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پس از معرفی چرخه مدیریــت آلودگی هوا که هفته 
پیش در همین ســتون بــا عنوان »اصــول مدیریت 
کیفیت هوا« منتشر شد، اکنون الزم است هر کدام از 
فازهای چرخه مذکور با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. نخستین و مهم ترین 
مرحله از چرخه مدیریت آلودگی هوا، پایش آلودگی هواست. پایش آلودگی هوا به 
معنی تعیین نوع و حدود غلظت آالینده های هوا در جو است و از آنجا که آلودگی 
هوا یکی از پیچیده ترین چالش های محیط زیستی در محیط های شهری به  حساب 
می آید، از عوامل مختلفی همچون شرایط آب وهوایی، میزان فعالیت منابع انتشار 
در محدوده شــهر، میزان آالینده های ورودی از خارج از شهر و حتی بسیار دورتر 
از مرزهای کشور، تأثیر می پذیرد؛ بنابراین روندهای زمانی و مکانی استخراج شده 
از داده های ســنجش آلودگی هوا می تواند کمک زیادی به شناخت عوامل مؤثر و 
تعیین نقش هر کدام از آنها بر آلودگی هوا در محیط های شــهری داشته باشد. در 
گذشته عمدتا ایستگاه های سنجش کیفیت هوا به عنوان تنها ابزار سنجش آلودگی 
هوا به شمار می آمدند که آالینده های معیار شــامل 4 آالینده گازی ازن، گوگرد 
دی اکسید، کربن منوکسید و دی اکسید نیتروژن و 2 آالینده ذرات معلق کوچک تر 
از 2.5میکرون و 10میکرون را اندازه گیری می کردند. اما با پیشــرفت تکنولوژی و 
ابزارهای در دسترس، داده های متعدد دیگر همچون داده های ماهواره ای و داده های 
سنسورهای ارزان قیمت نیز نقش مهمی در ارائه داده های مورد نیاز در آلودگی هوا 
ارائه کردند. داده های برداشت شــده از ایستگاه های ســنجش کیفیت هوا، در هر 
ساعت، مقدار غلظت آالینده های معیار هوا را گزارش می کنند. بر اساس داده های 
ساعتی محاسبه شده، شاخص برخط بر اساس اطالعات 12ساعت گذشته و با تأکید 
بر 3ساعت آخر، محاسبه و اطالع رسانی می شود. همچنین شاخص روزانه بر اساس 
داده های ساعتی 24ساعت گذشته برای هر آالینده و پس از صحت سنجی داده ها، 

محاسبه و اطالع رسانی می شود. 
الزم به ذکر است که پایش صحیح آلودگی هوا را می توان اساس و بنیان طرح های 
مدیریت آلودگی هوا دانست؛ زیرا نه تنها تعیین کننده آالینده های شاخص و میزان 
آنها در شهر به شــمار می آیند که الزم اســت طرح های اجرایی در زمینه کاهش 
آلودگی هوا با تمرکز بر آن آالینده ها انجام شــود، بلکه نشــان دهنده اثربخشی یا 
عدم اثربخشــی هر پروژه اجراشــده در زمینه کاهش آلودگی هواست. همچنین 
داده های ســنجش را می توان مطمئن ترین و قابل استنادترین اطالعات در زمینه 
آلودگی هوا دانست؛ از این رو الزم است توجه ویژه ای به این بخش از چرخه مدیریت 

آلودگی هوا معطوف شود.

علت و لزوم پایش مستمر
 در بسیاری از روزهای سال، روند و بازه تغییرات آالینده ها مشخص و قابل پیش بینی 
است اما باید در نظر داشت که منابع متعددی برای تولید و انتشار آالینده های هوا 
وجود دارد و با گســترش تکنولوژی، صنایع و جمعیت در جهان کنونی، تعداد این 
منابع نیز افزایش یافته است و درنتیجه تعداد منابع انتشار، حجم و تنوع آالینده ها 
نیز افزایش می  یابد. در کنــار این عوامل، پارامترهــا و فاکتورهای متعددی مانند 
تغییرات دما، پدیده های جوی پیش بینی شده و پیش بینی نشده، خشکسالی زمین، 
تغییر کیفیت سوخت، تغییر استاندارد آالیندگی صنایع و وسایل نقلیه و ده ها مورد 
دیگر نیز بر تغییر روند هر آالینده مؤثر اســت که می تواند رفتــار آالینده ها و بازه 
تغییرات آنها را دستخوش تغییر کند و در نتیجه، سالمت اقشار جامعه تحت تأثیر 
این امر قرار خواهد گرفــت؛ لذا پایش و اندازه گیری مســتمر آالینده ها به ویژه در 
اماکن شهری امری اجتناب ناپذیر اســت و برای درک بهتر وضعیت کیفیت هوا و 
همچنین ارائه راهکارهای کنترلی می بایست به شکل دقیق و کامل نسبت به رصد 

آالینده های هوا اقدام کرد.

 چرا آالینده های هوا باید 
در دهه60که تیم های ورزشی به واســطه جنگ ایران و عراق دائم رصد شود؟

و فضای آن روزهای جامعه کمتر در میادیــن بین المللی ظاهر 
می شدند، نبرد پهلوان ها تنور کم رمق ورزش را گرم نگه می داشت. 
در همان سال ها تماشای فوتبال اولویت نخست مردم نبود 
اما سالن های کشتی برای تماشای نبرد پهلوان ها مملو از 
تماشاگر می شد و مردم دوست داشتند بدانند چه کسی 

بازوبند پهلوانی را بر بازو می بندد...

با محمدرضا توپچی؛ پهلوانی که 2بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست
درباره ورزش پهلوانی غفلت کردیم
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جهان فوتبال پر از چهره هایی اســت که به نظر می رســد 
ناممکن ها را ممکن کرده اند؛ از بازیکنانی که از محروم ترین 

مناطق حاشیه شهرها به بازی در بزرگ ترین باشگاه های 
دنیا رسیده اند، تا مربیانی که آرزوهای میلیون ها هوادار 
یک تیم را برآورده کرده اند. یورگن کلوپ با قهرمانی 
در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و لیگ برتر انگلیس با 
لیورپول، به پدیده ای در جهان فوتبال تبدیل شد. اما 

این تنها دلیلی نیست که یورگن کلوپ...

با »افشین سنگ چاپ«، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر
کمبود تماشاچی، تئاتر را کم رنگ کرده

آشنایی با زندگی و  شخصیت مربی باشگاه لیورپول
مربیگری به سبک آقای معمولی
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بعضی ها راه سختی را پشت ســر می گذارند تا به آرزوهایشان 
برسند و پاداش این سختی، چشیدن طعم شیرین موفقیت 
است. برای احمدرضا امیری سامانی، نویسندگی راه سختی 
بوده که با پشتکار به آن قدم گذاشته و حاال خوشحال است 
که به جای رؤیابافی، پا روی زمین واقعیت گذاشته است. 
این نویسنده که برای کتاب »قدیس دیوانه« جایزه ادبی 
جالل آل احمد را گرفته، از نقــش ادبیات در روزهای 

سخت جامعه می گوید...

احمدرضا امیری سامانی از نقش ادبیات می گوید
ن است ادبیات درمان نیست ُمسِکّ

»افشین سنگ چاپ« از بازیگران فعال 
و باسابقه سینما و تلویزیون، فیلم ها و 
سریال های ماندگار و پربیننده ای را در 

کارنامه هنری اش دارد که ازجمله 
آنها می توان به »چاق و الغر« 

و »قصه هــای تابه تا« در ژانر 
کودک و نوجوان و... در شبکه 

نمایش خانگی اشاره کرد...

ویژه های  امروز
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خبر آخر

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی می گوید محصول 20ســال مذاکره با 
طرف های غربی بر سر پرونده هسته ای ایران، سند برجام بود؛ سندی که با امضای آن قرار بود 
ادعاهای بی پایه و اساس غربی ها درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران پایان یابد اما 
اکنون شاهد هستیم غربی ها نه تنها به تعهدات خود در این سند عمل نکرده اند بلکه در حال 
طرح موضوعاتی هستند که قبال درباره آن به شکل شفاف، پاسخ دریافت کرده و پرونده اش را 
بسته بودند. به گزارش همشهری، محمد اسالمی به برخی بهانه جویی های طرف غربی اشاره 
می کند و در پاسخ به این سؤال که چرا ذرات اورانیوم در برخی مراکز مورد ادعای بازرسان 
آژانس یافت شده است پاسخ قابل تاملی می دهد. شورای حکام در قطعنامه اخیر خود مدعی 
شده است ایران به اندازه کافی با دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکرده است 
و در نتیجه این نهاد نمی تواند نسبت به صحت و صداقت فعالیت های پادمانی ایران اطمینان 

حاصل کند. منظور شورای حکام دقیقا چه نوع فعالیتی است؟
این همان متن هایی است که صهیونیست ها می نویسند و وجاهت سازمان های بین المللی با 
نفوذ البی های صهیونیست، بی اعتبار می شود. این نیز از نوبرانه های محیط سیاسی و امنیت 
بین الملل است. الزم است بگویم دوربین های آژانس و نظارت های آنها در تمام مراکز هسته ای 
ایران، نصب شده و در حال انجام است. نظارت آژانس در همه سایت های ما بر اساس ضوابط 
بین المللی، برقرار است. با توجه به همین نظارت هاست که خود آژانس 16بار در گزارش های 
رسمی تأکید و تأیید کرده است که انحرافی در فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران 
مشاهده نکرده است. نکته مهمی وجود دارد در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که اخیرا 
منتشر شده است و برای تحریک اغتشاشات در ایران، آن را به روز رسانی کرده اند. به روشنی 
اعالم کرده  اند که اطمینان داریم ایران برنامه هسته ای نظامی ندارد و آن را دنبال نمی کند اما 
ایران، نباید هسته ای شود. این به آن معناست که آنها با اصل هسته ای شدن ایران و دستیابی 

آن به فناوری هسته ای مخالفت دارند.
ادعا می کنند در برخی مکان هایی که از سوی بازرســان آژانس بازدید شده، ذرات اورانیوم 
کشف شده است. آیا این ادعا درست است و اگر چنین است چگونه این مراکز به ذرات اورانیوم 

آلوده شده است؟
مکان هایی که بازرسی کرده اند، یکی گاوداری، یکی معدن متروکه و یکی ضایعات فروشی 
است که به گفته سرویس های بیگانه و منافقین، محل فعالیت هسته ای ایران بوده است. در 
یک ضایعاتی نمونه برداری کرده اند و این ضایعات از کشورهای مختلف، وارد کشور شده است. 
کارخانه های ذوب آهن گوناگونی در کشــور داریم که کاالی مورد نیاز خود را از کشورهای 
مختلف، تهیه و وارد کشور می کنند. ممکن است جایی ضایعاتی وارد شده باشد که آلودگی 
داشته باشد. این موضوع به آن معنا نیست که محل کشف این ضایعات، محل فعالیت هسته ای 
است یا ادعا شود سایت فعالیت های هسته ای اعالم نشده در ایران کشف شده است. ضایعات 
از عراق و کشورهای مختلف می آید. در موارد بسیاری شاهدیم ضایعاتی که از عراق، از سوی 
بخش خصوصی یا افرادی که در کار خریدوفروش ضایعات هستند وارد مي شود، آلودگی هایی 
دارد. ما نمونه برداری کرده ایم و جلوی وارد شدن بسیاری از این ضایعات و کاالها را گرفته ایم. 
این آلودگی است و مواد هسته ای نیســت. می خواهند بدانند منشأ آلودگي چیست؛ ما نیز 
پاسخ های مستند و مستدل به آنها داده ایم. حاال ابهام دارند و اصرار دارند این را تکرار کنند. 
اما صادقانه برخورد نمي کنند و اراده سیاسی برای تحت فشار قرار دادن ایران دارند. وقتی 
3وزیر پای نامه ای را امضا می کنند و نامه ای تهاجمی می نویسند مشخص است که سیاسی 
است و پایه درستی ندارد و ما نیز بر اساس اقدام راهبردی مصوب مجلس اقدام متقابل انجام 

می دهیم که مؤثر واقع شده است.
آژانس مدعی است ایران 18برابر بیشــتر از حد مجاز توافق هسته ای سال 2015 اورانیوم 
غنی سازی شــده در اختیار دارد. آیا اقدامات ایران در صــورت عمل نکردن طرف مقابل به 

تعهداتی که داده است در همین حد باقی خواهد ماند؟
دلیلی که این ادعا مطرح می شود ناشی از توافق برجام است. در برجام ما حد مجاز غنی سازی، 
حد محدود غنی سازی، حد محدود نگهداری مواد داریم؛ اما چون طرف مقابل به تعهدات 
خود عمل نکرده است مالک عمل برای ما قانون مصوب مجلس اســت. هر روزی که آنها 
تحریم ها را لغو کنند و به تعهدات شــان برگردند ما نیز به تعهداتی که در قالب سند برجام 

داده ایم برمی گردیم.

گزارش همشهری  از گفته های معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی

رمزگشایی کشف ذرات اورانیوم در یک ضایعاتی

شهادت بانوي دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را تسلیت مي گوییم

 بخشی از صحبت های 
 شهردار تهران  در جمع دانشجویان

را با اسکن این کیو آرکد ببینید.

 بخشی از صحبت های 
 رئیس جمهور در جمع دانشجویان

را با اسکن این کیو آرکد ببینید.

دارو به پیک مصرف در ایران  رسید
معاون وزیر بهداشت و درمان در گفت وگو با همشهری:

فیلــم عذرخواهــی مدیران همــراه اول از 
 مــردم به خاطــر وحشــت آفرینی و جبــران را 

با اسکن این کیو آرکد ببینید.
صفحه 22

پشت پرده خطای همراه اول 
هشدار زلزله بسیاری از مردم را وحشت زده  کرد

وزیر ارتباطات برای برخورد با مقصران چه دستوری داد؟

رمزگشایی از برنامه های وزیر جدید دولت سیزدهم

رؤیای جهش مسکن محقق می شود؟
صفحه4

صفحه21

تورم در اوج؛ انگلیسی ها در اعتصاب
افزایش هزینه زندگی در انگلیس باعث شده تا  مردم این کشور طی یک ماه پیش رو اعالم اعتصاب کنند
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9اتحادیه کاری 
 در انگلیس در زمانبندی یک ماهه  

اعتصاب  می کنند.

10هزار نفر 
 از کارکنان مراکز اورژانس انگلیس دست

از کار خواهند کشید.

75هزار نفر 
از کارمندان و استادان دانشگاه ماه قبل 

اعتصاب کرده بودند.
صفحه7
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همــه نقشــه  های 

دشمنان  نقش برآب شد

دانشجویان  دانشــگاه های مختلف روزگذشته بدون هیچ 
محدودیتی حرف هایشان را با مسئوالن کشور مطرح کردند

 ببینید چه  کردند با مردی که
 در کردستان به من شکالت تعارف کرد

 دنبال کنندگان تک صدایی
 در دانشگاه  ، دیکتاتورهایی در اقلیتند

سید ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران:

علیرضا زاکانی در دانشگاه شهید بهشتی:

داده نما

تفاوت اچ آی وی و ایدز و ویژگی های آنها

راه های  انتقال ایدز 

6 باور غلط  درباره انتقال  اچ آی وی

گرافیک: مهدی سالمی

راه طوالنی  اچ آی وی تا ایدز
باورهای نادرست درباره این بیماری

ایدز بیماری ای است که نامش 
هم آدم ها را به وحشت می اندازد 

چون در نظر بسیاری از افراد 
با مرگ سریع برابر است، این 

نظر از باورهای نادرست درباره 
این بیماری و ناآشنایی با آن 

و راه های انتقالش سرچشمه 
می گیرد.

اچ آی وی ویروس 
نقص ایمنی انسان 

است.

ایدز سندرم نقص 
ایمنی اکتسابی 

براثر ابتال  به ویروس 
اچ آی وی است.

ایدز مرحله نهایی 
بیماری اچ آی وی 

است.

افراد مبتال به 
اچ آی وی می توانند 
زندگی  طوالنی و 

سالم داشته باشند.

اگر اچ آی وی درمان 
نشود می تواند به 
ایدز منجر شود.

فرد می تواند سال های 
طوالنی اچ آی وی 

مثبت  باشد اما ایدز 
نداشته باشد.

ممکن است از 
طریق تماس های 
عادی روزانه ایدز 

بگیرم.

اچ آی وی و 
ایدز 
یکی 

هستند.

اگر به اچ آی وی 
مبتال شوم 

خود به خود متوجه 
می شوم.

امکان انتقال 
اچ آی وی هنگام 

انجام تتو یا پرسینگ 
وجود ندارد.

اچ آی وی از 
طریق آب، غذا 
و هوا منتقل 

می شود. 

اچ آی وی از طریق 
نیش حشرات 

 منتقل 
می شود.

عالئم  اچ آی وی مثبت شبیه آنفلوآنزا هستند 
که 2 تا 4 هفته  پس از عفونت بروز می یابند.

