندارد. چاره ای نیست جز اینكه در رادیو اعالم شود تشییع پیكر امام خمینی )ره( فردا انجام خواهد شد. 
با این پیام افرادی كه در راه بهشت زهرا)س( بودند برمی گردند و به این ترتیب دست كم افراد بیشتری 
به جمعیت حاضر در بهشت زهرا)س( اضافه نمی شوند! بعد از ظهر شده است. با اینكه از صبح چند باری 
هلی كوپتر امام )ره(، بر باالی بهشت زهرا)س( به حركت درآمده، اما موفق به فرود نشده است. هیچ 
چاره ای نیست و پیكر امام )ره( هر طور شده امروز باید به خاك سپرده شود. همزمان ۶هلی كوپتر بر 
فراز محل تدفین به پرواز درمی آیند تا هلی كوپتر اصلی امكان فرود در نزدیكی محل دفن را پیدا كند. 
همین اتفاق هم می افتد و سرانجام هلی كوپتری كه پیكر امام )ره( در آن قرار دارد، در نزدیكی محل 
دفن فرود می آید. حاال واقعا وقت وداع با رهبر و امام محبوب مردم شده است. سرود ملی كه نواخته 

می شود، پیكر امام )ره( در میان اشك و زاری مردم به خاك سپرده می شود.

پیكر امام )ره( با هلی كوپتر به بهشت زهرا)س( منتقل می شود. سیل جمعیت در بهشت زهرا)س( 
موج می زند. هجوم مردم باعث شكسته شدن تابوت می شود و پیكر امام با هلی كوپتر به جماران 
برگردانده می شــود. آیت اهلل خامنه ای برد یمانی خودش را به امام )ره( هدیه می كند تا ایشان 
دوباره كفن شوند. نیم ساعتی طول می كشد تا هلی كوپتر دوباره به بهشت زهرا)س( برمی گردد.

سیل جمعیت در جمارانپخش قرآن از رادیو

انا لله و انا الیه راجعون

وداع در مصلی

شام غریبان امام ره

خواندن نماز میت

امكان دفن وجود ندارد

برد یمانی؛ هدیه به رهبر انقالب
روزهای تلخ مصلی

همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد. جمعیت سیاهپوش و 
عزادار گروه گروه از گوشه و كنار شهر خودشان را به مصلی 
می رســانند. طبق برآورد بیش از 9میلیون نفر در مصلی 
جمع شــده اند تا با رهبرشــان وداع كنند. لحظه به لحظه 
بر ازدحــام جمعیت افزوده شــده و همه  چیــز از كنترل 
خارج می شــود. گرما و شــلوغی جان 8نفر از عزاداران را 
می گیرد و باعث زخمی شدن 5۰۰نفر می شود. 9۰پزشك، 
۱۲۰امدادگر و ۱5۰ آمبوالنس در مصلی مستقر هستند تا 

به حال مجروحان رسیدگی كنند.



   پیاده روی همیشگی
با اینكه رهبری بزرگ بود، اما سبك زندگی او سراسر 

كار و مبارزه و سیاست نبود. در كتاب 15خرداد، به نقل از 
شهید محالتی در این باره آمده است: »امام )ره( در جوانی 

طلبه خشكی نبودند كه همیشه روزه بگیرند، ذكر 
بگویند، نخندند و تفریح نكنند، بلكه اوقات فراغت 
هم داشتند. به عنوان مثال شب های پنجشنبه دور هم 
جمع می شدند تا یك كبابی بخورند یا در مدرسه كته ای 
درست كنند.« پیاده روی و قدم زدن از فعالیت هایی بود كه 

در اوقات فراغت انجام می دادند. در نوجوانی همراه دوستانشان 
قدم زنان به باغ های اطراف قم می رفتند؛ هم فال بود و هم تماشا، هم 
تفریح بود و هم مباحثه می كردند. او همیشه از صاحبان باغ های اطراف قم 
اجازه می گرفت تا در باغ هایشان قدم بزند. صبح ها می شد او را در این باغ ها 
دید. توجه به شعر و ادبیات و همچنین گذراندن وقت با بچه ها و نوه ها از دیگر 

كارهایی بود كه امام، در ساعت های فراغت خودش انجام می داد.

سبك زندگی بزرگ ترین رهبر معنوی قرن بیستم چگونه بود؟

اشك های روی ایوان
پنجشنبه10

13  خرداد 1400 

خداخواهی در 
ذات بچه ها

امام هنگامی كه در نجف 
بودنــد، گاهــی بیرون 
می رفتند و برمی گشتند 
و با یك ذوق و شــوقی 
می گفتند: یك بچه ای را 
دیدم كه این جوری بود، 
با او خندیدم و دست روی 
سر و صورتش كشیدم. 
یــك بچه ای كــه وضع 
ظاهرش نظافتی نداشت 
و با اینكه امام خودشان 
خیلی نظیف و تمیز بودند، 
به نظر می رسید یك بچه 
كثیف خیلــی نمی تواند 
روی ایشان تأثیر بگذارد. 
ولی امام آنطور از او تعریف 
می كردند و با یك ذوقی 
می گفتند كه مثال دستی 
به ســر او كشیده بودند. 
به نظــرم می آمد كه مثال 
چه چیــزی از آن كودك 
می تواند برای امام جالب 
باشد. این برای من جالب 
بود كه محبت ایشان روی 
چه مبنایی اســت. بعد 
حس كردم كه این محبت 
مبنا دارد. برای اینكه این 
بچه ها به فطرت خودشان 
نزدیك تر هستند. اینها 
به خدا نزدیك تر هستند 
و خداخواهــی در همه 
آنها مشترك است. بدون 
اینكه هنوز جایگزینش 
كرده باشند و هنوز فرد 
دیگــری را در مقابلش 

گذاشته باشند.

 فاطمه طباطبایی
عروس حضرت امام

 غیبت 
بیمارشان كرد!

فقــط  ایشــان  درس 
تعلیم و تعلم نبود، بلكه 
مقید بودند كه در ضمن 
تعلیم، تهذیب هم باشد. 
به عبــارت دیگر، درس 
ایشان كار رسول گرامی 
اسالم)ص( »ویزكیهم و 
یعلمهم الكتاب و الحكمه« 
بود. امام خمینی )ره( از 
به شدت  دیگران  غیبت 
ناراحت می شــدند. در 
مدت بیش از 12 سال كه 
در دروس عالی ایشــان 
شركت داشتم، یك عمل 
مكروه از ایشان ندیدم. 
بلكه اگر شبهه غیبت و 
دروغی پیــش می آمد، 
حالت نگرانــی به خوبی 
در چهره ایشــان نمایان 
می شــد. یادم نمی رود 
روزی امــام به جلســه 
درس تشریف آوردند و 
به قــدری ناراحت بودند 
كــه نفس هــای تندی 
می زدند؛ نفس ایشان به 
شماره افتاده بود. آن روز 
درس ندادنــد و به جای 
درس، نصیحــت تندی 
كردند و رفتند. تب مالت 
ایشــان عود كرد و سه 
روز نیامدند. چرا؟ چون 
شنیده بودند كه یكی از 
شاگردان ایشان، درباره 
یكی از مراجــع غیبتی 

كرده بود.

آیت اهلل حسین مظاهری

آدم ها را به نوعی، می شود از سبك زندگی شان شناخت؛ یا شاید بشود گفت كه آدم ها، نتیجه 
سبك زندگی شان هستند. یا شاید بشود گفت كه آدم  ها ابتدا سبك زندگی شان را ایجاد می كنند 
و سپس، خود بخشی از آن می شوند. هر چه هست، می توان از طریق آن، كیفیت و عمق زندگی آدم ها را سنجید. درست مثل 
سبك زندگی حضرت روح اهلل. نوعی سبك زندگی كه می شود همین حاال هم آن را الگو قرار داد؛ از بس كه كامل و دوست داشتنی 

و ستودنی است. با هم رگه هایی از این سبك زندگی را مرور می كنیم.

عیسی محمدی

   چگونه لباس می پوشید؟
این كه هر كسی لباس خوب و با كیفیتی بپوشد، شاید سفارش چندان 

توصیه شده ای نباشد. باالخره عدالت نیست كه به همه چنین توصیه ای بشود؛ 
شاید بعضی ها وسع شان نرسد. اما اینكه هر كسی سعی كند  تر و تمیز باشد، 

سفارشی عمومی می تواند باشد؛ همان نگاهی كه دین اسالم هم به سبك زندگی 
ما مسلمانان دارد. این، همان رویه ای بوده كه حضرت روح اهلل نیز در زندگی اش 
به شدت پیگیر آن بوده. او فردی به غایت نظیف و مرتب بود و به ظاهر و پوشش 

خود رسیدگی می كرد. لباس های او در اوج آراستگی و نظافت بودند، درحالی كه 
كیفیتی معمولی داشتند. در بخش هایی از كتاب سرگذشت های ویژه امام 

خمینی در این باره چنین آمده است كه »لباس شان عالوه بر سادگی و پاكیزگی 
تمیز بود و در جوراب های ایشان اثری از سیاهی و بوی عرق دیده نمی شد. با اینكه 

تمام محیط زندگی و فرش های ساده امام )ره( تمیز بود، ولی همیشه با دمپایی 
روی فرش راه می رفتند.«  دقت حضرت امام در نگهداری از لباس هایش، ستودنی 

بود. طوری كه یكی از پزشكانی كه برای انجام معاینات نزد وی رفته بود، به نكته 
جالبی اشاره می كند. او می گوید وقتی مشغول كار بودم، توجهم به قطعه پارچه 
تمیزی جلب شد كه خیلی مرتب تا شده و كنار امام بود. اولش توجه نكردم. بعدا 
كه كمی كنجكاو شدم، دیدم جورابی است كه به این شكل تمیز و مرتب، تا كرده 
و گوشه ای گذاشته است. جالب اینكه یكی از لنگه ها هم وصله خورده بود، اما به 
قدری تمیز و پاكیزه و مرتب بود، كه انگار پارچه ای تمیز در جایی گذاشته باشند.

   آراستگی اش چطور بود؟
آراستگی ظاهری و نظافت فردی نیز از دیگر نكته های مهم در سبك زندگی 

اسالمی است. وقتی كه به سیره بزرگان و سیره نبوی توجه می كنیم، می بینیم كه 
با وجود سادگی فراوانی كه در زندگی شان داشتند، اما چقدر به آراستگی اهمیت 

می دادند. طوری كه معروف است كه پیامبر بزرگ اسالم، معموال هدیه های 
عطر را رد نمی كردند و از بهترین عطرها استفاده می كردند و بخش قابل توجهی 

از درآمدشان صرف این كار می شد. در زندگی حضرت روح اهلل نیز چنین توجه 
بسیاری به آراستگی و نظافت و خوشبویی به چشم می خورد. این میزان از 

آراستگی وقتی كه در كنار ساده زیستی و صرفه جویی ایشان قرار می گیرد، ارزش 
بیشتری پیدا می كند. امام همیشه عادت داشت كه در هر شرایطی، صورتی 

آراسته و چهره ای مرتب و تمیز داشته باشد. وقتی كه در نجف بود، برای زیارت 
كه می خواست برود، حتما كفش هایش را مرتب می كرد و دستمال می كشید. 

جلوی آینه می ایستاد و به  خودش می رسید و با شانه محاسنش را مرتب می كرد. 
بعد هم كه عطر به  خودش می زد. استعمال عطر در امام به حدی بود كه وقتی از 
كوچه های نجف عبور می كرد تا به حرم حضرت امیر علیه السالم برسد، عطر او 

در كوچه ها می پیچید و می شد تشخیص داد كه برای زیارت آمده است. نزدیكان 
امام می گویند حتی وقتی وارد اتاق او می شدند، همیشه فضایی عطرآگین 

داشت. همه نوع عطری هم استفاده می كرد. در نجف وقتی هوا گرم می شد و برای 
زیارت می رفت، به واسطه تعریق زیاد بدن، لباس را عوض می كرد. او وقتی كه از 
اطرافیان و عالقه مندان به  خودش عطر هدیه می گرفت، معموال بهترین آنها را 

انتخاب می كرد و در این زمینه سلیقه خاص خودش را داشت.

   اوقات فراغتش چطور بود؟
امام عقیده عجیبی داشت كه همه زندگی آدمی نباید به كار و تالش برای معیشت و... بگذرد. انسان 
خانواده دارد، استراحت دارد و باید تفریح و... هم داشته باشد. معروف است كه می گویند استراحت 

و بازی و تفریح، نقش روغن در یك دستگاه و ماشین را برای آدمی بازی می كند؛ باعث می شود تا 
روان تر كار كند. چنین دیدگاهی در سبك زندگی اسالمی نیز وجود دارد. طوری كه در تقسیم بندی 
زمانی، اشاره كرده اند زمانی را به مراودات اجتماعی و تفریح و... اختصاص دهید؛ چرا كه این مراودات 

به قول روانشناسان امروزی، اثر زیادی روی خوشبختی و احساس شادی آدمی دارند. در مورد 
حضرت روح اهلل نیز چنین بود. 

   وقت خوابش چطور بود؟
این در دانش بهره وری، یك نكته بسیار مهم است كه یكی دو ساعت خواب 
راحتی كه داشته باشید، بسیار مفیدتر و مهم تر از هفت هشت ساعت خواب 
سطحی و همراه با استرس و اضطراب است. امام در طول شبانه روز، چهار ساعت 
می خوابیدند. البته از آن جایی كه زمان های استراحت و ورزش و... هم داشتند، در 
نتیجه روح و روان او به خوبی تغذیه شده و همین میزان خواب كفایت می كرد. 
امام سر ساعت 11 شب به خواب می رفتند و ساعت سه بامداد از خواب بیدار 
می شدند. یكی از محافظان امام در این باره می گوید حتی یك بار هم نشد كه مثال 
پنج دقیقه از این ساعت بگذرد و امام بیدار شود؛ یا اینكه مثال به قدری خوابش 
سنگین باشد كه چند ثانیه مانده به آن بیدار شود. حضرت روح اهلل 3 بامداد كه از 
خواب برمی خاست، یا عبادت می كرد یا مطالبی را كه از روزنامه ها و رسانه های 
جهان برایش ترجمه كرده بودند، می خواند. بعد از نماز صبح و تعقیبات هم كه 
استراحت می كردند و ساعت شش و نیم صبح از خواب بیدار می شدند. امام 
ساعت زنگ داری داشت كه با زنگ آن از خواب بیدار می شود. به گفته مرضیه 
دباغ كه در فرانسه با امام همراه بود، خواب او با اینكه كم، ولی به شدت عمیق بود 
و همین امر به وی اجازه می داد تا بتواند بار سنگین رهبری نهضت را تاب بیاورد. 
جالب اینكه وقتی بعد از نماز صبح به خواب می رفتند، ساعت شش و نیم صبح 
بدون زنگ ساعتی كه داشتند، بیدار می شدند.

   عبادتش چگونه بود؟
بخش اعظمی از اثرگذاری بزرگ حضرت روح اهلل، به تكیه گاه و دیدگاه معنوی 
و عرفانی او مربوط می شود. افراد زیادی بوده اند كه مثال منظم بوده اند یا سواد 
باالیی داشته اند و...، اما این تكیه به معنویات و دیدگاه عرفانی است كه باعث 
می شود تا یك پیرمرد از نظر جسمانی معمولی، برخیزد و زمانه خودش را 
تغییر بدهد. در واقع اعتماد به نفس او، چون وصل به دیدگاه توحیدی و دینی 
او بود، بی پایان محسوب می شد و به راحتی می توانست اثرگذار باشد. حضرت 
امام به همین نسبت اهمیت زیادی برای عبادات و زیارت ها و قرائت قرآن و 
نماز و... قائل بود. صدیقه مصطفوی، دختر امام در این باره گفته است: »یادم 
می آید از دوران كودكی كم خواب بودم. چندین بار نیمه های شب بیدار 
می شدم و مكرر نماز شب آقا را می دیدم. از خود می پرسیدم: چرا آقا درهنگام 
شب این قدر گریه می كند. خیلی از شب ها مهتاب بود و در پرتو روشنایی 
نور اشك چشم آقا را مشاهده می كردم و این وضع برای من كه طفلی بیش 
نبودم، تعجب انگیز بود.«

مردی فراتر  از  زمان
موالنا می گوید كه: »خوش تر آن باشد كه سر دلبران/گفته آید در حدیث دیگران«. به همین نخبگان سیاسی و فرهنگی و دینی جهان درباره امام خمینی چه گفته اند؟

نسبت اســت كه بازتاب اهمیت یك فرد در نگاه دیگران، می تواند اهمیت او را دوچندان 
كند؛ وگرنه به طور طبیعی صحبت كردن طرفداران یك فرد از او، می تواند اثرگذاری زیادی 
نداشته باشد. امام خمینی )ره( چنان حركتی در جهان آغاز كرد و چنان اثری گذاشت كه 

بزرگان و نخبگان سیاسی و فرهنگی و...، نمی توانستند نسبت به آن بی اعتنا باشند. آنها 
درحالی كه اجباری به اظهارنظر در این باره نداشتند، زبان به تحسین بزرگ ترین رهبر دینی 
قرن بیستم گشودند؛ رهبری كه زنده كننده اسالم و قدرت مسلمانان بود. با هم بخش هایی 

از این اظهارنظرها را مرور می كنیم.

میخائیل گورباچف
گورباچــف، آخریــن رهبــر اتحاد 
جماهیر شوروی بود و بعد از او، دیگر 
كشــوری به این نام وجود نداشت و 
تبدیل به كشــورهای مختلفی شد. 
نامه حضرت امام كه توســط هیأتی 
به مســكو فرستاده شــده و تحویل 

گورباچف شد، معروف است. او در جایی گفته است كه امام، فراتر 
از زمان می اندیشد و در بعد مكان نمی گنجد و توانست اثر بزرگی 

بر تاریخ جهان بگذرد.

حافظ اسد
حافظ اسد، رهبر پیشین سوریه، از 
معدود رهبران دنیــای عرب بود كه 
پای سازش با اسرائیل و غرب نیامد 
و در مقابل صهیونیســت ها مقاومت 
كرد. این رهبر سوری، در جایی گفته 
است كه دشمنان ملت عرب و دیگر 

ملت های تحت ســتم دنیا و اســرائیل، بارها گالیه شان را پیش 
آمریكا برده اند كه چرا از نفوذ انقالب امام خمینی نمی شود كاست 

و از آن به وحشت افتاده اند.

هنری كیسینجر
از دیگر شــخصیت هایی كه درباره حضرت 
امام بسیار ســخن گفته، هنری كیسینجر، 
استراتژیســت بزرگ آمریكایی اســت. او در 
این بــاره گفتــه: »هیچ كس نمی توانســت 
تصمیمــات او را از پیش حدس بزنــد، او با 
معیارهــای دیگــری، غیــراز معیارهــای 

شناخته شده در دنیا، سخن می گفت و عمل می كرد، گویی از جایی دیگر 
الهام می گرفت...«.

نلسون ماندال
از دیگر شــخصیت های معتبر جهانی كه زبان 
به تحسین امام خمینی گشــوده است، نلسون 
ماندالســت. ماندال خودش، چنــد دهه  زندانی 
بوده و برای آزادی آفریقای جنوبــی از آپارتاید 
علیه سیاهان مبارزه می كرد. او كه خود با دستان 
خالی به این مبارزه برخاسته بود، با این حال گفته 

است كه امام خمینی، رهبر منحصر به فردی بود كه توانست با دست های خالی 
انقالب را پیروز كند.

بن بال
بن بال، نخستین رئیس جمهور الجزایر، 
درباره امام نكته های جالبی را مطرح كرده 
است. او كه خود رهبر مبارزات استقالل 
این كشور بوده، درباره امام می گوید كه 
ملت های عربی، زنده شدن اسالم در قرن 
بیستم را باید مدیون انقالب ایران و امام 

خمینی بدانند؛ انقالبی كه دنیای غرب و حتی عرب را دگرگونه خواهد 
كرد؛ چرا كه صدای خمینی در دوره افتاده ترین نقاط جهان اسالم هم 

به گوش می رسید.

پاپ ژان پل دوم
حضــرت روح اهلل، عالوه بــر اینكه 
رهبری سیاســی بودند و مبارزات 
مردم مســلمان ایران را به سرانجام 
رساندند، رهبر مذهبی شیعیان نیز 
محسوب می شدند. به همین نسبت 
بود كه مبــارزات و بیانات او اهمیت 

بسیاری داشت. طوری كه پاپ ژان پل دوم درباره اش گفته است 
كه درباره آنچه آیت اهلل خمینی در كشــوری و بخشی وسیعی از 
دنیا انجام داد، باید با احترامی عظیم و تفكری عمیق صحبت كرد.

الوین تافلر
الویــن تافلــر، نظریه پــرداز مطرح 
آمریكایی نیز درباره امام گفته است 
كه او، با اســتفاده از نیروی مذهب، 
بخش قابل توجهــی از قدرتی را كه 
مدت ها در انحصــار دولت ها بوده، 
تحت كنتــرل درآورده اســت. او با 

صدور فتوای قتل سلمان رشدی، ثابت كرد كه عصری جدیدی 
از حاكمیت جهانی آغاز شده كه غربی ها باید به دقت آن را مورد 

توجه و بررسی قرار دهند.

برهان الدین ربانی
برهان الدین ربانــی، از بهران معروف مبارزات 
افغانســتان نیز درباره امام گفته بــود: »امام 
خمینی)ره( كاپیتالیسم و كمونیسم را مردود 
خواند و راه نجات بشــریت را تنها در پیروی 
از تعالیم واالی اسالم می دانســت. او در برابر 
مستكبران شرق و غرب، قوی و مقاوم ایستاد و 

با هر نوع فساد و توطئه پنجه نرم كرد، ایشان بزرگ مرد تاریخ معاصر جهان 
اسالم است«.

یرواند آبراهامیان
یرواند آبراهامیان، یك نویسنده آمریكایی است 
كه یكی از معروف ترین كتاب ها درباره انقالب 
ایران را نگاشته است؛ كتابی به نام ایران بین دو 
انقالب. او می گوید كه آیت اهلل خمینی را غالبا 
یك روحانی سنتی می دانند، درحالی كه ایشان 
نوآور بزرگی در ایــران بود؛ هم از حیث نظریه  

سیاسی ای كه داشت و هم از حین استراتژی مردمی كه باعث شد تا به چنین 
وجهه و دستاوردی برسد.

فهمی هویدی
فهمی هویدی، از اندیشمندان مطرح 
جهان عرب نیز زمانــی درباره امام 
گفته بود كــه »امــام خمینی )ره( 
پیروزی مستضعفین و پیشرفت مهم 
موازع اســالمی را در جهان معاصر 
محقق ســاختند. گفته های او ثابت 

كرد كه دین عنصری فعال و مؤثر در بر انگیختن ملت هاســت. 
برخالف كسانی كه مدعی بودند كه دین عنصری است برای افیون 

ملل و عامل خمودی و سستی آنها.«

دانیل پایپز
دانیل پایپز، رئیس انجمن سیاســت خارجه 
آمریكا نیز زمانی دربــاره امام خمینی گفته 
بود كه باید اعتراف كرد كه تا پیش از پیروزی 
انقالب به دســت وی، آن هایــی جایی برای 
مطالعه دین و مذهــب و قدرتی كه می تواند 
داشته باشــد، باز نكرده بودند. اما بعد از این 

باید این كار را بكنند، چرا كه نفوذ افكار آیت اهلل خمینی و اسالم در غرب، 
آمریكایی ها را با مشكل روبه رو كرده است.

احمد جبرئیل
نگاه احمــد جبرئیل، دبیــركل جبهه خلق 
برای آزادی فلسطین هم جزو اظهارنظرهای 
بزرگان جهان است كه درباره امام ثبت شده 
اســت. او گفته كه امام، اسالم را از انزوا خارج 
كرد و نگاه مرتجعانه ای كه به دین وجود داشت 
و دشمنان دین و اسالم در طول صدها سال 

می خواستند آن را جا بیندازند، كنار زده و دیدگاه »دین افیون ملت ها« 
را نفی كرد.



قائم مقام سازمان تبلیغات  اسالمی می گوید 
كه سبك زندگی امام ره، برای هر جوانی جذاب است

امام را به جوانان 
معرفی نكرده ایم

11 پنجشنبه

13  خرداد 1400 

انسان باید 
خودكفا باشد

هیچ وقــت مــا ندیدیم 
ایشــان به خانم بگویند 
فالن كار را برای من انجام 
بده یا حتی یك چای برای 
من بریزید. همیشه ما یا 
كارگر منــزل را خطاب 
می كردند. اگر یك وقت 
هیچ كــس نبــود، صدا 
می زدنــد: خانم، بگویید 
یك چای برای من بیاورند. 
اگر كسی در منزل نبود، 
قهــراً خانم ایــن كار را 
خودشان می كردند. ولی 
ایشــان چنین دستوری 
نمی دادنــد. همیشــه 
خیلی به خانــم احترام 
می گذاشتند و مقید بودند 
اظهار محبت و عالقه را 
جلوی ما فرزندان علنی 
كنند. امام همیشــه در 
كارهــای منــزل كمك 
می كردنــد و بــه ما نیز 
می گفتند كمك از بهشت 
آمده است. مثال خودشان 
چای می ریختند یا لیوان 
را آب می كردند. یك بار 
در جمع نشســته بودیم 
كه یك مرتبه دیدیم آقا به 
طرف آشپزخانه می روند. 
از ایشان سؤال كردیم كجا 
تشریف می برید؟ گفتند: 
می روم آب بخورم. گفتیم: 
به ما بگویید تا برایتان آب 
بیاوریــم. فرمودند: مگر 
خودم نمی توانم این كار 
را انجام دهم؟ بعد با خنده 
گفتند انسان باید خودكفا 

باشد.

فریده مصطفوی
دختر امام

علت تعطیلی 
نماز جماعت

غروب روزی كه به امام 
خبر رســید رژیم بعث 
عــراق می خواهد چند 
نفر از مردم بی گناه عراق 
ازجمله مرحوم قپانچی 
و بصــراوی را به جوخه 
اعدام بســپارد، ایشان 
همه  برخــالف  نه تنها 
روزها كه در وقت معینی 
برای اقامه نماز جماعت 
به مســجد تشــریف 
می بردند، نماز جماعت 
خــود را تعطیل كردند، 
بلكه حتی نماز اول وقت 
خود را به تأخیر انداختند 
و فرماندار نجف و سایر 
مقامات آنجا را به حضور 
طلبیدند تا بلكه بتوانند 
جان چند مسلمان مبارز 
را از خطر نجات بدهند. 
همچنین همواره وقار در 
رفتار امــام موج می زد. 
ایشان در خیابان كه راه 
می رفتند، همیشــه از 
سمت راســت خیابان با 
گام های سنگین و نظامی 
حركت می كردند و با سر 
و گردن افراخته و راست 
و اســتوار راه می رفتند 
و از عبا به ســر كشیدن 
و سر پایین انداخـــتن 
حتـی هنگامی كه باران 
می آمد و به طور طبیعی 
و ناخودآگاه سر انسان 
به پایین خم می شــود، 

خودداری می كردند.

 حجت االسالم 
سیدحمید روحانی

از موضوعات مهمی كه امروزه و در حوزه های اجتماعی و جامعه شناختی مطرح می شود 
سبك زندگی یا الیف استایل است. اما سبك زندگی دینی چگونه است و چطور می شود 
به آن رسید؟ در این مورد طی سال های اخیر بحث های زیادی صورت گرفته است. حتی در حوزه های اخالق و اندیشه 
اسالمی نیز درباره این سبك زندگی بارها و بارها صحبت شده و كتاب های درخشانی چون »مفاتیح الحیاه« آیت اهلل 
جوادی آملی و دیگر بزرگان دینی ما نیز در همین راســتا شكل گرفته اســت. اما نكته ای كه در مورد حضرت امام 
به شدت خودنمایی می كند، سبك زندگی كامل و الگوساز وی است. به  راستی این سبك زندگی و منابعی كه آن را 
تغذیه می كند، چطور می تواند در مباحث جامعه شناختی الیف استایل مطرح شده امروزی به كار بیاید؟ در این مورد، 
پای صحبت های حجت االسالم روح اهلل حریزاوی، قائم مقام راهبری استان ها و ارتباطات سازمان تبلیغات  اسالمی 
نشسته ایم تا جنبه های دقیق تری از این بحث را برای ما بازگو كند. او معتقد است كه سبك زندگی و اندیشه دینی 

امام)ره(، اساسا هر جوانی را، ولو غیرمسلمان، به خودش جذب می كند. با هم این گفت وگو را می خوانیم.

عیسی محمدی

درامتدادروحاهلل
نگاهی به چند كار شاخص سازمان تبلیغات اسالمی كه با موضوع امام خمینی ره شكل گرفته

كتاب ها 
وقتی كه بحث از انتشــار كتاب و مكتوبــات در حوزه انقالب و 
امام)ره( و دفاع مقدس می شود، طبیعی است كه نخستین نامی 
كه به ذهن می رسد انتشارات سوره مهر است؛ انتشاراتی كه جزو 
نشرهای برتر این حوزه هم شناخته شده و اعتبار خاصی دارد. 
سوره مهر تا به حال كتاب های زیادی را با موضوع ادبیات انقالب 
و امام)ره( و پژوهش در این حوزه منتشر كرده است. از جمله این 
كتاب ها، می توانیم به مجموعه مصور و 3 جلدی دایره المعارف 
انقالب اسالمی اشاره كنیم كه این انتشارات راهی بازار كرده و 
كار تدوین و پژوهش آن توسط واحد تدوین دایره المعارف انقالب 
اسالمی صورت گرفته. این مجموعه، سعی كرده است امام)ره( 
و انقالب را، به صورت ســاده به جوان ترها معرفــی كند  البته 
مجموعه های دیگری هم توسط این انتشارات راهی بازار شده 
و به دست مخاطبان رسیده است. ازجمله این كتاب ها می توان 
به »ریشه ها« نوشته محمدحسن زورق اشاره كرد كه به بررسی 
ریشه های انقالب اسالمی و نقش امام)ره( در آن پرداخته است. 
از دیگر كتاب های ستایش شده این مجموعه باید به خاطرات 
آیت اهلل پسندیده اشاره كرد كه توســط محمدجواد مرادی نیا 
نوشته شده اســت. او كه برادر بزرگ تر امام)ره( بود، خاطرات 
زیادی از مبارزات و سلوك و... را نقل می كند كه می تواند برای 
شــناخت این رهبر بزرگ راهگشا باشــد. كتاب داستان گونه 
»سه دیدار« هم از دیگر كتاب هایی است كه با موضوع بازخوانی 
زندگی امام)ره( توسط سوره مهر منتشر شده است؛ كتابی  كه 
هم قلم خوبی دارد، هم حالت داســتانی دارد و شما را خسته 
نمی كند و هم می تواند از نگاه یك نویســنده نامدار، شما را به 

دنیای امام)ره( ببرد.

نمایشگاه نقاشی
از دیگــر فعالیت هــای ســازمان تبلیغــات اســالمی در 
زیرمجموعه های مختلفش، می شــود به برگــزاری رقابت ها 
و نمایشــگاه های مختلف هنرهای تجســمی و نقاشی  اشاره 
كرد. تازه ترین این نمایشگاه ها هم به مناسبت سالروز ارتحال 
حضرت امام)ره( برگزار شــد. این نمایشــگاه به همت مركز 
هنرهای تجســمی حوزه هنری برگزار  شد و در آن، منتخبی 
از آثار نقاشی استادان برجســته هنر انقالب به نمایش درآمد. 
اسم این نمایشــگاه را هم گذاشته اند »ســوگ آفتاب« كه در 
گالری ابوالفضل عالی برگزار شد. نمایشگاه، با آثار بزرگانی چون 
ایرج اســكندری، كامیار صادقی، مصطفی گودرزی، غالمعلی 
طاهری، حســن رزمخواه، مرتضی افشاری، علی شیخی، علی 
اســالمی مقدم، علیرضا خالق دادی، احمد خلیلی فرد، كاظم 
چلیپــا، محمدعلی ترقی جــاه و عبدالحمید قدیریان ســر و 
سامان گرفت. روی هم رفته واحد تجســمی حوزه هنری در 
رشته های نقاشــی، گرافیك، خوشنویســی، مجسمه سازی، 
نگارگــری و...، كارهای زیــادی در حوزه معرفی شــخصیت 
امام)ره(، انقالب اســالمی و... انجام داده است و هر از چندی 
نیز به مناســبت های مختلف، ازجمله مناسبت های مرتبط با 
حضرت امام)ره(، رویدادهــای هنری مرتبطی برگزار می كند. 
در كنار ایــن رویدادها، البته ســازمان تبلیغات اســالمی به 
مناسبت ســالروز ارتحال امام)ره(، پوســترهایی را هم با این 
موضوع منتشر كرده كه در دســترس عموم قرار گرفته است. 
این پوســترها، شــامل پیام ها و نكته هایی با موضوع حضرت 
 روح اهلل است كه هم به صورت كاغذی و هم به صورت دیجیتال 

منتشر شده است.

   اجازه بدهید ابتدا از اهمیت سبك زندگی 
شروع كنیم. موضوع سبك زندگی برای انسان 

امروز ایرانی و غیرایرانی چه اهمیتی دارد؟
موضوع سبك زندگی و زیست اجتماعی و فردی، از موضوعات 
مهم اسالمی بوده و در تاریخ اندیشه و اخالق اسالمی مورد 
بحث قرار گرفته اســت. بزرگان دینی و اندیشمندان ما نیز 
در این باره فراوان صحبت كرده اند. به طور مثال در مباحث 
فقهی و روایی، كتابی داریم به نام كتاب العشره به معنای آداب 
معاشرت. اینها نشــان از توجه علمای اسالم دارد. اما سبك 
زندگی در ادبیات امروز علوم اجتماعی، نوع خاصی از سلوك 
انسان ها مبتنی بر زیست مادی است. در واقع الیف استایل یا 

سبك زندگی مطرح شده بیشتر به نوع ارتباط انسان 
با جهان و مادیت توجه دارد.