خون و فرآورده های 
خونی آلوده

تزریق خون آلوده، 
استفاده از سرنگ آلوده 

رابطه جنسی 
پرخطر

ورود مایع منی و واژینال فرد 
آلوده  به بدن فرد سالم

 مادر 
مبتال

در فرایند بارداری 
زایمان و شیردهی
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رئیس  دولت سیزدهم در دومین سال حضور خود در مراسم 16آذر، روز دانشجو، به دانشگاه 
تهران رفت و در ســالن اجتماعات فردوسی دانشــکده ادبیات این دانشگاه با دانشجویان 
گفت وشنود کرد. سیدابراهیم رئیسی در این مراســم با بیان اینکه پیش از حضور در این 
مراسم برخی توصیه کردند در این مراسم شرکت نکنم، گفت: بنده در پاسخ گفتم کسانی 
که به دنبال تعطیلی علم هستند به دانشگاه نمی روند و بنای دولت سیزدهم از ابتدا تقویت 
علم و علم افزایی در دانشگاه ها بوده است و از این جهت بود که پس از بهبود شرایط کرونایی 
کشور دولت، اولین اولویت خود را از سرگیری فعالیت دانشگاه ها قرار داد چرا که نشاط و 
پویایی کشور و همچنین پیشرفت ها و افتخارات دانشمندان کشور محصول دانشگاه است.

براساس گزارش همشهری، رئیس جمهور در این سخنرانی با اشاره به حوادث بیش از 2ماه اخیر 
کشور و ناآرامی دانشگاه ها گفت: امروز دانشگاه ما به دشمن ضربه زده و به همین دلیل می خواستند 
در این فضا آشوب ایجاد کنند و کالس های درس را به تعطیلی بکشانند، اما اساتید و دانشجویان 
فرهیخته چنین اجازه ای به آنها ندادند. او با تاکید بر تفاوت میان اغتشــاش و اعتراض، با بیان 
اینکه اعتراض به دنبال خود اصالح امور و سازندگی را دارد، اما پیامد اغتشاش، تخریب و ناامنی 
 است، تصریح کرد: قطعاً یک ایران قوی مطلوب آمریکایی ها نخواهد بود و آنها به دنبال یک ایران

 ویران شده همانند افغانستان، سوریه، لیبی و دیگر کشورهای مورد تجاوز قرار گرفته از سوی این 
کشور هستند، اما ایران متفاوت از دیگر کشورها و سرزمین ها، زنان و مردانی با عزت و باغیرت دارد 

که هرگز اجازه تحقق چنین توطئه هایی را به آمریکایی ها نخواهند داد.
رئیســی با بیان اینکه کســانی که دانشــجوی ما و مدافعان امنیت همچون شهید آرمان 
علی وردی و روح اهلل عجمیان را به شــهادت می رسانند، مسئله شــان مشکالت اقتصادی 
نیست، تصریح کرد: مردم ما و جامعه دانشجویی کشــور به خوبی تفاوت میان اعتراض و 

اغتشاش را می فهمند و به همین دلیل آنها را ناکام گذاشتند.
بخش عمده سخنان رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات نمایندگان دانشجویان در ابتدای این 
جلسه بود. او درباره نحوه انتصاب مدیران در دولت سیزدهم گفت: شرط اصلی دولت در این 
زمینه توانمندی مدیران برای انجام ماموریت است. یکی از دوستان گفتند شما وزیر مریض 
گذاشتید. آن وزیر مریض نبود، مریض شد؛ ما چه کنیم؟ در ارتباط با وزیر راه و شهرسازی 
ایشان عملکرد بسیار موفقی در حوزه های مختلف مسکن و شهرسازی و همچنین حمل 
و نقل ریلی، هوایی و جاده ای داشتند، اما متاسفانه به بیماری سختی مبتال شدند و ناچار 

به تغییر ایشان شدیم.

۴میلیونمسکنرامیسازیم
رئیس جمهور درباره وعده ساخت ۴میلیون مســکن از سوی دولت سیزدهم گفت: نیاز به 
ساخت یک میلیون مسکن در سال فقط وعده دولت نیست، بلکه نیاز حتمی کشور است 
که قانون نیز بر آن صراحت دارد و حتما دولت سیزدهم دولت صادق الوعدی خواهد بود و 
به وعده های خود در این زمینه عمل خواهیم کرد. در حوزه ایجاد اشتغال با توجه به میزان 
اشتغال ایجاد شده در یک سال گذشته، بحمداهلل در عمل به این وعده خود عقب نیستیم.

نبایدقضیهراجمعمیکردیم؟
رئیسی درخصوص انتقادات از وضعیت اینترنت و شبکه های مجازی نیز خطاب به دانشجوی 
ســوال کننده گفت: من در انتخابات یک حرفی زدم و برخی می خواهند در برخی فضاها آن را 
یادآوری کنند که تو چنین حرفی زده ای. من می خواهم بگویم یادم هست چه گفته ام. من هیچ کدام 
از وعده ها یادم نرفته است. ولی من از شما سوال می کنم اگر دشمن در یک بستر و فضایی، دشمنی و 
اخالل کرد و خواست کشور را به هم بریزد، آیا شما می گویید اجازه داده شود؟ اگر در یک کوچه ای، 
خیابانی یا اتاق خانه خودتان اخالل و به هم ریختگی ایجاد شود چه می کنید؟ حتما خواهید گفت 
من باید قضیه را جمعش کنم. دلیل محدودیت هایی که ایجاد شده، ناامنی و اخاللی است که دشمن 
در این فضا ایجاد کرده است و می خواست این بستر را بستر اغتشاش، ناامنی و اخالل در کشور 
قرار دهد. یک محدودیت سازی شده که حتما باید بدانید با وضعیت و شرایط امن، شرایط حتما 
متفاوت خواهد شد. من هم به وزیر مربوطه گفتم برای اینکه کسب وکار و ارتباطات مردم به ویژه 
در حوزه های علمی، فرهنگی و پژوهشی دچار مشکل نشود، کاری کنید که در بستر پلتفرم های 
داخلی این فعالیت انجام شود تا بتوان این فضا را امن کرد؛ در فضای امنی که ما در آن ضربه نخوریم. 
در فضایی که بخواهند در آن اخالل کنند و مردم را مقابل هم قرار دهند، هیچ عاقلی چنین کاری 
نمی کند. شما ببینید در برخی کشورها تا کوچک ترین مشکلی ایجاد می شود با اینترنت چه  

می کنند؟ حرف ما این است دشمن دارد در این بستر ناامنی ایجاد می کند. 
رئیسی گفت: هیالری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری2020 آمریکا در مبارزه انتخاباتی اعالم 
کرد ما داعش را درست کردیم، بعد دست یک بچه اسلحه دادید و فرستادیدش شاهچراغ تا خانواده 
آرتین را به شهادت برساند. من از آنها ســوال می کنم اگر شما دیکتاتور نیستید چرا آن بچه را 
فرستادید و در منطقه، ناامنی درست می کنید؟ شما می خواهید برای مردم ایران زندگی بیاورید؟ 

ای لعن و نفرین الهی بر شما باد! 
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آزادی بیـان

شــهردار تهران در روزهای 15 و 16 آذرماه، بــا وجود برخی 
حاشیه سازی ها، برای گفت وشنود با دانشجویان در دانشگاه های 
شریف و شهیدبهشــتی حضور یافت. سخنرانی 16آذر علیرضا 
زاکانی در شلوغی سالن پرجمعیت و هیاهوی موافقان و مخالفان 
حاضر در این نشســت برگزار شــد. زاکانی با وجود هجمه ها، 
تخریب ها و توهین های عده ای محدود در دانشگاه شریف تالش 

کرد باب گفت وگو با آنان را باز نگه دارد.
شهردار تهران در روزهای اخیر در 2نشست دانشجویی حضور 
یافت؛ نخست در روز 15آذرماه به دانشــگاه شریف رفت و در 
جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان حاضر شد و بعد 16آذرماه 
نیز مهمان دانشگاه شهیدبهشتی بود؛ نشست هایی که با وجود 
برخی حاشیه ســازی ها و تالش ها برای برهم زدن ســخنرانی 
زاکانی، به الگویی برای مطالبه گری دانشــجویان از مسئوالن 

تبدیل شد.
به گزارش همشهری، مطالبه گری یکی از شاخصه های محوری 
تشکل های دانشــجویی به حســاب می آید؛ ویژگی مهمی که 
در روزهای اخیر و با حضور مســئوالن مختلــف نظام در میان 
دانشجویان و پاسخگویی به سؤاالت و انتقادات آنان به مناسبت 
روز دانشجو، در بسیاری از دانشــگاه های کشور نمود ویژه ای 

یافت.
در مدت بیش از 2ماه اخیر، دانشــگاه صنعتی شریف، به عنوان 
یکی از مهم ترین دانشگاه های کشــور، به یکی از اهداف اصلی 
ویرانی طلبان برای ایجاد ناامنی و به انحراف کشاندن مطالبات 
دانشجویی تبدیل شد.آشوب طلبان در هفته ها و ماه های اخیر 
کوشیدند با انتشار گســترده اخبار دروغ و تحریف واقعیت ها، 
با وارونه ســازی مطالبات دانشــجویی، فضای این دانشگاه را 
ملتهب کنند، اما این طرح ریزی شوم، با هوشیاری دانشجویان 
ناکام ماند و گفت وگوی اخیر دانشجویان با شهردار را می توان 
به عنوان الگویی بــرای تحقق مطالبه گری و مســئله محوری 

دانشجویان دانست.

15آذرماهدرشریفچهگذشت؟
دانشگاه شــریف که طی ماه های اخیر فضای ملتهبی را تجربه 
کرده بود، در یــک روز خاص کــه جریان هــای معاند تالش 
گســترده ای را برای ایجاد آشــوب در فضای دانشگاه ها کرده 
بودند، میزبان شــهردار تهران بود؛ نشســتی که با گفت وگوی 
صریح، انتقادی و بی پرده دانشــجویان با علیرضا زاکانی همراه 
شد.دانشجویان در این جلسه گفت وشنودی، چالشی را با زاکانی 
رقم زدند؛ نشستی که در انتها توانســت نمودی از یک الگوی 
استاندارد برای مطالبه گری باشــد. دانشجویان در این نشست 
تأکید داشــتند رقم خوردن آینده روشــن برای ایران، در گرو 
شنیدن همه انتقادها، پیشنهادها و اعتراض هاست و باید گوش 
 شنوایی برای شنیدن آنها پیدا شــود؛ رویکردی که می تواند از

 به خیابان کشیده شدن اعتراض ها جلوگیری کند و با پاسخ های 
قانع کننده ای برای افکارعمومی همراه باشد.

از برخی اعتراض ها و تالش برای التهاب آفرینی ازسوی معدوی 
از دانشجویان گرفته تا طرح انتقادهای تند از عملکرد شهرداری، 
هیچ کدام ســبب به حاشیه کشیده شــدن این نشست نشد و 
زاکانی با مدیریت فضای نشســت، به همه نقدها و اعتراض ها 
پاسخ داد؛ موضوعی که دانشــجویان حاضر در این نشست نیز 

به آن اذعان دارند.

یکجلسهپرسشوپاسخمفید
مسئول بســیج دانشجویی دانشــگاه شــریف درباره نشست 
دانشجویان با شهردار تهران به همشــهری گفت: دانشجویان 
دانشگاه شریف میزبان شــهردار تهران بودند و نشست مفیدی 
برگزار شــد که فضایی چالشــی هم داشــت و همه دیدگاه ها 
توانســتند نظرات خود را مطرح کنند. عرفــان مظفری درباره 
مباحث مطرح شــده دراین نشســت گفت: دانشجویان حاضر 
در این جلســه، از جریان هــا، طیف ها و تشــکل های مختلف 
دانشــجویی، بی پرده و بدون لکنت، دیدگاه ها و نظرات خود را 
با شهردار در میان گذاشــتند. از لزوم مبارزه پیگیرانه با مفاسد 
اقتصادی تا طرح دیدگاه هایی درباره عملکرد شهرداری تهران 
در دوره زاکانــی، از محورهایی بود که ازســوی دانشــجویان 
مطرح و با پاسخ های شــهردار تهران همراه شــد. وی با اشاره 
به تالش هــای اخیر بــرای بــه آشوب کشــاندن محیط های 
دانشــجویی، به ویژه در دانشــگاه صنعتی شــریف، ادامه داد: 
مهم ترین ویژگی حضور شــهردار تهران درمیان دانشــجویان 
 این دانشــگاه ایــن بود که بــا وجــود برخی تالش هــا برای

 ملتهب کردن فضای دانشــگاه شــریف، دانشــجویان میزبان 
نشســتی بودند که می توانــد به عنوان یک همایش سیاســی 

قابل قبول مطرح شود.

واکنشدانشجویانبهحضورزاکانی
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف پیرامون واکنش ها به 
حضور زاکانی در این دانشگاه نیز گفت: واکنش دانشجویان به 
سخنان زاکانی را می توان عمدتا مثبت ارزیابی کرد. او با تسلط 
کامل به ســؤال ها و مباحث مطرح شده ازســوی دانشجویان 
پاســخ داد. مظفری افزود: توانمندی زاکانــی در مدیریت این 
نشست سبب شد دانشگاه شریف در آستانه روز دانشجو، شاهد 
برگزاری یک جلســه پرسش و پاسخ سیاســی مناسب باشد. 
شهردار تهران دراین نشســت به همه پرسش های مطرح شده 
ازسوی دانشجویان پاسخ داد و منتقدان نیز فرصت طرح مباحث 
خود را یافتند.وی درباره حاشیه های این نشست نیز اضافه کرد: 
خوشبختانه جلسه پرسش و پاسخ سیاســی با شهردار تهران 
بدون حاشیه سازی ویژه ای برگزار شد و شاهد بروز مشکلی هم 
نبودیم. تسلط زاکانی در پاسخگویی به مباحث سبب شد، ضمن 
اینکه منتقدان فرصت بیان دیدگاه های خود را می یابند، نشست 

به حاشیه کشیده نشود.

در حاشیه حضور شهردار تهران در دانشگاه  شریف  
چه گذشت؟

روایتشریف

گزارش 2

شــهردار تهران که 15آذرماه در دانشــگاه 
صنعتی شــریف حضور یافته بــود، دیروز 
 هم به مناســبت روز دانشــجو به دانشــگاه 
شــهید بهشــتی رفت تا در گفت وشنودی 
با دانشجویان شــرکت کند؛ نشستی که با 
واکنــش علیرضا زاکانی به برخی حواشــی 

حضور در دانشگاه شریف همراه بود.
وی با اشاره به برخی تالش ها برای برهم زدن 
نشست گفت وگو با دانشجویان شریف ازسوی 
برخی گروه های اقلیت، چنین رویکردی را 
دیکتاتوری نویــن اقلیت خواند و گفت: پس 
از اینکه قرار شــد به عنوان خدمتگزار مردم، 
برای گفت وشــنود با دانشجویان به دانشگاه 
صنعتی شریف بروم، برخی فضاسازی ها برای 

برهم زدن این جلسه آغاز شد.
 برخی اعالم کردنــد که بــرای ممانعت از 
برگزاری این جلسه، زنجیره انسانی تشکیل 
داده و اجازه نمی دهند زاکانی در دانشــگاه 
شریف حضور یابد. جوسازی ها تا جایی ادامه 
داشت که حتی تهدید به دعوا و کتک کاری 

هم کردند.
زاکانی با بیان اینکه افرادی که در این جریان 
دســت به تهدید زدند، افرادی هســتند که 
تک صدایی اقلیت می خواهنــد، افزود: این 
فضاســازی ها و تهدیدها ظهور و بروز عینی 
»دیکتاتوری نوین اقلیــت« باهدف ربودن 
داشــته های اکثریت کشــور بــود؛ چنین 
رویکردی، خود نمودی از »گروه فشار« است.

ظهوروبروزگروههایفشار
زاکانی همچنین در پاسخ به چند دانشجویی 
که اجازه صحبت کردن بــه وی نمی دادند، 
گفت: اینها گروه های فشار هستند؛ گروه هایی 
که چیزی دست شان نیست و این همه فشار 
می آورند؛ وای بــه حــال روزی که چیزی 
دست شان باشــد؛ درحالی که دانشجو باید 
در کنار صدای بلند، گوش شنوا داشته باشد.

وی ادامه داد: در زمانی زندگی می کنیم که 
دیگر آمریکایی ها شرم نمی کنند بگویند که 
درحال توطئه هستیم؛ آنها علنا اعالم می کنند 
قصد تجزیه ایران را داریــم. در دوره ای قرار 
داریم که صهیونیســت ها و حامیان اروپایی  
آنها، علنا تهدیدهای خــاص خود را متوجه 

ایران می کنند.
زاکانی عنوان  کــرد: در چنین شــرایطی 
عده ای عالقه دارند در قالب گروه های فشار، 
با تهدید، مغازه ها را ببندند. رئیس جمهور در 
استان کردستان حضور یافت و یک شهروند 
کرد مهمان نواز، به وی شکالتی تعارف کرد، 
اما چنان بالیی بر ســر او  آوردند که فردای 
آن روز مجبور به عذرخواهی  شد؛ این یعنی 

گروه  فشار، دیکتاتوری اقلیت و ظلم.
شــهردار تهران ادامه داد: از ۳۳سال پیش 
که در دانشگاه به عنوان دانشجو فعال بودم، 
توجهم این بود که تراز جریان دانشــجویی 
در چــه جایگاهی قــرار دارد. امــروز این 
تراز با گذشــته خود فاصله معناداری پیدا 
کرده است. امروز رســالت بزرگی را برعهده 
داریم و آن بازگشت به خویشتن است و باید 

حلول و قیام مجددی داشته باشیم.