   یعنی تنها یكــی از جنبه های 
ارتباطی انسان؟

یعنی یك اومانیســم و خداگریزی، بر این سبك 
زندگی و الیف اســتایلی كه امروزه در جهان ترویج 

می شود، حاكم است.
   این چیزی كه می گویید، حتی 

شامل الیف اســتایلی كه در 
ایران مطرح می شود، هم 

هست؟
متأســفانه این مفهوم در ایران 

ناقص متولد شده است؛ چرا 
كه محافل روشــنفكری ما 
متأثر از فضای تمدن غرب 
بــوده و صرفا بــه واردات 

ادبیات گفتمانی این تمدن اقــدام كرده اند. به همین علت 
مقام معظم رهبری در ســفر به خراسان شمالی، از جامعه 
نخبگانی كشــور خواســتند كه در حوزه ســبك زندگی، 
نظریه پردازی و گفتمان ســازی كنند. متأســفانه بیشتر 
جنبه های ســبك زندگی كه امروزه مطرح می شود و غالبا 
در فضای مجازی هم نمودهــای آن را می بینیم، از قبیل 
چیدمان و دكوراســیون و مبلمان و نوع تغذیه و ســفر و... 
همه از نوعی زندگی مادی حكایــت می كند كه مبتنی بر 
پیش فرض مصرف گرایی و تنوع گرایی و نوعی آزادی گرایی 
و رهایی از قید و بندهاست. این، ایرادی است 
كه به شاكله سبك زندگی امروزی كه 
ترویج می شود در دنیا وارد است؛ 
آن هم درحالی كه بشر به شدت 
دچار فقر معنوی بوده و از عالئم 
این نیاز، گرایــش او به مكاتب 
عرفان گرا و معنویت پرداز در شرق 
و... است؛ مثل شینتو و عرفان های 
نوظهور هندی و.... یعنی بشــر از 
ادیانی كه وجود دارد ناامید شــده 
و به همین دلیل دنبال شــبه  دین 
و شبه  معنویت اســت، درحالی كه 
سبك زندگی رایج اصال توجهی 

به این امر ندارد.
   ســؤالی كه مطرح 
می شود چنین است كه 
ما باید از سبك زندگی 
الگو  كــه  آدم هایی 

هستند به یك شاخص برسیم یا اینكه دنبال 
كشف و تحقیق برای كشــف این شاخص ها 

برویم تا از روی آنها الگو ارائه كنیم؟
ابتدا باید روی شاخص هایی توافق كنیم، بعد هم الگوهایی 
را به نســبت نزدیكی به این شــاخص ها كشــف خواهیم 
كــرد. یكی از این شــاخص ها كــه همه بــه آن عالقه مند 
هستند جامعیت اســت. دومین اصل بی نهایت گرایی است 
و انســان به محدودیت عالقه ای ندارد. نكته ســوم اتكا به 
یك منبع الیزال و قابل اعتناســت. وقتی این شــاخص ها 
را شــناختیم و مالك قــرار دادیم، می توانیــم از روی آنها 

 سفارش الگو داده و برویم سراغ افراد. طبیعی است كه این، 
عقالنی تر است.

   كمك هایی كه از ســیره و اندیشه و نگاه 
حضرت امام به این منظور می توانیم بگیریم 
چگونه است؟ خاصه برای نسل های جدیدتر 

دهه هفتادی و هشتادی و....
ما امام را كال به جامعه جوان معرفــی نكرده ایم. این نقدی 
اســت كه به فضای تربیتی و گفتمانــی جامعه و مخصوصا 
بخش تعلیم و تربیت آن دارم. امام، شــخصیتی جوان گرا و 
جذاب دارد كه متناســب با روحیات جوانان است اما جامعه 

ما در این زمینه دچار محرومیت معرفی امام است؛ همان 
امامی كه با حرف ها و رفتار خودش كه متناسب با روحیه 
جوانان بود، هزاران جوان را به این مسیر كشانده و وادار به 

جان فشانی كرد.
   این متناســب بودن را چطور ارزیابی 

می كنید؟
به دلیل همان سه شاخصی كه گفتم و در مكتب امام هست. 
این شاخص ها در امام، نه تنها او را مطلوب جوان مذهبی كه 
حتی مطلوب هر آزاداندیشی در جهان می كند؛ حتی یك 
جوان آتئیست و نیهیلیست. جوان به شدت با مكتب امام 
ارتباط می گیرد؛ چرا كه ظلم ستیز است، آزاد است، استقالل 
دارد و به نظر مردم توجه داشته و اهل تقابل با همه كسانی 
اســت كه بهره مندی های خاصی برای خودشــان ایجاد 
كرده اند. اینها حتی برای غیرمسلمان ها هم جذاب است. 
رهبر انقالب تعبیر جالبی دارند. ایشــان اركان شخصیت 
امام را ســه چیز می دانند؛ عقالنیت، معنویــت و عدالت. 
چنین امامی، طبیعی است كه هر كسی را می تواند جذب 
كند. چنین تعادلی را به عنوان یك شاخص، در مقام معظم 
رهبری هم می بینیم و چنین اســت كه مقبولیت عمومی 
یافته اند. حتی چنین تعادل ها و شاخص هایی را در افرادی 
چون حاج قاسم هم می بینیم كه رهبر انقالب از شخصیت 
او تعبیر مكتب ســلیمانی را داشتند؛ مكتبی كه در امتداد 

همان مكتب امام است.
   پس توجه و عالقه بــه امام كوركورانه 
نیست و مبتنی بر شاخص های دینی و معنوی 

است؟
بله، دقیقا. خود امام هم چنین نظری نداشتند كه چشم بسته 
و كوركورانه از وی تبعیت كنیم بلكه براســاس شاخص ها 
دعوت به نهضت و مكتبی كه ایجاد كرده بود می نمود. رفتار 
و گفتار و طرز فكر امام در همه این سال ها مبتنی بر همان 
شاخص هایی بود كه عرض كردم. شما نخستین نامه ای كه 
امام در ابتدای نهضت و در ابتدای دهه 40 خطاب به مردم 
نوشتند را بخوانید و ببینید كه چطور همه را دعوت به قیام هلِل 
و حركت برای خدا می كند و این فرایند در همه زندگی اش 
نمود پیدا می كند. تحلیل حركت حضرت امام و حضرت آقا 
در همین چهارچوب قابل تفسیر است كه می تواند سبك 

زندگی جهادی و قیام گونه را بیشتر به ما بشناساند.
   برای آشنایی بیشــتر با سبك زندگی 
و همچنین نگاه و نگــرش حضرت امام چه 

توصیه ای به جوان ترها دارید ؟
درخواستم از جوانان این اســت كه چند تا سند باالدستی 
انقــالب را بخوانند. پیــام ابتدای نهضت امــام در ابتدای 
دهه40، پیام صدور قطعنامه، منشور روحانیت و وصیت نامه 
امام ازجمله این سندهای بسیار مهم هستند كه حتما باید 

خوانده شوند. 
بعد از آن نیز در نظام اندیشــه رهبــری، می توانند كتاب 
طرح كلی اندیشه اسالمی در قرآن و پیام حضرت آقا بعد از 
بیست ســالگی انقالب و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در 
40 سالگی انقالب را هم مرور و مطالعه كنند. در این صورت 
به شاكله فكری امام و رهبری و انقالب اسالمی پی خواهند 
برد؛ شاكله ای كه به شــدت آرمان گرا، واقع گرا و به شدت 
جوان گراست و در سبك زندگی مورد نیاز ما نیز می تواند 

ظهور و بروز داشته باشد.

تا به حال كارهای زیادی برای معرفــی امام)ره( و نگاه و زندگی او و همچنین 
بزرگ ترین دستاورد امام)ره( كه همانا انقالب اسالمی باشد، صورت گرفته 
است. طبیعی است كه هرقدر در این حوزه كار شود، باز هم كم است و البته 
باز هم طبیعی تر است كه این كثرت كار، باید همراه باكیفیت باال باشد؛ وگرنه 
فراوانی بدون تأثیر راه به جایی نبرده است. به همین دلیل است كه سازمان 

تبلیغات اســالمی، در حوزه های مختلف اقدام به ایجــاد رویدادها و تولید 
محصوالتی با موضوع امام خمینی)ره( كرده است. این رویدادهای فرهنگی 
و هنری، در حوزه های مختلف صوتی، تصویری، متنی و... شكل گرفته اند. با 
هم نیم نگاهی به بخشی از این محصوالتی كه در این مسیر تولید شده و شكل 

گرفته اند می اندازیم.

مسابقه كتابخوانی
از جمله كارهایی كه به این مناســبت انجام می شود، 
می توان به انواع رقابت های كتابخوانی اشــاره كرد. در 
استان اصفهان نیز تازگی ها، مسابقه مكتب خمینی )ره( 
برگزار شــده اســت. این مســابقه در 7مرحله برگزار 
می شود و شركت كنندگان می توانند سؤال ها را از متن 
سخنرانی های مشخص شده مقام معظم رهبری درباره 
7  اصل گفتمان روح اهلل استخراج كنند. در این مسابقه 
مجازی كتابخوانی، طی 7روز یك اصل از اصول مكتب 
روح اهلل در فضای مجازی صوتی منتشر می شود و از این 
متن سخنرانی منتشر شده سؤاالتی مطرح می شود تا 

شركت كننده ها به آن پاسخ بدهند.

مستند
فعالیت های زیادی در حوزه مســتند، سینما و... در 
حوزه هنری و ســازمان تبلیغات اســالمی صورت 
می گیرد. بخشی از این محصوالت با موضوع زندگی 
و نگاه حضرت امام)ره( شكل می گیرد. ازجمله آنها، 
می شود به فیلم مستند »ســیره نور« به كارگردانی 
یاسر خیر اشاره كرد كه سال ها پیش در حوزه هنری 
سیستان و بلوچســتان تولید شــد. در این مستند، 
مصاحبه های مختلفی با نخبگان و استادان دانشگاه 
و حوزه شــیعه و ســنی اتفاق افتاده و در خالل این 
گفت وگوها، رویكــرد اعتقــادی و انقالبی حضرت 

امام)ره( مورد بررسی قرار گرفته است.

نمونه پوسترهای تولیدی حوزه هنری برای مراسم سالگرد ارتحال امام )ره(
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 دیگر 
تکرار نشد

امــام )ره( در نجــف 
به دلیل آب و هوای گرم 
آنجا مریض شده بودند. 
شیخ نصراهلل خلخالی كه 
نماینده آیت اهلل بروجردی 
بود و خیلی ارادت به آقای 
خمینی داشــت، شبانه 
پسرش را فرستاد دكتری 
از بغداد بــرای معالجه 
آقا آورنــد. وقتی برای 
معالجه امام خمینی آمده 
بود، آفتــاب طلوع كرده 
بود. گفت: ســیدنا وقتی 
آمدی خوب بــودی، اما 
االن ضعیف هستی. بعد 
پرسید سید چه می خورد؟ 
من گفتم ماســت باخیار 
می خورنــد. خیار هم كه 
گیر نمی آید و همان ماست 
خالی را می خورند. امام 
نگاهی به مــن انداخت 
كه چرا اسرارش را فاش 
می كنم. دكتر گفت جایز 
نیست، باید كباب برگ 
بخورند. آخراالمر امام یك 
شب این كار را كرد. همه 
را در خانه خودش دعوت 
كرده بود. در اندرون كه 
خانواده نشسته بودند و 
بیرون منزل هم ما بودیم 
و برنج و كباب برگ به همه 
دادند. همین یك بار بود و 

دیگر هم تكرار نشد.

 آیت اهلل 
احمد منتظری قمی

 دشمن 
شماره یك اسراف

من دو مرتبه وضو گرفتن 
امام را دیده ام. درســت 
مثــل وضــوی پیغمبر 
اكرم)ص( كــه در اخبار 
ذكر شــده است كه فقط 
برای هر یــك از صورت 
و دست ها به یك مشت 
آب اكتفــا می كردند و با 
یك مرتبه شستن وضو 
می گرفتند. امام در مقام 
فتوا هم برخالف بسیاری 
از مجتهدین، می فرمودند 
بیش از یك مرتبه شستن 
استحباب ندارد و افضل 
وضوها، وضــوی پیغمبر 
است كه با یك مشت آب 
و یك مرتبه شستن وضو 
می گرفتند. این باقیمانده 
آب واجبات وضو بود. بارها 
دیده بودم كه ایشان در 
فاصله به جاآوردن اعمال 
وضو، شیر آب را می بندند 
و در موقع لــزوم، دوباره 
باز می كردند تا مبادا آب 
اضافی از شیر خارج شود. 
گاهی می دیدم كه اگر آقا 
آب می خوردند، باقیمانده 
آب لیــوان را خالــی 
نمی كردند. بلكه كاغذی 
روی آن می گذاشتند تا 
بعدا از آن استفاده كنند. 
برای امام )ره(ماندن و گرم 

شدن آب مسئله ای نبود.

 آیت اهلل 
محمدحسن قدیری

رعایت و پایبندی به نظم از مهم ترین اصول رسیدن به حیاتی موفق و خجسته 
است. بعید است روی فردی موفق و تأثیرگذار دســت بگذارید و با بررسی 
پیشینه و زندگی اش، رد پایی از نظم و برنامه ریزی پیدا نباشــد. غالب افراد بزرگ، افرادی دقیق و منظم 

هستند كه از بیهودگی و بطالت گریزانند و همواره در مسیری واضح، معین و منظم گام برمی دارند. امام 
خمینی)ره( نیز به عنوان شخصیتی برجسته و اندیشمند، از منظم ترین و دقیق ترین رهبران و پیشوایان 

بلندآوازه جهان بودند كه اهمیت به برنامه ریزی و نظم در كارها و امور زندگی، از ویژگی های بارز ایشان 
به حساب می آمد. به عبارتی امام خمینی)ره(، مصداق معاصر و قابل مثالی از شخصیتی منظم 

و پیرو برنامه معین و اندیشه های از پیش تعیین شده هستند. نظمی كه از آن حرف 
می زنیم، چنان در زندگانی درخشان این فرد بزرگ قابل رویت و مشاهده است، 

كه همگان را مبهوت دقت و ظرافت عملكرد خود ساخته  است. برای بررسی 
بیشتر این موضوع در ادامه نگاهی به برنامه روزانه امام در ساعات مختلف 

شبانه روز داریم كه مرور این برنامه منظم خالی از لطف نیست. زیرا برنامه 
ظریف و قابل تامل، ابعاد جدید، خالق و منحصر به فردی از حیات امام 
خمینی)ره(، این رهبر فقید و فرزانه را نشان می دهد و شما را با جلوه 

كمتر دیده شده  ای از ایشان آشنا می سازد.

الناز عباسیان

در حدود نیم ساعت قبل از اذان صبح اغلب با صدای ساعت شماطه ای 
كوچك از خواب بلند می شدند. بعد از ساختن وضو و ادای نماز شب و 
دعا و نماز صبح اول وقت، مجدداً به خواب می رفتند. در حدود ساعت 
6و 30دقیقه صبح بدون زنگ ساعت از خواب بلند می شدند و بعد از 
صرف صبحانه در حدود 20تا 30دقیقه پیاده روی می كردند. در این 

اوقات معموالً به بعضی رادیوهای داخلی و خارجی نیز گوش می دادند.

پس از وقوع انقالب و بازگشت امام خمینی)ره( به سرزمین مان ایران 
و همچنین اقامه به رهبری جامعه، ۷ صبِح هر روز، ساعت دقیق 

صرف صبحانه توسط ایشان بود. در این ساعت از روز امام به صرف 
چاشت و صبحانه خود می پرداختند و پس از آن، فعالیت های روزانه را 
طبق جدول زمانبندی خود پیش می گرفتند. با توجه به ویژگی های 

تحسین برانگیز امام در پیشبرد نظم و اهداف خود، زمانی كه خانم 
دباغ در پاریس افتخار خدمت در خانه امام را داشت، تعابیری را در 
توضیح برنامه منسجم ایشان ذكر كرده اند. به گفته ایشان: »اگر هر 

ساعتی از روز كسی سؤال می كرد كه امام االن چه كار می كند خیلی 
راحت می توانستم بگویم كه ایشان مشغول چه كاری هستند.«

همانطور كه از خادم حضرت امام)ره( نقل و روایت شده است، ایشان هر روز 
نیم ساعت مانده به ظهر به حیاط می آمدند و كمی قدم می زدند و این عادت 
هر روزشان بود كه ترك نمی شد. خادم ایشان دقیقا نیم ساعت مانده به ظهر 
مشغول آشپزی می شد و زیر غذا را روشن می كرد. برنامه امام خمینی )ره( 

به اندازه  ای منظم و دقیق بود كه خادم ایشان اذعان كرده است كه یك 
روز به علت تعدد فعالیت ها و كارها فراموش كرده بود كه زیر غذا را روشن 

كند، ولی همین كه امام )ره( را مشغول قدم زدن در حیاط دید، به یاد وقت 
قدم زدن امام در حیاط و تالقی فعالیت ایشان با شروع به پخت غذا افتاده و 

برای همین سریعاً به آشپزخانه رفته و مشغول آماده كردن غذا شده  بود.

این زمان از شبانه روز امام خمینی)ره( به برنامه قرائت و اقامه نماز و صرف ناهار 
ایشان، اختصاص داشت و بعد از آن به مدت یك ساعت به استراحت ظهرگاهی 

خود می پرداختند تا خستگی ساعات پیشین خود را از تن به در كنند و قوای تازه 
بگیرند و از سر، آماده فعالیت های باقی مانده خود شوند. اگر بخواهیم دقیق تر 
اشاره كنیم ساعت صرف ناهار معموالً یك بعدازظهر بود. بعد از ناهار به اتاق 
خود تشریف می آوردند و تا ساعت 2بعدازظهر به شستن دندان ها و مطالعه 

می پرداختند و رأس ساعت 2، اخبار رادیو تهران را گوش می دادند.

 و بعد تا  حدود ساعت 4 می خوابیدند. در پایان استراحت بعدازظهر 
شخصاً به آشپزخانه می رفتند، سماور را روشن و چای درست می كردند 
و می ریختند. در این زمان معموالً مدتی با خانواده مأنوس بودند و سپس 

مدتی )20 تا 30( دقیقه پیاده روی می كردند و به مطالعه گزارش های اخبار 
روز، روزنامه ها، نوشتن پیام ها و جواب نامه ها می پرداختند. عصرها گاهی 

كمی میوه وخشكبار میل می كردند.

ساعت 3 تا ۵ بعدازظهر هر روز در برنامه ریزی امام، به رسیدگی و بررسی 
مسائل مربوط به ایران و خودشان اختصاص داده شده  بود؛ برای مثال اخبار 

را درخصوص خودشان تحلیل و بررسی یا نامه های رسیده را مطالعه و قرائت 
می كردند. ایشان همیشه و در همه حال می كوشیدند بر امور جهان اسالم 

واقف باشند و تمام جهات آن را چه از منظر داخلی و چه خارجی مورد توجه 
قرار دهند و همواره بر پیشبرد اهداف و مصلحت های آن گام بردارند. ساعات 
زیادی از روز ایشان واقف بر مطالعات و فعالیت های فكری بود و حتی بعضی 

از مواقع روزانه در حدود ۸ ساعت را صرف مطالعه می كردند یا به جمع آوری و 
استخراج اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها می پرداختند.

قبل از شكل گیری حكومت جمهوری اسالمی و وقوع انقالب ایران، 
در زمانی كه امام مقیم شهر قم بودند و در آنجا به سر می بردند، 

كالس های درس ایشان در آن شهر هر روز، راس ساعت ۸ صبح شروع 
می شدند و ایشان به تدریس شاگردان خود می پرداختند. بعد از وقوع 
انقالب اسالمی در ایران عزیزمان، برنامه این ساعات امام دستخوش 

تغییراتی شد و این ساعت از شبانه روز )یعنی ساعت ۸ تا ۹ صبح( را به 
بررسی، تحلیل و واكاوی مسائل مربوط به ایران و امور داخلی اختصاص 

دادند. البته در چند سال پایانی عمر امام به علت وخامت بیماری شان 
برنامه ریزی روزانه ایشان تا حدودی تغییر كرد. به گفته حسین عارفی، 
پزشك امام، ایشان رأس ساعت ۸صبح به اتاق محقر و دوست داشتنی 
و ساده خود برای معاینه پزشكی و شنیدن گزارش های مسئوالن دفتر 
تشریف می آوردند. قرار بر این بود كه     رأس ساعت ۸صبح پزشكی كه 

در طول 24ساعت گذشته كشیك بود، همراه یك یا دو نفر دیگر از تیم 
پزشكی به خدمت حضرت امام برسند و بعد از دست بوسی و  جویاشدن 
وضع حال عمومی حضرت امام عزیز، فشار خون ایشان گرفته شود. اگر 

مسئله پزشكی یا موضوعی از نظر حال عمومی و تجویز داروها مطرح 
نبود     تیم پزشكی از اتاق خارج می شد. گزارش های مربوط به مسائل 

فقهی- مالی و... به ایشان داده می شد.

حضرت امام ساعت ۹صبح برای بار دوم در حدود 20تا 30دقیقه  پیاده روی 
می كردند )در فصل زمستان در داخل اتاق و در فصل بهار و پاییز و تابستان 

در فضای آزاد( در موقع پیاده روی معموالً یا با تسبیح ذكر می گفتند و 
یا به رادیوهای مختلف جهان یا به صحبت های مجلس شورای اسالمی 
گوش می كردند. بین ساعت ۹و 30دقیقه تا 10صبح اكثراً كمی میوه 
میل می كردند و مدتی با خانواده مأنوس بودند. پس از پیروزی انقالب 
شكوهمند اسالمی ایران، ساعات ۹ تا 10 صبِح هر روزِ امام، مختص به 
رسیدگی به امور شخصی و فردی ایشان بود و در این ساعات به مسائل 

خود می پرداختند و دیگر، از سیاست و پرداختن به امور دشوار و زمان بر 
داخلی یا خارجی خبری نبود. در این ساعات امام فرصت داشتند اندكی، 
با خود خلوت كنند و روِح غنی خود را تعالی بخشند و به درون خود سفر 
كنند. البته از سال 136۵ به بعد یعنی بعد از مرگ ناگهانی به علت سكته 

قلبی در ساعت 10صبح در حدود یك ساعت و نیم می خوابیدند. در حدود 
ساعت 11:30 تطهیر می كردند و با ساختن وضو تا اذان ظهر به قرائت قرآن 

می پرداختند. نكته تامل برانگیز از زبان نزدیكان امام این بود كه ایشان 
به هیچ وجه در حال ذكر گفتن یا تالوت قرآن به دیگری اجازه صحبت 

نمی دادند. درحالی كه بارها دیده ایم كه وقتی با شخصی صحبت می كنیم 
هم به صحبت ما گوش می دهد و هم مشغول ذكر گفتن است و این 

برخالف سلوك و روش و آداب اخالق اسالمی امام بود.

در زمانی كه امام راحل، رهبری و سرپرستی ملت و امت ایران را بر عهده 
داشتند، روزانه 2ساعت را به مصاحبه ها و دیدارهای خصوصی خود 

اختصاص داده بودند كه همیشه در زمان دقیق و معینی بین ساعات 10 
تا 12 ظهر برگزار می شد و به وقوع می پیوست. در این ساعات عده  ای 

خبرنگار یا دانشجو از اقصی نقاط دنیا برای دیدار ایشان روانه منزلشان 
می شدند و به دریافت اطالعات مورد نظر خود می پرداختند. معموالً 
چند مالقات خصوصی شامل مسئوالن باالی اجرایی مملكت یا فقها 
 یا شخصیت ها انجام می شد. سپس حضرت امام عزیز به بالكنی محقر 

در حیاط كوچك پشت حسینیه جماران تشریف می آوردند و هر روز با 
تعداد زیادی از مردم كوچه و بازار، ضعیف و غنی، كوچك و بزرگ، خرد 
و كالن مالقات می كردند. بعد از مالقات های خصوصی و دست بوسی ها 

حضرت امام مدتی به مطالعه  اخبار و گزارش های جهان و نامه های ارسالی 
توسط مردم كوچه و بازار و روحانیون  و مسئوالن اجرایی می پرداختند. 

در مالقات های خصوصی و دست بوسی ها گاهی محروم ترین و 
دورافتاده ترین افراد افتخار حضور به خدمت حضرت امام را پیدا می كرد 
و از نزدیك حتی در چند  جمله با مرجع تقلید و رهبر كبیر و قلب تپنده 

خود درددل و مطالب خود را خدمت ایشان ابراز می كرد، گاهی نامه 
پیرزنی محروم یا پیرمردی سالخورده یا كودكی عاشق به  دست مبارك 

حضرت امام می رسید و شخصاً مورد مطالعه قرار   می دادند.
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3:00 تا 5:00
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8:00
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شب

11:00 تا 3:00
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10:00 تا 12:00
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امام خمینی)ره( حتی یك دقیقه از زندگانی خود را به بیهودگی و بطالت 
نمی گذراندند و به ارزش دهی به زمان و عدم اتالف وقت توجه ویژه ای داشتند. 
همچنین ایشان همواره مشغول كار و فعالیت های فردی و اجتماعی بودند. اگر 
شخصی قلم و كاغذی همراه خود برمی داشت و دقایقی با امام هم مسیر می شد، 
یقینا می توانست الگوهای خیر و نیكی از امام را ثبت كند و ایشان را سرلوحه حیات 
خود قرار دهد. یكی از اساسی ترین رموز موفقیت امام)ره( در زندگی مانند هر فرد 
بزرگ و موفق دیگری در جهان، ارزش دهی ایشان به نظم و ترتیب بود. به همین 
جهت برای سهولت انجام كارها و پیشبردشان، خانواده امام، ساعات فعالیت و كار 
خود را با ایشان هماهنگ می كردند تا خللی در برنامه امام وارد نشود.

آنچه خواندیم برنامه ریزی منسجم و دقیق یك رهبر دینی و سیاسی را طی 
24 ساعت شبانه روز روشن می سازد. هدف از بیان جزئیات برنامه روزانه 
امام این است كه به دقت و ظرافت شخص امام در پیاده كردن برنامه و نظم و 
ترتیب انجام آنها واقف شویم. اهمیت برنامه ریزی و نظم برای امام خمینی)ره( 
چنان بود كه ایشان برای كارهای روزانه خود در دفتری مختص به این كار، 
جدولی طراحی كرده بودند كه تمام ساعات شبانه روز به همراه فعالیت های 
مربوطه شان در آن نوشته و درج شده بود. تنها ستونی از ساعت و فعالیت های 
ایشان خالی بود كه ایشان به راز و نیاز و عبادات شبانه خود می پرداختند و از 
خواب برمی خفتند تا به پیشگاه الهی قدم گذارند و با معبود خود خلوت كنند.

حسن سلیمی از تأكید امام به سر وقت كاری را انجام دادن خاطره ای در ذهن 
دارد و می گوید: »یك روز امام زنگ زدند و فرمودند شیر آب چكه می كند. قرار 
شد ساعت هشت صبح فردا بروم و آن را درست كنم. روز بعد ساعت هشت و پنج 
دقیقه بود كه پشت در اتاق آقا بودم از ایشان اجازه گرفتم كه وارد شوم و شیر آب 
را تعمیر كنم. امام از داخل اتاق به من اجازه ورود نداده و فرمودند من گفته بودم 
ساعت هشت، حاال برو فردا ساعت هشت بیا«. این رفتار امام در برابر بی نظمی 
موجب می شد تا خواسته یا ناخواسته اطرافیان و كسانی كه با ایشان در ارتباط 
هستند هم منظم و حساس به ساعت شوند.

همانگونه كه خواندیم در برنامه روزانه امام فعالیت های شخصی و اجتماعی ایشان 
به خوبی زمانبندی شده بود. بهرام امیراحمدیان، استاد دانشكده مطالعات جهان 
دانشگاه تهران درباره تأكید امام در این زمینه به خاطره ای اشاره می کند و می گوید: 
»در اول انقالب، شورای انقالب به امام گفتند كه از 24 ساعت 20 ساعت كار 
می كنیم. امام در جواب گفتند: »اشتباه می كنید باید به خانواده و استراحت هم 
برسید«. نباید كاركردن بیش از ساعت مصوب كار برای افراد افتخار محسوب شود 
یك مسئول موفق كسی است كه تمام امور محوله اش را در مدت زمان ساعت رسمی 
انجام دهد. اضافه كاركردن، اضافه ماندن است و بهره وری ندارد. یعنی هركسی در 
حد توانش می تواند كاركند كه این كار در دنیا 8 ساعت تعیین شده است«.

مروری كوتاه بر ۲۴ ساعت زندگی بنیانگذار انقالب اسالمی

ثبت كارها در دفتر روزانه

برخورد با بی نظمی 

انتقاد امام به كسی كه ۲۰ ساعت كار می كرد

ارزش دهی به نظم و ترتیب 

از آنجا كه ایران و امور مربوط به سیاست داخلی و خارجی برای امام خمینی)ره( 
اهمیت زیادی داشت، ایشان بار دیگر و مجددا ساعات عصرگاهی خود تا اذان 
مغرب و عشا را به بررسی امور ایران و پردازش اطالعات در این زمینه سپری 
می كردند. امام خمینی )ره(، اطالعات روز و جهانی را به شیوه های متفاوت و از 
منابع و كانال های متنوع و گوناگونی دریافت و اتخاذ می كردند كه رادیو و تلویزیون 
از مهم ترین آنها بودند و امام اخبار را از آن پیگیری می كردند و اهمیت زیادی بر 
تحلیل و دریافت اخبار قائل بودند. از همین رو و به علت همین ارزشگذاری، همواره 
رادیوی كوچكی همراه امام بود كه اخبار را روی موج های داخلی و حتی گاهی 
از طریق موج و كانال های خارجی و بیگانه پیگیری می كردند تا از اوضاع داخل و 
خارج با خبر شوند و آگاهی های الزم برای شخص رهبری را در خود تشدید كنند.

ایشان در ساعت ۹ شب به صرف شام و خوراك شبانه می پرداختند و پس 
از صرف وعده شام تا ساعت 11 شب، به اخبار جدید یا از قبل ضبط شده و 
قدیمی تر گوش می سپردند. پس از طی شدن این ساعات، به محض اینكه 
عقربه ساعت روی عدد 11 می ایستاد، ایشان برای خواب آماده می شدند و 
فعالیت های خود را خاتمه می دادند و به خواب می رفتند.

ساعات استراحت و خواب امام راحل، طی شبانه روز بسیار محدود بوده 
 است. ایشان تنها 4 ساعت از 24 ساعت خود را به خواب اختصاص می دادند 
و باقی ساعات را در بیداری سپری می كردند. به  گفته خانواده محترم و 
همراهان و نزدیكان ایشان، امام خمینی راس ساعت 11 شب برای استراحت 
و خواب آماده می شدند و پس از طی شدن 3 ساعت از شب، بیدار می شدند 
و فعالیت های خود را ازسر می گرفتند. پس از چشم گشودن از خواب، ایشان 
به سراغ مطالعه كتب و مقاالت رفته و آواز ورق خوردن صفحات كتاب از 
اتاق شان، در سراسر خانه طنین انداز می شد. همچنین ایشان، در ساعات 
3 شب به بعد، به تحلیل و بررسی اخبار روز در جهان می پرداختند كه از 
منابع رسمی و روزنامه های جهانی به فارسی برگردانده شده  بودند. از دیگر 
فعالیت های ایشان در این ساعات از شبانه روز، پرداختن به امور معنوی و 
عبادات خالصانه با پروردگار، نام برده می شود.

طی تمام سال هایی كه ایشان ساكن نجف بودند، هرشب راس ساعت 3 بامداد 
روانه حرم مطهر و شریف امیرالمومنین)ع( می شدند و پا به آن بارگاه مقدس 
می گذاشتند. ایشان در تمام روزها و ماه ها و سال هایی كه مقیم نجف بودند، 
به واسطه ارزش و حرمتی كه بر بارگاه امام اول شیعیان قائل بودند، هیچ گاه 
این عادت خود را ترك و یا لغو نكردند و بر این عادت هرروزه، پایبند بودند؛ مگر 
زمانی كه برای زیارت امام حسین)ع( راهی كربال می شدند. ایشان، حتی در 
ایام و اوقاتی كه نجف در حكومت نظامی به سر می برد و رفت وآمد در خیابان ها 
ممنوعیت داشت، همچنان زیارت بارگاه امیرالمومنین را ترك نمی گفتند و از راه 
دور درحالی كه بر پشت بام خانه ایستاده بودند، به زیارت و عبادات مربوطه خود 
استمرار می بخشیدند و با وجود تمام سختی ها و مشكالت، هیچ گاه ارتباط خود را 
با بارگاه مقدس ایشان قطع نمی كردند.