لزومارتقایترازجنبشدانشجویی
زاکانی بــا تأکید بر اینکه بایــد تراز جنبش 
دانشــجویی را باال ببرید، ادامــه  داد: اما این 
 تراز چیســت؟ ما معتقدیم انقالب اسالمی 
5 آرمان »آزادی«، »استقالل«، »معنویت«، 
»پیشــرفت« و »عدالت« را برای ما ترجمه 
کرد و ما امروز در میانه راهیم. برای صیانت 
از انقالب، انقالب دوم در 1۳آبان5۸ به وقوع 
پیوست و اما امروز نیاز ما تحول همه جانبه در 
تحقق انقالب اســت؛ تحول همه جانبه، نیاز 

کشور است.
وی با بیان اینکه هرکسی بگوید وضع موجود 

خوب است یا خائن است یا از عقل بویی نبرده، 
عنوان کــرد: هرکس بگوید خوب نیســت و 
باید زد زیرمیز و همه چیــز را به هم زد نیز یا 
دشمن فهیم یا فردی خائن و بی عقل است. 
اگر کســی بگوید وضع موجود خوب نیست 
و باید همه چیز را بدهیم بــرود و رها کنیم و 
با دشــمن معامله کنیم نیز یا خائن است یا 

بی عقل.
شــهردار تهران با بیان اینکه پیشــنهاد من 
در قالب انقالب ســوم و در قالب نوســازی 
کشور اســت، افزود: ۳ویژگی اساسی سبب 
شده چنین شرایطی را در کشور ببینیم؛ یک 
ویژگی آن »دشــمنی و عداوت« است. اگر 
کسی بگوید ساماندهی و سازماندهی جریانات 
اخیر از طرف دشمن نیست، روز را منکر شده 
است. اگر دستان دشمن را در پشت توطئه ها 
نبیند عین بی دقتی است؛ چراکه دشمن در 
طول تاریخ نشان داده به کسی رحم نمی کند.

زاکانی ادامه  داد: ویژگی دوم »ســختی ها و 
کاستی ها« است و کسی نمی تواند آن را نفی 
کند و باید به این مسئله دقت کنیم. سرفصل 
سوم موضوع »غفلت« است. در مقابل دشمن 
باید مواجهه فعال داشته باشیم. باید در حوزه 
اقتصاد، خدمت و پیشرفت همه جانبه کشور را 
در دستورکار قرار دهیم و در بخش دیگر قاعده 
شــناختی در غفلت است؛ این غفلت ممکن 
اســت دامن من پزشــک، نماینده مجلس، 
دانشــجو، وزیر و وکیل را بگیــرد؛ بنابراین 
کشــور نیاز به غفلت زدایی در کنار رفع نیاز 

و سختی ها دارد.

مشکلمسکنتقصیرکیست؟
وی در پاسخ به دانشــجویی که پرسید این 
شــرایط در بحث مســکن تقصیر کیست، 
عنوان  کرد: مشــکل مســکن، تقصیر آن 
وزیر بی کفایتی اســت که اعالم کرده بود با 
افتخار می گویم که یک مســکن نساختیم، 
اما ما هم کار می کنیم و بــا افتخار نوکری 
مردم را می کنیم. مشکل کشور »مسکن«، 
»اشتغال« و »تورم« اســت. امروز دشمن 
فهمیده عــده ای می خواهنــد کار کنند و 
می خواهد اجازه ندهد. دشمن فهمیده اگر 
امروز عده ای تحقق آرمان ها را در دستورکار 
بگذارند، دیگر این انقالب شکســت ناپذیر 

است.
زاکانی ادامه داد: پیشــنهاد مــن قیام برای 
تحقق قانون اساســی اســت؛ چراکه قانون 
اساســی محقق نشده اســت. اصل۸ قانون 
اساســی امربه معروف و نهی ازمنکر اســت 
و مهم تریــن بخــش آن، امر بــه معروف 
مردم به مســئوالن. بارها ســعی کردم با 
گردن کلفت های کشور درگیر شوم و بارها 
به دادگاه رفتم و ســربلند بیرون آمدم. در 
دهه۸0 رهبر معظم انقــالب فرمودند علیه 
فســاد قیام کنید و در این مســیر نعره ها و 
زمزمه ها بلند می شــود. بــر آزادیخواهی و 
تعامل و گفت وگو در دانشــگاه ها و حوزه ها 
تأکید کردند، اما این کار نیز صورت نگرفت 
و تأکید کردند اصــالح واقعی مبارزه با فقر، 
فساد و تبعیض است؛ بنابراین امروز وظیفه 
شماســت که قیــام کنید؛ وظیفــه داریم 
قانون اساسی را که قانون مترقی ای است که 
در دل خودش حق اعتراض، حق مسکن و 

اشتغال را دیده محقق کنیم.

قیامبراینوسازیانقالبی
زاکانی با بیان اینکه باید برای نوسازی انقالبی 
و تحقق قانون اساسی و تحول همه جانبه قیام 
کنیم، ادامه داد: باید بدانیم ما بدون مردم هیچ 
هستیم، اما مردم آنهایی هستند که حرفشان 
را به صورت رسا می گویند و حرف دیگران را 
می شنوند و با شــرکت در انتخابات تغییر را 

رقم می زنند.

علیرضا زاکانی در دانشگاه شهید بهشتی:

دنبالکنندگانتکصداییدردانشگاه،
دیکتاتورهاییدراقلیتند  دانشجویان  دانشگاه های مختلف روزگذشته 

بدون هیچ محدودیتی حرف هایشان را با مسئوالن کشور مطرح کردند
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 حوالــی ظهــر دیــروز، پیــام 

غیرمنتظره و عجیبی با مضمون گزارش
»اخطــار وقــوع زلزلــه« بــه 
گوشی های موبایل بسیاری از شهروندان تهرانی، 
مخابره شد که نگرانی های زیادی را به وجود آورد. 
پیامی که پیش از این سابقه نداشت و با توجه به 
زلزله خیز بودن شــهر تهران، واکنش هایی را به 
همراه داشــت. به گــزارش همشــهری، رئیس 
سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران در 
پیامی اعالم کرد: بررسی سامانه های معتبر، نشان 
از جعلی بودن این پیام دارد و شهروندان ارجمند 
تهرانی با آرامش کامل و بدون هرگونه نگرانی، به 

زندگی عادی خود ادامه دهند.
سامانه هشدار ســریع زلزله در برخی از کشورها 
مانند ژاپن در کمتر از یــک دقیقه، وقوع زلزله را 
پیش بینی می کند، اما به گفته رئیس ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهرداری، شهر 

تهران به چنین سامانه ای دست نیافته است. 
علی نصیری در این رابطه به همشــهری گفت: 
»زلزله، پدیده ای نیســت که بتوان از یک دقیقه 
قبل از وقوع آن خبــر داد و پیش بینی کرد. زلزله 
بین 8 تا 40 ثانیه قبل از وقــوع قابل پیش بینی 

است، اما هنوز ســامانه ای نداریم که بتوان 8 تا 
40 ثانیه قبل از زلزله، وقوع آن را تشــخیص داد. 
البته چنین سامانه ای در کشــور وجود دارد که 
هنوز کامل نیست و به بهره برداری نرسیده است.«  
نصیری معتقد اســت که زلزله 2مــوج دارد و از 
آن به عنوان مــوج اول و ثانویه )موج مخرب( یاد 
می شــود و همین موضوع، سبب تشخیص زلزله 
می شــود: »به این معنا که موج اول شناســایی 
می شود و در کمتر از یک دقیقه، موج ثانویه زلزله 
اتفاق می افتد. این را علم زلزله شناسی می گوید 

که در دنیا پذیرفته شده است.« 
به گفته رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران، در ایران ســامانه ای وجود 
ندارد که بتــوان از طریق موبایــل، وقوع زلزله را 
اطالع رســانی کرد. علی نصیری گفت: »البته به 
این سمت در حال حرکت هستیم، ولی هنوز به 
این مرحله نرســیده ایم. در واقع نیمی از سامانه 
تکمیل شده و نیم دیگر آن باقی مانده است. هر 
کشوری هم که به این سامانه دسترسی دارد نیز 
تنها از وقوع زلزله در کشور خود می تواند خبر دهد 
و امکان این که خبر از وقوع زلزله در شهر تهران 

بدهد، وجود ندارد.« 

 برای افزایش آگاهی شهروندان
»خیال شهروندان راحت باشد، چون خبر وقوع 
زلزله دروغ بود و به طور کلی چنین اخباری صحت 
ندارد. البته تهران مانند بسیاری از شهرهای دنیا، 
در خطر وقوع زلزله قرار دارد، ولی تقریبا نمی شود 
زمان آن را از قبل تشخیص داد.« رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بار دیگر 
به شهروندان اطمینان داد که جای نگرانی نیست. 
نصیری درباره این که چگونه شهروندان می توانند 
اخبار دقیقی از وقوع زلزله داشــته باشند، گفت: 
»اگر شهروندان قصد دارند مطلع شوند که زلزله 
آمده یا نه، می توانند به سایت مؤسسه ژئوفیزیک 
 دانشــگاه تهران مراجعه کنند. این مؤسســه در 
هر جایی از کشــور که زلزله اتفاق بیفتد، به طور 
لحظه ای مخابره کرده و آن را به طور رسمی ثبت 

می کند.« 
به گفته رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران، شهروندان در طول زندگی باید نسبت به 
حوادث طبیعی مانند زلزله آگاهی داشته باشند:  
»مثال زمانی که قصد دارند خانــه ای خریداری 
کنند، نسبت به باال بودن ایمنی آن مطمئن شوند. 
در خانه نیز وسایل سنگین خود را در طبقات باالی 

کمد قرار ندهند.« او ادامه داد: »اگر واقعا زلزله  رخ 
داد، شهروندان نباید با سرعت از خانه خارج شوند؛ 
زیرا زمان زلزله کوتاه بوده و بهتر است از قبل نقاط 
امن خانه را شناســایی کنند و هنگامی که زلزله 
تمام شــد، از جای خود خارج شوند. البته این ها 
توصیه همیشگی سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران اســت و ارتباطی هم به دیروز 

و امروز ندارد.« 
طبق قانون، مســئولیت سامانه هشــدار سریع 
زلزله، به  عهده مؤسسه ژئوفیزیک  دانشگاه تهران 
است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
فعالیت می کند. شــهرداری تهران و ســازمان 
مدیریت بحران نیز همکاری هــای الزم را با این 

مؤسسه انجام می دهد. 
علی نصیری در این رابطه گفت: »هم اکنون تالش 
می شود که بتوان در زمان وقوع زلزله، شریان های 
اصلی مانند گاز شــهری را قطع کــرد. ابتدا باید 
سامانه ها تکمیل شده و بعد شتاب نگار نصب شود 
که نیمی از آن نصب شــده و در نهایت سامانه ای 
باید تمام این فرایند را آنالیز کند. البته هم  اکنون 
هم شتاب نگارها کار می کند، ولی خطاهایی دارد 

که باید برطرف شود.« 

چگونه از زلزله باخبر شویم
 رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران: در دنیا هنوز سامانه ای وجود ندارد که بتواند وقوع زلزله را پیش بینی کند، اما باید

 در برابر این پدیده همواره آماده بود

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران پیشنهاد کرد

اجاره واگن برای رفع مشکل کمبود قطار مترو 
 معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران از 

حمل و نقل
پیگیری برای اجــاره واگن به منظور حل مشــکل 
کمبود قطارهای خطوط متروی شهر تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، حدود 3سال از ورود آخرین واگن ها به 
شبکه متروی تهران می گذرد؛ واگن هایی که قرارداد خریدشان در 
دوره چهارم مدیریت شهری منعقد شد و درنهایت در نیمه نخست 
ســال۱3۹8 وارد خطوط متروی تهران شــدند. وارد نشدن واگن 
جدید به خطوط مترو به منزله تعطیلی ساخت و تکمیل مترو نبوده 
و نیست؛ چراکه در این مدت ایستگاه های زیادی در خطوط ۶ و ۷ 

و دیگر خطوط افتتاح و نواقص بسیاری از خطوط رفع شده است؛ 
بازگشــایی LC قرارداد خرید ۶30واگن، پیگیری دریافت تأییدیه 
اســتانداردهای قطار ملی و پس از آن انعقاد خرید واگن های تولید 
داخل از اقداماتی ا ست که مدیریت شهری ششم در یک سال گذشته 

به جد پیگیر به سرانجام رسیدن آنهاست.
چندی پیش مســعود درستی، مدیرعامل پیشــین شرکت مترو و 
مدیرعامل فعلی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه اعالم کرد 
که در آبان ۱3۹8 و قبل از شیوع بیماری کرونا، یک میلیون و8۱2هزار 
و 2۱ نفر در روز با خطوط متروی تهران و حومه جابه جا می شدند، اما 
این آمار با کاهش چشمگیری در ایام کرونا روبه رو شد. امسال بعد 
از گذر از بحران کرونا در 22 آبان ، آمار سفر در متروی تهران و حومه 
به رقم یک میلیون و۵۱2 هزار مسافر رسید که نشان از نزدیک شدن 

آمار مسافران مترو به قبل از شیوع کرونا دارد.
باتوجه به آمار اعالمی یک میلیون و ۵۱2 هزار مسافری شبکه متروی 
تهران در آبان امسال، به نظر می رســد که خرید قطار راه حل اصلی 
تأمین قطار برای کوتاه مدت نیســت؛ چراکه ۱8مــاه پس از انعقاد 
قرارداد خرید واگن، نخستین واگن ها تحویل داده می شود که مونتاژ 

آن هم دوباره نیازمند زمان است.
در همین زمینه معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان  
اینکه افزایش واگن تنها راهکار مشــکل کمبود قطار است، افزود: 
درحال پیگیری برای واگن اجاره ای هستیم؛ چراکه ساخت و خرید 

واگن بیش از 2سال به طول خواهد انجامید.
جالل بهرامی تأکید کرد: باتوجــه به اینکه آمار مســافران مترو، 

روزبه روز در حال افزایش است و آمار به دوران پیش از شیوع کرونا 
نزدیک شده، ضمن اینکه تعداد ایســتگاه های فعال هم نسبت به 
گذشته بیشتر شده است، اجاره واگن راهگشا و پاسخگوی مسئله 
سرویس دهی بهتر خواهد بود تا زمانی که واگن های خریداری شده 

به ناوگان تزریق شوند.

 رفع مشکالت معلوالن 
نیازمند هم افزایی

۱2 تا ۱8آذر هفته ملي افراد داراي معلولیت با هدف درک و 
پذیرش افراد داراي معلولیت، افزایش آگاهي عمومي و تجلیل 
از دستاوردها و مشارکت هاي این قشر نام گذاري شده است. 
قشري که با وجود توانایي هایي بسیار، گاهي تنها به دلیل نبود 
امکانات مناسب شــهري در رفت وآمد، همیشه با مشکالت 

عدیده اي مواجه مي شوند.
 افراد داراي معلولیت حدود ۱۵-۱0درصد جامعه را تشکیل 
مي دهند. حال آنکــه این افراد فقط به توانبخشــي صرفاً با 
ماهیت کلینیکال و پزشکي نیاز ندارند بلکه نیازمند توانمندي 
و توانبخشــي با ماهیتي اجتماعي و انساني هستند. اعتقاد 
مدیریت شهري بر این اســت که گروه هاي خاص نیز حق 
برابري در بهره مندي از خدمات شهري دارند و براین اساس 
 مناسب سازي  200کیلومتر در این دوره از مدیریت شهري 
)تاکنون( و برگزاري برنامه هاي متنوع در مناطق22گانه با 

شعار »حال خوب« خود نشان از این موضوع دارد. 
در این گذر اما یکي از این مجموعه هایي که خدمات رساني 
به معلوالن را برعهده دارد، اداره کل سالمت شهرداري تهران 
است که طي سال هاي اخیر برخي اقدامات آنها باعث بهبود 
وضعیت زندگي افــراد داراي معلولیت و خانواده هاي داراي 

معلول شده است.
 این اداره برنامه ها و اقدامات روزانه و مناســبتي بســیاري 
براي افــراد داراي معلولیت در دســتور کار خــود دارد. اما 
2اقدام اداره کل ســالمت باعث شــده تا در کنار توجه به 
معلوالن، با مشــاوره و بهره مندي از نظرات کارشناســان 
حوزه معلولیــت قدم هاي محکم تر و رو به پیشــرفتي را در 
 آینده براي بهبــود وضعیت زندگي این قشــر برنامه ریزي

 کرد.
1  تشکیل شــوراي راهبردي و کارگروه دبیرخانه کانون 
معلوالن:  اداره کل سالمت شهرداري تهران بر آن شده است تا 
نسبت به تشکیل »شوراي راهبردي در سطح ستاد و کارگروه 
دبیرخانه کانون افــراد داراي معلولیت در مناطق 22گانه« 
با هدف بهره  گیــري از آرا، دیدگاه ها و اســتفاده از تجارب 
صاحب نظران و نخبگان علمي معلوالن به منظور بررســي و 
ساماندهي مشکالت افراد داراي معلولیت و ارائه خدمات به 
آنان اقدام کند که در سال جاري 2جلسه ستادي و 22جلسه 

منطقه اي برگزار شد.
2   اجراي طرح سالمتیار: تماس با سالمندان و افراد داراي 
معلولیت در محله، شناسایي و تشکیل گروه هایي براي رفع 
مسائل و نیازهاي آنان از طریق تماس تلفني، ارائه خدمات 
و اهداي بسته هاي حمایتي و بهداشــتي توسط خانه هاي 
سالمت محالت شهر تهران هم از دیگر برنامه هاي اداره کل 

سالمت شهرداري تهران است.
البته کاهش و رفع مشــکالت افراد داراي معلولیت نیازمند 
هم افزایي همــه  متولیان اســت و باید همه دســتگاه ها و 
مجموعه هاي متولي در راستاي فراهم سازي زیرساخت هاي 
شهري، رفاهي، خدمات درماني و سایر نیازهاي افراد داراي 

معلولیت تالش کنند.

 معاون شهردار تهران: سازمان ها در پاسخ
 به استعالم های شهرداری سریع تر عمل کنند

 اجرای مصوبات طبقه تشویقی 
در بافت فرسوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از اجرای بند۱۵ 
مصوبه کمیسیون ماده۵ درخصوص اعطای طبقات تشویقی 

در بافت فرسوده خبر داد.
حمیدرضا صارمی در گفت وگو با همشهری گفت: برابر این 
ماده قانونی که به تمامی مناطق 22گانه شهر تهران ابالغ شده 
است، در کوچه های عرض ۶متر به باال ساکنان بافت فرسوده 
با یک طبقه تشویقی می توانند 4طبقه بسازند. همچنین در 
کوچه های 8 تا ۱0 متر با یک طبقه تشــویقی ساکنان بافت 

فرسوده می توانند ساختمان را ۵طبقه بسازند.
معاون شــهردار تهران با بیان اینکه در کوچه های ۱0متر به 
باال ساکنان درصورت نوسازی تابع طرح تفصیلی شهر تهران 
هستند، ادامه داد: با توجه به اینکه این بند قانونی ابالغ شده 
است، امیدواریم شهرداران مناطق درباره معرفی و تبلیغ این 
بسته تشویقی به شهروندان به ویژه ســاکنان بافت فرسوده 

تالش کنند.
وی در ادامه با اشاره به کاهش زمان صدور پروانه ساخت در 
تهران گفت: در برخی از مناطق شهر تهران زمان صدور پروانه 

ساخت به کمتر از 2ماه رسیده است.
صارمی زاده با بیان اینکه هنوز در پرونده های بزرگ مقیاس 
زمان صدور پروانه ســاخت کاهش چشــمگیری نداشــته 
است، یادآوری کرد: دلیل این مشکل نیز این است که هنوز 
برخی از سازمان های متولی در این حوزه به درگاه یکپارچه 
صدور پروانه ساخت نپیوسته اند؛ به همین دلیل بسیاری از 

استعالم ها به صورت دستی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه در کنار مناطق 22گانه شهر تهران حدود 
3۱نهاد، سازمان و وزارتخانه مســئول این بخش هستند و 
در استعالم های شهرداری برای صدور پروانه باید مشارکت 
داشته باشند، تأکید کرد: این در حالی است که تنها برخی از 
این سازمان ها برخط شده اند و هنوز بخش قابل توجهی از این 

مجموعه ها به سامانه استعالم نپیوسته اند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه 
برابر قانون اگر نهادی تا 2هفته جواب اســتعالم شهرداری 
تهران را ندهد، ما می توانیم برای صدور پروانه ساخت اقدام 
کنیم، گفت: اما ما این کار را نمی کنیم به این دلیل که امکان 
بروز پیامدهایی وجود دارد که توجه به منافع شهر و شهروندان 

اقتضا می کند، منتظر بمانیم.
وی افزود: از تمام ســازمان های متولی در پاســخگویی به 
درخواست استعالم های شهرداری برای صدور پروانه ساخت 
درخواست داریم تا سریع و در زمان اندکی جواب دهند و از 
همه مهم تر اینکه در سامانه استعالم و صدور پروانه ساخت 

برخط باشند.

 سیدمحمد نقیب
 سرپرست معاونت امور فرهنگی و 

اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران
جام جهانی فوتبــال امروز بــه پدیده ای 
در حوزه تعامل فرهنگ ها تبدیل شده 
اســت. در همیــن راســتا نمایشــگاه 
عکــس کارتــون و کاریکاتــور جــام 
جهانــی بــا مشــارکت حــوزه هنــری در 
ایستگاه های امام خمینی)ره(، میدان 

انقالب و فردوسی دایر شده است.

 محمدامین ساالری پور
 شهردار منطقه 14

در منطقه بیش از 3هــزار توان یاب زندگی 
می کند و تالش مدیریت شهری دستیابی 
به شهری با الگوی اسالمی و مطلوب همه 
اقشــار اســت؛ بر ایــن  اســاس اســتفاده از 
دیــدگاه، نظریــات و توانمنــدی نخبــگان 
توان یــاب بــرای توســعه، آبادانــی و تأمیــن 
ســرانه های موردنیــاز شــهری و مطلــوب 
شهروندان، در دستور کار قرار گرفته است.

 محمد بنی حسن
 مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات 

اجتماعی شهرداری تهران
باتوجــه  بــه افزایــش هزینه هــای درمــان و 
معیشت معلوالن، کمک هزینه نگهداری 
و درمــان کارکنان معلول و همچنیــن افراد 
تحت تکفل آن ها 4۰۰درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش یافت. این مبلغ از 8۰۰هزار 
تومان تا یک میلیون و4۰۰هزار تومان تعیین 

شده که ماهانه  واریز می شود. 

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
منطقــه9 در واپســین روزهــای فصــل پاییز 
اقدام به برگزاری جشنواره پاییزی »ترش  و 
شیرین« کرده است. به گزارش همشهری 
این جشنواره 2۰آذر )روز یکشنبه( از ساعت 
9 تــا 17 در گذر پاییزی بوســتان شمشــیری 
برگزار می شــود. احیــای ســنت های اصیل 
ایــران اســالمی هــدف مهم ایــن جشــنواره 
است که عالوه بر مردم، مدیران شهری هم 

در آن حضور خواهند داشت.

20
آذرماه

آن طــور کــه شــهردار منطقــه8 اعــالم 
کــرده: »باتوجــه  بــه کاهــش دمــا و 
بــرودت هــوا و احتمــال بــروز یخ زدگــی 
حــدود 4۰۰کیســه نمک کریســتال در 
میان مســاجد نواحــی ســه گانه توزیع 
شده اســت.« به گفته فاطمه تنهایی  
13۰کیســه نمــک در ناحیــه یــک، 
11۰کیســه در ناحیه 2 و 16۰ کیسه هم 
در ناحیه 3توزیع و در دســترس عموم 

قرار گرفته است.

400
کیسه نمک

معــاون اجتماعــی و فرهنگی شــهردار 
منطقه2 با بیــان اینکــه 13زمین چمن 
مصنوعی در منطقه وجود دارد، عنوان 
کرد کــه ایــن زمین هــا باهــدف تقویت 
ســرانه های ورزشــی محالت، بهسازی 
و ســاماندهی می شــوند. به گفته اکرم 
رجــای هم اکنــون عملیــات بازســازی 
و احــداث زمیــن چمــن بــاغ  راه فــدک 
)74۰مترمربــع( و اطاعتــی جنوبــی 
)65۰مترمربع( در دستور کار قرار دارد.

13
زمین چمن

 بهره برداری
 از 2زمین فوتبال تا 22بهمن

ســخنگوی شــورای شــهر تهــران در طــرح 
چهارشنبه های فرهنگی روز گذشته به منطقه۱۶ 
رفت و در دیدارهای این طرح خبر بهره برداری از 
2زمین فوتبال این منطقه در 22بهمن رسانه ای 
شد. به گزارش همشهری، آسیب های اجتماعی و 
حضور معتادان متجاهر در بوستان ها به ویژه پارک 
میثاق موضوعی بود که در ایــن دیدار موردتوجه 
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران قرار 
گرفت و گفت که رسیدگی به وضعیت آسیب های 
اجتماعی در منطقه۱۶ اهمیــت دارد؛ لذا در این 
زمینه باید تمامی دستگاه های مربوط به موضوع 
ورود کنند. به گفته علیرضا نادعلی، شهرداری تهران 
در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی منطقه باید 
اقدامات کارشناسی شده ای انجام دهد. او در بازدید 
از گود آذری که یکی از قدیمی ترین گودهای تهران 
است، هم عنوان کرد: »بســیاری از شهروندان در 
این محله زندگی می کنند که اکثرا اتباع هستند. 
3۹۶پالک در این گود قرار دارد که مدیریت شهری 
منطقه در تالش است پالک های جایگزین را برای 
ساکنان این محله درنظر بگیرد.« نادعلی در ادامه 
به مناســبت هفته معلوالن به مدرســه معلوالن 
امام رضا)ع( رفت و در جریان روند عملکرد این مرکز 
آموزشــی قرار گرفت و با تعدادی از دانش آموزان 
گفت وگو کرد و در پایان هم چند دستگاه ویلچر از 
سوی مدیریت شهری تهران به این مرکز آموزشی 

اهدا شد. 

نقل قول خبر

عدد خبر

شهرسازی

 خبر

معصومه حیدري پارسا؛ روزنامه نگاریادداشت

نقاط امن در زمان حوادث طبیعی
 مهدی بابایــی، رئیس کمیتــه ایمنی 

و مدیریت بحران شورای شهر تهران
 هنگام وقوع بحران ها به محلی نقطه امن گفته 
می شود که قابلیت پذیرش جمعیت زیادی را 
در شرایط اضطراری داشته باشد. نقاط امن معموال با اماکنی که 
احتمال ایجاد خطر داشته باشند، فاصله دارد و معموال به عنوان 

نقطه قرارگیری اورژانس )EAP( نیز درنظر گرفته می شود.
 نقطه امن می تواند بخشی از یک ســاختمان یا مثال حیاط یک 
مدرســه باشــد که هیچ گونه ریزش آوار یا مخاطرات ثانویه آن 
را تهدید نمی کند، درحالی که فضاهــای امن تخلیه اضطراری، 
فضاهای باز یا مراکز تعیین شده سرپوشیده امن و مقاومی هستند 

که جهت استقرار شــهروندان از زمان وقوع بحران تا ۷2ساعت 
پس از آن، مشخص شــده اند. لذا یک نقطه امن می تواند یکی 
از فضاهای امن تخلیه اضطراری را نیز که از قبل مشخص شده 

است، شامل شود.
 بر این اساس،  شهروندان پس از رخداد بحرانی و دریافت اخبار 
صحیح از منابع موثق می توانند طبق نقشه های موجود به یکی از 
فضاهای امن اضطراری محله خود مراجعه کنند. این نقشه ها از 

سایت شهرداری تهران قابل دریافت هستند.
 از جمله کارکردهای پایگاه هــای چندمنظوره مدیریت بحران 
می توان به دپوی اقالم و تجهیزات اضطراری و ماشین آالت امداد 
و نجات و استقرار تیم های امدادی و… اشاره کرد. این پایگاه ها در 

حوادث گسترده مانند زلزله برای اسکان آسیب دیدگان درنظر 
گرفته نشده اند و صرفا در حوادث نقطه ای و تا زمان تدارک محل 
مناسب برای استقرار آسیب دیدگان حوادث به شکل محدود از 
آنها استفاده می شود. طبق برنامه ریزی های انجام شده، درصورت 
وقوع یک بحران گسترده مانند زلزله در سطح شهر تهران، پس 
از طی ۷2ساعت و درصورت تداوم شرایط اضطرار، جمعیت به 
مراکز اسکان اضطراری پیش بینی شده که عمدتا در بوستان ها 
قرار گرفته اند، هدایت خواهند شد. البته براساس قانون، اسکان 
اضطراری وظیفه جمعیت هالل احمر است، اما درصورت وقوع 
بحران در پایتخت، قطعا شهرداری تهران در این زمینه مشارکت 

فعال خواهد داشت.

5خط متروي تهران روی ریل رفع نواقص
 آخرین وضعیت تکمیل نواقص 5خط شبکه متروي پایتخت و برنامه عملیاتی هر خط، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش همشهری، 
با توجه به لزوم تکمیل ایستگاه های باقیمانده و همچنین رفع نواقص ایستگاه های درحال بهره برداری خطوط مترو، موضوع اصلی جلسه 
اخیر شورای هماهنگی معاونان و مدیران شرکت متروي تهران به این موارد اختصاص داشت. در این بین برای خط 3 که تکمیل هواکش های 
میان تونلی و پست های برق آن از اواخر تابستان امسال ســرعت بیشتری گرفته است، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی پایانه 
آزادگان مطرح شد. برای خط4 هم عالوه بر پروژه توسعه غربی آن، مقرر شــده تالش های الزم برای افتتاح ایستگاه موسوم به ایستگاه 
پروانه در این بخش تا پایان سال جاری انجام شود. در خط 6مسئله تمهیدات اجرایی و مالی جهت بهره برداری از 4ایستگاه در بخش میانی 
این خط به عنوان اولویت نخست بررسی شد و موضوع راه اندازی پست برق جنوبی خط 6نیز مورد بحث قرار گرفت. در خط 7 نیز راه اندازی 
3ورودی جدید در ایستگاه های هالل احمر، تربیت مدرس و مدافعان سالمت تا پایان سال جاری به همراه اخذ مجوز بهره برداری از چند 

آسانسور دیگر در ایستگاه های افتتاح شده قبلی مطرح  شد. 

مکث
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رئیس ســازمان خصوصی سازی  از 

خودرو
صدور مجوز واگذاری سهام شرکت 
پارس خودرو خبــر داد و گفت: به 
دلیل اصرار وزارت صنعت بر واگذاری پارس خودرو، 
مقرر شد تعهدات روشــنی در قبال واگذاری سهام 
خودروســازان تدوین شــود؛ بر همین مبنا در روز 
سه شنبه، تفاهمنامه ای در این زمینه، امضا شد. طبق 
این تفاهمنامه باید سهام تودلی ایران خودرو و سایپا 
تا پایان ســال جاری واگذار شــود؛ همچنین همه 
محصوالت این شرکت ها باید تا پایان سال از شمول 

قیمت گذاری خارج شود.
به گزارش همشهری، اسفند ســال قبل در جریان 
دیدار رئیس جمهوری از شــرکت های خودروساز، 
سید ابراهیم رئیســی در یک فرمان هشت ماده ای 
دستور داد سهام شــرکت های خودرو سازی  ظرف 
6ماه به بخش خصوصی واگذار شــود. تکیه اصلی 
بر واگذاری ایران خودرو و سایپا بود اما با وجود آنکه 
75روز از مهلت تعیین شــده می گذرد، هنوز امکان 
واگذاری سهام شرکت های خودرو ساز فراهم نشده 
است. استدالل سازمان خصوصی سازی  این است که 
ابتدا باید مشکل قیمت گذاری دستوری و واگذاری 
سهام شرکت های زیرمجموعه یا تودلی شرکت های 
خودرو سازی  حل شود تا امکان واگذاری سهام این 
شــرکت ها نیز فراهم شــود. در چنین شرایطی اما 
آنطور که خبرها نشــان می دهد وزارت صنعت در 
تالش اســت تا قبل از واگذاری سهام شرکت های 
ایران خودرو و سایپا، ســهام شرکت پارس خودروـ  
از زیرمجموعه های شرکت ســایپاـ  را واگذار کند؛ 
موضوعی که به نظر می رسد با تعیین شرط و شروطی 
مورد موافقت ســازمان خصوصی ســازی  نیز قرار 
گرفته است. با این حال در مورد واگذاری سهام این 

شرکت باید هیأت مدیره ســایپا به عنوان سهامدار 
عمده تصمیم بگیرد که البته صندلی های اصلی در 

هیأت مدیره سایپا نیز در اختیار دولت است.