  دبیر ویژه نامه: دانیال معمار
  تحریریه: عیسی محمدی، مهرداد رسولی، الناز عباسیان، 

پرنیان سلطانی، نیلوفر ذوالفقاری، مجتبی یارزمان

  طراحی لوگو: محمد صمدی
  مدیر هنری: حمید یزدانی

  با همكاری مركز رسانه سازمان تبلیغات اسالمی



چنارهای هزارساله
از وقتی كه كرونا پایش به كشــورمان باز شد، تا همین 
امروز خیلی هایمان به توصیه كادر درمان، سفر را از برنامه 
تفریحات مان بیرون گذاشتیم. مسافرت رفتن را به فرداهای بهتر موكول كردیم؛ 
به زمانی كه ترس مبتال شدن خودمان و عزیزان مان به این ویروس منحوس، لذت 
سفر را به كام مان تلخ نكند. اما این خارج نشدن از حصار شهر، به این معنی نیست 
كه نمی توانیم گردش های كم خطر داشته باشیم . اگر شما قصد دارید این روزها 
كمی بیشتر به فكر روح و روان تان باشید، روستای برغان گزینه بسیار خوبی 
برایتان به حساب می آید؛ نزدیكی این روستا به تهران یك گزینه بسیار خوب 

برای گردشگری امن ساخته است كه در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

كتاب گردی

پرنیان سلطانی

آدولف هیتلر، سیاستمدار دیكتاتور 
آلمانی و رهبر حــزب نازی، برای 
همه ما با جنایت هایش شــناخته 
می شود؛ كسی كه با برپایی حزب 
نازی، جهان را درگیــر مصیبتی 
همه جانبــه كرد. اما شــاید برای 
خیلی هایمان جالب باشــد بدانیم 
در ذهن هیتلر چه می گذشت كه 
این راه را پیش گرفت و نامش را در 
تاریخ با بدنامی گــره زد! كتابی به 
نام »نبرد من« وجود دارد كه خود 
هیتلر آن را در زندان نوشته است. 
این كتاب شــامل 15فصل است 
كه عباتنــد از در خانه پدری، آغاز 
فعالیت سیاسی من، نژاد و مردم، 
حق دفاع از خود و... . كتاب نبرد من 
را كه درواقع زندگینامه خودنوشت 
آدولف هیتلر است، فرشته اكبرپور 
ترجمه كرده و توســط انتشارات 

»نگاه« منتشر شده است.

نبرد هیتلر!

اگر می خواهید دربــاره جهان 
پــس از مــرگ و به طــور كلی 
دنیای ماوراءالطبیعــه بدانید، 
حتما كتاب »آن ســوی مرگ« 
را بخوانید. این كتاب كه نوشته 
جمال صادقی است، در برگیرنده 
3خاطره دربــاره تجربه مرگ و 
حاصل مصاحبه با افرادی است 
كه حیات پس از مرگ را تجربه 
كرده اند، برای مدتی از دنیا رفته 
و دوباره به زندگی برگشــته اند. 
داســتان شــكل گیری ایــن 
كتاب به این صورت اســت كه 
جمــال صادقی ســال ها پیش 
همــراه دوســت و همــكارش 
محمدحسین حاجی ده آبادی با 
اهداف انسان شناسی به شهرها 
و روســتاهای مختلف كشــور 
ســفر كرده بود و در همان دوره 
با كســانی روبه رو شد كه ادعای 
تجربه مرگ و بازگشــت دوباره 
به زندگی را داشــتند. او ســال 
گذشــته حاصل این تجربه ها را 
در قالب كتابی به نام آن ســوی 

مرگ منتشر كرد.

آن سوی مرگ

مواجهه با قوی سیاه

»قوی ســیاه« كتابی اســت كه 
نویســنده در آن به پیشامدهای 
نادر و غیرقابــل پیش بینی و تأثیر 
آن در زندگــی آدم هــا پرداخته 
اســت. این كتاب كه اثر نســیم 
نیكالس طالب، نویســنده لبنانی 
اســت، نام كامال برازنده ای دارد. 
ماجرا از این قرار اســت كه تا قبل 
از كشف استرالیا، مردم دنیا بر این 
باور بودند كه هر قویی سفید است 
تا اینكه در اســترالیا قوهای سیاه 
مشاهده شــدند و دیدن آنها برای 
پرنده شناس ها، دستاورد هزاران 
ســال تماشــای میلیون ها قوی 
سفید و اساســا نظریه سفیدبودن 
قوها را بی اعتبار كرد! نویســنده 
كتاب با استفاده از همین استعاره 
می خواهد بگوید پیشامدهای نادر 
در زندگی، ما را با قوی ســیاه مان 
مواجه كــرده و باعث شــگفتی و 
حیرت مان خواهد شد. این كتاب 
در زمــره كتاب هــای پرفــروش 

نیویورك تایمز قرار دارد.

اگر از روستای »برغان« فقط یك اسم شنیده اید، حتما در این روزها دیدنش را در برنامه تان بگذارید

سرزمین آلوهای برغانی!
نخســتین جاذبه گردشگری روســتای برغان، 
طبیعت بی نظیر آن اســت. گــذر رودخانه های 
»سنج« و »شــاهرود« از دل این روستا و وجود 
درختان سرسبز و ســر به فلك كشیده، فضای 
بسیار زیبایی برای گردشگران مهیا كرده است. 
ضمن اینكه به این روستا، لقب »مهد چنارهای 
هزارساله« داده اند؛ در بخش هایی از طبیعت زیبا 
و چشم نواز روستای برغان، درختان چناری دیده 
می شود كه از ضخامت تنه هایشان می توان متوجه 
عمر آنها شــد. به عنوان مثال در مســجد جامع 
روستای برغان درخت چناری با قدمت بیش از 

هزار سال وجود دارد كه همواره مورد توجه گردشگران و توریســت ها قرار داشته است. این درخت 
كهنسال كه بلندای آن به 12متر می رسد، در بدنه خودش حفره ای دارد كه مانند یك اتاق است؛ اتاقی 
كه اهالی روستای برغان می گویند برای 10نفر جا دارد! مردم روستا این درخت را مقدس می دانند و 

معتقدند كه با بستن دخیل به این چنار قدیمی، می توان به آرزوهای خود رسید.

جاذبه های تاریخی
 جز طبیعت بكر و زیبا و ســوغات خوشــمزه و 
منحصر به فرد، روســتای برغان پر از جاذبه های 
تاریخی است؛ از مسجد و حسینیه قدیمی روستا 
بگیرید تا پل تاریخی كه در دوره صفویان ساخته 
شده، قلعه ایلخانی، بقایای كاروانسرای عباسی، 
زیارتگاه چهل دختر و درخت سیب معروفش و... كه 
باعث شده به خصوص در سال های اخیر این روستا 
مقصد گردشگری بسیاری از تورهای گردشگری 
و عالقه مندان به گشت و گذارهای كوتاه مدت در 

اطراف تهران باشد.

   مسجد جامع و تكیه قدیمی
اینطور كه محلی ها می گویند، مسجد جامع روستای 
برغان حدود 800سال عمر دارد. اما به استناد كتیبه 
سردر مســجد می توان گفت زمان ســاخت آن به 
500ســال پیش برمی گردد. به هــر حال چه عمر 
این مسجد 500سال باشــد، چه 800سال، یكی 
از جاذبه های تاریخی و توریســتی روستای برغان 
به حســاب می آید كه نباید دیدنش را از دست داد. 
درباره درخت چنار هزار ساله اش هم پیش تر صحبت 
كردیم. درســت در كنار این مســجد، یك تكیه یا 
حســینیه قدیمی هم وجود دارد كه با یك طاق نما 
كه روی كوچه احداث شده، به مسجد جامع متصل 
شده است. ساخت این حسینیه قدیمی نیز به دوران 

حكومت صفویه برمی گردد.
   پل برغان

در گوشــه ای از ایــن روســتا، بقایایــی از یــك 
كاروانسرای شاه عباســی به چشم می خورد؛ یعنی 
از 999كاروانسرایی كه شاه عباس صفوی در ایران 
ساخت، یكی از آنها سهم این روستای قدیمی شده 
كه البته امروز فقط بخش هایــی از آن باقی مانده 
است. این روستا درســت روی تپه »كش كال« كه 
به گویش محلی ها معنی »قلعه خشك« می دهد، 
یك قلعه قدیمی هم داشته كه از دوران ایلخانان به 
یادگار بوده اما متأسفانه امروز این اثر به طور كلی از 
بین رفته و قطعاتی از سفال هایی كه روی دامنه تپه 
كشف شده، نشان می دهد كه روزگاری قلعه ایلخانی 
روی این تپه وجود داشته است. اما بدون شك یكی از 
زیباترین جاذبه های تاریخی روستای برغان، پل این 
روستاست؛ پلی كه در دوره صفویه روی رودخانه این 
روستا ساخته شده تا اهالی این سرزمین بتوانند از این 
طرف رودخانه به آن طرف رودخانه رفت وآمد كنند. 
خوشبختانه این پل صحیح و سالمت به امروز رسیده 

و حتی در فهرست آثار ملی مان ثبت شده است.
   زیارتگاه چهل دختر

و در نهایت به زیارتگاه چهل دختر می رسیم؛ جایی 
كه قدیمی های روستای برغان درباره اش می گویند 
مدفن چهل تن از دختران و نوادگان ائمه اطهار)ع( 
بوده و به همین دلیل به آن زیارتگاه چهل دختر گفته 
می شود. این زیارتگاه كه به چهل اختر هم شهرت 
دارد، حدود قرن هشتم هجری قمری ساخته شده 
و از آن زمان بارها و بارها مورد مرمت و بازســازی 
قرار گرفته است. در این زیارتگاه یك درخت سیب 
قدیمی وجود دارد كه مردم روستا از گذشته های دور 
شب های جمعه دور این درخت جمع شده و برای 

حاجت روایی شان شمع روشن می كنند.

13كیلومتری كرج

احتماال همه ما برای یك بار هم كه شده، نام روستای برغان را شنیده ایم. محال است جایی صحبت از آلو 
و آلوچه باشد و نامی از روستای برغان برده نشود. در داستان »كباب غاز« محمدعلی جمالزاده هم كه 
در دوران مدرسه خوانده ایم، این آلوی برغان بود كه »مصطفی« را مجبور كرد برخالف قول و قرارش با 
صاحبخانه، به سمت كباب غاز دست دراز و همه برنامه های صاحبخانه بخت برگشته را نقش برآب كند. 
اما خیلی هایمان از برغان فقط همین اندازه می دانیم؛ سرزمین آلو و آلوچه های خوشمزه كه در این زمینه 
تبدیل به یك برند شده است، درحالی كه برغان آنقدر دیدنی است و به قدری جاذبه های گردشگری 
جذاب دارد كه آلوی برغان فقط یكی از آنها به حساب می آید. این روستا در 13كیلومتری شهر كرج واقع 
شده و نهایتا با 2ساعت رانندگی، می تواند یك مقصد گردشگری بی نظیر به حساب بیاید؛ به خصوص در 
این فصل سال كه هوای خوب و معتدل از برغان یك بهشت تمام عیار در نزدیكی پایتخت ساخته است.

 از اتوبان كرج به سمت جاده كردان بروید، در ادامه مسیر می توانید 
خودتان را از جاده كردان به برغان برسانید. راه دیگر كه كوهستانی 
است و جاده پر پیچ و خم  دارد، از محدوده كرج، راه جاده باغستان را 

در پیش بگیرید و با گذر از جاده آتشگاه، به برغان برسید.

چگونه 
برویم؟
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»تهران« یا »طهران« نامی است كه از گذشته برای پایتخت امروزی كشور به كار می بردند
درباره وجه تسمیه آن چه می دانید؟

پایین دامنه یا جای گرمسیر؟!
آن روزها كه تهران از هر طرف ِكش نیامده بود و در حصار خندق و دروازه ها قرار داشت، حتی قبل تر از آن، زمانی كه هنوز 
به پایتختی ایران انتخاب نشده بود و دهی از توابع شهرری به حساب می آمد، نامش تهران بود؛ نامی كه به نظر می رسد 
از گذشته های دور روی این روستای قدیمی قرار داشت و هنوز هم پایتخت را با همین نام می شناسند. اما احتماال كمتر 
كسی از ما اطالع چندانی درباره وجه تســمیه این نام دارد. اینكه چطور این كالنشهر چند میلیون نفری امروز كه از 
236سال پیش پایتخت ایران بوده، تهران نام گرفت، سؤالی است كه در این گزارش كوتاه به دنبال 

پاسخی برای آن می گردیم.

 تاریخ تهران

 تهران، ته دامنه، پایین دامنه

همین چند سال پیش بود كه پیدا شدن اسكلت یك انسان 7هزار ساله در 
محدوده میدان مولوی، باعث تحول در گمانه زنی های تاریخ تهران شد. 
اینكه تهران دست كم 7هزار سال عمر دارد، موضوع جذابی است كه از 

همان زمان سوژه تحقیقات و پژوهش های باستان شناسان و تهران پژوهان 
شد. البته با توجه به قدمت طوالنی شهرری، همیشه این موضوع درنظر 
گرفته می شد كه تهران هم پا به پای شهرری از پیش از اسالم تا به امروز 

عمر كرده، اما پیداشدن این اسكلت 7هزار ساله مهر تأییدی بر قدمت 
پایتخت است. واقعیت این است كه تهران از گذشته های دور، حتی شاید 

از پیش از اسالم از توابع شهرری بوده است. اما نخستین باری كه نام 
تهران را در متون قدیمی می بینیم، زمانی است كه از محمد بن ابوعبداهلل 
حافظ تهرانی، یكی از محدثان نامدار سده سوم هجری قمری یاد می شود. 

در كتاب »تاریخ بغداد« نوشته ابوبكر خطیب بغدادی كه حدود هزار و 
160سال پیش نگاشته شده، به نام این محدث نامور اهل تهران اشاره شده 

كه همین نام درواقع قدیمی ترین سند تاریخی است كه نشان می دهد 
بیش از هزار سال پیش تهرانی با همین نام وجود داشته و از آبادی های 

حومه شهرری به حساب می آمده.

 رانندگان به انتهای زمین
اینكه تهران از تركیب دو واژه ته و ران تشكیل شده، باور بیشتر 
لغت شناسان، پژوهشگران و زبان شناسان است. اما همانطور كه در دو 
مورد قبلی اشاره شد، هر كدام از این لغت شناسان این دو واژه را به معانی 
مختلف می گیرند و به همین دلیل مجموعا معنی ای كه برای تهران 
درنظر می گیرند، متفاوت می شود. یكی از این افراد، سعید نفیسی است؛ 
زبان شناس و پژوهشگر ادبیات فارسی كه سال 1345درگذشته است. 
مرحوم نفیسی معتقد بود كه »ته« در نام تهران به معنی »زیر« است و 
»ران« از بن مضارع راندن تشكیل شده؛ مجموعا هم »به ته راندن« یا 
»زیرزمین« معنا می دهد. این ادیب معاصر معتقد بود كه مردم این ناحیه 
برای پناه بردن از جنگ و حمله متجاوزان به زیر زمین پناه می بردند و 
به اصطالح به ته می راندند! برای همین به این خطه تهران گفته می شد.

 طهیران یا طاهران
و درنهایت به دو نظریه دیگر درباره وجه 
تسمیه تهران می رسیم كه اگرچه مانند سایر 
نظریه ها قوی و معتبر نیست اما به هر حال 
درباره تهران و دلیل نامگذاری اش مطرح شده 
و بد نیست به آنها هم بپردازیم. حسین قلی 
خان ایلخانی از رجال دوره قاجار كه مدتی در 
ری و شمیرانات ساكن بوده، در نوشته های 
خودش مردم تهران را مردمی طهیرالچهره 
معرفی می كند و می گوید: »به درستی كه این 
نام )طهران( برازنده این مردم طهیرالچهره 
است. مردم این دیار جامه پاكیزه بر تن دارند 
و آب و هوای خوب مصرف می كنند. لحن 
آنان زیبا و سرشار از آداب است«. با استناد 
به همین جمالت این رجال قاجاری، برخی 
گفته اند طهیران می تواند تركیبی از »طهیر 
+ ان« باشد؛ یعنی جمع زیبایان و پاكان كه 
به مرور برای سهولت در بیان، »طهران« شده 
است. گروهی هم معتقدند كه از گذشته های 
دور، تیره ای از خاندان طاهری خراسان در 
این منطقه زندگی می كردند و درواقع طاهران 
كه بعدها طهران شده، نامش را از ساكنانش 
گرفته است.

یكی از اصلی ترین وجه تسمیه های تهران كه بیشتر 
پژوهشگران تهران قدیم بر آن اتفاق نظر دارند، این 

است كه نام تهران از دو كلمه »ته« به معنای پایین و 
»ران« به معنای پایین دامنه تشكیل شده است. مرحوم 
جعفر شهری در كتاب »تهران قدیم« هم از همین وجه 

تسمیه صحبت كرده و گفته از آنجا كه این شهر در 
پایین دامنه كوه های البرز قرار دارد، معنای پایین دامنه 

می دهد. تهران پژوهانی كه این نظریه را درباره وجه 
تسمیه تهران قبول دارند، از نام »شمران« هم كمك 

گرفته  و گفته اند  كه شمران به معنای باالی دامنه است 
و به همین دلیل این اعتقاد كه تهران هم به معنای پایین 

دامنه است، قوت می گیرد.

یك شهر و هزار معنی
حاال كه متوجه شدیم نام تهران دست كم از هزار و 200سال پیش 
تهران بوده، بهتر است به وجه تسمیه آن بپردازیم؛ اینكه چرا نام 
تهران، تهران شــده. درباره وجه تسمیه تهران روایت ها و نظرات 
مختلفی وجود دارد. بسیاری از تهران پژوهان و زبان شناسان آن 
را به معنای »پایین دامنه« درنظر گرفته اند، برخی آن را به معنای 
»جای گرمسیر« و »مكان گرم« می دانند و بعضی دیگر معتقدند 
كه از گذشته های دور تیره ای از خاندان طاهری خراسان در این 
منطقه ساكن بودند و به همین دلیل نام طاهران روی تهران قرار 
گرفت و بعدها تهران شد. جز اینها هم چندین و چند معنی دیگر 
برای تهران درنظر گرفته شــده كه در ادامه به هــر كدام از آنها 

خواهیم پرداخت.

تیر، عطارد، تیرداد
در برخــی از منابع از جمله »فرهنگ نظام«، تهران را به ســیاره 
عطارد یا تیر منســوب كرده اند. درباره اینكه چرا تهران را به نام 
سیاره عطارد منسوب كرده اند، توضیحی وجود ندارد اما این نظریه 
وجود دارد كه شخصی به نام »تیرداد« این سرزمین را آباد كرده 
و به همین دلیل نام این منطقه را »تیران« گذاشته اند. بعدها به 
مرور زمان تیران به تهران تبدیل شده. اما تیران به چه معناست؟ 
این واژه از دو واژه كوچك تر »تیر« و »ان« تشــكیل شده كه این 
الف و نون آخر كلمه را معادل كلمه آباد كنونی گرفته اند؛ یعنی اگر 
می خواستیم آن را به فارسی امروزی برگردانیم، می شد تیرآباد. 
مثل بسیاری از محله های این روزهای پایتخت كه با همین روش 

ساخته شده اند؛ علی آباد، امیرآباد و... .

 جای گرم
یكی دیگر از معانی تهران كه بیشتر از سایرین 

مورد پذیرش و قبول تهران پژوهان و زبان شناسان 
است، این است كه تهران از دو بخش »ته« و 

»ران« تشكیل شده كه ته در زبان های بسیار كهن 
به معنای گرم بوده و ران نیز به معنای مكان است. 

اینطور كه مرحوم احمد كسروی، زبان شناس 
و پژوهشگر نام آشنا این نظریه را درباره وجه 

تسمیه تهران ارائه داده، مجموعا می توان تهران 
را به معنای مكان گرمسیر و جای گرم درنظر 

گرفت. جالب اینكه افرادی كه به این وجه تسمیه 
درباره نام پایتخت عقیده دارند، مثل گروه قبل 

از واژه شمیران مدد گرفته اند. این افراد معتقدند  
كه »شمی« به معنای سرد است و شمیران یعنی 
جای سرد و خنك. بنابراین تهران هم معنی جای 
گرم می دهد. مرحوم دكتر حسین كریمان، ادیب، 
لغت شناس و مورخ هم این نظریه را قبول دارد. اما 

می گوید نام پایتخت در اصل »ِگهران« بوده و بعد با 
معرب شدن، به تهران تبدیل شده است.



خشممثبتكنترلشده

نشانههایخشمدربدن

نهسركوب،نهپرخاش

انتخابدرست

اگر اهل سرزنش خود به خاطر خشم هستید، بد نیست بدانید خشم یك احساس كامال طبیعی است 
كه همه موجودات به غریزه آن را در خود دارند و برای بقا الزم و ضروری است. مشكل زمانی است كه 
خشم از حد فراتر می رود و نمی توانیم آن را مدیریت و كنترل كنیم و به شكلی مخرب بر اساس آن عمل 
می كنیم. معموال عوامل مختلفی مثل ترافیك، آلودگی هوا، مصرف غذاهای پرچرب، شور و تند، تماشای 
فیلم های خشن و گوش كردن به بعضی موسیقی ها باعث بروز خشم در بعضی افراد می شود. از طرف 
دیگر هر انسانی در زندگی شخصی خود و در جهت رسیدن به اهداف و ایجاد ارتباط با محیط و اطرافیان، 
با موانع زیادی مواجه است كه این موانع، حس ناتوانی را در او افزایش می دهد. همین عامل باعث بروز 
رفتارهایی مثل خشم، عصبانیت، فریاد و گاهی گریه می شود. از نظر روانشناسان انواع مختلفی از خشم 
وجود دارد اما ما معموال خشم را احساسی منفی درنظر می گیریم. در حالی  كه باید به خودمان یادآوری 
كنیم كه خیلی اوقات حق داریم خشمگین شویم و احساسمان طبیعی است، هرچند این موضوع باعث 
نمی شود بر سر هر موضوعی به خودمان حق خشمگین شدن و بدتر از آن، ابراز آن به هر شكلی را بدهیم. 

درست است كه خشم یك هیجان بهنجار است ولی نحوه مقابله و كنار آمدن ما با آن بسیار مهم است.

خشم هم مانند بســیاری از احساسات دیگر، 
می تواند نشانه های جسمی داشته باشد و تأثیر 
آن بر بدن قابل مشــاهده است. تغییرات بدنی 
مثل افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، 
منقبض شــدن عضالت، تغییر تنفس، مشت 
شدن دســت ها و به هم فشــردن دندان ها از 
نشانه های فیزیولو ژیك خشم است و وقتی این 
نشــانه ها را دیدیم، یعنی بدنمان خبر از وجود 
خشم می دهد. دیدن این نشانه ها در مدیریت 
واكنشمان مفید است چون متوجه می شویم 
كه باید حواسمان باشد تحقیر، توهین، تهدید، 
ســرزنش و پرخاشــگری نكنیم. اگر مشغول 
گفت وگو و بحث هســتید، نشــانه ها را جدی 

بگیرید. اگر قلبتان تند می زند، بدنتان داغ شده، 
صدایتان بلندتر شده و سخت نفس می كشید، 
مكث كنید تا آرام شوید. شاید حتی الزم باشد 
موقعیت را ترك كنید. با این كار به خود و طرف 
مقابلتان فرصت می دهید تا از عصبانیت و خشم 
فاصله بگیرید و رفتار مناسب تری داشته باشید. 
خشم تأثیراتی هم بر بدن ما می گذارد. زمانی 
كه عصبانی می شویم، ضربان قلب و فشار خون، 
همینطور سطح هورمون های انرژی، آدرنالین 
و نورآدرنالین باال می رود. سردردهایی كه گاه 
میگرنی هستند شروع می شوند. احساس درد 
در قفسه سینه پیدا می كنیم. بعضی از ما ممكن 
اســت دندان هایمان را محكم روی هم فشار 

دهیم یا دندان قروچه 
كنیم، قرمز شدن پوست 
و گر گرفتگی در بعضی افراد دیده می شــود. 
خشم عضالت قلبی را تحت تأثیر قرار می دهد و 
توانایی قلب برای پمپاژ خون را كاهش می دهد. 
ممكن است حالت های حساسیت یا اختالل 
پوستی به وجود بیاید؛ مانند اگزما، آكنه و زگیل. 
از گفته ها و نحوه صحبت كردن شخص یا تن 

صدایش می توان فهمید كه عصبانی است.

از بین 2راهكار اولیه كه برای مواجهه با خشــم درنظر می گیریم، یعنی سركوب و انكار، هیچ كدام 
انتخاب درستی نیستند. زمانی كه جلوی خشم خود را می گیرید، درباره آن فكر نمی كنید و در عوض 
فكر خود را متمركز بر موضوعی دیگر می كنید. مشكل سركوب خشم این است كه زمانی كه اجازه 
تخلیه خشم از راه های صحیح را به خود نمی دهید و آن را حبس می كنید، این احساس از درون به 
شما آسیب وارد می كند. گاهی حتی میزان آن هم تشدید می شود و باعث بروز بیماری هایی مانند 
تنش های قلبی، فشار خون و... می شود. وقتی جلوی خشم تان را می گیرید، معموال تالش می كنید 
احساستان را مهار یا سركوب كنید و آن را به یك رفتار سازنده تر تبدیل كنید. خطر این نوع واكنش 
این است كه شاید بتوانید واكنش بیرونی  را به خشم به شكل مثبت ابراز كنید، اما واكنش درونی شما 
به خشم، همچنان منفی خواهد بود. واقعیت این است كه نمی توانید خشم را از بین ببرید و از بین 

بردن آن اصال روش مناسبی نیست.

حتما ســؤالتان این اســت كه اگر نباید خشم را 
ســركوب كنیم، پــس راه حل مناســب در 
مواجهه با این احساس چیست؟ما معموال 
در مواجهه با خشــم، 3انتخاب داریم: 
خشم را به درون خود بریزیم و سركوب 
كنیم، خشم را سر دیگران خالی كنیم 
یا آن را بپذیریم و بــا كنترل و جهت 
دادن مثبت به آن، از آن ســود ببریم. 
با اینكه كمی دور از تصور اســت اما از 
شدت این نیروی مهارنشدنی، می توانیم 
در راه های مفیدی اســتفاده كنیم. در قدم 
اول باید این حقیقت را بپذیریم كه خشــم در ما 
شكل گرفته، بعد باید تصمیم بگیریم كه چه كاری 
می توانیم درباره آن انجام دهیم.باید بدانیم حق 
انتخاب و مسئولیت یك شــیوه پاسخ دهی 
مناســب در هنگام عصبانیت با ماست. 
نباید بــه بهانه عصبانیت دســت به 
رفتارهای پرخاشگرانه بزنیم. این 
خشم نیســت كه باعث می شود 
به شــیوه های خاص عمل كنیم، 
بلكه این ما هســتیم كه تصمیم 
می گیریم خشــم را چطور بروز 
دهیم؟ هیجان هایی كه غالباً با خشم 
همراه هستند عبارتند از: عصبانیت، 
خشونت، خصومت، كینه توزی، غضب، 
تنفر، تحریك، حسادت، رنجش، غرض، 
تحقیر و ناراحتی. چون تعاریف و تجربیات ما 
از این احساسات متفاوت است، توصیف دقیق 
آنها غیرممكن است. از خودتان بپرسید چه وقت 
خشم برای شما مشكل ایجاد می كند و زندگی تان 
را به طور جدی به مخاطــره می اندازد؟ اگرچه ما 
عقاید و برداشــت های متفاوتی از خشم داریم و 
آســتانه  خشــم ما با یكدیگر متفاوت است، ولی 
می توانیم از راه حل هایی برای مقابله با موقعیت هایی 
كه خشــم باعث بروز مشــكالتی برای ما می شود، 

استفاده كنیم.

چراخشم؟
منفی درنظر گرفتن احســاس خشم باعث 
می شود از خودمان بپرسیم اصال این احساس 
چه كاركردی دارد و چرا در وجود ما گذاشته 
شده؟ طبیعت خشم كه بر اساس ترس های 
طبیعی ما و برای محافظت از ما بروز می كند، 
كاركردهای مختلفــی دارد اما می تواند در 
موضوعات متفاوتی ریشه داشته باش؛ مثال 
هر چه میزان خودشیفتگی در ما باالتر باشد 
بیشتر در معرض خشم آشكار یا خشم پنهان 
هستیم. كسانی كه خود را در زندگی بی پناه 
یا قربانی می دانند دچار خشم فراوانی درون 
خود هســتند. این افراد به محض احساس 
خطر، خشم را راه دفاعی برای خود می دانند. 
كسانی كه احساسات و نیازهای خود را چه 
در كودكی و چه در بزرگســالی ســركوب 
می كنند خشم زیادی را درون خود ذخیره  

می كنند و كسانی كه نمی توانند از خودشان 
دفاع كنند، برای خود احترام قائل شــوند و 
در جایی كه باید، »نه« بگویند، دچار خشم 
شده و این خشم رفته رفته درون آنها تلنبار 
می شود. هر چه گستره توقعات ما وسیع تر 
باشد خشم و عصبانیت ما هم بیشتر است 
و بسیاری از توقعات ما هم توقعات عصبی 
هستند. زمانی كه فردی خود را به درستی 
نشناسد و به خود و توانمندی ها و شخصیت 
خود شك داشــته باشــد، با هر تهدیدی 
خشمگین شــده و بنابراین یا آماده جنگ 
برای اثبات خود می شود یا فرار می كند. هر 
چه نیاز به پذیرفته شــدن در فرد عمیق تر 
باشــد، تالش ها و تنش های او جهت جلب 
رضایت دیگران بیشــتر شــده و اگر موفق 

نشود، خشم را تجربه می كند.

خشمیكاحساسطبیعیاستونبایدسركوبشكنیم

آتشفشان خفته 
در روان ما
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شاید برای شما هم پیش آمده باشــد كه از بروز خشم در وجودتان 
ناراحت شــوید و خودتان را برای داشتن این احساس سرزنش كنید. 

ممكن است تصمیم گرفته باشید این احساس را سركوب 
كنید. شاید هم تصمیمی متفاوت با این گرفته اید 

و با پرخاش و ســر و صدا، خشمتان را تخلیه 
كرده باشید. همه ما در موقعیت های مختلف، 
میزان متفاوتی از خشم را تجربه می كنیم، 
اما حتما واكنش هایمان نسبت به خشمگین 
شدن شبیه به هم نیست. خشمگین شدن 
طبیعی و ناگزیر است اما پرخاشگری و ابراز 

خشم به هر روشی، اصال طبیعی نیست. ویدا 
ساعی، روانشناس بالینی، درباره اینكه چرا 

نباید خشم را سركوب كنیم و البته چرا نباید 
به این احساس اجازه سركشی دهیم، 

توضیح می دهد.

فیلم گردی

نیلوفرذوالفقاری

فیلم سینمایی »رودخانه یخ زده«  فیلمی 
در ژانر جنایی و درام كه ســال2008 
منتشــر شــده و در جشــنواره های 
بین المللــی متعدد برنــده 39جایزه 
ازجمله جایزه بهترین فیلم سال، بهترین 
كارگردان زن، بهترین بازیگر مكمل زن 
و... شده است. نویسنده و كارگردان این 
فیلم كورتنی هانت است و در آن ملیسا 
لئو، میستی اوپهام، چارلی مك درموت، 
 مایــكل اوكیف و مارك بــون جونیور 
نقش آفرینی كرده اند. می توانید این 
فیلم را در شبكه های نمایش خانگی 

ببینید.

رودخانهیخزده

برای عالقه مندان به فیلم های اكشن، 
یــك پیشــنهاد داغ داغ داریم؛ فیلم 
»خشــم مردانه« یا »مرد خشــن«، 
فیلمی محصول كشورهای انگلیس و 
آمریكاست و همین سال2021 اكران 
شده است. این فیلم اكشن و مهیج كه 
توسط گای ریچی نوشته و كارگردانی 
شــده، داســتان شــخصیت سرد و 
مرموزی به نام »اچ« است كه در یك 
شركت حمل ونقل پول كار كرده و هر 
هفته صدها میلیون دالر به لس آنجلس 
حمل می كند. می توانید این فیلم را در 

شبكه های نمایش خانگی ببینید.

خشمراببینید
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كوبیبرایانت،ستارهبسكتبالكهدرجوانیخاموششد

موفقیتباتوپوتور
كوبی بین برایانت، بسكتبالیست مشهور و محبوب، در سال 1978به دنیا آمد و وقتی 
هنوز جوان و در اوج شهرت بود، در سال 2020در یك سانحه هوایی درگذشت. او بازیكن 
بسكتبال بازنشسته آمریكایی و تاجر بود. كوبی تمام 20سال دوران بازی اش را در تیم 

لس آنجلس لیكرز در اتحادیه ملی بسكتبال )ان بی ای( گذراند. او یكی از مشهورترین 
چهره های ورزشی دنیاست كه سرنوشت عجیبی داشت. در دوران حرفه ای خود بسیار 

موفق بود و بعد از آن نیز توانست موفق بماند و جایزه اسكار را هم دریافت كند.

عشقبهبسكتبالازكودكی
كوبی از 3سالگی وارد ورزش بسكتبال شد و از همان كودكی عالقه  زیادی 

به تیم لیكرز داشت. زمانی كه كودك بود، پدرش از بسكتبال NBA به 
لیگ فوتبال ایتالیا منتقل شد. البته تغییر مسیر پدرش تأثیری روی كوبی 

نداشت و او همچنان و مصمم به دنبال بسكتبال بود. كوبی در سن 13سالگی 
بسكتبال را به صورت حرفه ای شروع كرد. در همان دوره دبیرستان او نخستین 

موفقیت هایش را در دنیای بسكتبال به دست آورد و جایزه بهترین بازیكن 
رقابت های بین مدارس را از آن خود كرد. آنچه در زندگینامه كوبی برایانت بیشتر 

از همه به چشم می خورد، تالش مداومش برای رسیدن به هدف بود. زمانی كه 
18سال داشت، به تیم لس آنجلس لیكرز وارد شد. اگر چه او در تحصیل هم فرد 

موفقی بود و معدل باالیی را كسب كرده بود، اما به دلیل عالقه ای كه به رشته 
ورزشی بستكبال داشت، ترجیح داد به جای دانشگاه، ورزش را دنبال كند.

هدایتگریقدرتمنددرزمین
»من دوست دارم افراد را به چالش بكشم تا آنها احساس راحتی نكنند. این همان چیزی 
است كه به درون شما كمك می كند و منجر به بهبود شما می شود. شما می توانید 
بگویید كه من به مردم این جرأت را دادم تا بهترین خودشان باشند.« كوبی برایانت در 
زمین یك رهبر قدرتمند و بحث برانگیز برای تیمش بود. او همیشه با حالت تهاجمی به 
هم تیمی های خود فشار می آورد تا بتوانند بهترین خودشان باشند. درحالی كه بسیاري 
از افراد، كوبی برایانت را یك شخص قلدر می نامیدند، بازیكن سابق لیكرز، استراتژی 
خود را در كتابی با نام مامبا اینگونه توضیح می دهد: »من رویكردم را از بازیكن به بازیكن 
تغییر دادم. من هنوز هم همه را به چالش می كشم و آنها را ناراحت می كنم اما این كار 
را فقط به روشی انجام می دهم كه متناسب با آنها باشد. برای اینكه بدانم چه كسی و چه 
كاری را انجام می دهم، من شروع به انجام تكالیف كردم و مشاهده كردم كه آنها چگونه 
رفتار می كنند. من به تاریخچه آنها نگاه كردم و اهداف آنها را گوش دادم. 

فرارازتنبلی
»من هیچ چیز مشتركی با افراد تنبل ندارم؛ افرادی كه خود را به دلیل عدم موفقیت سرزنش می كنند. كارهای بزرگ ناشی از تالش و 

سختكوشی است و هیچ بهانه ای در آن نیست.« این جمله های بسكتبالیست مشهور، از تالش بی پایان و سختكوشی او خبر می دهد. او 
همیشه عالقه داشت وقت زیادی را صرف تمرین كند زیرا او هرگز نمی خواست در رقابت ها مغلوب شود و هرگز هم بهانه نمی گرفت. یك 

زمان دست راست و شانه راست او مصدوم شد و او به شوت كردن و بازی كردن با دست چپ خود ادامه داد. او حتی در یك بازی بعد از پاره 
شدن آشیل پای خود، 102امتیاز برای تیمش گرفت كه آن بازی نیز یكی از بازی های مشهور او بود. معتقد بود این یك اخالق كاری است 

كه شما را از سایر افراد جدا می كند. شما در زمانی كه همه  افراد خواب هستند، تصمیم می گیرید كه روی كار و حرفه خود تمركز كنید.

بازیدرزمینهایمختلف
یكی از سؤاالتی كه كوبی اغلب بعد از بازنشستگی از خود می پرسید این بود كه »از چه كاری لذت می برم؟«. وقتی او جواب این 
داستان گویی خود را پیدا كرد، تصمیم گرفت و یك شركت تولید محتواهای چند رسانه ای با نام Granity Studios  را تاسیس كرد. 
در سال 2018كوبی برای فیلم- انیمیشن كوتاه خود، چندین جایزه از جمله جایزه اسكار را دریافت كرد. او افتخار می كرد كه نخستین 
آمریكایی آفریقایی تبار بود كه در آن گروه، جایزه گرفت و معتقد بود كه باید تفاوت بسیار زیادی داشته باشد. فیلم انیمیشن كوبی برایانت 
در سال 2015ساخته شد كه نام »بسكتبال عزیز« روی آن گذاشته شد. برایانت به دلیل 2سال زندگی سازنده ای كه در كشور ایتالیا داشت 
می توانست به طور مسلط ایتالیایی صحبت كند، اما او بیشتر به مصاحبه به زبان اسپانیایی و گاهی به زبان اسلونیایی معروف است. 
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اگــر بــه موســیقی های محلی، 
به خصــوص موســیقی جنــوب 
آلبــوم  عالقه مندیــد، حتمــا 
»تیریشــكو« را گوش كنید. این 
آلبوم كــه كاری از حیدو هدایتی 
اســت، دارای قطعه هایــی بــا 
نام های »واگرد«، »مو ســی تو«، 
»ژولیــن«، »قطار خالــی«، »بید 
خون«، »ُمنگــه )ورژن گیتار(«، 
»ُمنگه«، »سو«، »تیفون«، »مرغ 
و باغ« و »تیریشــكو« است كه با 
سازهایی مثل كمانچه، كالرینت، 
ساكســیفون، عود، سینتی سایزر 
و... شما را با خود به نخلستان های 
جنوب می برد. حیدو هدایتی، حامد 
هدایتــی و احمدرضا شــهریاری 
آهنگسازان این آلبوم منحصر به فرد 
هستند و اشــعار این آلبوم كاری 
از حیــدو هدایتی، عبدالحســین 
هدایتی، ســام موســایی، سجاد 
سلیمانی، محمدصادق گرامی، فائز 
دشتی و باباطاهر است. راستی اگر 
كنجكاو شده اید باید بگوییم كه در 
بخشی از جنوب ایران به باران های 
ناگهانــی و شــدید كوتاه مــدت، 

»تیریشكو« گفته می شود.

آلبوم موسیقی تیریشكو

این روزها اگر دنبال یك موسیقی 
حال خوب كــن می گردید، آلبوم 
»بی تو به سر نمی شــود« را تهیه 
كرده و گــوش دهید. ایــن آلبوم 
حاصل تالش یــك تیم رؤیایی در 
عالم موسیقی ســنتی است؛ فقط 
با دیــدن نام افرادی كــه در تهیه 
این آلبوم نقش داشته اند، متوجه 
وزن آن می شــوید. زنده یاد استاد 
محمدرضا شــجریان خواننده این 
آلبوم رؤیایی اســت، كیهان كلهر 
نوازنده كمانچه، حســین علیزاده 
آهنگســاز و نوازنده تار و همایون 
شجریان همخوان و نوازنده تنبك 
در این آلبوم اســت. در این آلبوم 
كه سال1381 روانه بازار موسیقی 
شــد، قطعات ماندگاری ازجمله 
بی همگان به ســر شــود، مطرب 
دل، ره میخانــه، غم بــا طبیبان، 
دل دیوانــه، چون تــو جانان منی 
و... وجود دارد كه بدون شــك در 
این روزهای پراســترس، حال دل 

همه مان را خوب خواهد كرد.

بی تو به سر نمی شود

منو بشناس 

زیباتریــن  از  یكــی  بی شــك 
نماهنگ های سال جاری تا به امروز، 
نماهنگ »منو بشناس« است؛ كاری 
كه یكــی از مهم تریــن پروژه های 
موســیقایی كشــورمان به حساب 
می آید و در ساخت آن 40خواننده 
كشورمان حضور دارند. اگر تا كنون 
فرصت نكرده اید این نماهنگ زیبا را 
ببینید، حتما همین حاال آن را دانلود 
كرده و از دیدن و شــنیدنش لذت 
ببرید. فرزاد فرزیــن، رضا صادقی، 
مهدی یغمایی، خشایار اعتمادی، 
روزبه نعمت اللهــی، حمید حامی، 
عماد طالب زاده، سینا شعبانخانی، 
شهرام شكوهی، حجت اشرف زاده، 
علی لهراسبی، حامد همایون، گروه 
موسیقی هفت و... در تولید این اثر 
زیبا نقش داشته اند. در بخشی از این 
كار می شنویم: »منو بشناس كه از 
جنگ نگفتم با تو/ منو بشناس كه 
آرامِش در توفانم/ منو بشــناس به 
لبخند، به زیبایی صلح/ منو بشناس 

كه من ایرانم«
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پای صحبت های دو بانوی موفق در حوزه كسب وكار كیك خانگی

به خوشمزگی كیك 
به دلپذیری رفاقت

فعالیت های اجتماعی بانوان و اشتغال آنها نه تنها برای سالمت روان و استقالل 
مالی شان مفید بوده بلكه در جامعه و كمك به تامین هزینه های خانواده هم مؤثر 
است. حاال اگر این حضور بانوان در اجتماع، با ذوق و هنر خاص شان همراه شود دیگر نور علی نور می شود. 
این هفته سراغ یكی از استارت آپ های موفق در این زمینه به نام »كیك خونه« رفتیم كه فعالیت خود 
را از سال 1394به همت امینه ملك حسینی و ژیال توفان با تولید كیك هایی برای پذیرایی های سازمانی 
شروع كرده است؛ بسته های پذیرایی كه شامل یك اسالیس كیك و یك چنگال بود. بعد از حدود یك 
سال یاشار نظمی به این گروه محلق شد و فروش كیك به مشتری های خانگی رونق گرفت. خانواده  این 
شركت روزبه روز بزرگ تر شد و حاال بعد از گذشت ۶سال، این خانواده بیش از ۵۰ عضو دارد و در كارگاهی 
مجهز به تولید كیك و شیرینی  های خانگی می پردازد. ناگفته نماند ملك حسینی كارشناس ریاضی 
كاربردی، كارشناس ارشد مهندسی صنایع و كارشناس ارشد مدیریت پروژه است. توفان نیز استعداد و 
مهارت باالیی در شیرینی پزی داشته و تلفیق علم و هنر این دو بانو آنها را به این نقطه از موفقیت كشانده 

است. با ما همراه باشید تا بیشتر با این كسب وكار خوشمزه و جالب آشنا شویم.

    همین ابتدا می خواهیم از ایده راه اندازی 
این استارت آپ جالب و خوشمزه بپرسیم؟ 
چه شــد كه به فكــر راه انــدازی این برند 

افتادید؟
ملك حسینی: قبل از درســت كردن كیــك خانگی، در 
رشته مهندســی صنایع شــاغل بوده و خیلی هم به كارم 
عالقه داشتم و دارم. بعد از تولد فرزندم برای رسیدگی بهتر 
به او، كار را كنار گذاشــتم. چند ماه بعد بــه فكر راه اندازی 
یك كســب وكار خانگی افتــادم. خانم توفان را از ســال 
8۶ می شــناختم و به اســتعداد و مهارت او در آشــپزی و 
كیك پزی ایمان داشتم. به او پیشنهاد دادم كه این كار را با 
هم شــروع كنیم. در ابتدا در منزل ما كیك می پختیم و به 
سوپرماركت های معروف معرفی می كردیم. بازخورد های 
خوبی گرفتیم و باعث شد تا به فكر بسته بندی محصوالت 
بیفتیم. بســته بندی های تك اسالیســی نتیجه این فكر 
بود. تصمیم گرفتیم كیك هایی را تهیــه كنیم كه احتیاج 
به یخچال نداشــته و با این بســته بندی های شكیل وارد 
سازمان ها، مراسم و مجالس شــود و اینگونه شد كه چراغ 
كار روشن شــد. بعد هم كم كم همسرم یاشــار نظمی به 
ما ملحق شــد. مخصوصا برای بحث فــروش و بازاریابی، 
چون روزهــای اول مــن و ژیال جــان خودمــان كفش 
 آهنین به پــا می كردیم و بــرای جذب مشــتری جاهای 

مختلف می رفتیم.
توفان: چند سالی  است كه افتخار همكاری با این شركت 

را دارم. تعریف از خود نباشــد ذوق و اســتعداد زیادی در 
آشپزی و كیك پزی داشتم و با كمك امینه كه لطف زیادی 
به من دارند تصمیم گرفتیــم طعم و مزه خوبی كه در خانه 
اســتفاده می كنیم به دیگران هم هدیه دهیم. هدف ما این 
بود چیزی را به دســت مردم برســانیم كه بهترین كیفیت 
را داشته باشــد. آدم ها وقتی خودشــان می خواهند یك 
چیزی درست كنند تمام تالش شان را می كنند كه در حد 

بودجه شان بهترین كیفیت و ذائقه را داشته باشد.
    از سختی ها و مرارت های كار هم برایمان 
بگویید و اینكه چطور شد با پشتكار به این 

نقطه از موفقیت رسیدید؟
ملك حســینی: اینكه شــما بدون هیچ رانت، معرف و 
پشتوانه ای وارد بازار شده و دنبال مشــتری بگردید واقعا 
ســخت اســت. ســختی بزرگ ما این بود كه مشتری ما 
برای خرید بایــد مزه و طعم كیك را تســت می كرد و این 
مرحله زمان، هزینه و حوصله می طلبید. خوشــبختانه با 
همین روند مدیران ســازمان ها را متقاعد كرده و سفارش 
می گرفتیم. كم كم وقتی از خانه ها، دوســتان و آشــنایان 
ســفارش آمد، به این نتیجه رســیدیم كه چرا فقط روی 
سازمان ها -كه كار سختی هم بود- تمركز كنیم. مستقیم 
سراغ مصرف كننده نهایی و به خانه ها رفتیم. برای این كار 
سیستم لجستیك راه اندازی و چند پیك موتوری و راننده 
تاكسی اســتخدام كردیم. شروع این داســتان از خانه من 
بود. بعد از چند ماه كارگاه گرفتیم، چنــد نفر از خانم های 

منطقه را استخدام كردیم. پیج اینســتاگرام راه انداخته و 
شروع به تبلیغ كردیم. از دوســتان و آشنایانمان هر كسی 
هر كاری از دســتش برمی آمد انجام داد و این كار شــروع 
شد؛ یك كار به ظاهر نشدنی كه آدم ها بدون اینكه كیك را 
ببینند و تست كنند اعتماد می كردند و می خریدند. ما هم 
مسیر اعتماد را اینطور پیش بردیم كه شما سفارش بدهید، 
پول ندهید، اگر پســندیدید و باب میل تــان بود آن وقت 
پرداخت كنید. این اتفاق خیلی خوبی برای ما بود و آدم ها 
این طوری به ما اعتماد كردند و دیگر چرخ كار شــروع به 

چرخیدن كرد.
توفان: ســختی كار كم نبود امــا ما با پشــتكار، عالقه و 

صبوری كار را به این مرحله رساندیم.
    روند كار چگونه پیش می رود؟ از دریافت 
سفارش تا تهیه كیك و ارسال آن برایمان به 

اختصار بگویید.
ملك حسینی: تیم ســفارش گیری كاربلد و باحوصله ما 
از طریق سایت یا تلفنی سفارش می گیرند. طبق سفارش 
در حد تــوان خودمان محصول بی نقــص و با كیفیت را در 
منزل مشــتری با بســته بندی شــكیل تحویل می دهیم. 
كارگاه ســاعت ۶صبح چراغش روشن می شود و خانم های 
عزیز شــروع به  كار كــردن می كنند؛ مواداولیــه را آماده 
كرده و كیك ها و شــیرینی ها را می پزند. واحد بسته بندی 
هم به صورت جدا بعد از اینكه كیك ها پخته و خنك شــد 
بسته بندی می كند. واحد لجســتیك هم بسته بندی ها را 

سر ساعت به آدرســی كه مشــتری داده تحویل می دهد. 
االن 50نفــر نیروی ثابــت داریم؛ از تیم های لجســتیك، 
تولید، پشتیبانی، سفارش گیری، مالی، اداری و اجرایی كه  

هریك با مسئولیت های مشخص كار می كنند.
توفان: روز اول من و امینه جان بودیــم ولی االن یك تیم 
50نفره است و ان شــاءاهلل با برنامه ریزی بتوانیم تیم و كار 

را گسترش دهیم.
    محدودیت های كرونایــی چه تأثیری بر 

فعالیت شما گذاشت؟
ملك حســینی: كرونا مثــل بســیاری از شــغل ها، بر 
كســب وكار ما هم تأثیر منفی داشــت. ما فروش شیرینی 
شب عید را از دست دادیم. اما همچنان مثل قبل از شیوع 
كرونا، به صورت آنالین با مشــتری ها در ارتبــاط بودیم و 
حتی هر هفتــه از نحوه تولید و بســته بندی كیك ها برای 
مشــتریان فیلم زنده در صفحه اینستاگرام شركت منتشر 
می كردیم. اعتماد مشــتری ها موجب شــد تا ما به نسبت 
قنادی های ســنتی خیلی كمتر آســیب ببینیــم. گرچه 
كم كم فروش ما به روزهای قبل از كرونا برگشــت اما باید 
پذیرفت كه چرخه اقتصاد زنجیره وار به هم متصل اســت. 
وقتی كســب وكارهای دیگر متضرر شــده و نقدینگی در 
 دست مردم كم شود بالطبع سفارش های ما هم تحت تأثیر 

قرار گرفت.
    به كسانی كه در شــروع كار هستند چه 

پیشنهادی می كنید؟

ملك حسینی: این شغل سختی های زیادی دارد. برخی 
فكر می كنند كه یك بیزینس ســاده اســت كه راحت هم 
پول در می آورند. اما اگر افراد اطالعات كافی برای محاسبه 
قیمت تمام شــده و هزینه ها را نداشته باشند نمی توانند به 
سودآوری برسند. از طرفی جذب اعتماد مشتری هم نكته 
مهمی اســت كه باید برای آن انرژی، زمان و هزینه صرف 
كرد. ما چند سال نخست شروع كارمان واقعا با ضرر و بدون 
سودآوری جلو آمدیم. نكته بعدی ســرمایه گذاری است و 
باید برای هر كسب وكاری ســرمایه گذاری كرد. این كار با 
من و ژیال جان شروع شد، االن 5 تا شــریك دیگر داریم و 
شــریك های جدیدی هم می خواهند بیایند؛ آنها كسانی 

هستند كه به این مسیر اعتماد و اعتقاد دارند.
توفان: همینطور اســت كه دوســت عزیزم گفتند؛ باید 
بازار را خوب بشناسند و صبور باشــند. همچنین كیفیت 
كارشــان را حفظ كنند. اگر آدم ها به آنها اعتماد می كنند، 
اعتمادشان را نگه دارند چون واقعاً باارزش ترین چیزی كه 

برای بیزینس وجود دارد مشتری و اعتماد مشتری است.
    به نظرتان چه چیزی در برند و كار شــما، 

موجب جلب رضایت مشتری شده است؟
ملك حســینی: حفــظ كیفیــت، مشــتری مداری و 
مردم داری. امیدواریم بــه جایگاهی برســیم كه هم قدر 
اعتماد و رضایت مشتری را حفظ كنیم و هم افراد بیشتری 
چه به عنوان مشتری و چه به عنوان همكار عضو این شركت 

شوند.

سحر غفوری

معرفی هفت راه ایجاد كسب وكارهای نوین در حوزه غذایی

استارت آپ هایی 
با طعم های دلچسب
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راه اندازی استارت آپ مزایای بسیاری داشــته كه ارزش ریسك كردن دارد. 
خوداشتغالی یكی از مزایای آن است كه باعث می شــود كه فرد رئیس خود 
باشد، با استقالل بیشتری كار كند، رضایت شغلی باالیی داشته باشد، پتانسیل 
درآمدی خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد و به این ترتیب به موفقیت های 
باالیی دست یابد. در حوزه غذا و تغذیه نیز اســتارت آپ های متنوعی ایجاد 
شده و خدمات متنوعی هم در این باره ارائه می شود؛ از سفارش غذای آنالین 
تا بازارهای دوسویه غذایی و بسیاری خدمات متنوع دیگر. با ما همراه باشید 
تا ایده های متنوع موجود را در این حوزه مرور كنیم تا ذهن شما با نحوه ایجاد 

استارت آپ های جدید آشناتر شود.

عرضه غذاهای آنالین

آموزش و مشاوره آشپزی

  عرضه محصوالت ویژه

گردشگری غذایی

رستوران یاب، كافی شاپ یاب

استارت آپ های پشتیبان

عرضه كننده و مصرف كننده  غذایی

وقتی صحبت از استارت آپ غذایی به میان می آید، نخستین چیزی كه به ذهن ما خطور می كند، پذیرش سفارش 
آنالین غذاهاست. به این ترتیب استارت آپ ها بستری فراهم می كنند كه ما بتوانیم به راحتی و بدون اتالف وقت، غذای 
موردعالقه خود را از میان انبوهی از منوها انتخاب كنیم. زودفود، ریحون، چیلیوری، دلیون و... از جمله استارت آپ های 
فعال این حوزه هستند. البته سفارش غذا فقط به وعده های متعارف ختم نمی شود؛ برخی اپلیكیشنی ایجاد كرده اند كه 
شما می توانید به صورت آنالین در آنجا انواع نان گرم سفارش داده و در خانه تحویل بگیرید؛ نون رسون، بقچه و... از این 

جمله اند. برخی هم صبحانه گرم یا كله پاچه را آنالین كرده اند. این روزها توجه ویژه ای به عرضه آنالین مواد غذایی مثل 
انواع گوشت، میوه جات و... شده است و استارت آپ هایی در این حوزه در حال رشد هستند. 

برای بسیاری همیشه این پرسش مطرح است كه چه درست كنیم؟ چطور درست كنیم؟ مواداولیه 
را از كجا تهیه كنیم؟ فعاالن حوزه استارت آپ های غذایی به این نیاز مشتری ها واقف بوده و دست 

به كار شدند. یعنی استارت آپی راه اندازی كردند كه راهنمایی یا مشاوره آشپزی ارائه می كنند. 
مثال معروف در این حوزه ایزی پز است كه عالوه بر ارائه دستور پخت غذا، مواداولیه الزم 

را نیز در یك بسته )با توجه به سفارش مشتری( آماده كرده و در خانه تحویل می دهد. 
با كمك این خدمات آنالین كار برای كسانی كه دوست دارند خودشان آشپزی 

كرده و حتی غذاهای خاص بپزند راحت تر شده است. مشتری می تواند بدون 
هیچ دردسری هم مواداولیه و هم دستور پخت را از استارت آپ دریافت كند. 

همچنین این استارت آپ ها عالوه بر آموزش، برای مشتری ها، برنامه های 
هفتگی یا ماهانه غذایی ارائه می دهند تا از سردرگمی دربیایند.

حتما شــما هم دوستدار تخم مرغ محلی هســتید اما مثل بسیاری، از 
دسترسی به این محصول در این زندگی ماشینی دورمانده اید اما تصور 
كنید در همین شــهر بتوانید خودتان روزانه تخم مرغ محلی به دست 
بیاورید. می پرسید چطور؟ اصال بعید نیست زیرا استارت آپی در آمریكا 
فعال است كه به مردم مرغ خانگی )همراه با قفس و...( اجاره می دهد 
تا تخم مرغ تولیدی خودشــان را مصرف كنند. موضوع محوری این 
ایده، پاسخ به تقاضای فزاینده برای مصرف كاالهای سالم و ارگانیك 
اســت. بر پایه همین ایده برخی غذای خود را بر  اســاس ویژگی های 
سنی، جنسیتی و ســالمتی افراد تهیه و پیشــنهاد می كنند. غذای 
رژیمی، مناســب برای كودكان، زنان باردار و... پیشنهادهایی است 
كه اســتارت آپ های این حوزه برای مردم دارند. به نظر می رســد 
ارگانیك بودن غذاها و استارت آپ هایی در این حوزه در آینده موفقیت 

چشمگیری كسب كنند؛ زیرا با شناخت و آگاهی بیشتر شهروندان 
از فواید محصوالت ارگانیك، مشتریان این محصوالت بیشتر 

شده و نیاز به عرضه متناسب با تقاضا احساس می شود.

غذاهایی برای افراد خاص

تغذیه باید متناسب با سن، وضعیت جسمانی و نوع فعالیت افراد باشد. در چند سال اخیر این 
فاكتورهای مهم چنان مورد توجه قرار گرفته كه برخی استارت آپ ها به جای تمركز بر  تهیه یا 
عرضه غذای خاص، بر گروه های مخاطب خاص تمركز می كنند؛ مثال عرضه صبحانه گرم برای 
كارمندان یا ساندویچ مدرسه برای كودكان مدرسه ای. همچنین تهیه و عرضه بسته خشكبار 
و میوه برای این قشرها هم سوژه جذابی است. فعاالن این حوزه در خارج از كشور روی معضل 
غذا دادن به نوزادان تمركز و با عرضه انواع غذای نوزاد، كار را برای والدین پرمشغله امروز ساده 
كرده اند. تهیه و عرضه غذای مناسب برای گروه ها و قشرهایی چون ورزشكاران یا كوهنوردان 
یا دیابتی ها نیز ممكن است آینده روشنی داشته باشد. كسانی كه رژیم های غذایی خاص را 
دنبال می كنند هم می توانند به عنوان مخاطب خاص برای استارت آپ های غذایی باشند.

حتما برای شما هم پیش آمده كه وقتی به شهری سفر می كنید دوست دارید لذت خوردن غذای 
محلی و معروف آن منطقه را تجربه كنید. استارت آپ هایی هستند كه این نیاز مشتری را درك كرده 
و برای گردشگری غذایی برنامه طراحی كردند. استارت آپ های این حوزه با گسترش روزافزون 
صنعت گردشگری، آینده روشنی دارند اما گردشگری خود شاخه های متنوع و رو به رشدی دارد 
كه هنوز در ایران مغفول مانده اند؛ ازجمله گردشگری غذایی. یك ایده خوب برای یك استارت آپ 
موفق آینده این است كه سامانه ای برای معرفی انواع غذاهای محلی و خاص به گردشگران معرفی 
كرده و البته اتصال طرفین را هم برقرار كند؛ مثال شما در مسیر سفر به شهر تبریز، به جای خوردن 
ناهارهای تكراری در كنار جاده، در روستایی در بناب یك غذای محلی یا كباب خاص این منطقه را 
از قبل سفارش داده و میل كنید. البته كار سختی است اما بسیار جذاب است.

رستوران گردی به مرور تبدیل به یكی از تفریحات ایرانیان می شود، از این رو 
یافتن محیطی جذاب با غذایی دلچسب یكی از اولویت ها به شمار می رود. 
ازاین رو استارت آپ هایی راه اندازی شده تا به عالقه مندان این حوزه، بهترین 
تجربه ها را از رستوران گردی ها معرفی كنند. برای مثال فیدیلیو پایگاه جامع 
رستوران های تهران است كه به كمك آن می توان بهترین رستوران ها را پیدا 
كرد. كافی شاپ یاب ها و رستوران یاب ها در رابطه با هر كافی شاپ یا رستوران 
توضیح مختصری می دهند، منوی آن را به نمایش درآورده و در نهایت آدرس و 
شماره تلفن رستوران را در اختیار مشتری قرار می دهند. یك ویژگی دیگر این 
استارت آپ ها معرفی رستوران های اطراف محدوده جغرافیایی مشتریان است. 
همچنین اعالم تخفیف های ویژه یا منوی شگفت انگیز رستوران ها هم از دیگر 
خدمات این استارت آپ هاست.

دسته  بندی همه حوزه های كارآفرینی غذایی در چند دسته چندان آسان 
نیست. برخی از استارت آپ ها كار مدیریت انبار و تولید را برای رستوران ها 
و... انجام می دهند؛ یعنی برنامه هایی برای آنها تهیه می كنند كه می توانند 
بر  اساس پارامترهای مختلف )فصل، سال،وضعیت آب و هوا، اطالعات گذشته 
و...( پیش بینی كنند كه طی روزهای آینده چه تعداد مشتری خواهند داشت 
و نیازشان به انواع گوشت، برنج و... چقدر است. خالصه اینكه راه اندازی یك 
استارت آپ نیازمند خالقیت و شناخت درست از نیاز جامعه است. ممكن است 
اكنون در ذهن شما ایده راه اندازی یك استارت آپ خاص غذایی كه ما از آن نامی 
نبرده  ایم خطور كند. اگر به دنبال كار مناسب هستید حتما روی این پیشنهادهایی 
كه مطرح شد و ایده هایی كه در ذهن تان شكل گرفته حساب بازكنید. با 
كارشناسان و افراد باتجربه در این حوزه صحبت كرده و مشاوره بگیرید تا با 
سنجش همه زوایای یك كسب وكار تازه، دست به كار شوید.

در فعالیت در حوزه غذایی، حتما الزم نیست شما تولیدكننده یك مواد غذایی باشید، بلكه می توانید در این 
بازار دوسویه، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان محصوالت غذایی را در بستری سهل به هم وصل كنید. 

مهم ترین استارت آپ های مبتنی بر  بازار دوسویه در حوزه غذا، مامان پز است. البته دسته اول )عرضه غذای 
آنالین( را نیز می توان جزو بازارهای دوسویه به حساب آورد اما با توجه به اینكه این كار )عرضه آنالین( بعضا 

توسط خود تولیدی ها هم انجام می شود بهتر است بازار دوسویه محسوب نشوند. اما مجموعه ای مثل مامان پز 
كه تعداد زیادی تولیدكننده غذای خانگی را به مشتریان متصل می كند مصداق دقیق بازار دوسویه است. 

برخی نمونه های مشابه برای اتصال تولیدكنندگان كیك و كلوچه خانگی و... به بازار مصرف نیز شكل گرفته اند 
كه ممكن است در آینده بیشتر درباره آنها بشنویم. همچنین وصل كردن تولیدكنندگان خانگی انواع ترشی، 

ساالد، رب، مرباجات و حتی دسرها هم می تواند ایده یك استارت آپ موفق باشد.
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ونارنجيبهميزان۵00هزارتوماندرهر24ساعتاست.«

یادداشت

حلبحرانآبباهمدليمردمومسئوالن

زندگي و آب به طــور جدایي ناپذیري به هم گــره خورده اند. 
تمدن هاي بشــري در طول تاریخ در نزدیكي آب شكل گرفته 
و گسترده شده اند؛ حتي در ســيارات دیگر ابتدا به دنبال آب 
مي گردیم. با وجود این ارزشگذاري آب به درستي انجام نشده 
و به عنوان عنصري نامحدود در طبيعت انگاشــته شده است. 
انســان همواره با چالش هاي محيط زیستي روبه رو بوده است؛ 
پدیده هایي مانند سيل، زلزله، خشكسالي هاي طوالني مدت، 
انسان و فرهنگ او را مجبور به سازش و تغيير كرده است. دخل 
و تصرف در محيط زیســت جزئي جدایي ناپذیر از امپراتوري و 
تمدن هاي بزرگ بوده كه دالیل اقتصادي و نظامي از مهم ترین 
محرك ها بوده است. اما شدت این تغييرات محيط زیستي در 
100ســال اخير قابل مقایســه با قبل از عصر صنعتي نيست. 
جمعيت انسان در طول قرن گذشته به سرعت افزایش یافته و 
فقط در طول 120سال اخير از 1.6ميليارد نفر به ۷.۷ ميليارد 
نفر رسيده است. فرهنگ مصرف گرایي، زیاده خواهي و به طور 
كلي توسعه ناپایدار فشار زیادي بر منابع محيط زیستي تحميل 
كرده است. از بين رفتن منابع و زیرساخت هاي محيط زیستي 
یك منطقه یا كشور مانند دومينویي باعث مشكالت عدیده اي 

مي شود. آب یكي از باارزش ترین این منابع است.
برداشــت بيش از توان عرضه منابــع آبي و نادیــده گرفتن 
محدودیت ایــن منابع منجر بــه كمبود آب مي شــود. قابل 
ذكر است كه خشكســالي مانند ترســالي امري طبيعي بوده 
كه درصورت عدم تطبيق فعاليت هاي انســان بــا آن و تداوم 
بيالن منفي آب در بلندمدت منجر بــه بيابان زایي و در نهایت 
خشكسالي انسان ساخت مي شود كه در اینجا مقصود ماست. 
در بيابان زایي زمين پوشش گياهي و جانوري خود را از دست 

داده و تبدیل به زميني لم یزرع مي شود.
بيابان زایي آهســته اتفاق مي افتد و باعــث ناپایداري جوامع 
در سطح كالن مي شــود. درصورتي كه چاره اي اندیشه نشود 
به خصوص در جوامــع تحت تنش، مهاجرت هاي ناخواســته 
داخلي و خارجــي، نظامي و افراط گرایي، جنگ و تروریســم 
مي تواند از عواقب آنها باشد. پدیده هاي طبيعي دیگر مانند زلزله 
و توفان به علت تأثيرات آني و شدید توجه بيشتر و سریع تري 
به خود جلب كرده و برنامه هــاي نظارتي و مدیریت بهتري در 
مقایســه با بيابان زایي براي این فجایع محيط زیستي طراحي 

مي شود.
بيابان زایي یك بحران خاموش اســت؛ زیرا به آرامي شــروع 
مي شــود و تعيين محدوده جغرافيایي دقيق آن دشوار است 
و اثرات آن با گذشــت زمان آشــكار مي شــود. تأثير آن روي 
كشــاورزي، تنوع زیســتي، جامعه و اقتصاد تدریجي است و 
این ویژگي باعث مي شــود مدیریت آن در مقایســه با ســایر 
پدیده هاي طبيعي پيچيده تر شود. اگرچه شدت تأثيرات این 
پدیده به رسميت شناخته شده است، اما معموال اقدامات براي 
كاهش اثرات منفي آن با تأخير زیاد و به صورت مقطعي و بدون 
برنامه اي جامع و كل نگرانه اســت. برداشت بي رویه از آب هاي 
زیرزميني، كشاورزي ســنتي نامنطبق با اصول توسعه پایدار، 
رشد جمعيت و جنگل زدایي چندین علل از عوامل بيابان زایي 
اســت. فقدان هماهنگي بين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي، 
عدم آموزش محيط زیستي و اســتفاده از ظرفيت مردم بومي 
براي مقابله با خشكســالي از دیگر عوامل هســتند. تغييرات 
اقليمي و افزایش دماي زمين اثر تســریع كننده در بيابان زایي 
دارد. به طور كلي عدم مدیریت بهينه منابع آبي به خصوص در 
مناطق خشك و نيمه خشكي مانند كشور ایران مانند دومينویي 
باعث مشكالت عدیده اي مي شــود. از بين رفتن سرمایه هاي 
محيط زیســتي چه به دالیل انســاني یا غيرانســاني هميشه 
جبران پذیر نبوده و نيازمند برنامه مدیریت جامع، عزم ملي و 
دانش مربوطه و زمان بر است. بيابان زایي مشكلي جهانيست كه 

كم و بيش 16۹ كشور از آن متاثر هستند. 