واگذاریپارسخودرو
آن طــور کــه وزیــر صنعــت و رئیس ســازمان 
خصوصی سازی  خبر داده اند جلسات مختلفی برای 
واگذاری سهام شــرکت های خودرو سازی  تشکیل 
شــده و بعد از برگزاری این نشســت ها طرفین بر 
واگذاری سهام پارس خودرو با تعیین شرط و شروطی 
به توافق رســیده اند. رضا فاطمی امین روز گذشته 
در همین باره گفت:  با هماهنگی  انجام شده، مجوز 
واگذاری  سهام یکی از خودروسازها صادر شده که 
به زودی به مزایده گذاشته خواهد شد. رئیس سازمان 
خصوصی سازی  نیز در توضیحات تکمیلی در این باره 
گفت: مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو صادر شده 
اما به دلیل اینکه پارس خودرو مستقیم سهام متعلق 
به دولت محسوب نمی شود، هیأت مدیره و مجمع 
شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزشگذاری آن 

تصمیم می گیرد.

حسین قربان زاده توضیح داد: وزارت صنعت تقاضای 
صدور مجوز واگذاري سهام شرکت پارس خودرو از 
زیرمجموعه های شرکت ســایپا را ارائه داده بود که 
این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار 
گرفت و تأکید شد در موضوع واگذاری شرکت های 
ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو 
شرکت و خروج دولت از آنهاست که مقدمه الزم آن، 
حذف قیمت گذاری دستوری محصوالتشان است. او 
افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت، در گام اول باید 
سهام تودلی و چرخه ای این دو شرکت واگذار شود تا 

قفل سهامداری آنها باز شود.
قربانزاده تأکید کرد: پیرو اصــرار وزارت صنعت بر 
واگذاری پارس خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در 
قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز 
سه شنبه، تفاهمنامه ای بین سازمان خصوصی سازی ، 
سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع 

حمل ونقل وزارت صمت امضا شد.
رئیس سازمان خصوصی ســازی  ادامه داد: مطابق 
این تفاهمنامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه 
صنعتی صنعت خــودرو با افق ده ســاله به صورت 
رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت 
از چشــم انداز این صنعــت و قابل پیش بینی بودن 
متغیرهای آن مطمئن شــوند و تمــام محصوالت 
ایران خــودرو و ســایپا تا پایان ســال از شــمول 
قیمت گذاری دســتوری، خارج شــوند؛ همچنین 
واگذاری سهام تودلی این دو شــرکت تا پایان سال 

به سرانجام برسد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که 
وزارت صنعت به  صورت مکتوب ارائه کرده، سازمان 
خصوصی ســازی  مجوز واگذاری پارس خودرو- از 
زیرمجموعه های شرکت سایپا- را صادر کرده است.

جزئیاتشروطتعیینشده
طبق تفاهمنامه ای که بین وزارت صنعت، سازمان 
خصوصی سازی  و سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران امضا شده قرار است تا پایان سال، سهام تودلی یا 
چرخه ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود؛ در غیر این 
صورت از ابتدای سال١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی 
از این سهام، در مجامع این شرکت ها سلب خواهد 
شد. همچنین تا پایان امسال باید تمام محصوالت 
ایران خودرو و سایپا از شــمول قیمت گذاری خارج 
شود و وزارت صنعت موظف است تا پایان همین ماه، 

سازوکار اجرایی آن را ارائه کند.
همچنین طبق توافق انجام شــده، دولت باید منابع 
مالی تکلیفی را قبل از اجرای تکالیف، به حســاب 
خودروسازان واریز کند. به بیان دیگر تکالیف عرضه 
و فروش محصول، خارج از قواعد بازار که به کاهش 
درآمد یا افزایش هزینه  شــرکت های خودرو سازی  
منجر می شــود، منوط به جبران منابــع آن قبل از 

اجرای تکالیف است.
وزارت صنعت همچنین مکلف شده سند استراتژی 
صنعتی ده ســاله صنعت خودرو ســازی  را تا پایان 
بهمن ماه امسال، تهیه و به سازمان خصوصی سازی  
ارائه کند. وزارت صنعت در این ســند باید مسائلی 
ازجمله بهبود فضای تولید و کســب وکار و ارتقای 
ســطح رقابت پذیــری و پیش بینی پذیری صنعت 
خودرو را مد نظر قــرار دهد. این ســند همچنین 
باید شــرایطی را فراهم کند کــه مداخله دولت در 
شــرکت های خودرو ســازی  را که فضای ناعادالنه 
برای آنها ایجاد می کند، از بیــن ببرد؛ به  طوری که 
برای همه فعــاالن صنعت خودرو، حضــور در این 
صنعت، کامال شــفاف و قابل پیش بینی باشد. این 

سند همچنین باید به اطالع عموم مردم نیز برسد.

 آغاز خصوصی سازی در جاده مخصوص
با فروش پارس خودرو

به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی،  مجوز واگذاری سهام شرکت پارس خودرو، صادر شده است

مرکز پژوهش های مجلس از 7مسیر انحرافی پرده برداری کرد

دست اندازهای مناطق ویژه در سرمایه گذاری و اشتغال
مرکز پژوهش های مجلس با ارزیابی بیش از 8٠منطقه 

تجارت
ویژه اقتصادی از 7مسیر انحرافی در شکست این مناطق 
پرده برداری و اعالم کرد: از ســال ١375تا حاال طرح 
تاسیس 8٠منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده که فقط 
3٠منطقه از میان آنها فعال است درحالی که براساس لوایح و طرح های 
ارائه شده از مجلس و دولت قرار است 9٠منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم 
ایجاد شود. به گزارش همشهری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با شعار 
افزایش سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات در حالی آغاز 
شده که به دلیل امتیازات و مشوق های گمرکی و مالی انتظار می رفت که 
باعث تحرک در اقتصاد منطقه ای و ایجاد اشــتغال شود، اما آمارهای 
رسمی از شکست در این مناطق خبر می دهد. به گونه ای که هرچند تراز 
تجاری مجموع مناطــق ویژه اقتصادی در فاصله ســال های ١39٢تا 
١393مثبت 9١میلیارد دالر اعالم شــده اما بدون احتساب عملکرد 
مناطق ویژه انرژی شامل انرژی پارس، پتروشیمی بندر امام و الوان که به 
صادرات و واردات مشتقات نفتی و میعانات گازی اقدام می کنند، تراز 
تجاری این مناطق منفی بوده است. تا جایی که در سال ١399صادرات 
از مناطق ویژه اقتصادی فعال 9میلیارد و 38میلیون دالر بوده که بدون 
احتســاب مناطق انرژی ســه گانه، میــزان صادرات ایــن مناطق به 
١٠79میلیون دالر می رسد درحالی که در همان سال ١658میلیون دالر 

واردات صورت گرفته که بیانگر تراز تجاری منفی 579دالری است.

نبضسرمایهگذاری
بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: حجم سرمایه گذاری در مناطق ویژه 
اقتصادی در فاصله ســال های ١39٢تا ١399به طور متوسط ساالنه 
معادل ٤65میلیون دالر بوده که 6٠درصد ســهم مناطق ویژه انرژی 
بوده است. افزون بر این میانگین سرمایه گذاری داخلی به صورت ریالی 
در این مناطق معادل ١3.3هزار میلیارد تومان و به صورت ارزی معادل 
٤میلیارد دالر بوده که 55درصد آن به 3منطقه ویژه الوان، بندر امام و 

پارس اختصاص داشته است.

خبریازسرمایهخارجینیست؟
این گزارش نشان می دهد بخش عمده ای از توسعه و رونق مناطق ویژه 
اقتصادی فعال، ناشی از ســرمایه گذاری ها و منابع داخلی است و این 
مناطق در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده اند. این در حالی است 
که یکی از اهداف اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جذب سرمایه های 
خارجی و اســتفاده از منابع مالی خارجی برای توسعه و انتقال فناوری 
بوده است. براساس آمارهای رسمی، حجم کل سرمایه گذاری خارجی 
واقعی در کل کشور در فاصله سال های ١39١تا ١399به ٢6میلیارد و 
١٢6میلیون دالر رسیده که ســهم مناطق ویژه اقتصادی ٤میلیارد و 

65٠میلیون دالر بوده است.

چراشغلکافیایجادنشد؟
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال ١399 
از اشــتغال ١٤5هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی ایران خبر می دهد 
که ١٠3هزار نفــر در بخش تولید، ٢5هزار نفــر به صورت پیمانکاری، 
١١هزار نفر در واحد های خدماتی، 6هزار نفر در ســازمان های متولی 
اداره این مناطق و 68١نفر هم در واحدهای بازرگانی اشــتغال دارند. 
به عبارت دیگر، این گزارش می افزاید: به صورت میانگین در هر منطقه 
ویژه اقتصادی فعال ١8واحد تولیدی فعالیت دارد که مجموع شاغالن 

در این واحدهای تولیدی ١٠3هزار نفر برآورد شده است.
طبق این گزارش 8٠درصد از نیروهای شــاغل در واحدهای تولیدی و 
65درصد از کل اشتغال این مناطق سهم مناطق انرژی الوان، بندر امام 
و پارس اســت. مرکز پژوهش های مجلس می گوید: متأسفانه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی فاقد برنامه های هدف گذاری شده مشخص ازسوی 

قانونگذار است و عماًل هر نوع و هر میزان دستاوردی می تواند به عنوان 
شــاخص عملکردی مورد توجه قرار گیرد بدون آنکه مشخص شود آیا 
ایجاد مثال هزارشغل یا صادرات ٢٠٠میلیون دالری در یک منطقه در 
طول برنامه های توسعه اقتصادی در مقایسه با اهداف ایجاد منطقه، یک 

دستاورد مطلوب بوده است یا خیر؟ 
بازوی تحقیقاتی مجلس با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نتیجه می گیرد: مناطق ویژه اقتصادی فعال به دلیل وســعت محدود، 
اســتقرار گمرک ایران در مبادی مناطق، عدم حضــور محدوده های 
مسکونی در منطقه، ممنوعیت خرده فروشی و عدم معافیت واردات کاالی 
همراه مسافر، تعیین حوزه فعالیت تخصصی برای اغلب مناطق، تعیین 
سازمان متولی مرتبط و نســبتاً توانمند و عدم وابستگی درآمد مناطق 
به واردات، از معضالت کمتری نســبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی 
برخوردار بوده و در برخی از شاخص ها نیز دارای عملکرد بهتری هستند.

7 عامل انحراف از اهداف
مرکزپژوهشهایمجلستأکیدداردادامهفعالیتوگسترش50منطقهویژهاقتصادیغیرفعالنیازمندبازنگریاستزیرا7عامل

باعثشکستوانحرافدراینمناطقویژهشدهاستکهعبارتنداز:
تکیهبرجنبههایتوسعهمنطقهایواولویتهایمحلیدرفرایندتصویبمناطق.

ناآشناییتصمیمگیرانباسایرابزارهایقانونیتوسعهوظرفیتهایمنطقه
عدمپذیرشمسئولیتسازمانمنطقهتوسطبخشهایخصوصیودولتی
ناتوانیوضعفسازمانهایمتولیمناطقویژهاقتصادیغیرفعالوراکد

همکارینکردنبخشهایدولتیبهویژهدرتأمینزیرساختهایموردنیاز
نبودصرفهاقتصادیراهاندازیوفعالیتدرمنطقهویژهاقتصادیراکد

مکانیابینامناسبودورافتادگیاززیرساختهاوصنایعوابستهبهآن
نهادتحقیقاتیوابستهبهمجلسفاشمیسازد:گسترشبیرویهمعافیتهایتجاریازطریقمناطقویژهوآزاد،اعمالمقررات
عمومیکشوررابامشکلمواجهخواهدکردودرصورتیکهسیاســتتجاریکشوردرتضادباگسترشکمیوجغرافیاییمناطق

اقتصادیآزادیاویژهباشد،باعثبروزحاکمیتدوگانهدرنظامتجاریکشورمیشود.

مکث

طبــق تفاهــم انجام شــده بیــن وزارت 
صنعــت و ســازمان خصوصی ســازی  
باید سهام تودلی ایران خودرو و سایپا 
تــا پایــان ســال جاری واگــذار و همــه 
محصوالت این شرکت ها تا پایان سال 

از شمول قیمت گذاری خارج شود

رمزگشایی از برنامه های وزیر جدید
رؤیایجهشراهومسکن

محققمیشود؟
مهرداد بذر پاش با ١87رأی موافق، از مجموع ٢63نماینده حاضر 
در صحن مجلس به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی انتخاب شد

وزیر جدید راه و شهرسازی، رأی اعتماد مجلس را گرفت و قرار 
است حوزه های راه و شهرسازی از اینجا به بعد با برنامه پیشران 
مهرداد بذرپاش برای حرکت جهش وار، اداره شود. آیا او که در 
دیوان محاســبات خدمت کرده و با زیر و بم بودجه آشنا شده 
است، می تواند با شیوه های جدید تأمین مالی، گره از ابرچالش 

وزارت راه و شهرسازی بگشاید؟
به گزارش همشــهری، نمایندگان مجلس بــا انتصاب مهرداد 
بذرپاش در پست وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. بذرپاش 
در حالی پا به برج دادمان می گذارد که نهضت ملی مســکن با 
چالش مواجه است، توســعه ریلی نیازمند سرمایه گذاری های 
کالن است و صنعت هوایی نیز زیر فشــار تحریم و محدودیت 
اوضاع خوبی ندارد. بذرپاش در جلســه رأی اعتماد مجلس، با 
اشاره به اینکه 5صنعت مرتبط به وزارت راه و شهرسازی دچار 
فرسودگی اســت، بحران اصلی را روش های تأمین مالی برای 

پروژه ها عنوان کرد.

برنامهپیشرانبرایحرکتجهشوار
سکاند ار جدید وزارت راه و شهرسازی، در نشست علنی دیروز 
مجلس بــا ١87رأی موافق، 6٤رأی مخالــف، 7رأی ممتنع و 
5رأی باطله از مجموع ٢63نماینــده حاضر در صحن، تصدی 
این وزارتخانه را برعهده گرفت. او در جریان تشریح برنامه های 
خود برای جلب اعتماد نمایندگان مجلس، از برنامه های پیشران 
برای پیشرفت و حرکت جهش وار صحبت کرد که تا چند سال 
آینده کشور را به نقاط عالی می رساند. البته برنامه وزیر جدید راه 
و شهرسازی به صورت تفصیلی منتشر نشده؛ اما طبق اظهارات 
بذرپاش، نمایندگان مجلس به خصوص در کمیسیون عمران در 
جریان آن قرار گرفته اند. او می گویــد: »5صنعت اصلی وزارت 
راه و شهرسازی یعنی صنایع ریلی، هوایی، دریایی، ساختمان 
و حمل ونقل با چالش فرســودگی روبه رو بوده« و در مقایسه با 
سایر کشورها توسعه نیافته اند. از اظهارات بذرپاش چنین به نظر 
می رســد که او می خواهد در این 5صنعت از طریق شیوه های 
جدید تأمین مالی، استفاده از فناوری، استفاده از ظرفیت واردات 
و تسریع در پروژه های ترانزیتی به رفع مشکالت بپردازد. نکته 
جالب در اظهارات بذرپاش این اســت که او می گوید به گزاره 
»صنعت یعنی بازار، قیمت تمام شــده، نرخ فروش، فناوری و 
انتقال فناوری« معتقد است و از قضا بخش قابل توجهی از مسائل 
موجود حوزه راه و شهرسازی ناشی از همین گزاره است که به 
اقتصاد کالن گره خورده و بر همین اســاس؛ مادامی که فضای 
اقتصاد کالن بسامان نشود، بســیاری از این چالش ها و مسائل 
نظیر تورم مسکن، افزایش هزینه ساخت و... عالج پذیر نیست. 
با این حساب، وزن مسائل و چالش هایی که رفع آنها، مستلزم 
اجرای این برنامه پیشران محسوب می شود، به حدی است که 
نمی توان صرفاً به واســطه ارائه چنین برنامه ای به گشایش در 
حوزه های راه و شهرســازی امیدوار بود؛ اما از آنجا  که بذرپاش 
٢.5ســال پیش از همین مجلس رأی اعتماد ریاســت دیوان 
محاسبات را گرفته و خود را فرزند این مجلس می داند و مجلس 
نیز به عنوان متولی اصلی قانون جهش تولید مســکن، تمام قد 
پشت نهضت خانه سازی ایستاده است، می توان امید داشت که 
به مدد مساعدت مجلس، رفع بخشــی از مسائل این وزارتخانه 

تسهیل شود.

نهضتخانهسازیازنگاهجدید
از وقتی مجلس قانون جهش تولید مســکن را تصویب کرد و 
دولت سیزدهم نیز بنا به تعهد انتخاباتی، نهضت ملی مسکن را 
برای احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی با حذف قیمت 
زمین و پرداخت تسهیالت کالن بانکی در دستور کار قرار داد، 
همواره متولیان نهضت خانه سازی سعی در کوچک نشان دادن 
بار هزینه ای این نهضت داشتند و گاهی نرخ اعالمي از سوی آنها 
برای هزینه ساخت یک مترمربع زیربنای مسکن دولتی نسبت 
به نرخ های اعالمی انبوه سازان و سازندگان بخش خصوصی، از 
نصف هم کمتر بود. بذرپاش اما، در جلسه رأی اعتماد مجلس 
حساب کتاب نهضت خانه ســازی را رو کرد و از سختی راه خبر 
داد. این رفتار او، بی شباهت به شــجاعت رستم قاسمی، وزیر 
مستعفی وزارت راه و شهرســازی در آخرین روزهای وزارتش 
نبود که بی پرده در مورد وخامت اوضــاع در ناوگان جاده ای و 
صنعت ریلی، هوایی و فرودگاهی سخن می گفت با این تفاوت 
که قاسمی در پایان بود و بذرپاش در آغاز. اصلی ترین محاسبه ای 
که بذرپاش در مورد نهضت خانه سازی ارائه داد و البته همچنان 
کمتر از نرخ های واقعی است، مقایسه منابع موردنیاز ٤میلیون 
واحد مسکونی با کل بودجه دولت بود. وزیر راه و شهرسازی با 
طرح این پرسش که آیا باید برای نهضت ملی مسکن نیز مانند 
مسکن مهر ردیف بودجه ای تعریف کرد؟ گفت: ٤ میلیون مسکن 
با متراژ ١٠٠ متر برای هر واحد، معادل ٤٠٠ میلیون مترمربع 
مسکن است که برای ساخت آن متری 7 میلیون تومان نیاز مالی 
داریم که به قیمت امروز ٢8٠٠هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ 
درحالی که بودجه دولت در سال جاری ١5٠٠هزار میلیارد تومان 
است و ما فقط برای ساخت مسکن ٢ برابر بودجه کل کشور در 
سال ١٤٠١ پول نیاز داریم. به این ماجرا باید تعهد دولت برای 

تکمیل ٢٤٠هزار واحد مسکن مهر نیز به آن اضافه شود.

دورنمایوزارتبذرپاش
کیفیت برنامه های وزیر جدید راه و شهرسازی و میزان موفقیت 
او در شیوه های جدید تأمین مالی حوزه های تحت امر، می تواند 
درصد توفیق در رفع چالش های جاده ای، ریلی، هوایی، مسکنی 
و ترانزیتی را تغییر دهد؛ اما این همه ماجرا نیست. کاهش تورم 
مسکن از وعده های بذرپاش است که بخشی از آن با تسهیل و 
تسریع ساخت مسکن دولتی برای متقاضیان این واحدها محقق 
می شود اما مادامی که درد تورم اقتصاد درمان نشود، همانگونه 
که عرضه 6٠تن سکه طال در سال 97نتوانست از ١7برابر شدن 
قیمت جلوگیری کند، ساخت مسکن ارزان نیز قدرت ساماندهی 
بازار سرمایه ای مســکن را نخواهد داشــت. در بحث صنعت 
حمل ونقل نیز، گرچه استفاده از ظرفیت های واردات به صورت 
مقطعی کارساز اســت؛ اما درنهایت ابزار قیمت، تعیین کننده 
سرنوشــت خواهد بود و صرفاً با تغییر نگاه و رویکرد نمی توان 
اثرات درد کهنه اقتصاد بر حوزه های مختلف را محو کرد. درد از 

هر طرف که خوانده شود، درد است.

آریبهمزدمنطقهای
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در 
شــورای عالی کار می گویــد: نمایندگان 
کارگری با اجــرای مــاده٤١ قانون کار 
مخالف نیســتند و اگر در هر منطقه ای 
از کشور، سبد معیشت محاســبه و عدد معیشت در پرداخت 
دستمزد درنظر گرفته شــود، هیچ مخالفتی با مزد منطقه ای 

ندارند.
براساس ماده٤١ قانون کار »شورای عالی کار همه ساله موظف 
است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا 
صنایع مختلف با توجه به ٢معیار ذیل تعیین کند؛ اول، حداقل 
مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی 
اعالم می شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی 
و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه 
قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد 
متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تأمین کند.« 
ساالنه چندین جلسه کمیته مزد و شورای عالی کار با بحث های 
تکراری بر ســر همین یک ماده و ٢تبصره از قانون کار برگزار 
می شــود و آخراالمر نیز هیچ گاه مزد تعیین شــده با واقعیت 
مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف 
مزد و معیشــت کارگران به بیش از 6٠درصد نمی رسید. در 
این میان طرف کارفرمایی روی لفظ »تعیین مزد برای نقاط 
مختلف« تمرکز کرده و خواســتار اجرای آن است. استنباط 
کارفرمایان این است که با مزد منطقه ای در بسیاری از نقاط 
کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود غافل از اینکه مزد 
منطقه ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین 
معیشــت نیســت و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت 
نیروی کار را تأمین نمی کند، پس مزد منطقه ای نیز نمی تواند 

به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.

رفتوبرگشتقیمتهادربازارگوشت
در شرایطی که قیمت گوشت مرغ به کمتر از نرخ خرید تضمینی 
رسیده، قیمت گوشت قرمز همچنان در حال افزایش است. به 
گزارش همشهری، دولت هر کیلوگرم مرغ را به صورت تضمینی 
و به قیمت 63هزار تومان خریداری می کند درحالی که قیمت 
آن در بازار تا ٤7هزار تومان نیز افت کرده است. در این شرایط 
برای جلوگیری از ضرر مرغداران، همچنان خرید تضمینی این 
محصول با قیمت باالتر از بازار ادامــه دارد و حتی نرخ عوارض 
صادرات گوشــت مرغ نیز صفر تعیین شده اســت؛ اما در بازار 
گوشت قرمز که نرخ تضمینی هم برای آن تعیین نشده، قیمت ها 

وارد روند صعودی شده اند.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفته است: 
قیمت دام زنده کمی افزایش داشــته اما جهش قیمت گوشت 
قرمز در بازار ربطی بــه تولیدکننده ندارد و ایــن عوامل بازار 
هستند که قیمت ها را تعیین می کنند. به عقیده او نزدیک شدن 
به بازار شب یلدا و شــب عید نیز در این زمینه تأثیرگذار است. 
صدردادرس می گوید: با توجه بــه نرخ دام زنده حداکثر قیمت 
گوشت شقه گوسفندی بره نر ٢٠٠هزار تومان، میش ١٢٠هزار 
تومان و بز ١٠٠هزار تومان است؛ اما در بازار و حتی در میادین 
میوه و تره بار گرانفروشی می شود. در عین حال علی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، قاچاق دام نیز دلیل افزایش 
قیمت گوشت در بازار را خروج قانونی و غیرقانونی دام از کشور 
می داند و می گوید: هم اکنون قاچاق دام از کردستان به عراق در 
حال انجام است و همین امر در کنار صادرات قانونی، منجر به 
نوسانات قیمت در بازار شده است. صادرات دام به دبی، کویت و 

قطر و قاچاق دام نیز از پیرانشهر به عراق انجام می شود.
او با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام 9٠هزار تومان اســت، 
می افزاید: خروج دام از کشور و همچنین، مشکالت تردد ناشی 
از بارندگی های اخیر، باعث افزایش ١٠ تا ١٢هزار تومانی قیمت 

هر کیلوگرم گوشت نسبت به هفته قبل شده است.
به عقیده ملکی، اگر مســئوالن جلوی قاچاق و صادرات دام را 

نگیرند، التهابات قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.

زنانومصرفگاز
خبر: مجید چگینــی، مدیرعامل شــرکت 
ملی گاز ایران بــا اعالم مصــرف 65درصد تولید 
گاز کشــور در بخش خانگی و تجاری اعالم کرد: 
بخش قابل توجهی از انرژی در کشور در خانواده ها 
و به صورت غیربهینه مصرف می شــود. او افزود: از 
طرفی، زنان نقشــی محوری در عرصه مناسبات 
تربیتی خانواده به عنوان مهم ترین بســتر تحقق 
تحوالت فرهنگــی دارند. به همیــن دلیل، باید با 
تالش بســیار، از همه ظرفیت های موجود در این 
بخش برای اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی 

مصرف، به نحو احسن استفاده کنیم.

نقد: نقش زنان جامعه در فرهنگسازی الگوی 
مصرف در خانواده هــا انکارناپذیر اســت و آنها با 
ایفای مسئولیت سازنده خود می توانند به مدیریت 
مصرف انرژی در خانواده ها کمک کنند. مشروط به 
آنکه آموزش و ارتقای آگاهی آنها افزایش یابد. گرم 
نگه داشتن محیط خانه و اصالح الگوی مصرف گاز 
در بخش های پخت وپــز می تواند از طریق زنان به 
شکل مؤثری تغییر کند و در این مسیر دیگر اعضای 
خانواده  هم باید احساس مسئولیت کنند. به واقع 
با رویکرد زنان و مصرف بهینه گاز می توان بخشی 
از ناترازی انرژی به ویژه در بخش برق، آب و گاز را 
مدیریت کرد و زنان جامعه را باید سفیران اصالح 
الگوی مصرف انرژی برگزید و آنها را تشویق کرد. 
بپذیریم عبور از تنگنای گازی در زمستان سخت با 

توجه زنان به مصرف گاز ممکن خواهد بود.

چهره روز

بازار

 نقد خبر

مسکن

مجموع سرمایه گذاری خارجی واقعی در مناطق ویژه اقتصادی و کل کشور / میلیون دالر
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قیمت کتاب، دو برابر سال گذشته  
اگر شما هم جزو آن دســته از کتابخوانانی هستید که هر وقت به 
کتابفروشــی می روید، اضطراب قیمت پشت کتاب مثل بختک به 
جانتان می افتد، اما به هر حال کتاب مورد نظرتان را می خرید، باید 

بدانید که شما تنها نیستید. 
شــما و کتابخوانان دیگری که هنوز، با وجود افزایش هزینه های 
مختلف زندگی، کتاب مورد نظرتان را تهیه می کنید، باعث شده اید 
که وضعیت سفارش کتاب های عمومی قابل قبول باشد، چرخ بازار 
کتاب بچرخد و ناشران سر پا بمانند و خالصه عده ای که از این راه 
ارتزاق می کنند، کژدار و مریز به کارشان ادامه دهند. به گفته مدیر 
شرکت توزیع گسترش فرهنگ و مطالعات، با وجود باال رفتن قیمت 
پشت جلد، سفارش کتاب از سوی کتابفروشان در بخش کتاب های 

عمومی خوب است.
کاظم علمی، مدیر شرکت توزیع »گسترش فرهنگ و مطالعات« 
با اشاره به وضعیت کسب وکار فعاالن حوزه نشر طی روزهای اخیر 
به ایبنا گفت: در یک نگاه کلی می توان گفت که امروز قیمت کتاب 
دو برابر سال گذشته شــده و حدود 70تا 100درصد گران تر شده 
است، این موضوع موجب شده، تعداد کتاب های درخواستی از سوی 
کتابفروشان تا حدودی کاهش پیدا کند. به دنبال این موضوع اگرچه 
آمار از نظر رقمی باالتر رفته اما تعداد فروش کتاب کاهش پیدا کرده 

که علت اصلی آن گران شدن کتاب است.
 علمی این موضــوع را با توجه به وضعیت اقتصــادی موجود حائز 
اهمیت دانست و گفت: اگر بخواهم نسبت به سال گذشته مقایسه ای 
داشته باشم، 10تا 20درصد افت تعداد سفارش را شاهد هستیم. 
این  روزها کتابفروشان همانند گذشته سفارش کتاب می دهند، اما با 
توجه به اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده، در برخی موارد قیمت ها 
جوابگوی رشد ریالی نیســت؛ البته نباید فراموش کنیم که کتاب 
موجود در بازار هنوز به قیمت سال گذشته عرضه می شود و به تورم 

کنونی برنخورده است.

تأیید تغییرکاربری   2 سینما 
سخنگوی انجمن سینماداران ضمن تشــریح برنامه فعالیت های 
سالن های سینمایی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه)س(، 

از موافقت با تغییر کاربری 2 سالن سینما در پایتخت خبر داد.
محمدرضا صابری، سخنگوی انجمن سینماداران در گفت وگو با مهر 
 گفت: تمامی سینماهای کشور امروز پنجشنبه 17آذرماه از صبح تا 
ساعت17تعطیل خواهند بود و از این ساعت فعالیت آنها به حالت 

عادی بازمی گردد.
صابری همچنین با تأییــد خبرهای منتشرشــده درباره گزارش 
روزنامه همشهری در شنبه گذشته درمورد تغییر کاربری 2سینمای 
»پارس« و »مرکزی« واقع در میدان انقــالب تهران گفت: این دو 
سینما هم اکنون تعطیل هستند و مالکان آنها به تازگی مجوز تغییر 

کاربری آنها را دریافت کرده اند. 

خبرمیز خبر

مبلغ جوایز شــانزدهمین جشنواره 

سینما
 بین المللــی »ســینما حقیقت« در
4 بخــش افزایش یافــت. طبق نظر 
شــورای سیاســتگذاری، مبلغ جوایز شــانزدهمین 
جشنواره بین المللی »سینما حقیقت« در بخش های 
مسابقه ملی، شــهید آوینی، جایزه ویژه استعداد نو و 
جایزه ســرباز وطن )یادبود شهید ســردار حاج قاسم 
سلیمانی( افزایش یافت. با توجه به پیشنهاد نمایندگان 
انجمن صنفی تهیه کنندگان و کارگردانان ســینمای 
مستند در جلسه شورای سیاســتگذاری ) 2۸ مهرماه 
1401( مبنی بر افزایش مبلغ جوایز جشــنواره، این 
موضوع در شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره 
»سینما حقیقت«، مطرح و با حمایت دبیر و نظر اکثر 
اعضا با افزایش مبلغ جوایز موافقت شد؛ بنابراین مبلغ 
جوایز این دوره افزایش یافت. بر این اســاس به فیلم 

برگزیده ۵0 میلیون تومان اهدا خواهد شد.

جلسه مشترک مستندسازان و نمایندگان پروژه های 
بزرگ عمرانی در جشنواره سینما حقیقت

نخستین جلسه مشــترک مستندسازان و نمایندگان 
وزارتخانه ها برای عملی شــدن مصوبه مستندنگاری 
دولت در شــانزدهمین جشنواره »ســینما حقیقت« 
برگزار می شود. طبق مصوبه هیأت دولت، دستگاه های 
اجرایی ملزم به مســتندنگاری حرفــه ای طرح های 

عمرانی پروژهای بزرگ شدند.
به  منظور پیگیری این طرح و فراهم شــدن شــرایط 
تعامل و همکاری بین وزارتخانه ها و مستندســازان، 
در مرکز گسترش، جلســات متعددی با حضور محمد 
حمیدی مقدم، مدیرعامــل و هیأت مدیره های قبلی و 
جدید انجمن های صنفی تهیه کنندگان و کارگردانان 
سینمای مستند برگزار شــد و یکی از مطالبات جدی 
هر دو صنف، اجرایی شــدن این مصوبه و ایجاد بستر 
مناسب برای تعامل سازمان سینمایی و مرکز گسترش 
بــا وزارتخانه ها بود تــا روند اجرایی شــدن این طرح 
تسهیل و تسریع شود. مشارکت مستندسازان )اعضای 
صنوف( در این طرح می تواند مستندنگاری را با کیفیت 
هنری پیوند بزند. از سویی دیگر آرشیو ملی را از وجه 
استنادی و مستندنگاری پروژه های عمرانی ملی غنی 
کرده، مزیتی بزرگ برای جامعه مستندسازان باشد و 

دغدغه های معیشتی این قشر را برطرف کند.
پیرو مطالبه صنوف و در جلساتی که در مرکز گسترش 
برگزار شــد، در شــانزدهمین جشــنواره بین المللی 

فیلم مســتند ایران »ســینما حقیقت«، نخســتین 
جلســه مســتقیم روابط  عمومی های وزارتخانه های 
نیرو، توانیر، نفت، راه و شهرســازی، شرکت ملی گاز 
 ایران، صنعت، معدن و تجارت و… با مستندســازان 

برگزار می شود.
در این جلسات که به منظور گفت وگوی مستقیم اعضای 
صنوف و کارفرمایان و صاحبان پروژه های بزرگ صنعتی 
و عمرانی فراهم شده، قرار است عالوه بر بحث و تبادل 
نظر درباره مشکالت مستندنگاری و موانع تحقق آن، 
شیوه اجرایی شــدن این طرح، ثبت قراردادها و ایجاد 

بســتر برای فعالیت مستندســازان در این طرح های 
عمرانی بررسی شود.

نمایش آثارمعتبرجشنواره های جهانی در سینما حقیقت
شیرین نادری از ارســال آثار متنوع در حوزه مستند از 
سوی کشورهای مختلف به شانزدهمین دوره جشنواره 

»سینما حقیقت« خبرداد. 
شــیرین نادری، مدیر امور بین الملل مرکز گســترش 
سینمای مستند و تجربی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره آخرین اخبار از بخش بین الملل شــانزدهمین 

دوره جشنواره »ســینما حقیقت« گفت: این دوره از 
جشنواره در ۵ بخش برگزار می شود که شامل ۳ بخش 
مسابقه کوتاه، نیمه بلند و بلند، نمایش های ویژه و پخش 

پرتره است.
وی درباره آثار ارائه شده از سوی کشورهای مختلف به 
این دوره از جشنواره »سینما حقیقت« توضیح داد: در 
این دوره آثاری از کشورهای مختلف مانند ترکیه، ژاپن، 
لهستان، روسیه، ایتالیا، آرژانتین، عمان و … ارائه شده 
که این آثار برگرفته از موضوع های روز جهانی است که 
شامل موضوع های اجتماعی، محیط زیست و پرتره های 
مختلف است. نادری در بخش دیگری از صحبت های 
خود به بخش نمایش های ویژه اشاره و بیان کرد: در این 
بخش قرار است آثاری به نمایش گذاشته شوند که 
در جشنواره های معتبر بین المللی که در سال های 
2021 و 2022 برگزار شده، حضور داشته و جوایز 
بین المللی به دست آورده اند. مدیر بین الملل مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان گفت: 
بی شک رقابت قابل توجهی میان آثار مستندسازان 
ایرانی و خارجی در بخش مســابقه وجود خواهد 

داشت که می تواند یکی از جذابیت های این دوره از 
جشنواره به شمار رود.  