ورشكستگيآبي
ایران به عنوان كشوري خشك و نيمه خشك هم اكنون چالش 
ورشكستگي آبي را تجربه مي كند. با اینكه ميانگين بارش كشور 
یك سوم ميزان جهاني اســت و از اوایل قرن 21 دوره طوالني 
خشكســالي را تجربه مي كند، همچنان بيش از ۹0 درصد آب 
كشور در بخش كشاورزي مصرف شده و از روش هاي سنتي با 
هدردهي باالي آب استفاده مي شود و اخطارهاي جوامع علمي 
و صاحب نظران نادیده گرفته مي شود. كشور به خصوص از جهت 
اشتغال زایي و معيشتي وابسته به كشاورزي است و فقدان برنامه 
و راهكارهاي جایگزین با ضمانت اجرایي و سياست تشویقي و 

تنبيهي باعث تأخير در مدیریت خشكسالي شده است.
كاهش۵0 درصدي جریان آب هاي ســطحي و رودخانه هاي 
ایران و بيش از 1۷00 درصدي ذخایر آب هاي زیرزميني فقط 
ـ1381( در ســطح كشــور  در یك بازه زماني كوتاه )13۹4ـ 
اخطاري نگران كننده اســت. خشك شــدن قسمت عظيمي 
از دریاچه اروميه، بختگان، هامون، زاینده رود و فرونشســت 
زمين در دشت ها و آبخوان ها چند مثال آشنا و غم انگيز از آثار 

خشكسالي در ایران است.
خشكي طبيعي ایران به همراه فشــار توسعه سریع اقتصادي 
و اجتماعي، افزایش تقاضاي آب و برطرف كردن این تقاضاها 
با روش هاي نامنطبق بر توسعه پایدار و دید كوتاه مدت، ایران 
را به ورشكستگي آبي رسانده است. درگيري بر سر منابع آبي 
هم اكنون در قســمت هاي مختلف كشور و با همسایگان دیده 
مي شود. در كردستان عراق جایي كه مرز آبي مشترك با ایران 
و تركيه دارد، بحث برسر منابع آبي امري تازه نيست. با خشكي 
هامون تنش پيرامون تقسيم منابع آبي هيرمند نيز بين ایران و 

افغانستان باال گرفته است.
خوانش و فهم صحيح عوامل خشكسالي و بيابان زایي و عواقب 
آن الزمه مقابله و چاره اندیشــي براي حل این معضل اســت. 
ارزشگذاري درســت منابع آبي و درنظر گرفتن بهم تنيدگي 
و وابستگي اكوسيستم هاي آبي و سرویس هاي محيط زیستي 
و اهميت همكاري با متخصصان محيط زیست و شركت دادن 
آنها در تصميم گيري هــاي كالن از ملزومــات یافتن راه حل 
و جلوگيري از آســيب هاي بيشــتر محيط زیستي و معيشتي 
است. در هم تنيدگي سياست كالن و حفاظت از محيط زیست 
امري غيراغماض است كه لزوم خودداري از سياسي و امنيتي 
كردن مشكل بي آبي كشــور و همدلي بين مردم و مسئوالن و 
كارشناســان الزمه برون رفت و مدیریت وضع موجود است تا 
درگيري بر ســر منابع آبي و تنش و مهاجرت هاي ناخواسته و 

مشكل ساز به موقع مدیریت شود.

بزرگترین دریاچه جهان با تنوع زیستي نایاب، 
محيط
سال هاســت آماج تهدیدات زیست محيطي زیست

است. گســترش زیرســاخت هاي شهري و 
تغييرات مخرب در خط ساحلي، بهره برداري بي رویه از منابع 
شيالت، ورود پســماندهاي خانگي، صنعتي و كشاورزي به 
آب هاي خزر، استخراج نفت وایجاد گودال هاي نفتي و نشت 
آلودگي از لوله ها و دكل هاي پوسيده، هجوم گونه هاي مهاجم 
دریایي و از همه مهم تر ته كشيدن منابع خاویار و خطر نابودي 
فوك خزري به دليل آلودگي آب و صيد بي رویه، تنها بخشي از 

مشكالت زیست محيطي دریاي خزر است.
برون رفت از ایــن بحران ها اما یك تنه حاصل نخواهد شــد 
مگر آنكه هر ۵كشور حاشيه دریاي خزر به عنوان دولت هاي 
ســاحلي دریاي خزر )ایران، قزاقستان، روسيه، تركمنستان 
و آذربایجــان( براي حل مشــكالت زیســت  محيطي خزر 
چاره اندیشــي و تــالش كننــد. بــه همين دليل ســال 
۹1توافقنامه اي تحت عنوان »پروتكل حفاظت از دریاي خزر 
در برابر آلودگي ناشي از منابع و فعاليت هاي مستقر در خشكي 
الحاقي به كنوانســيون چارچوب حفاظت از محيط زیست 
دریایي دریاي خزر« به امضاي ۵كشــور حاشيه دریاي خزر 
رســيد. این توافقنامه با 2۹ماده و ۵ پيوســت )پروتكل( در 
 قالب ۵الیحه در مجلس شــوراي اسالمي اعالم وصول شد و

تاكنــون 2 پروتكل )الیحــه( آن در صحــن علني مجلس 
به تصویب رســيده اســت. 2 روز قبل نيز الیحــه »ارزیابي 
اثرات زیست محيطي فرامرزي« كه در ردیف چهارم جدول 
پروتكل هــاي پنج گانه حفاظــت از دریاي خزر اســت در 
كميسيون امنيت ملي مجلس تصویب شد تا پس از گرفتن 

مصوبه دیگر كميسيون ها به صحن علني راه یابد.

ممانعتازتخریبزیستگاههايحساسدریايخزر
احمدرضــا الهيجان زاده، معــاون محيط زیســت دریایي 
سازمان حفاظت محيط زیست درباره ماهيت و جزئيات این 
الیحه به همشهري مي گوید: الیحه »پروتكل ارزیابي اثرات 
زیســت محيطي فرامرزي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب 
حفاظت از محيط زیســت دریایــي دریاي خــزر« یكي از 
پروتكل هاي زیر مجموعه كنوانسيون تهران است. كنوانسيون 
تهران اوایل دهه 80براي حفظ محيط زیســت دریاي خزر 
به امضاي هر ۵كشور و مجلس شــوراي اسالمي رسيد. این 
مجموعه، ۵پروتكل براي حفظ محيط زیست دریاي خزر دارد 
كه پروتكل هاي آن باید به صورت الیحه در مجلس شــوراي 
اسالمي تصویب شوند. تا به حال 2 پروتكل در مجلس و دولت 

به تصویب رسيده و پروتكل »تنوع زیستي« نيز هفته آینده در 
مجلس نوبت بررسي دارد.

الهيجان زاده مي گوید: الیحه ارزیابي زیست محيطي كه اخيرا 
در كميســيون امنيت ملي مجلس تصویب شد، چهارمين 
پروتكل از كنوانسيون تهران است و براساس آن، كشورهایي 
كه قصد انجام پروژه هاي بزرگ مقياس در دریاي خزر دارند 
قبل از هر اقدامي باید ارزیابي زیست محيطي پروژه را انجام 
دهنــد. در واقع هر پــروژه اي در دریاي خزر باید پيوســت 
زیست محيطي داشته باشــد. این توافقي است بين ۵كشور 
كه نوع پروژه ها نيز در آن مشــخص شده اســت. مثال براي 
انجام پروژه هاي بزرگ مانند نيروگاه ها، آب شــيرین كن ها 
و... كشــورها به توافق رســيده اند كــه قبل از اقــدام، ابتدا 
مطالعات زیست محيطي انجام دهند و اثرات این فعاليت ها 
بر دریاي خزر و تاالب هاي ساحلي آن را ارزیابي كنند. به گفته 
الهيجان زاده، »پروتكل ارزیابي اثرات زیست محيطي فرامرزي 
الحاقي به كنوانســيون چهارچوب حفاظت از محيط زیست 
دریایي دریاي خزر« از تخریب زیستگاه هاي حساس دریاي 
خزر جلوگيري مي كند. الهيجان زاده معتقد است با تصویب 
و اجــراي لوایح)پروتكل هاي( پنج گانه، تحــت عنوان كلي 
»پروتكل حفاظــت از دریاي خزر در برابر آلودگي ناشــي از 
منابع و فعاليت هاي مستقر در خشكي الحاقي به كنوانسيون 
چهارچوب حفاظت از محيط زیســت دریایي دریاي خزر« 
مي توان به نتایج خوش بينانه در مورد دریاي خزر دست یافت.

او مي گوید: این لوایح در واقع یك توافق منطقه اي است كه 
پشتوانه بين المللي دارد چون از حوزه یك كشور خارج است. 
تعهدات این پروتكل نيز فراملي اســت و معموال كشورها به 
اینگونه تعهدات پایبند مي مانند. به همين خاطر تصویب این 
لوایح و اجرایي شدن آنها در قالب یك توافق بين المللي یك 
گام بزرگ براي نجات دریاي خزر اســت و از اهميت بسيار 

باالیي برخوردار است.

كاركردكليیكتوافقفراملي
 آنطور كه در شــرح پروتكل حفاظت از دریاي خزر در برابر 
آلودگي ناشي از منابع و فعاليت هاي مستقر در خشكي الحاقي 
به كنوانســيون چهارچوب حفاظت از محيط زیست دریایي 
دریاي خزر آمده است، هدف از آن »پيشگيري، مهار و كاهش 
و تا حد امكان از ميان بردن آلودگي محيط زیســت دریایي 
ناشي از منابع و فعاليت هاي مستقر در خشكي است. این روند 
ادامه دار خواهد بود تا هنگامي كه محيط زیست دریایي دریاي 

خزر از لحاظ زیست محيطي سالم و حفظ شود.«
ارزیابي آثار زیســت محيطي، جمع آوري اطالعات و داده ها، 
پایش و ارزیابي، آلودگي از منابــع نقطه اي، آلودگي از منابع 
پراكنده، گزارش دهي و ضمانت اجرایي، بخشــي از 2۹مواد 

یــك روز از شــروع محدودیــت تردد 
بين اســتاني در تعطيالت نيمه خرداد گزارش

مي گذرد. طبق مصوبه ستاد ملي مقابله 
با كرونا و براساس اعالم پليس راهور كشور، محدودیت  
رفت وآمــد بين اســتاني از 12ظهــر روز گذشــته 
)چهارشنبه12خرداد( آغاز شده است و به مدت ۵روز تا 
12 ظهر دوشنبه هفته آینده )1۷خرداد( ادامه خواهد 
داشت. هرچند در این مصوبه جریمه ۵00هزار توماني 
براي ورود به شــهرهاي نارنجــي و زرد و جریمه یك 
ميليون توماني براي ورود به شــهرهاي قرمز اعمال 
مي شود، اما مشاهده هاي ميداني خبرنگاران همشهري 
و گزارش هاي پليس راهور در استان هاي مختلف نشان 
مي دهد، سفرها پيش تر و از روز دوشنبه هفته جاري 
آغاز شده است. همچنين باوجود محدودیت ها تردد در 
جاده ها ادامه دارد. البته پليس راهور گزارش مي دهد 
كه اعمال قانون براي مسافران متخلف در حد تذكر و 
جریمه و بسته به تصميم ســتادهاي استاني مقابله با 
كروناست و طبق تصميم كلي قرار نيست خودرویي از 

جاده ها بازگردانده شود.

مسافرانزودتربهگيالنآمدند
بيشترین حجم سفر در تعطيالت نيمه خرداد به مقصد 
استان هاي شمالي است. آمار پليس راهور، مازندران و 
گيالن را در سفرهاي نوروزي و عيد فطر هم در صدر 
مقصد گردشگران اعالم مي كند؛ اتفاقي كه در سفرهاي 
پيش رو هم در حال رخ دادن است. گزارش هاي ميداني 
از این 2استان نشان مي دهد گيالن و مازندران از روز 
دوشنبه و پيش از شروع محدودیت ها ميزبان مسافران 
بوده اند و شهرهاي مختلف این دو استان شلوغ شده اند. 
این درحالي اســت كه اكثر شهرستان هاي گيالن در 
وضعيت زرد كرونایي هســتند و بــا وجود تعطيالت 

پيش رو و تجمعات مربوط به انتخابات، نارنجي شدن 
شهرســتان ها و آغاز پيك پنجم در این استان دور از 

انتظار نيست.
طبق آخرین رنگ بندي، 11شهرستان آستارا، تالش، 
رضوانشهر، ماســال، صومعه ســرا، فومن، سياهكل، 
الهيجان، لنگرود، املش و شــفت، زرد و 6شهرستان 
رودسر، رودبار، آستانه اشرفيه، رشــت، بندر انزلي و 
خمام در وضعيت نارنجي هســتند؛ هرچند رودسر و 
رودبار به دليل اینكه مبادي ورودي اســتان هستند، 

اغلب زمان ها وضعيت قرمز یا نارنجي داشته اند.
رئيس پليــس راهور گيالن هم این موضــوع را تأیيد 
مي كند و به همشهري مي گوید: »در روزهاي قبل كه 
جاده ها بسته نبود، مسافران زیادي به استان آمده اند. 
به دليل تكرار محدودیت ها به نظر مي  رسد این موضوع 

براي مردم عادي شده است و به آن توجهي ندارند.«
ســرهنگ امير طالبي مي افزاید: »وقتــي زمان آغاز 
محدودیت ها مشخص اســت، مردم صبر نمي كنند 
و قبل از آن ســفر مي كنند. در روزهــاي قبل هم كه 
راه ها بسته نبود و مشكلي وجود نداشت. با وجود این 
همكاران من در همه مبادي ورودي اســتان مستقر 
هســتند و با رویكرد تذكر و ارشاد با مسافران متخلف 

برخورد مي كنند.«
او توضيح مي دهد كه نيروهاي پليس راهور نمي توانند 
مسافران را بازگردانند و فقط با تذكر از آنها مي خواهند 
بازگردند و مســافران درصورت ورود به اســتان، هر 

24ساعت یك بار جریمه مي شوند.

ورودبهمازندران،همچنانممنوع
در مازندران هم شرایط مشابه استان همسایه، یعني 
گيالن است. با وجود اینكه مازندران تعطيالت پایاني 
هفته گذشــته را هم با محدودیت تــردد در مبادي 
ورودي پشت سر گذاشت، اما در این استان هم روزهاي 
قبل ترافيك بيشتري را نســبت به چهارشنبه شاهد 
بودیم. رئيس پليس راهور مازندران به همراهي مردم 

در تعطيالت پيش رو اميدوار اســت و به همشــهري 
مي گوید: »در چند روز گذشته شاهد ترافيك بيشتر در 
ورودي هاي استان بودیم اما بعد از شروع محدودیت ها 
از حجم ترافيك كاسته شد. اميدواریم مردم و مسافران 
همراهي بيشتري داشته باشند تا كرونا مدیریت شود 
و در آینده بتوانيم ســفرها را به صورت عادي داشته 

باشيم.«
ســرهنگ هادي عبادي با بيان اینكه ممنوعيت تردد 
در ورودي هاي استان مازندران در هفته هاي قبل هم 
برقرار بوده اســت، مي افزاید: »طي روزهاي گذشته 
عموم ورودي شــهرهاي آمل، بابل، ســاري و تنكابن 
كه نارنجي و قرمز بودند، كنترل مي شــدند، اما از روز 
گذشته به طور كلي خودروهاي غيربومي اجازه تردد 
بين استاني ندارند و بر همين اساس دوربين هاي ثابت یا 
سيستم هوشمند ما فعال است و نيروهاي پليس راهور 
به صورت ميداني در محورهاي چالوس، هراز، سوادكوه 
و كياسر مستقر و مشــغول اعمال قانون خودروهاي 
متخلف هستند. تالش ما در ابتدا این است كه با تذكر 
رانندگان را برگردانيم و اگر رانندگان تمكين نكردند، 

مجبور به اعمال قانون هستيم.«
وي با بيان اینكه ترددها در مازندران نســبت به زمان 
مشابه سال گذشته افزایش یافته است به مردم توصيه 
مي كند براي اعمال محدودیت هــا همكاري كنند تا 

هرچه زودتر زنجيره كرونا قطع شود.
سفر به مازندران در تعطيالت پيش رو مي تواند شيب 
بيماري را دوباره صعودي كند. این استان در روزهاي 
گذشته با فراز و فرود آمار كرونا، شرایط شكننده اي را 
تجربه كرده اســت. هم اكنون 8 شهرستان مازندران 
در وضعيت نارنجي و 14 شهرســتان در وضعيت زرد 
كرونایي قرار دارند كه هرگونــه بي توجهي مي تواند 

شرایط را در آنها بحراني كند.

محدودیتتردددرقم،محور17استان
چند روز پيش بود كه محمدتقي سلطاني، مدیرگروه 
آموزشي و ارتقاي سالمت مركز بهداشت قم از افزایش 
موارد فوت كرونایي در این استان خبر داده و گفته بود 
كه موارد ابتال و موارد بدحال در استان با وجود دوبرابر 
شدن فوتي ها كاهش یافته، اما همين آمار هم شكننده 
بودن شرایط را در قم نشان مي دهد. با توجه به اینكه 
قم در مسير عبوري 1۷استان قرار دارد، نگراني ها در 

تعطيالت پيش رو براي این استان هم زیاد است.
محسن اوروجي، مدیركل مدیریت بحران قم پيش از 
این گفته بود كه با وجود مجتمع هاي بين راهي متعدد و 
توقف مسافران و از سوي دیگر مذهبي بودن قم و حضور 
خيل عظيمي از هموطنان براي زیارت، نگراني ها درباره 
استان زیاد است؛ زیرا این ميزان از تردد مي تواند شيوع 

كرونا را در استان بسيار افزایش دهد.
ســرهنگ غالمرضا صدفي، سرپرســت پليس راهور 
اســتان قم هم به این موضــوع اشــاره مي كند و به 
همشهري مي گوید: »براساس نظر ستاد مقابله با كرونا 
علت عمده شيوع كرونا ناشي از ترددهاي غيرضروري 

وســایل نقليه و جابه جایي افراد ناقل است و به همين 
دليل اعمال محدودیت ها در استان هم از روز گذشته 

شروع شد.«
او اما تأكيد مي كند كــه در تعطيالت پيش رو رویكرد 
پليس ارشادي اســت و رانندگاني كه اصرار به تخلف 

داشته باشند، اعمال قانون مي شوند.

آماربااليفوتيهادرالبرز
البرز هم شــرایطي مانند قم دارد. این استان به عنوان 
مسير عبوري 14استان و همچنين محل عبور مسافران 
شمال در همه ماه هاي گذشته شرایط بحراني داشته 
است. سخنگوي ســتاد كروناي دانشگاه علوم پزشكي 
 البرز این اســتان را پرتراكم ترین استان ایران اعالم و

می گوید كه تراكم جمعيت، احتمال شيوع بيماري در 
البرز را افزایش داده است.

مهرداد بابایي با بيان اینكه الگوي شيوع كرونا در تهران 
و كرج مشابه است، مي افزاید: »رفت وآمد شهروندان 
استان هاي همجوار به البرز هم یكي دیگر از مشكالت 

ماست.«
با توجه به شروع سفرها در روزهاي دوشنبه و سه شنبه، 
البرز هم شاهد تردد زیادي بود كه مسافران شمال آن 

را رقم زدند.
فوت 1۵بيمار كرونایي در روز گذشــته نگراني هایي 
را در این استان ایجاد كرده اســت؛ زیرا این آمار چند 
روز پيش زیر 10مورد بود. البرز در تعطيالت نوروز هم 
طبق اعالم پليس راهور ميزبان مسافران بسياري بود 
و مســافران زیادي هم از مبدا این استان به سفر رفته 
بودند. همين ترددها شــرایط البرز را در پيك چهارم 

بحراني كرد.
در روزهاي گذشــته طبــق اعالم وزارت بهداشــت، 
بيشترین موارد بستري در چهارمحال و بختياري، ایالم 
و خوزستان ثبت شده و البرز، چهارمحال و بختياري 
و خراسان شمالي بيشــترین آمار فوت ناشي از كرونا 

را به خود اختصاص داده اند و سيســتان و بلوچستان 
بدترین استان در رعایت توصيه هاي بهداشتي شناخته 

شده است.

افزایشتردددروناستانيدرآذربایجانشرقي
آذربایجان شــرقي هم بنا بر اعالم ستاد ملي مقابله با 
كرونا 12شهرســتان نارنجي و ۹ شهرستان زرد دارد 
و این شــرایط در حالي رقم مي خورد كه این اســتان 
به عنوان یك استان سردسيري در روزهاي گرم سال 
ميزبان مسافران زیادي است. رئيس پليس راهور این 
استان با بيان اینكه در تعطيالت نيمه خرداد هر سال 
بيشترین ورودي از سمت تهران به آذربایجان شرقي 
اتفاق مي افتد به همشهري مي گوید: »ترددها از ابتداي 
سال تاكنون نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش 
یافته است، اما در روز شروع محدودیت ها تردد عادي 

و روان بود.«
رضا كریمي نــژاد با بيــان اینكه ترددهــاي پيش از 
تعطيالت هم بيشــتر مربوط به تهران بوده اســت، 
مي افزاید: »پيش بيني ماست كه ترددهاي بين استاني 
زیاد نباشــد، اما احتماال از امروز )پنجشــنبه( شاهد 

افزایش تردد بين شهري در استان خواهيم بود.«
13شهر كشور در وضعيت قرمز، 214 شهر در وضعيت 
نارنجي و 221 شهر در وضعيت زرد قرار دارند و هيچ 
شــهري در وضعيت آبي نيســت. تحليل هاي آماري 
وزارت بهداشــت نشــان مي دهد طوالني شدن موج 
چهارم، نرســيدن به ثبــات آماري، كاهــش رعایت 
پروتكل هاي بهداشــتي و انتشار ســویه هاي كروناي 
هندي و آفریقاي جنوبي در برخي از شهرســتان ها، 
مي تواند عاملي براي ورود بالفاصله كشور به موج پنجم 
باشد؛ نگراني اي كه ســفرهاي پيش رو مي تواند آن را 
تقویت كند. موج چهارم كرونا بالفاصله پس از سفرهاي 
نوروزي شــروع شد و روزهاي ســخت تري نسبت به 

موج هاي قبلي بر كشور تحميل كرد.

مریممطلبي
كارشناس ارشد محيط زیست

محدودیت  تردد بين استاني از دیروز ظهر شروع شد، اما بررسي هاي همشهري نشان مي دهد عالوه بر اینكه تردد در جاده ها ادامه سبقتسفرهاازمحدودیتتردد
دارد، گروهي از مسافران هم از چند روز پيش سفرها را شروع كرده اند 

سيدهزهراعباسي
خبرنگار

محمدصادقخسرويعليا
خبرنگار

مهر تأیيد كميسيون امنيت ملي مجلس بر پروتكل چهارم حفاظت از خزر

تالش 5كشور براي نجات خزر
 امید به احیای گور ایرانی

 با تولد  گورخر جدید
»بهرام كه گور مي گرفتي همه عمر/ دیدي كه چگونه گور بهرام گرفت« 

حيات
این داستان گور ایراني اســت كه زماني شكار آن توسط» بهرام گور« و وحش

ســرانجام »بهرام گورگير« كه طعمه قبر شد، در اشــعار عمر خيام به 
تصویر كشــيده شــده اســت. اما چرا پاي این بيت از عمرخيام، ریاضيدان، منجم، 
فيلسوف و شاعر ایران دردوره ســلجوقي به این گزارش كشيده شده است؟ خبر آن 
است: »پس از 3۵سال از انقراض گور ایراني در پارك ملي كویر، پروژه احياي گور با 

انتقال چند رأس و تولد كّره به بار نشسته است.«
خبري پر طمطراق از احياي گور ایراني در اسارت. اما آیا گورخر متولد شده در پارك 
ملي كویر تنها گور به دنيا آمده از 3۵ســال پيش تاكنون اســت؟ به كمي پيش تر 
بازگردیم. حدود نيم قرن قبل، اسماعيل كهرم، بوم شناسي كه حاال موهایش سپيد 
شده است، 2۵سال بيشتر نداشت و یك قرقبان جوان بود. او همان زمان توانست در 
پاسگاه محيط باني دلبر در منطقه خارتوران جمعيتي بيش از یك هزار گورخر ایراني 
را برآورد كند كه همزمان با طلوع آفتاب و از فاصله اي نزدیك در طبيعت ایران او را 
برانداز مي كردند. برآورد او از جمعيت گورخر ایراني در حدود ۵0سال قبل اینگونه 
اســت: »بيش از 4هزار رأس گورخر ایراني در منطقه حفاظت شده خارتوران، پارك 

ملي بهرام گور در فارس و كویر مركزي ایران زندگي مي كردند.«
اســماعيل كهرم پس از ۵0سال از مشــاهده جمعيت گورخرهاي ایراني در پاسگاه 
محيط باني دلبر در خارتوران به همشهري مي گوید: طي این سال ها جمعيت گورهاي 
ایراني یا شكار شدند یا طعمه حيات وحش و یا تلف شدند و جمعيت شان حاال به حدود 

400رأس رسيده است. این یعني گورخر ایراني به انقراض رسيده است.
اسماعيل كهرم اما خبر تولد یك گورخر ایراني در پارك ملي كویر پس از 3۵سال را 
نادرست مي داند و مي گوید: 1۵سال قبل تعدادي از گورخرهاي آسيایي كه از آن با 
عنوان گورخر ایراني یاد مي كنيم، از شاهرود به یك منطقه حصاركشي شده در گورآب 
یزد منتقل شــدند تا جمعيت گورخر ایراني تكثير و در این منطقه رهاسازي شود. 
همان زمان یك گورخر نر به دنيا آمد اما این گونه از منطقه حصاركشي شده خارج نشد 
تا آنكه رقيبي براي جمعيت نر گورخرهاي در اسارت محسوب شد و گلویش توسط 
یك گورخر نر دیگر جویده شد. بنابراین اعالم اینكه پس از 3۵سال یك گور ایراني به 
دنيا آمده كامال اشتباه است. چون جمعيت گورخرهاي وحشي ایران همين حاال در 

طبيعت در حال توليد مثل هستند.
به گفته كهرم، تكثير در اسارت گورخر ایراني در منطقه گورآب یزد و بعد هم رهاسازي 
آنها در طبيعت كالمند و بهادران یزد نيز با شكست مواجه شد و گورخرهاي در اسارت 
پس از رهاسازي هرگز از منطقه حصاركشي شده دور نشدند. چون جمعيت و غذایشان 
هنوز آنجا بود و بنابراین نتوانســتند از حصارها حتي پس از رهایي نجات یابند و به 

تكثير این گونه در طبيعت كمك كنند.
گورخر آسيایي یا آنطور كه در ایران براي آن نامگذاري شده است، گورخر ایراني هنوز 
در دیگر نقاط جهان زیست مي كند اما جمعيت آن در ایران به انقراض رسيده است. 
مغولستان و تبت زیســتگاه جمعيت زیادي از گورخرهاي آسيایي است كه به گفته 
اسماعيل كهرم، بوم شناس، جمعيت گور خر آسيایي همچنان در جهان وجود دارد.

او در پاسخ به این سؤال همشــهري كه چرا همچون احياي یوزپلنگ آسيایي ایران 
كمك هاي جهاني براي احياي گورخر ایرانی صورت نگرفت؟ افزود: گورخر آسيایي 
در مغولستان و تبت هم پراكنده اســت. درحالي كه یوزپلنگ آسيایي تنها در ایران 
وجود دارد و اگر نسل آن در ایران از بين برود، دیگر این گونه به طور كامل در جهان 

از دست رفته است.

موجود در پروتكل حفاظت از دریاي خزر است.
ماده20 این پروتكل به نحوه تامين بودجه مي پردازد و منابع را 
اینطور تعيين كرده است:»طرف هاي متعاهد به منظور تحقق 
اهداف این پروتكل، تا حد امكان تأمين منابع مالي براي تدوین 
و اجراي برنامه ها، پروژه ها و اقدامات مربوط را تضمين خواهند 
كرد. به این منظور، طرف هاي متعاهد ؛ الف- منابع مالي داخلي 
موجود را تعهد خواهند كرد. ب- تدارك منابع مالي از منابع 
و ســازوكارهاي تامين بودجه دوجانبه یا چندجانبه، ازجمله 
كمك ها و وام ها را تشویق خواهند كرد. پ- به جست وجوي 
روش ها و مشوق هاي مبتكرانه براي تدارك و هدایت منابع، 
ازجمله موارد مربوط به بنيادها، نهادهاي دولتي كشورهاي 
دیگر، ســازمان هاي بين المللي، ســازمان هاي غيردولتي و 
نهادهاي بخش خصوصي، خواهند پرداخت. همچنين مقررات 
مالي كنوانسيون، با اعمال اصالحات الزم اعمال خواهد شد، 
مگر آنكه اجــالس طرف هاي متعاهد به گونــه دیگري مقرر 
كنند.« دامنه فعاليت هاي این پروتكل نيز بر مبناي احتمال 
آلوده كنندگي آنها بر محيط زیست دریایي احصاء شده  است. 
در این باره در بخشي از پروتكل آمده است: »فعاليت هاي نگران 
كننده اي هستند كه طرف هاي متعاهد به پيروي از این پروتكل 
براي رفع آن به صورت انفرادي یا مشــترك در طرح هاي در 
دست اقدام، برنامه ها و تدابير پيشگيري، مهار، كاهش و تا حد 
امكان محو آلودگي هاي مستقر در خشكي اقدام خواهند كرد. 
این فعاليت هاي تهدید كننده و نگران كننده براي محيط زیست 
خزر، شامل بخش هاي كشاورزي و دامداري، صنعت، مدیریت 
ضایعات، گردشگري و توریسم، حمل ونقل، ساخت و مدیریت 
جزایر مصنوعي، ســاخت جاده و بزرگراه، انهدام ســالح ها و 
مهمات شيميایي، الیروبي، ساخت بندرگاه و عمليات بندري، 
تغيير وضعيت فيزیكي طبيعي خط ساحلي و تأسيساتي كه 

دیگر مورد استفاده نيستند، مي شود.«
پروتكل حفاظت از دریاي خزر در برابر آلودگي ناشي از منابع 
و فعاليت هاي مســتقر در خشــكي، الحاقي به كنوانسيون 
چهارچوب حفاظت از محيط زیســت دریایي دریاي خزر به 
اذعان كارشناســان، نخســتين و جامع ترین پروتكلي است 
كه تا به حال دولت هاي دریاي خزر بر سر آن توافق كرده اند. 
دربخشي از ماده ۵این پروتكل در مورد اقدامات اجرایي آمده 
است: »هر طرف متعاهد یك مقام ملي صالح را براي هماهنگي 
اجراي این پروتكل تعيين خواهد كــرد و مراتب را از طریق 
دبيرخانه به اطالع سایر طرف هاي متعاهد خواهد رساند. در 
اجراي این پروتكل، طرف هاي متعاهد موارد تصویب برنامه ها 
یا طرح هاي اقدام منطقــه اي و یا ملي مبتني بر كنترل منبع 
آلودگي و اقدامــات مهاركننده و درصــورت اقتضا، تدوین 
جدول هاي زمانــي براي تكميل طرح هــا و برنامه ها را انجام 

خواهند داد.«
تصویب پروتكل هــاي مرتبط با حفاظــت از دریاي خزر در 
شرایطي در دولت و مجلس شــوراي اسالمي ادامه دارد كه با 
وجود دفاع كارشناسان از این پروتكل و جامع و كامل بودن آن، 
دوستداران محيط زیست همچنان چشم اميد به نحوه اجرا و 

اقدامات عملي براي اجرایي شدن این پروتكل دارند.
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    بازگشت به گذشته

    هفته پيروزي واليبال؟

    تكرار ايران-آرژانتين در جام جهاني

تيم فوتسال زنان آبادان با پنالتي در آخرين دقيقه بازي مقابل خراسان، قهرمان ليگ برتر فوتسال شد
آنها اين قهرمانی را مديون پيروزي اهوازي ها مقابل سايپا هستند 

رئال مادريد شوك نامه خداحافظي زيدان را با برگرداندن 
آنچلوتي جبران كرد

امروز تيم ملي ايران در نخستين بازي از هفته دوم  ليگ ملت ها 
با كانادا بازي مي كند 

فوتسال ايران در جام جهاني ليتواني با آرژانتين، آمريكا و 
صربستان همگروه شد 2019
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   جاده تهران- شمشــك نيازمند خط كشــي و عالئم 
راهنمايي و رانندگي

جاده تهران- شمشك خط كشي و عالئم كافي راهنمايي و رانندگي 
ندارد. با توجه بــه باريك بودن اين جاده، تــردد زياد خودرو ها و 
وجود دره در يك طرف آن، از مسئوالن راهداري تقاضا داريم تا با 
خط كشي مناسب و قابل ديد)خصوصاً در شب( و نيز نصب عالئم 
راهنمايي و رانندگي بيشتر، از وقوع حادثه در اين جاده جلوگيري 

كنند.
شيرازي از تهران

   حقوق كارگران هفت تپه باز هم به تعويق افتاد
به رغم پيگيري هاي متعــدد و تالش هاي صــورت گرفته حتي 
پس از بازگرداندن شــركت هفت تپه به دولت باز هم نابساماني و 
مشكالت در اين شركت پاياني ندارد. اكنون مدت هاست حقوق 
كارگران پرداخت نشده و در اين شرايط سخت اقتصادي اين قشر 
درمانده و مستاصل شده و اميد به تالش مسئوالن براي حل اين 