۵۰ میلیون تومان برای بهترین فیلم
جوایز نقدی جشنواره سینما حقیقت افزایش یافت

جشنواره

تجلیل ازخنجی در انجمن فیلمبرداران 
داریوش خنجی، چارلی لیبرمن، فرد مورفی، ســم نیکولســون و 
استیون گلدبلت با دریافت جوایز انجمن فیلمبرداران آمریکا تجلیل 
می شوند. به گزارش هالیوود ریپورتر، انجمن فیلمبرداران آمریکا 
اسامی برندگان سی وهفتمین دوره خود را اعالم 
کرد. استیون گلدبلت امسال با دریافت جایزه 
یک عمر دستاورد هنری، داریوش خنجی با 
جایزه بین المللی کمر ایمیج، چارلی لیبرمن با 
جایزه پرزیدنت، فرد مورفی با جایزه یک عمر 
دستاورد در تلویزیون و سم نیکولسون با 
جایزه دستاورد تکنیکی کورتیس کالرک 
از موفق ترین فیلمبرداران عضو انجمن 

فیلمبرداران آمریکا بودند.
 داریوش خنجی که نامزدی اســکار را 
برای فیلم »اویتا« ســاخته آلن پارکر 
در سال1۹۹7 کســب کرد، فیلمبردار 
جدیدترین فیلم آلخاندرو ایناریتو به نام 
»باردو« است که برایش قورباغه نقره ای 
و فیپرشی جشنواره کمرایمیج امسال را 

به ارمغان آورد. 

 هنرمندان ضد نظام  امروز، 
قبال از رئیسی عفو گرفتند 

نشست پرسش و پاسخ دانشــجویی روز گذشته همزمان با روز 
دانشجو با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در دانشــگاه الزهرا برگزار شــد. به گزارش ایرنا،  وزیر 
فرهنگ با بیان اینکه عده ای معیشت هنرمندان را به بازی های 
سیاســی گره می زنند، توضیح داد: در 4ماهه اول امسال یعنی 
قبل محرم و صفر بیشــترین حجم برنامه های هنر را داشتیم، 
اما همزمان با اغتشاشات بسیاری از برنامه ها تعطیل شد. برخی 
هنرمندان را تهدید می کنند و با فحاشــی جلوی کارشــان را 
می گیرند؛ به همین خاطر بخش مهمی از اصحاب فرهنگ و هنر 
ما دچار مشکل معیشتی شده  اند. وی افزود: بهترین دوره ای که 
می شود همه مشکالت حوزه هنر را حل کرد همین دولت است؛ 
چون دولت متعهد به آزادی بیان و اهل گفت وگو با هنرمندان 
است. سال۹۸ دانشجویان و هنرمندان احکام قطعی در حال اجرا 
داشتند.   آیت اهلل رئیسی که رئیس قوه قضاییه بود، نامه ای نوشت 
و برای همه درخواست عفو کرد. هنرمندانی که امروز علیه نظام 
صحبت می کنند، بعضا عفوی های سال۹۸ هستند. آنها احکام 

زندان های 4ساله و 7ساله داشتند. 

تحریم حقیقت درست نیست
کارگردان مستند»آت اغالن« درباره رویکرد برخی مستندسازانی که تصمیم به تحریم جشنواره 
سینما حقیقت گرفته اند، گفت: مگر ما در سال چند مستند سیاسی داریم؟ آیا شرایط کنونی باید 
موجب شود تا مستندهایی که درباره معلولیت و موضوعاتی از این دست ساخته شده دیده نشود؟ 
هر زمان در جامعه ما اتفاقی رخ داد و سالن های تئاتر، سینما تعطیل نشد، ما می توانیم بگوییم که 
جامعه رو به رشدی داریم ولی تا زمانی که چنین اتفاقاتی را شاهدیم راهی به جلو نداریم. هادی 
شریعتی درباره جشنواره سینما حقیقت گفت: به عنوان فیلمسازی که از نخستین دوره جشنواره 
»سینما حقیقت« در آن حضور داشتم و در دوره هایی نیز بی مهری دیده ام باید بگویم نگاهم به 
این رویداد مثبت است. چون آنجا برای مستندسازان بوده و خانه آنها به شمار می آید. حال با هر 
سیاستی که می تواند در آنجا حاکم باشد و من هم منکر آن نیستم، اما آدم خانه خود را تحریم 

نمی کند، بلکه حضور پیدا کرده و درباره مشکالت حرف می زند.
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پسر جوانی که هنوز مهر آزادی اش از زندان 

دادسرا
خشک نشده بود، نقشــه سرقت کشید؛  او 
پسران 10تا 14ســاله را به بهانه پرسیدن 
آدرس به دام می انداخت و پس از زخمی کردن آنها با چاقو، 

 گوشی موبایل شان را سرقت می کرد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل پسری 10ساله به همراه 
پدر و مادرش راهی اداره پلیس تهران شــدند تا از سارقی 

خشن شکایت کنند.
این نوجوان در توضیح ماجرا گفت: به همراه اعضای خانواده ام 
به پارکی در نزدیکی خانه مان رفته بودیم. در آنجا سرگرم 
بازی با بچه های دیگر بــودم و زمانی که می خواســتم به 
سرویس بهداشتی بروم پســری جوان صدایم زد. وقتی به 
سمتش رفتم،  او برگه ای را نشانم داد و گفت می خواهد به 
این آدرس برود. به محض اینکه به او نزدیک شدم تا نگاهی 
به برگه بیندازم، ناگهان چاقویی از جیبش بیرون آورد و روی 
پهلوهایم قرار داد. من شوکه شده بودم اما با این حال سعی 
کردم خونسردی خودم را حفظ و در برابرش مقاومت کنم که 
او با چاقو خطی روی دستم انداخت و پس از قاپیدن گوشی 

موبایلم متواری شد.

مجرمسابقهدار
با این شکایت، تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران به دستور 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری ســارق را آغاز کردند و ظرف مدتی 
کوتاه با چند شکایت مشابه دیگر روبه رو شدند. شکایت هایی 
که نشان می داد سارق جوان به صورت سریالی از پسربچه ها 

سرقت و آنها را مجروح می کند.
بررســی ها حکایت از این داشــت که مالباخته ها همگی 
بین 10تا 14ســاله بودند و زمانی که برای تفریح به پارک 
رفته بودند به دام سارق خشن گرفتار شده اند. سارق برای 
آنکه آنها را بترســاند با چاقو دستشان را خط می انداخت و 
بعد گوشی شــان را می قاپید و فرار می کرد. کارآگاهان در 
نخســتین گام با کمک پســربچه ها به چهره نگاری متهم 

پرداختند و در بررسی  بانک اطالعات مجرمان سابقه دار، او 
را شناسایی کردند. وی یک مجرم سابقه دار بود که بارها به 

زندان رفته بود.
با این اطالعات، پاتوق های احتمالــی متهم زیرنظر گرفته 
شد تا اینکه مأموران چند روز قبل موفق شدند او را در یک 
عملیات غافلگیرانه دســتگیر و در بازرسی خانه او تعدادی 
گوشی ســرقتی کشــف کنند. متهم که چاره ای جز اقرار 
نمی دید، به سرقت های سریالی از پسربچه ها اعتراف کرد 
و به دستور بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

نقشههولناکسارقبرایسرقتازپسربچهها
سارق خشن طعمه هایش را با چاقو مجروح می کرد

قاتل بدنام آمریکا که به تحمل 200سال زندان محکوم شده است، راز قتل دیگری را فاش کرد

افشای راز 55ساله قاتل سریالی

طناب دار برگردن قاتل جوان موبایل فروش

55سال پیش دختر 23ساله ای به نام دایان کیوسیک که 

خارجی
به تازگی کارش را به عنوان مربی در یک مدرسه رقص 
کودکان در یکی از شهرهای ایالت تگزاس آمریکا آغاز 
کرده بود، زمانی که برای خرید کفش به یک مرکز خرید رفته بود، ناپدید 
شد. از همان زمان جست وجوی خانواده دایان و پلیس برای پیدا کردن او 
آغاز شد تا اینکه چند روز بعد جسد بی جان وی در یکی از محله های خلوت 
حاشیه شهر پیدا شد. پزشکان اعالم کردند که دایان از ناحیه سر و صورت 
به شدت مورد ضرب و شــتم قرار گرفته و قاتل پس از تجاوز، وی را خفه 
کرده و جسدش را همانجا رها کرده است. از آنجا که دختر جوان پیش از 
مرگ با قاتل درگیر شده بود، نمونه  دی ان ای قاتل در محل حادثه کشف 
شد اما این سرنخ تا دهه بعد هیچ کمکی به پیدا شدن قاتل نکرد. چرا که در 
آن زمان آزمایشات ژنتیک در آمریکا هنوز پیشرفتی نداشت و به همین 

دلیل پلیس هیچ ردی از قاتل دایان به دست نیاورد.

55سالبعد
بیش از 5دهه از این جنایت گذشته بود و خانواده دایان همچنان به دنبال 
جوابی برای قتل او بودند تا اینکه مدتی قبل، این پرونده راکد دوباره به 
جریان افتاد و دی ان ای قاتل که همچنان در آزمایشگاه جنایی پلیس 
نگهداری می شد برای انجام آزمایشات تخصصی در اختیار آزمایشگاه 
ژنتیک قرار گرفت. این بار بررسی ها نتیجه داد و معلوم شد که دی ان ای 
قاتل با یک دی ان ای ثبت شده در بانک اطالعاتی پلیس مطابقت دارد. 
این دی ان ای متعلق به یک قاتل سریالی مخوف بود. مردی به نام ریچارد 
کوتینگام که از ســال 1980به جرم قتل دست کم 11زن دستگیر و به 
تحمل 200سال زندان محکوم شده بود. به این ترتیب اسرار قتل دختر 
23ساله پس از 55سال فاش شد و وقتی مأموران به سراغ قاتل سریالی 
در زندان رفتند، او اعتراف کرد که عالوه بر 11زنی که قبال به قتل آنها 
اقرار کرده بود، دایان را هم به قتل رسانده است. پلیس می گوید، روزی 
که دایان ناپدید شد، مرد جنایتکار درحالی که خود را افسر پلیس معرفی 
کرده، نزد او رفته و با این ادعا که وی مرتکب سرقت شده و باید همراه 
او به اداره پلیس بیاید، دختر جوان را ســوار بر خودروی خود کرده و به 
محل جنایت برده است. او سپس به ضرب و شتم مقتول پرداخته و پس 

از تجاوز، وی را خفه و جسدش را همانجا رها کرده است.

ریچاردکوتینگامکیست؟
ریچارد کوتینگام که از سوی مطبوعات آمریکا »قاتل نیم تنه« نیز لقب 
گرفته است، مردی 76ساله است که از سوی دادگاه به تحمل 200سال 
حبس محکوم شده و باید تا پایان عمرش پشت میله های زندان بماند. 
او بین ســال های 1967تا 1980میالدی دست به قتل سریالی زنان و 
دختران خیابانی می زد. این مرد در ســال1980، دستگیر شد. در آن 
زمان مأموران پلیس در نیوجرســی با پرونده های متعددی درباره گم 
شدن زنان و دختران مخصوصا زنان خیابانی و روسپی روبه رو شدند و 
این در حالی بود که نیم تنه برخی از این افراد درحالی که در نقاط مختلف 
شهر دفن شده، پیدا شده بود. همه  چیز از این حکایت داشت که پلیس 
با یک قاتل سریالی مخوف روبه رو است؛ مردی که سراغ زنان و دختران 
خیابانی می رود، پس از کشاندن آنها به مکانی خلوت، این افراد را به قتل 
می رساند و سپس اجساد آنها را به دونیم تقسیم و هر قسمت را در محلی 

خلوت دفن می کند.
افزایش اجساد پیدا شده از سوی پلیس در آن زمان باعث ایجاد ترس و 
وحشتی عمیق در بین زنان و دختران شده بود و کارآگاهان در تالش 
بودند که با شناسایی سرنخی از قاتل سریالی او را دستگیر کنند. تا اینکه 
در یکی از شب های ســال1980 این اتفاق رخ داد و مأموران پلیس که 
در حال گشتزنی بودند، با شنیدن صدای جیغ یک زن متوجه درگیری 
او با یک مرد شدند و این مرد را دستگیر کردند. مأموران پلیس در جیب 
ریچارد دستبند، نوار برای بستن دهان و دســت قربانیان، یک تفنگ 

اسباب بازی، چاقو و موادمخدر یافتند و حدس زدند که وی همان قاتل 
سریالی است که در تعقیب او هستند. کارآگاهان در ادامه راهی خانه این 
مرد شدند و در بازرسی از آنجا به شواهد زیادی که با قربانیان مرتبط بود، 
دست یافتند؛ وسایلی چون گوشواره های قربانیان، دستبند و زیورآالت 
دخترانه و زنانه. مأموران پلیس مدارکی مربوط به حدود 20نفر در خانه 
این مرد پیدا کردند، اما قاتل ســریالی پس از دســتگیری و در جریان 

بازجویی ها، تنها به قتل 11نفر اعتراف کرد.
این مرد مدعی شد که نخستین قتل را در سن 21سالگی رقم زده است. 
مقتول زنی 29ساله به نام نانســی وگل بود که او پس از ضربه ای که بر 
ســرش وارد کرد، وی را بیهوش و ســپس خفه کرد. ریچارد گفت که 
تمامی اجساد قربانیان خود را پس از کشتن مثله می کرد. این مرد که 
پدر 3فرزند بود اعتراف کرد که پس از آشنایی با قربانیانش آنها را فریب 
داده و به محل های خلوت کشانده و سپس به آنجا تجاوز کرده و این افراد 
را به قتل می رساند. با اعترافات این قاتل مخوف، وی در دادگاه محاکمه 
و به تحمل 200سال زندان محکوم شد. او به زندان منتقل شد و در همه 
این سال ها پلیس در تالش بود تا شاید بتواند در تحقیق از او، راز دیگر 
جنایاتی را که مرتکب شده بود برمال کند. اتفاقی که چند روز پیش رخ 
داد و با افشای راز قتل دایان)دختر 23ساله( ریچارد در سن 76سالگی 
به قتل وی اعتراف کرد. این در حالی است که پلیس عقیده دارد که این 
قاتل بدنام بین 85تا 100زن و دختر را به قتل رسانده و شاید در آینده 

اسرار قتل  های دیگر او هم فاش شود.

سارق جوانی که در جریان سرقت 

پیگیری
خونیــن از موبایــل فروشــی در 
اسالمشهر فروشــنده را با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود2ســال پس از این جنایت 

قصاص و پرونده زندگی اش برای همیشه بسته شد.
به گزارش همشهری، این جنایت هشتم فروردین 
سال99 در خیابان کاشــانی اسالمشهر رقم خورد. 
محل جنایت، مغازه موبایل فروشــی جوانی به نام 
فرشاد - 27ساله- بود و وقتی مأموران پلیس راهی 
آنجا شدند در بررسی تصاویر دوربین  های مداربسته 
متوجه شدند که 2پسر جوان وارد مغازه شده و پس 
از اینکــه صاحب مغازه را با ضربات چاقو به شــدت 
مجروح کردند، 50گوشــی موبایل سرقت کرده و 
همراه همدست شان که بیرون از مغازه ایستاده بود 
گریختند. هرچند جوان موبایل فروش به بیمارستان 
منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات وارده جانش 
را از دســت داد. همزمان تحقیقــات پلیس برای 
دســتگیری عامالن جنایت آغاز شد و چند ساعت 

بعد آنها موفق شدند هر سه سارق را دستگیر کنند.
تصاویر دوربین  مداربسته موبایل فروشی که در آن 
جزئیات جنایت به خوبی مشخص بود در شبکه های 
اجتماعی منتشر شــد و بازتاب گسترده ای داشت. 