مشكل دارند.
آزاد از خوزستان 

 
   واكسيناسيون افراد حساس به پني سيلين چه مي شود

همســرم به تزريق پني سيلين حساســيت دارد؛ به همين علت 
از تزريق واكســن كرونا به ايشــان خــودداري كردنــد. تكليف 

واكسيناسيون اين قبيل افراد چيست؟
سلطاني از تهران

   نامزدها از برنامه هاي خود براي مهار تورم و كنترل گراني 
بگويند

از نامزدهــاي انتخابــات رياســت جمهوري درخواســت داريم 
درخصوص يارانه يا ديگر مســائل وعده ندهند و بــه جاي آن از 
برنامه هاي خود در رابطه با نحوه برخورد با مشكالت  و مهار تورم و 
گراني بگويند. بديهي است نامزدي كه بتواند به اين وضع نابسامان 

با برنامه ريزي پايان دهد رئيس جمهور منتخب مردم خواهد بود.
برگران از گرگان

   متروي نيمه كاره منطقه 12مشكالتي براي ساكنان ايجاد 
كرده است

متروي نيمه كاره واقع در خيابان 17شــهريور منطقه 12واقع در 
بلوار قيام مدت هاست كه نيمه كاره رها و در اتمام آن خلف وعده 
شده است؛ البته هر از چند گاهي اقدامات كوچكي براي تكميل آن 
صورت مي گيرد ولي دوباره كار مي خوابد. طوالني شدن عمليات 

اتمام اين ايستگاه مترو، باعث آزار ساكنان اين منطقه شده است.
جعفر زاده از تهران

   فرسودگي اتوبوس هاي درون شهري اروميه 
در اروميه اغلب اتوبوس هاي درون شــهري فرســوده اســت و 
مســئوالن در حق رانندگان اتوبوس های درون شــهري اروميه 
كوتاهي كرده اند. اگر مشكالت رانندگان قبال بررسي و راهكار الزم 
اتخاذ مي شد، اكنون شــرايط گاليه مندي رانندگان اتوبوس هاي 
درون شــهري اروميه پيش نمي آمد. گاليه منــدي رانندگان از 
يك طرف و فرسودگي از ســوي ديگر باعث اشكاالت اساسي در 
حمل ونقل عمومي در اين شهر شده اســت. لطفاً به اين موضوع 

رسيدگي شود.
ثماني از اروميه 

   از 6سال قبل بالتكليف و بيكار شده ام
عدم نظارت بر اجراي قانون و رسيدگي به شكايات در وزارت علوم 
باعث شده به عنوان يك دانش آموخته دكتراي فيزيك و بورسيه 
قانوني 4.5ساله وزارت علوم و عضو هيأت علمي دانشگاه ايالم از 
كار معلق شوم و تاكنون هم شكايتم به جايي نرسيده است. چند 
سال قبل به دليل اعتراض به رئيس دانشگاه ايالم درخصوص رويه 
خالف قانوني كه در آنجا اعمال مي شــد، مغضوب شده و ارتباط 
كاري ام به رغم نياز بديهي به تخصصم در آن دانشگاه بدون اعالم 
قبلي قطع شــد. از همان ســال 94بارها به وزارت علوم شكايت 
كرده ام ولي تاكنون نتيجه نگرفته ام. در سال 97نيز پرونده بدون 
نقص تبديل وضعيت بنده در مركز جذب وزارت علوم بررســي و 
تأييد شد، اما هنوز نتيجه اي عايد نشده است. از مسئوالن مربوطه 

تقاضاي رسيدگي دارم.
محمد نقدي، دكتراي فيزيك 

   روشن بودن شــبانه روزي چراغ هاي بزرگراهي و كنار 
خيابان 

 بســياري از چراغ هاي كنار خيابان و جاده ها در طول شبانه روز 
به طور مرتب روشــن اســت. با توجه به قطعي هــاي اخير برق و 
لزوم استفاده درســت از آن در فصل گرما و كم آبي، از مسئولين 
مي خواهيم تا نســبت به خاموشــي اين چراغ هــا در زمان هاي 

روشنايي و روز، نظارت كنند.
كاظمي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

مرگ 2 كودك گيالني بر اثر 
مسموميت غذايي

2 كــودك خمامي بر اثر مســموميت غذايي 
جان خود را از دســت دادند و تحقيقات براي 

تشخيص نوع مسموميت آغاز شده است.
سعيد سادات منصوري، رئيس مركز آموزشي، 
درماني و پژوهشي 17شهريور رشت در اين باره 
به تسنيم گفت: روز 9خردادماه، پسري 3ساله 
بدون عالئم حياتي توســط پدر و همراهان، به 
واحد اورژانس بيمارســتان 17شهريور منتقل 
شد، اما با وجود تالش هاي همكاران، پزشكان 

و CPR بيمار، متأسفانه بازگشت عالئم حياتي 
ميسر نشد. همچنين كودك ديگر اين خانواده 
خمامي نيز با احتمال مسموميت غذايي به اين 
بيمارستان منتقل و بستري شده بود. وي با اشاره 
به مصرف ماده غذايي )سوســيس و كالباس( 
توســط مادر و 2 فرزند و بروز عالئم مشابه در 
هر ســه نفر افزود: دختر 7ساله اين خانواده نيز 
با عالئم بي حالي و مسموميت غذايي در مركز 
بستري و مشاوره  هاي تخصصي و فوق تخصصي 
براي درمان وي انجام شد كه با وجود تالش هاي 
كادر درمان، كودك دوم نيز فوت شد. منصوري 
با بيان اينكه اجساد متوفيان به پزشكي قانوني 
ارجاع داده شد، تصريح كرد: در همان ابتدا اين 
واقعه به مركز بهداشــت گيالن و كارشناسان 
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن 
منعكس و اجســاد براي تعييــن علت فوت به 
پزشــكي قانوني ارجاع داده شــدند. همچنين 
مهدي قرباني، مديركل پزشكي قانوني گيالن 
نيز در مورد جزئيات مســموميت 2كودك به 
تسنيم گفت: نوع مســموميت هنوز مشخص 
نيست و اقدامات تكميلي در حال انجام است؛ به 
همين دليل انجام آزمايش ها و مشخص شدن 
نتايج آن نيازمند زمان بوده و پس از مشــخص 
شدن نتيجه در اسرع وقت به مراجع قضايي اعالم 
مي شود. براساس اين گزارش مادر اين خانواده 
خمامي نيز در مركز آموزشي درماني رازي رشت 
بستري شده بود كه به گفته پزشك معالج اين 
مركز حال عمومي وي خوب اســت و به زودي 

مرخص مي شود.

دستگيري عامالن 
سنگ پراني به اتوبوس ها 

2مرد كه با سنگ پراني به سمت اتوبوس هاي 
مسافربري در محور مينودشت به گاليكش در 
استان گلستان باعث تخريب اتوبوس ها شده 
بودند دستگير شــدند. به گزارش همشهري، 
فرمانده انتظامي شهرستان مينودشت گفت: 
در پي اعالم مركز فوريت هاي پليســي 110 
مبني بر ســنگ پراني به ســمت خودروهاي 
عبوري در محور مينودشــت بــه گاليكش، 
بالفاصله مأموران انتظامي شهرستان به محل 
اعزام شــدند. وي افزود: پس از حضور پليس، 
رانندگان 2 دســتگاه اتوبوس مســافربري به 
مأموران مراجعه و اظهار داشــتند حين تردد 
در محور اصلي بودند كه افرادي ناشناس اقدام 
به سنگ پراني و تخريب شيشه خودروهايشان 
كرده اند. اقدامات اطالعاتي و ميداني پليس در 
اين راستا آغاز و سرانجام با تالش مأموران 2 
نفر از متهمان شناسايي و پس از هماهنگي با 
مرجع قضايي در مخفيگاه شان دستگير شدند.

غرق شدن 2كودك ۷ ساله 
در رودخانه

2كودك خردسال كه دور از چشم خانواده شان 
وارد رودخانه شده بودند جان خود را از دست 
دادند. به گزارش همشــهري، اين حادثه در 
يكي از روستاهاي شهرســتان رازوجرگالن 
واقع در استان خراسان شــمالي اتفاق افتاد. 
ماجرا از ايــن قرار بود كه اعضــاي 2 خانواده 
براي تفريح به اطراف روســتا رفته بودند كه 
2 كودك 7 ساله از غفلت خانواده ها استفاده 
و در قسمتي از رودخانه كه در آن آب انباشته 
شده بود مشغول بازي شده بودند، اما در آنجا 
غرق شدند. سرهنگ عبداهلل صادقي، فرمانده 
انتظامي شهرســتان رازوجرگالن در اين باره 
گفت: با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 110 
مبني بر مرگ 2 كودك 7 ســاله در رودخانه 
يكي از روستاي هاي شهرستان رازوجرگالن، 
مأموران انتظامي به همراه نيرو هاي امدادي به 
محل اعزام شدند. وي ادامه داد: در بررسي هاي 
اوليه مشخص شــد كه هر 2 كودك به دليل 
غرق شــدگي جان خود را از دست داده اند كه 
با تــالش عوامل امدادي پيكــر آنها به بيرون 
منتقل و پس از تأييد مرگ اين 2 كودك توسط 
نيرو هاي اورژانس، اجســاد با هماهنگي مقام 

قضايي به پزشكي قانوني منتقل شدند.

پايان فرار قاتل معاون عمراني حرم امامزاده صالح )ع(  
تنها 2روز زمــان كافي بود تا قاتل 

معاون عمرانــي حــرم امامزاده جنايي
صالح)ع( كه با لباسي مبدل اقدام به 
تيراندازي كــرده و جان اين مــرد را گرفته بود 
دستگير شود. متهم انگيزه اش از قتل مسلحانه را 

اختالف با مقتول عنوان كرده است.
 به گزارش همشهري، اين حادثه ساعت 8صبح 
يكشــنبه نهم خرداد مــاه در خيابانــي حوالي 
دزاشــيب اتفاق افتاد. آن روز مهندس ســعيد 
طاهري، 40ســاله براي رفتن به محل كارش از 
خانه خارج شــده بود كه در همان حوالي هدف 
شــليك گلوله قرار گرفت و پــس از انتقال به 
بيمارستان جانش را از دست داد. در بررسي هاي 
ميداني و بررسي  تصاوير دوربين هاي مداربسته 
مشخص شد كه مردي با لباس مبدل درحالي كه 
ماســك به صورت و عصاي نابينايان به دســت 
داشــته، لحظاتي قبل از تيراندازي مقابل خانه 
مقتول كمين كرده و پــس از آنكه وي به قصد 
رفتن به محل كارش از خانه خارج شده بود وي 
را هدف گلوله قرار داده بود. قاتل پس از آن اقدام 
به فرار كرده و به پارك جمشيديه رفته و در آنجا 
لباس هاي خود را عوض كرده و پس از آن ناپديد 

شده بود.
به دنبــال اين حادثــه، گروهــي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهــي تهران تحقيقات براي 
شناســايي عامل اين جنايت را آغاز كردند. آنها 
در نخستين گام به پرس وجو از آشنايان مقتول 
پرداختند. چرا كه به نظر مي رسيد قاتل، فردي 
آشنا بوده و براي اينكه شناسايي نشود، از لباس 
مبدل و ماسك اســتفاده كرده بود. تالش تيم 
جنايي و اقدامات اطالعاتي خيلي زود نتيجه داد 

و به شناســايي متهم به قتل منجر شد. 
حدس تيم جنايي درســت بود و 

مرد تيرانداز، فردي آشــنا بود 
كه با اطالعات به دست آمده، 
2روز پس از جنايت، يعني 
روز يازدهــم خرداد مــاه 
در عملياتــي غافلگيرانه 

بازداشت شد.
متهم به قتل پس از انتقال 

به اداره دهــم پليس آگاهي 
تهران به تيراندازي به ســمت 

مهندس طاهري اعتراف كرد و گفت: 
مدتي مي شد كه با مقتول دچار اختالف شده 

بودم و براي همين نقشه قتل او را كشيدم.
وي ادامه داد: براي اجراي اين نقشه يك اسلحه 
تهيه كردم و لباس مبدل پوشيدم تا كسي به من 
مشكوك نشود. حتي عصاي نابينايي هم تهيه 

كردم تا نقش بازي كنم و كسي تصور نكند قصد 
آدمكشي دارم.

متهم در ادامه گفــت: از قبل خبر داشــتم كه 
مهندس صبــح زود به محــل كارش كه حرم 

امامزاده صالح)ع( بود مي رود. يك ساعت قبل از 
حادثه به مقابل خانه مقتول رفتم و پشت درختي 
پنهان شــدم. چشــمم به در خانه بود تا اينكه 
سرانجام او از خانه اش خارج شد. من هم اسلحه 
كلت را به سمتش نشانه گرفتم. شليك اول خطا 
رفت و گلوله به او برخورد نكرد اما دومين شليكم 
به او خورد و وقتي خون آلــود روي زمين افتاد، 
فورا به سمت ماشــينم كه يك كوچه آنطرف تر 
پارك كرده بودم رفتم و پشــت فرمان نشستم. 
درحالي كه سراســيمه و مضطرب بودم حركت 
كردم و وقتي به خودم آمــدم ديدم مقابل پارك 
جمشيديه هستم. بي هدف رانندگي مي كردم، 
چون واقعا ترســيده بودم. تصميم گرفتم وارد 
پارك شوم و لباس هايم را عوض كنم تا شناسايي 
نشوم. ماشينم را مقابل پارك جمشيديه پارك 
كردم و وارد آنجا شدم. سپس در يك جای خلوت 
لباس هايم را عوض كــردم و لباس هاي مبدل را 
همانجا انداختم. در طول اين 2روز هم به شدت 
ترسيده بودم و عذاب وجدان داشتم اما فكرش را 

نمي كردم به اين زودي دستگير شوم.
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت، با قرار قانوني 
بازداشت شــد و براي انجام تحقيقات بيشتر در 
اختيار مأمــوران اداره دهم پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت. 

چاه براي دومين بار جسد مرد فرديسي را بلعيد

 ناو خارك 
در دريا آرام گرفت

 20ســاعت تــالش بــراي مهار 
آتش سوزي در ناو خارك در حوالي داخلي

بندر جاسك بي نتيجه ماند تا اين 
ناو استراتژيك كشورمان بعد از 4دهه خدمت در 

نيروي دريايي، در قعر دريا آرام بگيرد.
ناو پشــتيباني خارك، متعلق به نيروي دريايي 
ارتش بعد از بازگشت از ماموريت دريانوردي در 
حوالي بندر جاسك دچار حريق شد و به رغم همه 
تالش ها براي اطفای حريق، ناو خارك غرق شد. 
آنطور كه روابط عمومي منطقه دوم دريايي ارتش 
در اطالعيه رسمي خود گفته است، سرنشينان 
اين ناو كه دانشجويان نداجا نيز جزو آنها بودند 
قبل از غرق شدن خارك از آن خارج شده و همگي 
در سالمت هستند و اين حادثه بدون تالف جاني 

بوده است.
از سوي ديگر مسئول روابط عمومي منطقه دوم 
نداجا به تســنيم گفت كه 20نفر از كاركنان ناو 
دچار سوختگي جزئي شده اند. با وجود اين، هنوز 
هيچ منبع رسمي علت اصلي بروز حادثه را عنوان 
نكرده  اســت اما برخي منابع دليل وقوع حادثه 
را آتش سوزي در برخي ســامانه هاي داخلي ناو 

خارك عنوان كرده اند.
ناو تداركاتي و بالگردبر خارك به سفارش نيروي 
دريايي ارتش در سال1356 در انگليس ساخته 
شد و 7سال بعد و در اثنای دفاع مقدس به نيروي 
دريايي ارتش تحويل شد. البته نداجا دوفروند از 
اين ناو را به انگليس سفارش داده بود كه كشور 
سازنده به دليل تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران 

از تحويل دومين فروند اين ناو به نيروي دريايي 
خودداري كــرد. تا پيش از رونمايــي از ناو بندر 
مكران، ناو خارك با 33هزار تن وزن بزرگ ترين 
ناو تداركي غرب آسيا و تنها ناو ايراني با سيستم 
پيشــران ديگ بخار بود. اين ناو مجهز به آشيانه 
حمل بالگرد ضد زيردريايــي SH3-D هم بود. 
ناو خارك با طول 207متر و عــرض 26.5متر 
مي توانست با ســرعت 39.8كيلومتر بر ساعت 

حركت كند.
ناوهاي تداركاتي وظيفه پشتيباني از ناوگروه هاي 
رزمي را به عهده دارند و همراه خود سوخت، مواد 
غذايي و مهمات و ديگر ملزومات ناوهاي رزمي 
را حمل مي كنند. ســال1397 ناو خارك بعد از 
5سال تعمير اساســي در قالب ناوگروه54 عازم 
آب هاي خليج عدن شد. فرمانده نيروي دريايي 
ارتش در اين باره گفتــه بود كه مهم ترين بخش 
تعميرشده در ناو خارك سيستم ديگ بخار اين 
ناو بوده كه فناوري پيچيده اي هم داشته كه تنها 
در اختيار كشور سازنده آن بوده است. ناو خارك 
بارها در آب هاي آزاد و بين المللي حضور يافته بود 
اما شايد بتوان مهم ترين ماموريت اين ناو را عبور 
از كانال  سوئز دانست. بهمن ماه سال89 ناو گروه 
نيروي دريايي ارتش متشكل از ناوهاي سهند و 
خارك با عبور از كانال سوئز در بندر الذقيه سوريه 
پهلوگيري كرد و در هنگام بازگشت به سؤاالت 
نيروي دريايي ارتش رژيم صهيونيســتي براي 

معرفي خود پاسخ نداده بود.
ناو خارك به سيستم هاي اطفای حريق هم مجهز 

بوده اما هنوز مشخص نيست كه آيا اين سيستم 
توانسته به درستي عمل كند يا نه و بررسي ها براي 
مشخص شدن علت دقيق بروز سانحه ادامه دارد.

حادثه در شناور كنارك
ايــن نخســتين حادثه بــراي شــناورهاي 
كشورمان نيست و پيش از اين نيز چند شناور 
مهم كشــورمان دچار حادثه شــده اند. يكي 
از اين شناورها، شناور پشــتيبان كنارك بود 
كه به دليل برخورد موشــك شليك شــده از 
ناوشــكن جماران دچار حادثه شد. اين اتفاق 
21ارديبهشت1399 در نزديكي بندر جاسك 
اتفاق افتاد و در جريان آن 19نفر به شــهادت 
رسيدند و 15نفر نيز مجروح شدند. همچنين 
ناوچه كنارك آســيب كلي ديد. اما علت اين 
حادثه چه بود؟ هرچنــد ابتدا علت اصلي اين 
حادثه اعالم نشــد اما در ادامه عنوان شد كه 
شليك اشتباهي موشــك كروز از ناو جماران 
هنگام انجام مانور و اصابت آن به شناور كنارك 

علت اين حادثه بوده است.
شناور كنارك ازجمله شناورهاي پشتيباني كالس 
هنديجان و ساخت كشــور هلند بود كه پيش از 

انقالب خريداري شد و پس از چندسال خدمت 
در دهه60، نوسازي شــد و بار ديگر از مهر97 به 
نيروي دريايي پيوست تا اينكه اين حادثه آن را از 

ناوگان نيروي دريايي خارج كرد.

حادثه براي ناوشكن دماوند
يكي ديگر از حــوادث مهمي كه بــراي ناوگان 
دريايي كشــورمان اتفاق افتاد، بــه حادثه براي 
ناوشــكن دماوند مربوط مي شــود. دماوند كه 
دوميــن كشــتي جنگــي كالس مــوج بود 
18اسفند93 به ناوگان شــمال نيروي دريايي 
ارتش پيوســت. اين ناوشــكن در بخش صنايع 
دريايي شــهيدتمجيدي ساخته شــده بود و از 
 لحاظ مشخصات، مشابه ناوشكن جماران بود اما 
20دي96 در حال ورود به بندرانزلي به موج شكن 
شرقي اين بندر برخورد كرد و دچار سانحه شد. 
هرچند علت دقيق وقوع اين ســانحه اعالم نشد 
اما روابط عمومي نيــروي دريايي ارتش افزايش 
سرعت باد و توفان شــديد را دليل حادثه عنوان 
كرد. همچنين بررسي ها نشــان داد كه ميزان 
خسارت و آسيب واردشده جدي بوده و ناوشكن 

نياز به تعمير و بازسازي اساسي دارد.
در جريان اين حادثه 6نفر به دريا پرتاب شــدند 
كه 4نفر از آنها نجات پيدا كردند اما 2نفر ديگر به 
شهادت رسيدند و چند روز بعد پيكرهايشان در 

درياي خزر كشف شد.

آتش سوزي در ناو نيروي دريايي 

ارتش هرچند باعث غرق شدن آن شد 

اما تلفاتي به دنبال نداشت

درحالي كه آتش نشانان فرديس كرج پس 
از ساعت ها تالش موفق شده بودند به جسد 
مردي كه در اعماق چاهــي در زيرزمين 
خانه اش مدفون شــده بود برسند، اما چاه 
دوباره ريزش كرد و جســد مرد فرديسي 

را بلعيد.
به گزارش همشهري، صبح دوشنبه گذشته 
به آتش نشــاني فرديس كرج خبر رسيد 
كه مردي در چاهي در زيرزمين خانه اش 
مدفون شده است. وقتي نخستين تيم از 
آتش نشانان راهي محل حادثه شد، معلوم 
شد كه اين مرد از مدتي قبل در زيرزمين 
خانه اش و به طور غيرمجــاز در حال حفر 
چاه بوده كه ريزش كــرده و زير خروارها 
خاك مدفون شده است. با مشخص شدن  
موضوع تالش آتش نشانان براي كنار زدن 
آوار و نجات مرد ميانسال آغاز شد. اما خاك 
زيرزمين سست بود و امكان حفاري مجدد 

در آن محل وجود نداشت.
در اين شــرايط تيم هاي نجــات ديگري 
هم راهي محــل حادثه شــدند و پس از 
بررســي هاي نهايي قرار شد آتش نشانان 
از بيرون  ســاختمان اقدام بــه حفر تونل 
كنند تا به محلي برسند كه مرد ميانسال 
در آنجا محبوس بود.  4اكيپ متشكل از 27 
آتش نشان به همراه مسئوالن ايستگاه ها 
عمليات خود را آغاز كردند.پس از حدود 
36ساعت تالش و حفر چاهي به عمق 10 

و تونلي به طول 7متر، به محلي رسيدند كه 
مرد ميانسال در آنجا مدفون بود.

حسين عاشــوري، سرپرســت سازمان 
آتش نشــاني و خدمات ايمني شهرداري 
فرديس به خبرگزاري فارس گفت: شامگاه 
سه شــنبه و پس از 36ساعت تالش محل 
مدفون شدن مرد ميانسال را در چاه پيدا 
كرديم و معلوم شد كه او فوت كرده است. 
بيش از دو تن خاك روي اين جسد وجود 
داشــت و پس از رســيدن به آن عمليات 
بيرون كشــيدن وي از طريــق تونلي كه 
آتش نشانان حفر كرده بودند آغاز شد اما 
هنگام خارج كردن جسد، به دليل سستي 

خاك، چاه بار ديگر ريزش كرد.
وي ادامه داد: بــا ريزش مجدد چاه، عالوه 

بر فرد محبوس، دو تن از آتش نشانان كه 
براي خروج جســد داخل چاه بودند زير 
خاك مدفون شــدند كه به سرعت توسط 
تيم پشتيباني نجات پيدا كردند كه يكي از 
آنها دچار مشكالت تنفسي شد. پس از آن 
دوباره عمليات خاكبرداري و ايمن سازي  
را شــروع كرديــم. تــالش مي كنيم تا 
شب)شامگاه چهارشنبه( جسد را از خاك 

بيرون بكشيم و عمليات را تمام كنيم.
فرمانده عمليات آتش نشــاني هم گفت: 
به دليل غيراصولي بودن چــاه مجبوريم 
اصول ايمن ســازي  را رعايت كنيم وگرنه 
شايد آتش نشانان هم در چاه مدفون شوند. 
سستي خاك روند كار را طوالني مي كند و 

اجازه سرعت در كار نمي دهد.

جنايت مسلحانه در جنوب تهران 
به دنبال قتل كارمند انبار يكي از شركت هاي معروف پايتخت به 

ضرب گلوله، تحقيقات براي دستگيري عامل اين جنايت آغاز شده دادسرا
است. به گزارش همشــهري، ســاعت 5:30صبح ديروز مردي 
32ســاله به پاركينگ خانه اش در حوالي كيانشهر رفت تا ســوار بر خودروي 
پرايدش  به محل كارش برود. او وقتي پشت فرمان ماشينش نشست و از پاركينگ 
خارج شد، مردي آشنا را مقابل خود ديد و از ماشين پياده شد اما بعد از دقايقي 
صداي شليك گلوله فضا را پر كرد. مرد جوان كه هدف اصابت گلوله قرار گرفته 
بود، جانش را از دست داد و وقتي همسايه ها متوجه ماجرا شدند و پليس را خبر 
كردند، قاضي محمد حســين زارعي، بازپرس جنايي تهران به همراه تيمي از 
كارآگاهان راهي محل حادثه شدند. بررسي هاي اوليه از اين حكايت داشت كه 
مرد جوان بر اثر اصابت يك گلوله به گردنش به قتل رسيده است. او كارمند انبار 
يكي از شركت هاي معروف پايتخت بود كه پس از خروج از خانه اش درحالي كه 
پشت فرمان ماشينش بود هدف تيراندازي قرار گرفته و جان باخته بود. اگرچه 
همسايه ها صداي تيراندازي را شنيده و پس از فرار قاتل، خود را به كوچه رسانده  
بودند اما يكي از آنها اطالعات بيشتري از ماجراي اين تيراندازي مرگبار در اختيار 
تيم جنايي قرار داد. وي گفت: من از خانه بيرون آمده بودم و مي خواستم به سركار 
بروم. هنوز راه زيادي نرفته بودم كه متوجه شــدم مقتول درحالي كه ســوار بر 
پرايدش بود از پاركينگ ساختمان خارج شد. بعد از آن ديدم كه او از ماشين پياده 
شد و با فردي كه پياده بود و به نظر مي رسيد مقابل ساختمان به كمين مقتول 
نشسته است، مشغول صحبت شدند. چون فاصله زياد بود متوجه نشدم كه آنها 
حرف مي زنند يا اينكه جر و بحث مي كنند. فقط ديــدم كه مقتول بعد از چند 
دقيقه پشت فرمان ماشينش نشست و همان لحظه مردي كه پياده بود و ساك 
بزرگي همراه داشت، از داخل آن يك اسلحه شكاري بيرون آورد و به سمت مقتول 
نشانه رفت. مرد اسلحه به دست درحالي كه مقتول پشت فرمان بود گلوله اي به 
سمت وي شــليك كرد و با پاي پياده از آنجا گريخت. در ادامه جسد مقتول به 
پزشكي قانوني انتقال يافت و بازپرس جنايي دستور تحقيقات بيشتر كه شامل 
تحقيق از همسايه ها، خانواده مقتول، تحقيق از همكاران مقتول و بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته را صادر كرد تا هرچه زودترعامل اين تيراندازي مرگبار 

شناسايي و انگيزه او از جنايت مسلحانه مشخص شود.

2۰ ايستگاه  مترو، مسير تردد ويژه روشندالن خواهند داشت
روابط  عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي در ستون با مردم روز 21 ارديبهشت مندرج 
با عنوان مسيرهاي تردد معلوالن در تهران بسيار كم است، پاسخ 

داده است:
 ضمن تشــكر از مســافر محترم، به اطالع مي رســاند شــركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه وظيفه بهره برداري از ايستگاه ها 
و خطوط هفت گانه و موجود را بر عهده دارد و شــركت راه آهن 
شهري تهران و حومه)مترو( متولي ساخت و تجهيز ايستگاه هاست؛ 
لذا موضوع و پيام مطرح شده به آن شركت ارسال گرديد. همچنين 
طي سياست هاي جديد شهرداري تهران هم اكنون ايستگاه هاي 
مترو با تجهيز كامل )آسانســور، پله برقي و مسير ويژه نابينايان( 
بهره برداري و راه اندازي مي شود و در راســتاي تسهيل در تردد 
شهروندان معلول در ايستگاه ها، شركت بهره برداري مترو اجراي 

مسير ويژه روشندالن را در 20ايستگاه در دست اجرا دارد.
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سریالخبر

بازگشتآنتوني
چرا سریال هاي گانگستري اهميت روانشناسي دارند 

قســمت آخــر فصل ششــم ســریال 
»سوپرانوها« شبيه ســكانس آخر این 
داستان 86 قســمتي نبود. پدرخوانده 
ایتاليایي مافياي نيوجرسي با حذف تمام 
رقبا به راحتي همراه اعضاي خانواده در 
یك كافه شلوغ وسط شــهر در آرامش 
و امنيت قهــوه اش را ســفارش داد. او 
توانسته بود به كمك دكتر ملفي از شر 
بيماري مزمــن دوران كودكي خود نيز 

جان ســالم به در ببرد. ميليون ها بيننده این بهترین سریال درام منتظر 
اقدامات بعدي آقاي رئيس بودند كه سریال تمام شد. 20 سال بعد و در 
سالگرد نمایش نخستين قسمت این ســریال طوالني كه نمایش آن 8 
سال طول كشيد دست اندركاران آن خبر از توليد ادامه این سریال دادند.

هر چند مرگ نابهنگام جيمزگاندولفيني بازیگر نقش آنتوني در ســال 
2013 ضربه ســختي به برنامه دیوید چيس نویســنده و كارگردان این 
سریال محبوب زده بود. حاال قرار اســت آنتوني كوچولو در ادامه سریال 
نقش كودكي آنتونــي را در دهه 60 ميالدي بازي كنــد تا ما با جزئيات 
رقابت هاي مافياي ایتاليایي و آمریكایيـ  آفریقایي در زمان كودكي آقاي 
رئيس در »آمرزیده شدگان نيو آرك« آشنا شویم. چرا این مدل تكراري 
تبهكاري ها و خشونت هاي مافيایي كه در سریال استفاده شده این بار تا 

به این حد مورد توجه و استقبال عمومي قرار مي گيرد؟
به نظر مي رســد این روایت تازه از ماجراي قدیمي تبهكاري عناصر مهم 
ادبيات مــدرن و فرد گرایي را به خوبي مورد اســتفاده قرار داده اســت. 
قهرمانان این نوع ادبيات شخصيت هاي روان رنجوري هستند كه برخالف 
ظاهر مقتدر بيروني از درون بسيار ضعيف بوده و كنترلي بر اعمال خود 
ندارند. به عبارت دیگر اینجا موضوع شخصيت فردي نقش بيشتري نسبت 
به شرایط اجتماعي داشته و در داستان سریال سوپرانوها ادبيات مدرن با 
الهام از نظریات روانكاوانه فروید یونگ و الكان رویكردي شخصي و فردي 
به روایت هاي خود بخشيده است. آنتوني تحت تأثير عوامل ناخودآگاهي 
كه از كودكي با او همراه شده در همان حال كه جنایت دزدي و آدمكشي 
را تقدیس و اجرا مي كند در اثر زندگي كردن در همين فضا دچار حمالت 
عصبي پر تكرار ناشــي از ترس ها و اضطراب هاي زندگــي تبهكارانه نيز 
شده است. او یك تفاوت مهم با سایر بزهكاران ابله دنياي تبهكاري دارد. 
سوپرانوي تازه به قدرت رسيده مي داند كه حمالت عصبي او منشا جسمي 
ندارند و براي پيدا كردن پاسخ معماي خود سر از مطب روانكاوي دكتر 
ملفي درمي آورد. درقسمت یازدهم فصل 5 آنتوني بخش هاي مهم دوران 
كودكي خود را در یك رؤیاي 20 دقيقه اي مــرور مي كند.او در این رؤیا 
كه از قيد زمان خالص شده چند ســال را طي 20 دقيقه مرور كرده و به 

ناخودآگاه خود سرك مي كشد.
رمزگشایي از مفهوم ناخودآگاه ذات خيروشرآدمي را قابل فهم تر ساخته 
و همين صورت بندي جدید ناخودآگاه ورود به عصر مدرن را براي بشــر 
ممكن كرده بــود. آنتوني مي تواند همزمان یك كودك آســيب دیده از 
مادري ســایكوتيك پدر و همســري مهربان و خيانت پيشه و یك قاتل 
بيرحم كه به راحتي دستور و عامليت قتل ها را به عهده دارد در خود جاي 
دهد. اغلب تناقضات ذات بشر در بستر نگاهي كه مفهوم ناخودآگاه براي 

ما فراهم آورده قابل تفسير و توضيح است. 
در سرتاســر داســتان پدر خوانده با بهره گيري از دانش روانكاوي از شر 
نقطه ضعف هاي خود خالص شده و مافياي ایتاليایي را در نيوجرسي به 
اوج قدرت خود مي رســاند و اتاق درمان را نيز ترك مي كند. دكتر ملفي 
نيز با بي توجهي به هشدارهاي ســوپرویژن خود دالیل عالقه مندي به 
درمان یك تبهكار مخوف را نادیده مي گيرد و ناخواســته همكار مافياي 
تبهكاري مي شود. این ویژگي بزرگ ادبيات مدرن است كه هيچ كس را 
بيگناه و مصون از اشتباه نمي داند. همه افراد یك جامعه به سهم خود در 
تبهكاري ها سهيم هستند. حاال قرار است در ادامه این سریال ببينيم در 
پس زمينه به وجود آمدن شخصيت با هوش و تبهكار آنتوني در آمریكاي 

دهه 60 چه اتفاقاتي نهفته است.

آصــف كاپادیا و جيمــز گاي ریز 
ساخت ســریال مســتندي با نام مستند

»1971: ســالي كــه موســيقي 
همه  چيز را تغيير داد« را به پایان رســاندند. این 
مجموعه زندگي اسطوره هاي موسيقي 5دهه قبل 
به تهيه كنندگــي اپل تي وي پــالس را روایت 
مي كند. نخســتين قسمت این ســریال 21مه 
2021پخش شده و همه طرفداران مستند هاي 
كاپادیا را به ســوي خود جلب كــرد.  به گزارش 
ایندي وایر و ددالین، در این مجموعه مســتند، 
دنياي فكري اهالي موســيقي، اعم از گروه هاي 
موسيقي و خوانندگاني كه الهام بخش تغييرات 
فرهنگي و سياسي در ســال1971 بودند، مورد 
بررسي قرار گرفته است. در این سریال با استفاده 
از تصاویــر آرشــيوي و گفت وگوهــا، چگونگي 
تأثيرپذیري بزرگان موســيقي ســال هاي اوليه 
دهه1970 از تغيير رونــد جریان هاي تاریخي و 
سياسي به تصویر كشيده شده است. در »1971: 

ســالي كه موزیك همه چيــز را تغييــر داد«، 
همچنين نشان داده شــده چگونه اسطوره هاي 
موسيقي آن زمان توانستند الهام بخش اميد بوده 
و بر تغييرات فرهنگي محيط اطرافشان تأثير گذار 
باشــند. در این ســریال مســتند، هنرمندان 
اسطوره اي و آهنگ هاي تأثير گذاري كه همچنان 
پس از 50سال به طور ویژه مورد توجه بسياري از 
عالقه مندان به موسيقي هستند، مورد بررسي قرار 
گرفته اند. ازجمله مطرح ترین گروه هاي موسيقي 
و خوانندگاني كه در این مستند به آنها پرداخته 
شده مي توان به رولينگ استونز، آرتا فرانكلين، 
باب مارلي، د هو، ماروین گي، جوني ميچل و لو 

رید اشاره كرد. 

اهميت1971
اما آنچه وراي این ســریال 8قسمتي اپل تي وي، 
بيش از هر چيز دیگري اهميت دارد، این است كه 
چگونه در دنياي 50سال قبل در حجم و مقياسي 
عظيم، موسيقي هایي این چنين جاودانه توليد 
شده كه براي شــنوندگان امروزي نيز جذابيت 
و گيرایي خاص خــود را دارد. »1971« با یك 

مجموعه قوي از اجراهاي زنده كــه تا آن زمان 
بي ســابقه بوده، گنجينه  آرشــيوي از زیباترین 
موزیك هــاي تاریخ را براي نســل هاي بعدي به 
یادگار گذاشته اســت. بخش عمده اي از تصاویر 
آرشــيوي مســتند »1971« از برنامه هــاي 
تلویزیوني به دست آمده كه گروه ها و خوانندگان 
مشهور آن زمان براي نخســتين بار آهنگ هاي 
مطرح و شناخته شده خود را از طریق این برنامه ها 
به عالقه مندان به موسيقي معرفي كردند.  دنيله 
پك، كارگردان و تهيه كننده درباره فيلمبرداري 
تصاویر كنسرت ها در اوایل دهه 1970مي گوید: 
فيلمبرداري از تصاویر »كنسرت براي بنگالدش« 
كه جورج هریسون و راوي شــانكار خوانندگان 
و اجرا كنندگان اصلــي آن بودنــد، از نظر فني 
تبدیل به یك كار كابوس وار شــده بــود. در آن 
زمان فيلمبرداري از كنســرت  ها امري چندان 

معمول نبود. 

دورنمايجديد
ایان كوك، ناظر و سرپرست بخش موسيقي این 
سریال نيز مي گوید: شــما با دیدن تصاویر این 
گروه ها و خوانندگان بزرگ بــه روح و روان آنها 

رســوخ پيدا خواهيد كرد و به طور ملموس تر و 
دقيق تري به این مســئله پي خواهيد برد كه در 
آن زمان آنهــا كجا بودند و در چه دنيایي ســير 
مي كردند. نسخه هاي استودیویي این موسيقي ها 
تا كنون به كرات شنيده شده اند. براي ارائه یك كار 
كم نظير در یك سریال مستند، این مسئله اهميت 
دارد كه بتوان دورنماي جدیدتري به عالقه مندان 
به موسيقي سال هاي اوليه دهه 1970ارائه داد.  
عوامل توليد سریال»1971: سالي كه موسيقي 
همه  چيز را تغيير داد«، تا حد زیادي این سریال 
را با تأثير پذیري از كتاب »1971هيچ گاه ســال 
كسالت باري نبوده: سال طالیي راك« اثر دیوید 
هپورث ساخته اند. این سریال نگاهي به آن روي 
زندگي ستارگان موســيقي اوایل دهه1970 و 
اتفاقات مهمي كه برایشــان رقم خورده، داشته 
اســت. عوامل ســریال براي روایت هرچه بهتر 
داستان این مجموعه مستند، از بخش مهمي از 
تصاویر آثار ضبط شده و انتشاریافته و گفت وگوها 
 و كنســرت هاي بزرگان موســيقي سال1971

 بهره گرفته اند. 

پازليازآثاربزرگان
به گفته ایان كوك، ما خيلي خوش شانس بودیم 
كه توانستيم در مراحل ابتدایي توليد سریال، به 
بسياري از آثار جان لنون و ماروین گي از طریق 
بازماندگان آنها دسترسي پيدا كنيم. حجم آثار 
بسيار زیاد بود و كاري كه ما باید مي كردیم این 
بود كه ذره ذره آنها را مانند یــك پازل كنار هم 
قرار دهيم. در زمان ســاخت این سریال به دليل 
حجم كار بسيار زیاد، شب هاي زیادي بي خوابي 
كشــيدیم و خيلي از صبح هایمان را از ســاعت 
4صبح آغاز كردیم. در نهایت با خوش شانســي 
بسيار توانســتيم تمام قطعات این پازل بزرگ را 
كنار هم قرار دهيم و این اثر »ميراث كاري« همه 
آناني است كه در ساخت سریال »1971: سالي كه 
موسيقي همه  چيز را تغيير داد«، دخيل بوده اند. 

تنديستناوليدركتابخانهملي
مراســم رونمایي از تندیس 
یادمــان اهداگــران كتاب 
به منظــور پاسداشــت نــام 
خيریــن اهدا كننــده منابع 
فرهنگي و ترویج فرهنگ اهدا 

برگزار شد.
به گزارش همشهري، در این 
مراســم مجازي، از تندیس 
ســاخته پرویز تناولي در محوطه كتابخانه ملي رونمایي شد. در 
این مراســم تعدادي از چهره هاي فرهنگي همچون ژاله آموزگار، 
مرضيه برومند، عباس فاضلي، رضــا فرجي دانا و ابراهيم حقيقي 
حضور داشتند. در این مراسم ناصر فكوهي، استاد دانشگاه و اشرف 
بروجرودي، رئيس ســازمان اســناد و كتابخانه ملي ایران درباره 
اهميت ترویج فرهنگ اهداي فرهنگي ســخن گفتند. بروجردي 
در سخنان خود درباره این تندیس گفت: رونمایي از طرح یادمان 
اهداگران سازمان اسناد و كتابخانه ملي ایران به همت بنياد حاميان 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ایران انجام شده است كه مي تواند 
آغازي براي تعلق خاطر ما به فرهنگ ایران باشد و در ادامه مسير 
براي نسل هاي آینده نيز اثرگذار باشد تا بتواند نسل آینده را زنده 
و متكي به تالش هاي خودش نگه دارد. وي تأكيد كرد: ســازمان 
اسناد و كتابخانه ملي، بنياد حاميان را حامي خود مي داند و هيچ 
دخالتي در این بنياد ندارد. در واقع بنياد حاميان، خيریه اي است 
كه به عنوان حمایت كننده سازمان شكل گرفته است. ضمن اینكه 
تجربه حضور بنيادهایي از این دســت نشــان داده كه رفت وآمد 
دولت ها تأثيري در انجام فعاليت بنيادهاي خيریه نداشته و ندارد 
و ماندگاري آنها به انجام امور خيریه است. رئيس سازمان اسناد و 
كتابخانه ملي ایران گفت: كتاب، سند و منابع نوشتاري، یك سرمایه 
براي این سرزمين به شمار مي رود كه این سرمایه باید حفظ شود تا 
به دیگران انتقال داده شود. ضمن اینكه روحيه و توجه مردم ما به 

مسائل فرهنگي بسيار عميق است و باید قدردان این روحيه بود.

عملموفقيتآميزاحمدرضااحمدي
عمــل تعویــض باتــري قلب 
احمدرضا احمدي با موفقيت 
انجام شد و طي چند روز آینده 
از بيمارستان ترخيص مي شود. 
به گزارش همشــهري، ماهور 
احمــدي دختر این شــاعر و 
نویسنده پيشكســوت درباره 
آخرین وضعيت جســمي پدر 
خود در صفحه اي به نام احمدرضا احمدي نوشــته اســت: »باتري 
قلب شاعر عوض شــد و به لطف شما و پزشــكان و انرژي و مهر شما 
حال عمومي وي مساعد اســت و درصورت صالحدید پزشك معالج، 
به زودي راهي خانه خواهد شد.« روز قبل خبري مبني بر بستري شدن 
احمدرضا احمدي شــاعر مطرح ایراني از سوي ماهور احمدي دختر 

این شاعر و نویسنده پيشكسوت در خبرگزاري ها منتشر شده بود.
ماهور احمدي از بستري شدن وي در بيمارستان به دليل ضعف باتري 
قلب خبر داده بود و از مردم خواسته بود براي بهبود حال پدرش دعا 
كنند. ماهور احمدي در پستي در شبكه هاي اجتماعي نيز نوشته بود: 
بابا چند روزي پاش ورم شدید داشــت، دكتر داروهاش رو تغيير داد 
ولي بهتر نشد.  دیشب با دكتر تماس گرفتيم و گفت باید سریع بستري 
بشه. ساعت 11 دیشب در سي سي یو بستري شد. مشكل از باتري قلبه 
كه ضعيف شده و عملكرد قلب رو پایين آورده و در نتيجه كليه درست 
كار نمي كنه. طي چند روز آینده باتري عوض مي شه. دوستان خوبم 
حتما شما رو در جریان وضعيت بابا قرار مي دم. نگران نباشيد و مثل 

هميشه دعاها و انرژي هاي خوب تون رو شامل حال بابا كنيد.
احمدرضا احمدي 30 اردیبهشــت ماه امســال به 81 ســالگي قدم 

گذاشت.

مراسم اختتاميه سي وهشتمين جشنواره جهاني 
فيلم فجر با حضور مجازي شــركت كنندگان و جشنواره

 برگزیــدگان در پردیس چارســو برگزار شــد. 
به گزارش همشــهري، در ابتداي این مراســم مجازي كه امير 
اســفندیاري، معاون دبير و رئيس دبيرخانه مركزي آن را اجرا 
مي كرد، محمدمهدي عســگرپور، دبير جشنواره جهاني فيلم 
گفت: ضمن رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي بيش از300 نمایش 
در طول برگزاري جشــنواره با حضور حدود 10 هزار تماشاگر 
فيلم هاي بخش هاي مختلف اكران شد. در ادامه مراسم تعداد 
قابل توجهي جایزه در بخش هاي مختلف به برندگان كه با محل 

برگزاري جشنواره در ارتباط بودند، اهدا شد. 

جايزهنتپك: به فيلم ميجر به كارگرداني احسان عبدي پور 
از ایران اهدا شد.

جايزهفيپرشي: براي فيلــم 200 متر به كارگرداني امين 
نایفه از اردن اهدا شد.

جايزهبخشبيناالديان: به فيلم سگ ها دیشب نخوابيدند 

به كارگرداني رامين رسولي از ایران اهدا شد.
جايزهمحمدامين)ص(: به فيلم هــراس به كارگرداني 

ایوایلو هریستوف از كشور بلغارستان اهدا شد.
جايزهبهترينفيلماول: به فيلم بوتاكس به كارگرداني 

كاوه مظاهري از ایران تعلق گرفت.
جايزهبخشجلوهگاهشرق:جایزه بهترین فيلم كوتاه این 
بخش به فيلم بيت لحم 2001 به كارگرداني ابراهيم حنضل اهدا 
شد. از بازي دا این یو در فيلم خود را آتش نمي زنم از كره جنوبي 
تقدیر شد. جایزه بهترین دستاورد هنري به فيلم انيما از كشور 
چين اهدا شد. 200متر از كشور اردن جایزه بهترین فيلمنامه، 
عليرضا صمدي براي فيلم صحنه زني جایزه بهترین كارگرداني 
و سيارك ساخته مهدي حسيني وند هر دو از ایران جایزه بهترین 

فيلم بخش جلوه گاه شرق جشنواره را دریافت كردند.
جايزهبخشسينمايســعادت:از فيلم كوتاه وضعيت 

اورژانسي به كارگرداني مریم اسمي خاني از ایران تقدیر شد. 
و ســيمرغ نقره اي بهترین فيلــم كوتاه به فيلم دیوار ســفيد 
 بــه كارگرداني مشــترك آندرا بروشــا و ماركو اســكوتوزي

محصول ایتاليا اهدا شد.
حميد فرخ نژاد براي فيلم ميجر والئورا برن براي فيلم هلن    
به كارگرداني آنتي یوكينن سيمرغ نقره اي بهترین بازیگر مرد و 

زن این بخش را دریافت كردند.
جایزه بهترین فيلمنامه این بخش به نویسندگان فيلمنامه 
حافظ برادر فریت كاراهان و گلستان آچت مي رسد. دني كوته 
كارگردان فيلم سينمایي بهداشــت اجتماعي از كانادا جایزه 

بهترین كارگرداني این بخش را دریافت كرد.
نور طبيعي به كارگرداني دنژ ناگ و تهيه كنندگي اینســه 
بوكا - گروبه،كارولين پيــراس و مالني بالكس دورف محصول 
مجارستان، لتوني، فرانسه، آلمان ســيمرغ زرین بهترین فيلم 

بخش سينماي سعادت را از آن خود كرد. 
سي وهشتمين جشــنواره جهاني فيلم فجر، از 5 تا 12 خرداد 
1400 به دبيري محمدمهدي عسگرپور، نویسنده، كارگردان 

و تهيه كننده سينما در تهران برگزار شد.

اختتاميه جشنواره سي و هشتم فجر جهاني

10هزار تماشاگر با ماسك
نورطبيعي جایزه بهترین فيلم را گرفت و حميد فرخ نژاد و الئورا برن بهترین بازیگر 

مرد و زن معرفي شدند
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   گرفتــاري احزاب در 
بن بست سياسي

اولين سؤال براي ناظر بيروني كه شرايط 
جامعه لبنان را بررسي مي كند اين است: 
چرا دولت تشكيل نمي شود؟ پاسخ اين 
سؤال چندان روشن نيست؛ به گونه اي 
كه حتي رئيس جمهور فرانسه، با توجه 
به نفوذ تاريخي خود در لبنان در فشار 
براي تشكيل فوري دولت وفاق ملي ناكام 
بوده است. طي 48ساعت گذشته آخرين 
تالش هاي نبيه بري، رئيس پارلمان لبنان 
براي ميانجي گري بين احزاب لبناني و 
تشكيل دولت شكســت خورده است. 
شبكه الجديد، نقطه اصلي بحران را در 
تقابل دو حزب المستقبل )اهل سنت به 
رياست سعد حريري( و جريان آزاد ملي 
)مسيحيت به رياســت جبران باسيل( 
مي داند. به گزارش اين شــبكه سران 
احزاب مسيحي و اهل سنت همچنان 
بر سر سهم وزراي خود از دولت جديد 
اختالف نظر دارند. اين در حالي است كه 
حزب اهلل لبنان به عنوان يكي از 3ضلع 
اصلي قدرت در لبنان، حاضر به عبور از 
شــروط اوليه خود براي تشكيل فوري 
دولت شده است. دولت فرانسه هشدار 
داده درصورت نــاكام ماندن آخرين 
تالش ها براي تشــكيل دولت، بخش 
مهمي از سران احزاب سياسي لبنان را 

تحريم خواهد كرد.

كيوسك

 بحران به واژه اي روزمره براي 
شــهروندان لبناني تبديل گزارش

شده است، واژه اي كه تمام 
شــئونات زندگي آنــان را در تمام طول 
شــبانه روز تعريف مي كنــد؛ از صف هاي 
طوالني بــراي دريافت ســهميه بنزين تا 
قطعي هــاي فزاينده برق، بحــران دارو و 
خدمات درماني، انباشت زباله در خيابان ها، 
محدوديت دسترسي به حساب هاي بانكي، 
موج بي پايان گراني كاالهاي اساسي و البته 
تداوم درگيري ميان جريانات سياسي كه 
مانع از تشــكيل دولت مي شود. در چنين 
شرايطي، بانك جهاني در آخرين گزارش 
خود نسبت به فروپاشــي اقتصاد لبنان و 
پيامدهاي اجتماعي- امنيتي آن هشــدار 
داده است. اين گزارش براي نخستين بار 
نام لبنان را در ليست 3كشــور اصلي كه 
شاهد بحران هاي بي سابقه مالي-اقتصادي 
در قرن21 هستند گنجانده است. براساس 
گزارش بانك جهاني، توليد ناخالص ملي 
لبنان از 55ميليارد دالر در سال2018 به 
كمتر از 33ميليارد دالر در ســال2020 
سقوط كرده است. همزمان با اين فرايند، 
سهم هر شــهروند از درآمدهاي ملي نيز 
40درصد كاهش يافته اســت. به گزارش 
بانك جهاني، چنين ســقوط چشمگيري 
ظرف مدت محدود چند ســاله، صرفا در 
كشورهايي رخ مي دهد كه محل منازعات 

نظامي و امنيتي گسترده بوده اند.

رشد تكان دهنده نرخ فقر
هم اكنون بيش از 40درصد از جامعه لبنان 
براي تامين 3وعده غذايــي روزانه خود با 
مشكالت اساسي روبه رو هستند. به گزارش 
روزنامه العربي الجديد، رشــد چشــمگير 
درخواســت از نمايندگي هاي ســازمان 
ملل و هالل احمر براي كمك هاي غذايي 
در مناطق مختلف لبنان نشــان مي دهد 
بحران غذايي در اين كشــور به مسئله اي 
فراگير تبديل شده است. ريشه اين بحران 
پيش از هرچيز به سقوط ارزش لير مقابل 
دالر و تورم 85درصدي در ســال2020 

برمي گردد)ظرف يك سال گذشته ارزش 
هر دالر از 1400لير به حدود 15هزار لير 
افزايش يافته است(. جالب آنكه در چنين 
شرايطي، نرخ بيكاري نيز با رشد قابل توجه 
به بيش از 40درصد رسيده؛ به عبارت ديگر 
حدود 40درصد از جامعه كار لبنان حتي 
به درآمد محدود خود در گذشته براي رفع 
نيازهاي اساسي هم دسترسي ندارد. تمام 
اينها در حالي است كه تحريم نظام بانكي 
لبنان از سوي آمريكا و پيامدهاي ويروس 
كرونــا نظير تعطيلي مراكز گردشــگري، 
اقتصاد آسيب پذير اين كشــور را بيش از 
گذشته به مرز فروپاشي نزديك كرده است. 
بانك جهاني با توجه به مجموعه اين عوامل 
اعالم كرده نرخ فقر در جامعه لبنان براي 
نخســتين بار از مرز 50درصد عبور كرده 

است.

دولت در آستانه دســت اندازي به 
آخرين ذخاير ارزي

همزمان با تشــديد بحران معيشــتي در 
لبنان، نگراني ها از ناتواني دولت براي تامين 
خدمات اوليه و اساســي شــهروندان نيز 
افزايش يافته اســت. مهم ترين نمود اين 

بحران قريب الوقوع را مي توان در مجادله 
اخير بانك مركــزي با وزارت بهداشــت 
مشاهده كرد. حمد حسن، وزير بهداشت 
دولت موقت لبنان هفته گذشــته به دليل 
وخيم شدن شــرايط دسترسي به دارو در 
سراسر كشــور، در پيامي از بانك مركزي 
تقاضاي كمك فوري بــه مبلغ 1ميليارد و 
300ميليون دالر كرد. اما رياســت بانك 
مركزي در پاسخ مدعي شد بدون استفاده از 
»آخرين ذخاير ارزي باقيمانده براي كشور« 
ديگر قادر به تامين ارز حمايتي براي واردات 
دارو و تجهيزات پزشــكي نيســت. نمونه 
مشابه اين بحران در حوزه سوخت و تامين 
مايحتاج نيروگاه هاي برق نيز رخ داده است. 
گزارش هاي منتشر شــده در رسانه هاي 
داخلي لبنان نشان مي دهد كاهش منابع 
بنزين در مراكز توزيع سراسري و همچنين 
افزايش چشمگير قطعي هاي برق در برخي 
نقاط كشــور به دليل توقف حمايت هاي 
ارزي بانك مركزي براي واردات ســوخت 
بوده است. پيش از اين قرار بود دولت لبنان 
در جريان مذاكره با كشــورهاي اروپايي و 
صندوق بين المللي پــول به معافيت هاي 
مالي دســت يافته و وام هــاي جديدي با 

شــرايط مورد توافق طرفين دريافت كند. 
اما اين مذاكرات پس از انفجار بندر بيروت 
و سقوط دولت حسان دياب، بيش از يك 

سال است كه متوقف شده است.

پيامدهاي اجتماعي و امنيتي
از جمله نقاط اساســي در گــزارش اخير 
بانك جهاني، هشــدارهاي مكرر نســبت 
به شــكل گيري بحران هــاي اجتماعي و 
امنيتــي در لبنــان و به تبع آن شــمال 
منطقه خاورميانه اســت. در اين گزارش 
آمده است: شــرايط ملتهب ناشي از فشار 
اقتصادي، به زودي ممكن است تبديل به 
فاجعه اي ملي شود. ســقوط حدود نيمي 
از جامعه به زير خط فقر، براي كشــوري 
كه 2دهه از تاريخ معاصر خود را در شرايط 
جنگي و يا بحران داخلي ســپري كرده، 
مخاطرات شديدي به همراه دارد. براساس 
اين گزارش، نرخ فقر سياه در لبنان ظرف 
2ســال گذشــته از 25درصد به بيش از 
36درصد افزايش يافته اســت. نكته قابل 
توجه اين است كه رشد چشمگير نرخ فقر 
سياه با افزايش ميزان خشونت و بزهكاري 
در لبنان ظرف مدت مشابه تطابق زماني 

داشته است. تمام اينها در حالي است كه 
مرجعيت نهادهاي ملي نظير ارتش، دولت 
يا دســتگاه قضايي نيز روزبه روز ضعيف تر 
شده و فضاي داخلي لبنان به سوي »چند 
قطبي طائفه اي« حركت مي كند. روزنامه 
القدس العربي با اشــاره به ايــن گزارش 
مي نويســد: شــرايط داخلي لبنان از هر 
جهت مشابه سال هاي پيش از آغاز جنگ 
داخلي در دهه70 است. افزايش تنش ميان 
احزاب اسالمي- مسيحي و خشونت هاي 
اجتماعــي ميان بدنه مردمــي از مذاهب 
مختلف مي تواند به مثابه آخرين هشدارها 
براي نجات لبنان از سقوط مجدد در پرتگاه 
جنگ داخلــي با بحراني نظير آن باشــد. 
بانك جهاني در بخش پاياني گزارش خود 
با بررســي ابعاد اجتماعي و امنيتي بحران 
اقتصادي لبنان مي نويسد: ايجاد آشوب يا 
هرج ومرج در لبنان مي تواند آثار ويرانگري 
بر شرايط داخلي سوريه، به عنوان كشوري 
كه به تازگي از مرحله جنگ داخلي عبور 

كرده و همچنين اردن داشته باشد. 

بانك جهاني نسبت به پيامدهاي اجتماعي و امنيتي پس از فروپاشي اقتصادي لبنان هشدار داد
زنگ خطر فروپاشي براي اقتصاد لبنان

صدمين سال كشــتار جمعي سرخپوستان 
آمريكايي در تولسا، امسال به خاطر حضور 
جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا در مراسم 
يادبود قربانيان آن در رسانه ها بازتاب زيادي 
داشته و لس آنجلس تايمز هم به آن پرداخته 

است. 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

جهان قرباني نبرد چين و آمريكا

اداي احترام به قربانيان تولسا

روزنامه العربي الجديد گزارش نخســت خود 
را به پيامدهاي نبرد اقتصادي 2 قدرت شرقي 
و غربي جهان يعني  آمريكا و چين براي ساير 
كشــورها اختصاص داده است. به نوشته اين 
روزنامه، به تدريج طي سال هاي آينده، آثار اين 
نبرد بر وضعيت كاالهاي اساسي دركشورهاي 
مصرف كننده بيش از پيش نمايان خواهد شد. 

جهان نما

مسئله كوبا؛ بايدن ادامه دهنده راه ترامپ

اولين اقدام مهم دولت جو بايدن درباره كوبا، نخســتين نشانه از اين 
واقعيت است كه دولت جديد آمريكا مي خواهد سياست هاي دوران 

دونالد ترامپ را در قبال اين جزيره حفظ كند.
به گزارش هيل، وزارت خارجه آمريكا هفته گذشته، دوباره كوبا را در 
ليست »كشورهايي كه در تالش هاي ضدتروريستي با آمريكا كامال 
همكاري نمي كنند« گذاشــت و تصميمي كه دولــت ترامپ گرفته 
بود را تمديد كرد. اين اقــدام،  از نظر حاميان عادي ســازي روابط با 
كوبا، تصميمي كامال سياسي اســت و نشان مي دهد كه دولت بايدن 
احتماال رويكرد سرسختانه اي كه دولت ترامپ در پيش گرفته بود را 

ادامه خواهد داد.
فالتن آرمسترانگ، استاد دانشگاه و يكي از مديران شوراي امنيت ملي 
در دولت كلينتون گفته است: »اين تصميم سياسي است و پيامي به 

راست ها كه اين دولت هم مي خواهد به وضعيت موجود بچسبد.«
او به شدت از وزارت خارجه انتقاد كرده و گفته است آنها توضيحي براي 
اين تصميم ارائه نداده اند. مبناي رويكرد فعلي به كوبا، براساس قانون 
كنترل تسليحات گرفته شده است؛ براساس اين قانون، وزارت خارجه 
در هر ماه  بايد كشورهايي كه از خريد تســليحات آمريكايي ممنوع 
هستند را مشخص كند. دولت اوباما، در سال2015 كوبا را از اين ليست 
بيرون كشيده بود. دولت ترامپ اما سختگيري ها به كوبا را اضافه كرد 
و در آخرين روزهاي رياست جمهوري اش، نام اين كشور را به ليست 

كشورهاي حامي تروريسم هم اضافه كرد.
درحالي كه تيم بايدن وعده داده بود ليســت كشورهاي حامي ترور 
دولت ترامپ را ارزيابي مجدد كند، جن ساكي، سخنگوي كاخ سفيد به 
خبرنگاران گفته است كه چرخش در سياست هاي دولت در قبال كوبا 

فعال در ليست اولويت هاي بايدن نيست.
براي كوبايي ها، تصميم براي حفظ كوبا در ليســت، به معناي تداوم 
سياست هاي ترامپ اســت. الخاندرو فرناندز، جانشين نخست وزير و 
وزير سياســت هاي اقتصادي كوبا در توييتر در اين باره نوشته است: 

»آمريكا رئيس جمهورش را عوض كرد، اما او هم مثل قبلي است.«
ايران، كره شمالي، سوريه و ونزوئال ديگر كشورهايي هستند كه در كنار 

كوبا در اين ليست هستند.
اين تصميم البته در ميان محافظــه كاران آمريكايي با تمجيد همراه 
بوده است و مارك روبيو، سناتور جمهوريخواه از وزارت خارجه آمريكا 
به خاطر اين كار تشكر كرده است. او گفته است كه اين اقدام، »گامي 
مثبت در ادامه 4 سال اقدامات مفيد دولت ترامپ براي پايان دادن به 

تالش هاي خرابكارانه و بي ثبات كننده هاواناست«.
اين البته تنها ديدگاه در واشنگتن نيست. جيم مك گاورن، نماينده 
مجلس و از حاميان عادي ســازي روابط با كوبا گفته است: »چطور 
مي توان با كشوري در مبارزه با تروريسم يا هر چيز ديگري همكاري 
داشت وقتي كه با آنها حرف نمي زنيد؟ آمريكا هيچ قدمي براي تعامالت 

سازنده برنداشته پس نبايد انتظار همكاري داشته باشد.«
گرم كردن روابط با كوبا در دوران اوباما، باعث شــد كه در انتخابات، 
فلوريدا به دمكرات ها پشــت كند. در انتخابات پاييز پيشين، ترامپ 
برنده اين ايالت شد و دمكرات ها در مناطقي در اين ايالت بازنده شدند 
كه گمان مي كردنــد آراي التين تبارها را حتما خواهند داشــت. اما 
بيشتر آنها، به خاطر سياست هاي دمكرات ها در قبال كوبا، به ترامپ 
روي خوش نشان دادند. اين اقدام همچنين نشانه ديگري از تالش هاي 
دولت بايدن براي فاصله گرفتن از دولت اوباما در برخي مسائل خاص 
است. خوان گونسالس، مدير ارشد شوراي امنيت ملي در امور آمريكاي 
التين پيش تر در اين باره به سي ان ان گفته است: »جو بايدن در مسائل 

مربوط به كوبا، باراك اوباما نيست و مثل او عمل نخواهد كرد.«
جف تيل، رئيس انديشكده »دفتر واشنگتن در امور آمريكاي التين«، 
رويكرد نسبت به كوبا و ونزوئال را در مركز موفقيت حزب جمهوريخواه 
براي كسب 2 كرسي در مجلس نمايندگان در پاييز سال پيش مي داند.

او درباره سياســت هاي جمهوريخواهان در اين مناطق، به خصوص 
هاواناي كوچك در ميامي گفته است: »آنها نمي گفتند كه دمكرات ها 
مي خواهند تحريم كوبا را بردارند بلكه مي گفتند كه دمكرات ها همگي 
سوسياليست هستند و سوسياليسم زندگي شما را ويران خواهد كرد... 
اين رويكرد واقعا برايشــان موفقيت به همراه داشت.« از نظر برخي 
ديگر، رويكرد بايدن در قبال كوبا، در ادامه استراتژي فراگيرتري است 

كه هدفش سرسختي بيشتر در برابر كشورهاي كمونيست است.
كارلوس آلسوگاراي، ديپلمات و سفير سابق كوبايي گفته است: »آنها 
در حال بازگشت به سياســت هاي دوران جنگ سرد با همه هستند، 
يعني با روسيه، چين و كوبا و من فكر نمي كنم كه هم اكنون اين كار 
هوشمندانه باشد. بايدن اعتراف نمي كند كه گزينه اوباما تنها گزينه 
اســت. واقعا چه گزينه هاي ديگري وجود دارد؟ تداوم فشار به دولت 
كوبا؟ اول اينكه اين كار چيزي كه فكــر مي كنيد را برايتان به همراه 
نخواهد داشت. مردم به خاطر اين تحريم ها كه از سال1958پابرجاست 
قرار نيست دولت كوبا را ساقط كنند. مسئله دوم اين است كه اين كار 
باعث مي شود آمريكا بد به نظر برسد. باعث مي شود كه دولت آمريكا در 

قبال يك همسايه كوچك، پست و كينه جو به نظر برسد.«
همه البته چنين برداشتي ندارند كه با اين اقدام اخير وزارت خارجه، 
خطوط كلي سياســت هاي دولت بايدن در قبال كوبا ترســيم شده 
است. جيم مك گاورن، نماينده مجلس گفته است: »من تصميم دارم 
اينطور نگاه كنم كه اتفاق مهمي نيفتاده است. برداشت من اين است 
كه دولت در حال ارزيابي اســت و اميدوارم كه اين كار خردمندانه و 
منطقي انجام شــود و رئيس جمهور در نهايت تصميم بگيرد كه بايد 

دوباره با كوبا تعامل كند.«

حمالت اسرائيل به غزه، ويرانه هايي به 
جا گذاشته است كه بدون عزم جدي خاورميانه

و حمايت هــاي جهانــي، احتماال تا 
مدتي بسيار طوالني پيش روي چشم مردم تيره روز 
غزه گسترده باقي خواهد ماند. به گزارش الجزيره، 
بسياري از ســاختمان هايي كه ويران شده، نه تنها 
محل كار و زندگي مردم غزه كه حاال مدفن سال ها 
خاطرات تلخ و شيرين آنهاست. اين مردم، البته با 
درد و رنج آشنا هستند و از سال2007 در تحريمي 
فلج كننده زندگي مي كنند. بمباران هاي اسرائيل 
253نفر را شهيد كرده است كه 66نفر از آنها كودك 
هســتند. اين حمــالت همچنيــن 1800واحد 
مســكوني را به كل ويــران كرده و بــه 14هزار و 
300واحد ديگر هم صدماتي وارد كرده است. همه 
اينها يعني ده ها هزار فلسطيني مجبور هستند در 
مدارسي كه سازمان ملل در اين شهر اداره مي كند 
سرپناه بگيرند. براساس گزارش وزارت اطالعات و 
اخبار كه توســط حماس اداره مي شــود، حدود 
74ساختمان شامل شهرداري هاي محلي هم ويران 

شده اند.
هفته گذشــته، مقامات فلســطيني اعالم كردند كه 
جبران صدمات وارده به صنايع، خطوط انتقال نيرو و 
كشاورزي حدود 150ميليون دالر بودجه مي خواهد. 
همزمان با صندوق واكنش اضطراري ســازمان ملل 
كه گفته اســت 18.5ميليون دالر بــراي كمك هاي 
انسان دوستانه در غزه آزاد مي كند، كشورهاي زيادي 

هم از آمادگي خود براي كمك به بازسازي ويراني هاي 
اخير خبر داده اند.

موانع عمده 
سه شنبه گذشته، اسرائيل باالخره اجازه عبور برخی 
كمك های انسان دوســتانه را از گذرگاه كرم ابوسالم 
صادر كرد. كرم ابوســالم گذرگاه اصلي به غزه و يكي 
از دو گذرگاهي اســت كه توســط اســرائيل كنترل 
مي شــود. غزه با 2 ميليون جمعيت، وابستگي زيادي 
به اين گذرگاه دارد. سومين گذرگاه، رفح، توسط مصر 
كنترل مي شود. مصالح براي ساخت وساز تنها از طريق 
گذرگاه كرم ابوسالم به غزه مي رسند و بايد از چند اليه 

پيچيده كاغذبازي عبور كنند.
عالوه بر آن، پول مورد نياز بايد از طريق تشــكيالت 
خودگردان فلســطيني كه در رام اهلل مســتقر است و 

در هماهنگي با دفتر سازمان ملل در غزه تامين شود.
طرح هاي ساختماني و انتقال مصالح هم بايد توسط 
بخشي از ارتش اسرائيل كه مسئول عمليات عمراني 

در سرزمين هاي اشغالي است، تأييد شود. شرايط براي 
ساخت وساز، به گفته فيراس مسري تحليلگر سياسي، 
از درگيري هاي سال2014 به شدت بدتر و سخت تر 
شده است. اسرائيل حتي پيش از آن به سختي اجازه 
مي داد كه مصالح براي بازســازي ويراني هايي كه در 
درگيري هاي2008و 2012 ايجاد شده بود از گذرگاه 
عبور داده شوند. او به الجزيره گفته است: »وقتي كه 
ساخت وساز شــروع شــود، واحد نظارت بر عمليات 
عمراني تمامي مصالح را بررســي مي كند تا به گفته 
خودشان كاركرد دوگانه نظامي و غيرنظامي نداشته 
باشند.« گرفتن تأييديه كار سختي است و بايد ليست 
اسامي كساني كه اين مصالح به درخواست آنها به غزه 

مي رود هم به ارتش اسرائيل ارائه شود.
مســري با اشــاره به توافق ســه گانه بين تشكيالت 
خودگردان فلسطين، اسرائيل و ســازمان ملل براي 
بازساري غزه از ســال2014، گفته است كه مكانيسم 
صدور تأييديه توسط اسرائيل احتماال كار ساخت وساز 

را به شدت با مشكل مواجه خواهد كرد.

مسئله ديگر اين اســت كه ساخت وساز در غزه، عمال 
كمك به اقتصاد اسرائيل است؛ »بدون درنظر گرفتن 
اينكه چه كسي مصالح را مي آورد، بيشتر آن از صنايع 
اسرائيل مي آيد. در نتيجه، اقتصاد اسرائيل از پولي كه 
براي اين مصالح و همينطور مالياتي كه براي عبور آنها 

از گذرگاه پرداخت  مي شود، نفع مي برد.«

اختالف حماس و فتح 
محمد ابوجياب، اقتصاددان ساكن غزه، معتقد است 
كه »موانع بزرگ« ديگري هم بر ســر بازسازي غزه 
وجود دارد. يكي از مهم ترين آنها، شــرايطي است كه 
دولت آمريكا تعيين كرده است و براساس آن، عمليات 
بازسازي از طريق سازمان ملل و با همكاري تشكيالت 
خودگردان تحت نظر فتح، گروه رقيب حماس، انجام 
مي شــود. آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا، هفته 
گذشته در قدس وعده داد كه كمك هاي بين المللي 
را بسيج كند و گفت كه آمريكا خود را متعهد مي داند 
كه كمك هاي چشــمگيري براي بازسازي ارائه دهد. 

بلينكن به صراحت گفت واشنگتن مي خواهد مطمئن 
شــود كه حماس، كه از نظر آنها گروهي تروريستي 

است، از اين كمك ها بهره نبرد.
ابوجياب گفته اســت: »حماس بدون شك هرگونه 
دخالت و نظارت توسط تشــكيالت خودگردان را رد 
خواهد كرد، چه تشكيالت بخواهد خودش مستقيم 
بازســازي را انجام دهد و چه به صورت واسطه منابع 
مورد نياز را به غزه منتقل كند.« 2گروه، از سال2007 
كه حماس در انتخابات پارلماني حزب فتح متعلق به 
محمود عباس را شكست داد، در تقابل با يكديگر قرار 
دارند. پيش از آن سال ها فتح حزب حاكم بود و واگذار 
كردن اختياراتش به حماس براي اين گروه بســيار 
سخت و تلخ بود. ابوجياب همچنين گفته است: »ما 
شاهد سطح بي ســابقه اي از عدم ارتباط بين مقامات 
در رام اهلل و غزه هستيم. آنها بايد با هم خسارات وارد 
آمده را شناســايي و برآورد كنند و برنامه هاي مورد 
نياز براي بازســازي را ارائه دهند، اما با اين ســطح از 
ارتباط، به سختي مي توان به همكاري موفقيت آميز 
آنها اميدوار بود.« عالوه بــر آن، كمك هاي اقتصادي 
مي تواند به خــودي خود به يك پروســه به شــدت 
سياسي تبديل شــود؛ به اين معنا كه كمك هايي كه 
از كشورهاي مشخصي مي آيند احتماال ارتباط زيادي 
به شرايط سياسي خواهند داشــت. ابوجياب معتقد 
است كه برخي از كشورهاي عربي احتماال با اين هدف 
كمك هاي مالي به فلســطين روانه خواهند كرد كه 
»نقشي مهم در منطقه« به دست بياورند. بدون توجه 
به اين چالش هاي پيش رو، مردم غزه اميدوارند كه كار 
بازسازي آنطور كه مي خواهند انجام شود و چهره شهر، 
عاري از ويراني باشد. سوزان مطر، يكي از شهروندان 
غزه كه دفتر كسب وكارش را در بمباران هاي اخير از 
دست داده به الجزيره گفته است: »ما اميدواريم شرايط 
دوباره همانطور شــود كه قبال بود. اينجا فقط مسئله 
زمان مطرح است و مطئنيم دوباره همه  چيز به روال 

سابق بازمي گردد.«

خيابان فدائيان اســالم از معابر اصلي  
جنوبي- شرقي تهران محسوب مي شود 
و به گفته معاون معماري و شهرســازي شــهرداري تهران 
اين خيابان يكي از ظرفيت هاي كم نظير پايتخت اســت و 
بايد از اين پتانسيل ها اســتفاده كرد. عبدالرضا گلپايگاني 
در گفت وگو با همشــهري عنوان كرد: » طرحي تهيه و در 
كميسيون ماده 5 تصويب شده است اما به دليل وسيع بودن 
محدوده بايد در شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب 
شود.« تصويب در كميســيون ماده 5 چون نور اميدي در 
دل ســاكنان اين محدوده تابيد و حاال اين طرح در شوراي 
عالي شهرسازي كشــور نيز به تصويب رسيده است. محمد 
ساالري، رئيس كميســيون معماري و شهرسازي شوراي 
شهر تهران هم از پيگيري هاي مديريت شهري براي تصويب 

طرح در كميســيون ماده 5 تقدير كرد و گفت كه رويكرد 
بازآفريني شــهري، ديدگاهي جامع و يكپارچه و به دنبال 
حل مشكالت و توسعه مجدد نواحي و محدوده هاي داراي 
بافت فرســوده و عرصه هاي ناكارآمد است كه در بلندمدت 
سبب توســعه پايدار و بهبود وضعيت اقتصادي، كالبدي و 

اجتماعي مي شود.
او با اشــاره به اهميت خيابان فدائيان اســالم تأكيد كرد: 
»به واسطه اســتقرار اين خيابان حدفاصل تهران تاريخي 
و شهر ري ، خيابان فدائيان اســالم از محور هاي بسيار مهم 
شهر تهران محسوب مي شــود. در ابتدا حاشيه اين خيابان 
محل استقرار بخشــي از صنايع توليدي مصالح ساختماني 
يعني كوره هاي آجرپــزي بود كه در گذر زمان و توســعه 
شهر به مكان كار و كسب هاي صنعتي تبديل شد.« به گفته 
اين عضو شوراي شــهر تهران، مديريت شهري دوره پنجم 
براي نخســتين بار در يك تصميم اساسي، با كمك اعضاي 
كميســيون ماده 5 تصميم گرفت تا در راســتاي اجرايي و 
عملياتي كــردن طرح هاي موضعي تكليف شــده در طرح 

جامع و طرح تفصيلي نسبت به تعيين تكليف اين محدوده 
اقدام كند.

تصويب طرح در شوراي عالي معماري و شهرسازي
تصويب طرح موضعي در شوراي عالي معماري و شهرسازي 
خبر مسرت بخشــي بود كه معاون  برنامه ريزي و توســعه 
شهري سازمان نوسازي شــهرداري تهران آن را اعالم كرد 
و گفت كه به زودي طرح تصويب شــده روي سامانه طرح 
تفصيلي قرار مي گيرد. علي خاني ادامه داد: »محدوده هايي 
در شهر براساس شرايط طرح تفصيلي، امكان ساخت وساز 
و نوسازي نداشتند و هر پالكي كه قصد تخريب و نوسازي 
داشــت، بايد براي آن پالك طــرح توجيهــي تهيه و در 
كميســيون ماده 5 از آن دفاع و درصورت تصويب نسبت به 
نوســازي اقدام مي كردند. به همين دليل سازمان نوسازي 
در اين دوره بــراي همه پالك ها طرحي تهيــه كرد كه در 
شوراي عالي شهرســازي و معماري تصويب شد.« به گفته 
اين مقام مســئول با اين اقدام مشــكالت محدوده خيابان 

فدائيان اسالم براي نوسازي حل و تكليف ساكنان محدوده 
در مورد پهنه تراكم و ضابطه مشخص هم روشن شده است 
و شــهروندان مي توانند با دريافت پروانه نسبت به نوسازي 

اقدام كنند.

تعيين تكليف 22۰۰ هكتار از عرصه هاي فريز شده 
معاون برنامه ريزي و توســعه شــهري ســازمان نوسازي 
شــهرداري تهران در ادامه عنوان كرد: »بــا تصويب طرح 
جديد توســط شــوراي عالي معماري و شهرسازي عالوه 
بر محدوده فدائيان اســالم، حدود 2هــزار و 200هكتار از 
عرصه هاي فريز شده در بافت هاي فرسوده شهر تهران تعيين 
تكليف شــده اند.« او به محدوده 800هكتاري فريز شده در 
منطقه 18 اشــاره كرد و گفت كه اين محدوده پيش از اين 
خارج از محدوده شهري و شامل اراضي مزروعي و عرصه هاي 
بالاســتفاده بود كه اكنون به محدوده شهري تبديل شده 
است. طرح اين پهنه هم تا 2ماه ديگر به كميسيون ماده 5 

ارجاع مي شود.

نبرد بازسازي
مردم غزه، بعد از مقاومت برابر 

اسرائيل، حاال در مبارزه نفسگير 
بازسازي شهر خود گرفتار شده اند 

نوسازي امالك فدائيان اسالم 
بعد از 3۰ سال ممكن شد

ادامه از 
صفحه 3
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از قلمه زدن شاخه های هنر  بــه تنــه تنومند شــهر مهدیاگلمحمدی
ســال های زيادی نمی گذرد. تا هميــن چند دهه پيش 
خبری از درختی كه از ميان يك باجه زرد تلفن باال رفته يا 
كبوترهای برنجی روی كابل ها و اسب های سفيدی كه به 
مهر در فضای سبز يال به هم می ريزند، نبود. حاال اما يكی 
برای درخت های خشك و لختی كه كنارخيابان سردشان 
می شود بافتنی می بافد ديگری روی داربست رفته و آنقدر 
كاشی های فيروزه ای و الكی روناسی را خرد می كند و زير 
پل می چســباند كه اعصاب رهگذرها اندكی آرام شود؛ 
برخی هم چتری فلزی زير پل پارك وی جا می گذارند تا 
كبوترها زيرشــان دانه ورچينند. تمام اين زيبايی ها اين 
ايده را به ذهن متبادر می كند كه شايد حتی بايد اندكی 
گام به پيش گذاشت و شهر را به مثابه بوم هنرمند دانست. 
المان های هنری حس تعلق شــهروند به شهر را افزايش 

می دهد. شهر با آن همه خوب و بدش می شود حياط بزرگ 
خانه ای كــه خودش قوطــی كبريتی اســت ميان يك 
آپارتمان سرد و بی روح و شايد دل صاحبش فقط به باغچه 
اين حياط خوش باشــد. در كشــورهايی كه اين رويداد 
مبارك برای آنها تحقق يافته می توان نمود آن را هم ديد. 
برای نمونه در فرانسه برج ايفل را روی تی شرت يك جوان 
فرانسوی و برج كج و معوج پيزا را روی شلوار يك ايتاليايی 
می بينيد. اما در كشــور ما از اين پيوند و علقه شهروند با 
معماری شهر هنوز خبری نيست. مگر ميدان نقش جهان 
و برج آزادی چه كم از برج پيــزا دارد. البته آثاری هنری 
هرچند اندك در اين حوزه وجود دارد كه شايد مديريت 
شهری بتواند با تشويق آنها حركت هايی در جهت ايجاد 
پيوند شهر و شهروند انجام دهد.برای نمونه هنرمندی با 
الهام از نماهای شهر نقاشی هايی می كشد كه جان می دهد 
برای ايجاد پيوندی اينچنينی و به رخ كشيدن زيبايی های 

شهر. در يكی از اين طرح ها نمايی از باالی ميدان تجريش 
را می بينيم كه اگر روی يك تی شرت چاپ شود افزون بر 
رنگارنگی و القای شادی، پيوند صاحب تی شرت با شهرش 
را نشان خواهد داد. نگاه هنرمند در اين اثر از آجر و سيمان 
و آهن ســخت و سرد نمايی به دســت می دهد كه تا حد 
زيادی همان احساس گرم ما نســبت به ميدان تجريش 
است. ميدانی كه در آن باغ خيالمان چرخ می خورد ميان 
بوی ظرف  آش سيدمهدی و صدای رودخانه ای كه نوای 
آب شدن برف های ارتفاعات گالب دره را با خود برای ما 
سوغات آورده است. هنرمند هم كه تكليفش روشن است. 
اگر مخاطب و مديريت شهری قدر هنرش را بداند شايد 
چندی بعد به جای طرح سوپرمن و نوشته های التين و گاه 
موهون روی تی شرت های مردم می توانيم طرحی از شهر 
خود را روی لباس ايرانی ها ببينيم و حالمان با آن اندكی 

بهتر شود.

شهر به مثابه بوم هنرمند

دوچرخه سواری، من می خواهم از تجربه كشف و شهود مهساجزینی امروز13خــرداد كــه همزمان شــده بــا روز جهانی 
هنگام ركاب زدن با شما حرف بزنم. حداقل برای من كه اينگونه بوده است. اين را تجربه 
دوچرخه سواران ماجراجو، به عينه ثابت می كند اما تجربه اش برای ما ركاب زنان ساده و 
عادی درون شهری كه گاه هوس ركاب زدن های يك روزه بيرون شهر هم به سرمان زده، 
كمتر نيست. اين را نوشتم كه بگويم لذت كشف با دوچرخه حتما نياز به »مينا و حبيب« 
شدن ندارد )زن و شوهری كه يك ســال و نيم، قاره آمريكای جنوبی را ركاب زدند و 
سرگذشت سفرشــان را در پادكســت راديو ماجرا روايت كرده اند( بماند كه يكی از 
لذتبخش ترين لحظات دوچرخه سواری را هنگام گوش كردن به روايت اين دو نفر تجربه 
كردم. انگار كه خودت درحال تكرار تجربه شگفت آنها هستی. )با كسب پوزش از مربيان 
دوچرخه سواری، احتماال در يادداشت های بعدی درباره تجربه پادكست شنيدن موقع 
ركاب بيشتر با شما حرف می زنم(. تجربه كشف با دوچرخه سواری بسيار ساده اتفاق 
می افتد. دقت و حواس شــما به محيط اطراف اين بار به شكلی متفاوت از پياده روی يا 
خودرونشينی جمع می شود. چرا؟ چون به نسبت پياده روی امكان گز كردن فضاها و 
دسترسی به محيط های بيشــتری را داريد بدون اينكه خستگی، شــما را از ادامه راه 
منصرف يا پشيمان كند و به نسبت خودروسواری، دسترسی و آرامش بيشتر و سرعت 
كمتری داريد برای سرك كشيدن به هر نقطه ای، داالنی، كوچه ای، جای دنجی. من از 
كودكی عاشــق محالت قديمی بودم. كوچه های تنگ معروف به آشتی كنان. حاال به 
جرأت می توانم بگويم كه تقريبا بيشترشان را بلد شده ام. لذت كشف خانه های قديمی 
يا نماهای متفاوت و جذاب در معماری، جز به مدد ركاب زدن ممكن نمی شد. حاال محل 
بهترين درخت های توت شهر را كشــف كرده ام. مثال می دانم بهترين توت سياه ازنوع 
معلق را دركدام پارك بايد سراغ گرفت. توت سفيد شيرين و درشت در كنار جوی آب 
كدام محله قرار دارد. حتی جای تك درخت های سيب و گوجه سبز شهر را هم بلد شده ام. 
تا شعاع چند كيلومتری به هر نانوايی سرك كشيده ام و حاال ديگر می دانم بهترين نانوای 
هر محله كيست!  در آخر، كوتاه اشاره كنم كه فدراسيون دوچرخه سواران اروپا و اتحاد 
جهانی دوچرخه ســواری، ســال 2015در كنفرانس تغييرات اقليمی سازمان ملل، 
پژوهشی درباره اثرات دوچرخه سواری در تحقق اهداف توسعه پايدار و آشتی با طبيعت 
ارائه و سازمان ملل متحد را ترغيب به توجه بيشتر نسبت به اين حوزه كردند. درنهايت، 
روز سوم ژوئن 2018يا 13خرداد 1397به عنوان روز جهانی دوچرخه سواری به ثبت 

رسيد و امروز هم سالگرد همان روز است.

جوان های استراليايی كه تا همين چند 
هفته پيش از شــكالت های اسنيكرز 
در باشگاه ، مدرســه و دانشگاه غافل 
نمی شــدند و اين شــكالت به نوعی 
خوراكی هميشگی شــان به شــمار 
می رفت حاال طی كمپينی با شــعار 
)اســنيكرز نمی خوريم( اين شكالت 
نامــدار را به قول خودشــان بايكوت 
كرده اند. تحريم اسنيكرز زمانی آغاز 
شد كه يك ويدئو در پلتفرم تيك تاك 
نشــان داد كه اين شــكالت حاال در 
چين ساخته می شود. تا پيش از اين 
اسنيكرز شكالتی بود كه استراليايی ها 
به ســاخت آن افتخار می كردند و به 
محض اينكه متوجه شــدند چينی ها 
پا در كفــش آنها كرده انــد پای خود 
را از خريــد آن پس كشــيدند. حتی 
توضيحات ســخنگوی شركت مارس 
اينكورپوريتد كه شــكالت اسنيكرز 
يكی از توليدات آنهاســت هم جوانان 
استراليايی را مجاب نكرد و آنها هنوز 
می گويند ما اســنيكرز نمی خوريم. 
اين ســخنگو در توجيه اين موضوع 
گفت: كارخانه ما در ويكتوريا در حال 
بازسازی اساسی است و به طور موقت 
مجبور شــديم توليد اين شكالت را 
به چينی ها بســپاريم، امــا به مردم 
اســتراليا قول می دهيم كه تا ســال 
آينده ميالدی دوباره اين محصول را 
در كشــور خودمان توليد كنيم. اين 
خبر درسايت های گاردين، ديلی ميل 
و سی ان ان بازتاب گسترده ای داشت.

بيشتر ايرانی ها با نام »سن پترزبورگ« به خاطر حضور سردار آزمون، مهاجم محبوب فوتبال ايران 
در تيم باشگاهی زنيت اين شهر آشنا هستند، اما سن پترزبورگ با قدمت 318ساله خود، يكی از 
شهرهای مهم اقتصادی و فرهنگی اروپا ست و به عنوان دروازه غربی فدراسيون روسيه شناخته 
می شود. سن پترزبورگ در سال 1703 تاسيس شــد؛ زمانی كه پتر كبير در يك جنگ طوالنی مدت با سوئد كنترل 
منطقه اطراف نوا را به دست گرفت و با وجود شرايط نامساعد آب و هوايی و پراكندگی زمين های باتالقی، تزار روس 
كه در آرزوی يك پايتخت شمالی و پنجره ای رو به غرب بود، مقدمات ساخت اين شهر را فراهم آورد؛ يك پارادوكس 
روسی از شهری با حضور اوليه دهقانان و كارگران رانده شده كه بعدها با جايگزينی طبقه روشنفكر، به سمبلی از ايده 
جهان وطنی تبديل شد؛ جايی كه برخی نويسندگان و شاعران معروف روس در سن پترزبورگ اقامت گزيدند. ازجمله 
فئودور داستايوفسكی خالق بزرگ جنايت و مكافات، نيكوالی گوگول بنيانگذار سبك رئاليسم انتقادی ادبيات روسيه و 
الكساندر پوشكين كه شعر نثرگونه  »سواركار برنزی« او برپايه نماد منتسب به پتر كبير در ميدان سنای سن پترزبورگ، 
تأثير بسزايی بر ادبيات مدرن روسيه گذاشت. سن پترزبورگ به 2 نام ديگر هم شناخته می  شود؛ پتروگراد و لنينگراد 

كه به مدت 2 قرن )1712تا 1918( پايتخت امپراتوری روسيه بوده و نقش مهمی در تاريخ اين كشور داشته است.
اين شهر به عنوان صحنه انقالب 1905، انقالب اكتبر 1917و دفاع جانانه مردم در جنگ جهانی دوم هم به يادگار مانده 
است؛ وقتی ساكنان سن پترزبورگ به مدت 900روز مورد حمله و محاصره نيروهای آلمان نازی قرار گرفتند، اما با وجود 

مرگ 800هزار نفر تسليم نشدند و در پايان محاصره هم شهر را به سرعت بازسازی كردند.
براساس آنچه در بريتانيكا آمده، تلفيق هماهنگ معماری اروپای غربی و روسی، نبود يك مركز شهر مشخص و پل ها و 
آبراه های زياد از رودخانه نوا تا ساحل بالتيك، 3 ويژگی شهری سن پترزبورگ است. وجود 42جزيره و 40رودخانه هم 
باعث شده تا اين شهر به عنوان »ونيز شمال« معروف شود. سن پترزبورگ از 11ژوئن تا 2ژوئيه هر سال، سياهی شب 
را تجربه نمی كند و هوا در بيشتر اوقات شبانه روز روشن است؛ اين پديده را »شب های سفيد« نام نهاده اند و بسياری از 
رويدادهای فرهنگی سن پترزبورگ از جمله فستيوال معروف شب های 
سفيد، اُپراها، نمايش ها و كنســرت ها در اين ايام برگزار می شود. در 
فاصله ماه های دسامبر تا مارس نيز اين شــهر روزهای سپيد برفی 
را تجربه می كند. ســن پترزبورگ مدرن از ســال 1991 و پس از 
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، نام اصلی خود را 
بازيافت، رشد اقتصادی جديدی را تجربه كرد و به شكوه گذشته 
نزديك و نزديك تر شــد. موزه آرميتاژ از مهم ترين مكان های 
فرهنگی اين شهر است كه در آن 3ميليون اثر هنری، ازجمله 
تابلوهای نقاشــی با ارزشــی از لئوناردو داوينچی، ميكل آنژ، 
رامبراند، ونسان ون گوگ، پل سزان، كلود مونه و پابلو پيكاسو 
قرار گرفته است. كليسای جامع سن ايزاك، تئاتر مارينسكی، 
كاخ پاولوفسك، قلعه پيتر و پائول، كليسای كازان، كليسای 
نجات دهنده در خون و جزيره واسيليفسكی 
هم از مهم ترين جذابيت های 
توريستی سن پترزبورگ 

قرن 21 است.

بر و برگ
                                     چهارراه استانبوِل جديد

بــودم تــوی اتوبوس و سیدمحمدحسینهاشمی چند روز قبل، نشسته 
داشــتم ريز ريز حرف های مردم را گوش می دادم. 
فضولی كه نه، كنجكاوی درباره اينكه چه می گويند 
و چه دغدغه هايی دارند، كارم را به تيز كردن گوش 
می رساند. خيلی ها داشتند از انتخابات می گفتند. 
توی اتوبوس ميدان جمهوری، ميدان بهارســتان، 
نزديكی شلوغی تقاطع حافظ، جايی كه نمی دانم چرا 
هنوز مردم، كرونا را جدی نمی گيرند و وقتی يكی در 
ميان ماسك شان را درســت و حسابی روی صورت 
می زنند، پس نبايد توقعی از حفظ فاصله اجتماعی 
الزم برای دوری از اين بيماری لعنتی داشــت، دو 
نفری كه كنارم ايســتاده بودند، همــان هايی كه 
به نظرم همكار بودند چون رفيق جماعت اينطوری 
باهم صحبت نمی كند، داشــتند درباره انتخابات و 
نامزدها حرف می زدند. يكــی می گفت، من كه باال 
بروی، پايين بيايی، رأی نمی دهم؛ من نامزدی ندارم 
كه بخواهم به او رأی بدهم. آن يكی اما تأكيد داشت 
روی رأی دادن، تأكيد داشت به مشاركت. می گفت، 
مشاركت پايين، رئيس جمهوری ضعيف را سر كار 
می آورد كه چيزی برای ارائه نخواهد داشــت. حاال 
ديگر به چهارراه اســتانبول نزديك شــده بوديم. 
نمی دانم چطور يا چرا؟ اما ناگهان، بی برنامه و مقدمه، 
چشم ام افتاد به ساختمان پالسكوی جديد. ياد تمام 
آن ماجرای تلخ افتادم. آن همه رنجی كه چند روز 

روی هم تلنبار شد. دارم ساختمان جديد پالسكو را 
می بينم و ياد فرزندانی از ايران می افتم كه برای جان 
آدم هايی مثل من، جان دادند. بی توجه به هر چه كه 
دارند می گويند و دارم می شنوم، خيره شدم به اين 
مكعب سفيد ســر از آســمان برآورده و دارم فكر 
می كنم كه قسمت، چقدر در اين زندگی دست دارد؛ 
تقدير چقــدر مهم اســت. دارم فكــر  می كنم به 
قسمتشان؛ به تقديرشان. دارم به روزی كه پالسكو 
دوباره پالسكو شود فكر می كنم. دارم به روزی فكر 
می كنم كه مردم، دوباره از آن ســاختمان پول در 
می آورند. دارم به آن تل خــاك فكر می كنم كه آن 
روزها، يكی يكی از ميــان اش الله های جوانی را در 
می آوردند كه زندگی، روی خوش اش را به آنها نشان 
نداد. دارم به اين ساختمانی كه دوباره در آن خاك 
ســر در آورده نگاه می كنم و با خودم می گويم  ای 
كاش، توی طراحی اين برج، كاری می كردند كه بعد 
از مايی كه حادثه پالســكو به تقويــم زندگی مان 
سنجاق شده است، آدم ها بدانند آنجا كجاست؛ چه 
شده است. ای كاش پالسكو يك موزه داشت. موزه  
شــهدای آتش نشــان؛ يك جايی كه روايتی از آنها 
باشد. نه شبيه موزه هايی كه يك لباس می گذارند و 
يك ساعت و تمام. داشتيم از كنار پالسكوی جديد 
می گذشتيم و حاال من داشتم به از نو زندگی كردن 
فكر می كردم. داشتم به روزگار جديد فكر می كردم 
و به روزهايی كه شايد ديگر خطر نباشد؛ شهر باشد 
و مردمی كه تــوی آن زندگــی می كننــد، واقعا 

زندگی كنند.

روشنفکری در خيابان

نشانه های ديروز، چهره امروز- عکس: همشهری/ مسعود مير اول آخر

شهنامصفاجو

قصه شهر

ما اسنيکرز نمی خوريم

گرينويچ
میلیون تومان

نابسامانی در قیمت گذاری 
پوشك كودك عالوه بر 

تحمیل فشار اقتصادی بر 
خانواده های دارای فرزند 
زیر 3سال، نقش مؤثری 
در كاهش نرخ باروری 

داشته و مانعی برای رشد 
نرخ جمعیت نیز محسوب 
می شود. با یك محاسبه 
سرانگشتی مشخص 
می شود كه هر خانواده 
برای بزرگ كردن كودك 

خود در عرض 3سال باید 
مبلغ 36میلیون تومان برای 

خرید پوشك هزینه كند.

هزار تومان
هم اكنون یك بسته 

پوشك 24عددی سایز 
6با قیمت 133هزار 

تومان در داروخانه ها و 
سوپرماركت ها 
عرضه می شود،

 اما همین محصول با 
قیمت 112هزار تومان 

توسط برخی فروشگاه های 
مجازی عرضه می شود. 
همچنین برخی مراكز 

خرده فروشی این كاال را 
با قیمت 105هزار تومان 

می فروشند.
 این تفاوت قیمت ها 
نشان دهنده وجود 
هرج و مرج و ایراد در 
قیمت گذاری است.

عدد خبر

حافظ

دير است كه دلدار پيامی نفرستاد
ننوشت سالمی و كالمی نفرستاد

 بايد عبور كرد
 پياده يا سواره 
در خيابان يا بر ديوار...

عکس: حامد خورشيدی

كشف توت های معلق با دوچرخهكشف توت های معلق با دوچرخه

زيبايی های ونيز شمال

حافظه من؛ موبایلم
برنامه»يادداشت« گوشی همراه برای من  جايگزين دفترچه يادداشت كاغذی شده داوودپنهانی
است. سوژه های نيمه تمام، قصه های به سرانجام نرسيده، يادداشت ها، 
شماره ها، كدهای پستی و آدرس های آشنايان و غريبان. ليست های خريد، 
نام قرص های نخريده، جمالت فراموش شــده، كتاب های نخوانده، نام 
مردگان و تســليت هايی كه نوشته ام، فرستاده ام و نفرســتاده ام يا بايد 
بفرستم. تســلی ها، غم ها، شــعرها، نام فيلسوفان، مســيرها، معبرها، 
شماره های مرسوالت پستی، آدرس فروشگاه ها و هر آنچه پيش از اين توی 
دفترچه های كوچك می نوشتم. داشتم نگاه می كردم و روزهای بی شماری 
يادم آمد. گذشت زمان و سال های سپری شده و رمق های تهی شده از پس 
سال ها. هر يك از ما شهری كوچك توی گوشی هايمان داريم و اين يكی از 
عناصر عجيب زندگی شــهری اســت. ما شــهروندان عصر ديجيتال 
زندگی مان به گوشی كوچكی وصل شده كه همه جور كار از آن می كشيم. 
اين بخشــی از جهان ماســت و راه گريزی از آن نداريم. گوشی های ما، 
كيف های كوچكی هستند كه هم كارهای مان را با آنها انجام می دهيم، هم 
تلفن می زنيم، هم توی شبكه های اجتماعی پيگير خبرها و رفاقت هايمان 
می شويم و هم توی جهان پرسه می زنيم. ما توی گوشی های مان جلسات 
ساختمان را بازگو می كنيم به آقای همسايه ای كه آمده تير و تخته را توی 
راهرو رها كرده تذكر می دهيم و بعد عكس اين كار اشتباه را توی گروه 
منتشر می كنيم كه بياييد و ببينيد. عمر رفاقت های توی گوشی محدود 
است. عمر عكس ها و خاطرات ثبت شده اش هم به اختيار حافظه نيست. 
شعرها و شماره های تلفن و نام كتاب ها و مترجمانش هم. شهروند امروز، 
خاطره و حافظه اش وابسته به همين گوشی كوچك شده، اين است كه 
شماره تلفن آشــنايان خود را ديگر به حافظه نمی سپرد. هر بار بپرسی 
شماره فالنی را داری، می رود توی دفترچه تلفن گوشی تا شماره را بخواند.

اشعار را توی گوگل جست وجو می كند و كشف طبيعت از نزديك برای او 
چيز غريبی است، وقتی كه می تواند عكس ها و فيلم های سفر ديگران را به 
آســانی ببيند و مثال لذت ببرد. گوشــی های امروز به همان اندازه كه 
توانسته اند ما را به هم نزديك كنند، ما را از هم دور نگه داشته اند. به همان 
اندازه كه به ما برای ثبت آدرس ها، شــعرها، نام مردگان و يافتن آدرس  
خيابان های شهر كمك كرده اند، توانسته اند حافظه مان را تضعيف كنند. 
ما همديگر را كمتر می بينيم، شــناختمان از همديگر محدود شده به 
عكس های پروفايل مان. توی پروفايل من هم يكی از دوستانم تبديل به 
گل شــده، يكــی در تناســخی عجيب، كوهســتانی اســت كه من 

نمی شناسمش.

شرح شهر
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