در این شرایط بود که این پرونده در وقت فوق العاده 
رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه محاکمه که در شعبه اول دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران به ریاســت قاضی باقری برگزار 
شــد، نماینده دادســتان اسالمشــهر در دفاع از 
کیفرخواســت گفت: متهم ردیف اول متولد1377 
و اتهام او مشــارکت در قتل عمدی، حمل ســالح 
سرد، سردستگی و تشکیل باند و مشارکت در سرقت 
مسلحانه است. متهم ردیف دوم متهم به مشارکت در 
تشکیل باند و مشارکت در سرقت مسلحانه و متهم 
ردیف ســوم، متهم به معاونت در سرقت مسلحانه 

است و تقاضای مجازات آنها را دارم.
در ادامه، اولیای دم مقتول نیز خواستار قصاص قاتل 
شدند و سپس متهم ردیف اول در جایگاه ایستاد و 
به شرح روز حادثه پرداخت. او گفت:  همه اتهامات را 
قبول دارم. من خصومتی با مقتول نداشتم و مدتی 
قبل نقشه سرقت از آنجا را کشیدیم. با دوستانم قرار 
گذاشــتیم صبح زود این کار را انجام دهیم که در 
خیابان ها کسی نباشد. زمانی که وارد مغازه مقتول 
شدیم وی کرکره را پایین داد و گفت به خاطر کرونا 
مجبور است که کرکره را پایین دهد. چون مغازه ها 

باید تعطیل باشند. ما در ادامه مشخصات گوشی ها 
را پرسیدیم و به متهم ردیف دوم اشاره کردم و به او 
فهماندم که منصرف شده ام؛ اما او گفت که صبر کن. 
متهم ردیف ســوم با من از طریق هندزفری ارتباط 
داشــت و می گفت هر کاری انجام می دهی دست 
خالی بیرون نیا. چاقویی را که همراه خود برده بودم 
برای این بود که اگر در خیابان کسی دنبال ما کرد 
چاقو را به او نشان دهم و بترسانم. اما وقتی صاحب 
مغازه کرکره را پاییــن داد و در داخل گیر کردیم با 
خود فکر کردم تا او را با چاقو تهدید کنم، در این فکر 
بودم که مقتول به مانیتور پشت سر من نگاه انداخت 
و دســت خود را به ســمت گاوصندوق برد. در آن 
لحظه نتوانستم درست فکر کنم و پیش خود گفتم 
االن شوکر یا گاز درمی آورد. به همین دلیل چاقو را 
پرت کردم که او گردن خود را گرفت و من داد زدم 
ما نمی خواهیم تو را بزنیم و از او خواستم روی زمین 
بنشــیند تا ما کار خود را انجام دهیم. اما مقتول به 
سمت کشو رفت و کشو را باز کرد. من در داخل کشو 
شوکر را دیدم. در آن لحظه کنترل خودم را از دست 
دادم. چشمانم را بستم و ضربه دوم را پرتاب کردم که 
خون همه جا را گرفت. همدستم گوشی ها را جمع 

کرد و فرار کردیم. انگیزه ما سرقت بود، نه قتل.

در ادامه این جلســه 2متهم دیگر نیز جزئیات این 
ســرقت خونین را بازگو کــرده و به دفــاع از خود 
پرداختند و در نهایت با پایــان دفاعیات متهمان و 
وکالی مدافع شان ختم دادرسی اعالم شد و هیأت 

قضایی برای تصمیم گیری وارد شور شدند.
قضات دادگاه در نهایت متهم ردیف اول را که عامل 
اصلی جنایت بود به قصاص و 2همدستش را نیز به 
تحمل حبس محکوم کردند. هرچند متهمان به این 
رأی اعتراض کردند اما مدتی بعد این رأی در شعبه 
29دیوان عالی کشــور مهر تأیید خورد و شمارش 

معکوس برای اجرای حکم آغاز شد.
با گذشت بیش از 2سال از این جنایت، صبح دیروز، 
قاتل جوان موبایل فروش در زنــدان پای چوبه دار 
رفت و با اجرای حکم قصاص پرونده زندگی او برای 

همیشه بسته شد.

سرنوشت عجیب دزد 24ساله
متهم24سالهاستوباوجوداینچندینباربهزندانافتاده؛درپروندهاشازاتهام
ضربوشتمگرفتهتازورگیریوسرقتبهچشممیخوردوخودشمیگویدکه

شکستعشقیباعثشدزندگیاشبهتباهیکشیدهشود.گفتوگوبااورابخوانید.

چراشکستعشقیباعثشدزندگیاتتباهشود؟
از زندگی من می توانید یک رمان بنویسید. من اهل خالف نبودم و فکر می کردم آینده درخشانی داشته باشم 
اما آنطور که رویاپردازی می کردم پیش نرفت و حاال تبدیل شدم به یک مجرم حرفه ای. می پرسید چرا شکست 

عشقی؟ چون عاشق یک دختری شدم که حاضر نشد با من ازدواج کند و بعد از او سرنوشت من هم تغییر کرد.
مگرچهاتفاقیافتاد؟

18ساله بودم که عاشق دختری شدم اما وقتی به خواستگاری اش رفتم جواب منفی شنیدم. من خیلی او را دوست 
داشتم اما فکر می کنم دوست داشتن ندا واقعی نبود. اسمش ندا بود و خانواده اش می گفتند من سن و سالی ندارم 
و نمی توانم دخترشان را خوشبخت کنم. ندا هم عاشق من نبود چون برای ازدواج با من پافشاری نکرد. به راحتی 
حرف خانواده اش را پذیرفت و حتی شنیدم که قرار است با پسر دوست پدرش که وضع مالی خیلی خوبی داشت 
و چند سال از من بزرگ تر بود ازدواج کند. به معنای واقعی شکستم و آتش کینه در دلم روشن شد. در پی انتقام 
بودم و می دانستم اگر انتقام نگیرم آرام نمی شوم. یک روز سر راهش سبز شدم و با تهدید به شدت او را کتک زدم به 
حدی که دست و پایش شکست و راهی بیمارستان شد. پس از این اتفاق بود که با شکایت ندا دختر موردعالقه ام 

افتادم زندان و در آنجا هرخالفی که فکرش را بکنید یاد گرفتم.
بعدازآزادیبهجایاینکهدرسعبرتبگیری،راهخالفراانتخابکردی؟

دیگر مسیر زندگی ام عوض شد. دوستانم شدند یک مشت خالفکار. از آنها شیوه و شگردهای دزدی را یاد گرفتم. 
بعد از آزادی از زندان هم به همراه آنها می رفتیم ســرقت. با آنها زورگیری می کردم تا اینکه دستگیر شدم و به 

زندان افتادم.
کیآزادشدی؟

2، 3 ماه قبل. به محض آزادی باز خالف را شروع کردم اما این بار دیگر با باند همکاری نکردم. تنهایی می رفتم 
سرقت.

چراتصمیمگرفتیتنهاییسرقتکنی؟
چون وقتی همدست داشته باشی سهم کمتری گیرت می آید. از سوی دیگر خالف را یاد گرفته بودم و شیوه و 

شگردها را می دانستم. چرا باید با کسی همدست می شدم و سهم کمتری به من می رسید.
اینشگردتازهراهمدرزندانیادگرفتی؟

در زندان یاد گرفتم تا پسربچه ها را شکار کنم. البته خودم هم وقتی کم سن و سال بودم به دام سارقی گرفتار شدم 
که تمام پول تو جیبی هایم را برد و من از این اتفاق خیلی ترسیده بودم. به همین دلیل طعمه هایم را در پارک ها 
انتخاب می کردم. پسربچه های 10تا 14ساله را. به بهانه آدرس به سمتشان می رفتم و با چاقو خطی روی دست یا 
صورتشان می انداختم تا وحشت به جانشان بیندازم. سپس گوشی و پول هایشان را سرقت کرده و فرار می کردم.

باگوشیهایسرقتیچهمیکردی؟
به مالخران می فروختم و پولش را هم خرج تفریح و خوشگذرانی می کردم.

فکرنمیکردیدستگیرشوی؟
راستش همیشه ماسک به صورت داشتم اما این اواخر فراموش می کردم ماسک بزنم و اصال حواسم نبود که از 
روی چهره نگاری شناسایی می شوم. چون خیالم راحت بود در پارک ها دوربینی وجود ندارد اما خب ماه همیشه 

پشت ابر نمی ماند، باالخره می دانستم روزی حقیقت آشکار و دستگیر خواهم شد.

مکث

بساطکردندستفروشاندرایستگاههایمترونیازمند
برخوردقانونیاست

تا همین چندی پیش دستفروشان به صورت سرپا در واگن های 
مترو تــردد می کردند و به دالیل انســانی می شــد از حضور و 
تجمع شان چشم پوشید اما اخیرا تعدادشان آنقدر زیادشده که 
به سادگی در راهروهای ایستگاه ها آن هم به صورت گسترده و 
عینی بساط کرده اند و انواع لباس و زیورآالت و... را به نظم روی 
زمین چیده اند آنچنان که انبوه جمعیت مسافری برای عبور از 
کنار بساط آنها باید صف تشکیل دهند و به آرامی حرکت کنند. 
مگر قرار بوده ایســتگاه های مترو به دستفروشــان اجاره داده 
شود؟ حقوق شهروندی آنها به جای خود ولی حقوق شهروندی 

مسافران چه می شود؟
علینژادازتهران

جادهکرجماهدشتنیازمندسرعتگیرهایاستاندارداست
 در جاده کرج به ماهدشت )سر زیبادشت( به علت سرعت باالی 
خودروها و نبود سرعت گیر و روشنایی کافی، اغلب تصادفاتی 
برای عابران پیاده به خصوص دانش آمــوزان، زنان و بعضا افراد 
توان یاب رخ می دهد و چه بسا منجر به فوت می شود. این جاده 
به خصوص در شب ها خطرناک تر می شود. کافی است برای رفع 
مشکل، نور آن تامین شده و سرعت گیرهای استاندارد در مسیر 

نصب شود.
توانیابتحتپوششبهزیستیازکرج

زمینرایگانبهمردمبدهند
برای رفع مشــکل مســکن و جلوگیری از تورم در این بخش 
قیمت زمین رایگان شــده و هر کس بتوانــد از مقدار زمینی 
متناسب با جمعیت خانواده اش برخوردار شود. در این صورت 
همه صاحبخانه شده و تورم مسکن شکست می خورد. سازوکار 
کارشناسی آن را نمی دانم ولی کارشناسان می توانند طرحی برای 

این موضوع بیابند که کاربردی و همه گیر باشد.
اوالدیازتهران

گرانیوکمفروشیشرکتهاینوشابهسازی
همزمان با گرانی فراگیر در قیمت هــای همه اجناس و کاالها، 
اغلب نوشــابه های قدیمی گازدار و معروف هم به کم فروشــی 
و گرانفروشــی روی آورده اند، به طوری کــه اغلب بطری های 
نوشابه های تولید شده به طور واضحی سرخالی هستند، ضمن 
اینکه قیمت شان به اندازه ای گران شده که دیگر وقت حذف آنها 
از خرید گاه گاه خانواده هاست. شاید عده ای بگویند بهتر، ولی 
مضرات برخی مواد خوردنی و نوشیدنی دلیل نمی شود که هیچ 

نظارتی بر نحوه تولید و قیمت آنها صورت نگیرد.
محمودبلیغیانازاصفهان

 
اسامیایستگاههایقطاردرزمانتوقفاعالمنمیشود

مدت هاست در زمان توقف قطار در ایستگاه، بلندگوی قطار نام 
ایستگاه را اعالم نمی کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد 
که انبوه مسافران ایستاده در قطار نمی توانند بیرون را ببینند تا از 
روی اسم ایستگاه ها تشخیص دهند که باید پیاده شوند. جدای  
از آن افرادی هم هستند که بدون عینک قادر به خواندن نیستند. 
سؤال پرسیدن مداوم از دیگران هم فقط ایجاد مزاحمت است. 
تقاضا می شود هرچه ســریع تر صدای گویای اعالم ایستگاه به 

قطارهای مترو بازگردد.
حسینزادهازتهران

سدگریندرنهاوندبرایکشاورزاننگرانکنندهاست
سد گرین چند سالی اســت که در حال ساخت است و هنوز به 
مرحله آبگیری نرسیده اســت. وعده های بسیاری درخصوص 
تخصیص حقابه به شهرستان از اول مطرح بوده است و همچنان 
عنوان می شود. قصد نداریم قضاوت کنیم اما تجربه سدسازی 
شهرهای دیگر پیش چشم مان است و به عنوان کشاورز نگران 
تامین آب زمین های کشاورزی هستیم. مسئوالن چه تعهدی در 
این خصوص به کشاورزان خواهند داد که بعد از تکمیل و آبگیری 

سد ما همچنان آب برای کشاورزی داشته باشیم.
سلگیازنهاوند

دستاویزهایاتوبوسهارابهمسافرانبرگردانید
تا مدتی قبل همه اتوبوس ها دستاویزهایی داشتند که مسافران 
می توانستند با کمک آنها حفظ تعادل کنند. متأسفانه بیش از یک 
سال است که هیچ اتوبوسی این دستاویزها را ندارد و مسافرانی 
که دستشان به میله های بلند اتوبوس نمی رسد، نمی توانند بدون 
دستاویز بایســتند. لطفا با جذب حامی مالی و نصب تبلیغات 
این دســتاویزها را به اتوبوس ها به خصوص در خطوط بی آر تی 

برگردانید.
قوامیازتهران

خیابانهایشهرکجهاننمایکرجروشناییکافیندارند
خیابان های شهرک جهان نمای کرج هنگام شب تاریک است و 
علت هم این است که برای صرفه جویی تنها یک یا دو چراغ را 
روشن می کنند که این اصال برای روشنایی خیابان ها و کوچه ها 
کافی نیســت. این موضوع باعث شــده که دزدی و کیف قاپی 
خصوصا از خانم هایی هنگام تاریکی هوا بسیار زیاد شود. اهالی 
این شهرک درخواست دارند که هرچه زودتر نسبت به حل این 

مشکل اقدام شود.
محمدیازکرج

قیمتهایپارکینگمنطقهیکمصوبهشورایشهرندارد
مدتی اســت پارکینگ های منطقه یک خالف آخرین مصوبه 
شورای شهر عمل کرده و قیمت های دلخواه خود را از مراجعان 
می گیرند. درحالی که تعرفه مصوب ساعتي 2هزار تومان است، 
ســاعتی 5هزار تومان می گیرند و بابت هر ســاعت اضافه هم 
10هزارتومان! روزهای تعطیل این رقم حتی تا 30هزارتومان 
هم می رســد و در اعتراض هم می گویند اجاره ما400میلیون 
تومان شده اســت. آیا مردم باید جور پیمانکار را بکشند؟ آیا به 
صرف اینکه پارکینگ در منطقه یک است باید هر قدر که دلشان 

می خواهد از مردم بگیرند و بگویند این پول ها رقمی نیست؟
قلیزادهازتهران

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

شهادتسربازمرزبانی
دردرگیریبااشرار

سرباز وظیفه ای که از نیروهای مرزبانی 
بود در جریان درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید. به گزارش 
همشهری، ســرباز وظیفه معین قدمیاری، از نیروهای هنگ 
مرزی زابل ظهر دیروز )چهارشنبه( هنگام حراست و پاسداری از 
مرزهای عزت و شرف ایران اسالمی در درگیری مسلحانه با اشرار 
در نقطه صفر مرزی به شهادت رسید. سردار محمد مالشاهی 
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ضمن اعالم این خبر در 
پیامی شهادت این شهید واالمقام را به خانواده و همرزمان شان 
تبریک و تسلیت گفتند. شهید معین قدمیاری مجرد و ساکن 

شهر مقدس مشهد بود.

دستگیریعامالنتوزیع
مشروباتالکلیمسمومدریاسوج

2نفر که با توزیع مشروبات الکلی مســموم در یاسوج موجب 
جان باختن 2نفر و مسمومیت دست کم 68نفر شده بودند توسط 

پلیس دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، از چند روز قبل افراد زیــادی با عالئم 
مسمومیت به مراکز درمانی یاسوج مراجعه کردند. بررسی های 
اولیه نشان می داد که آنها به دلیل مصرف مشروبات الکلی دچار 
مسمومیت حاد شده اند. شــرایط 2نفر از آنها به حدی بود که 
ساعتی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند و 
وضعیت سایر مسموم شدگان نیز چندان مناسب نبود و پزشکان 
مجبور شدند آنها را دیالیز کنند. در شرایطی که شمار افرادی 
که با عالئم مسمومیت به بیمارستان مراجعه می کردند هر روز 
بیشتر می شد پلیس تحقیقات خود برای شناسایی عامل توزیع 
مشروبات الکلی مسموم را آغاز کرد. هرچند افراد مسموم شده با 
یکدیگر ارتباطی نداشتند و در یک محل مسموم نشده بودند اما 
بررسی ها حاکی از آن بود که آنها مشروبات الکلی مسموم را از 
طریق 2مرد جوان تهیه کرده اند. درحالی که تعداد افراد مسموم 
شده به 68نفر رســیده بود مأموران موفق شدند که 2متهم را 
دســتگیر کنند. ســردار کیقباد مصطفایی، فرمانده انتظامی 
کهگیلویه و بویراحمد با اعالم خبر دســتگیری عامالن اصلی 
مسمومیت جوانان در یاســوج گفت: با اضافه شدن 8نفر دیگر 
در دوشنبه شب، تعداد افراد دچار مسمومیت با اتانول به 68نفر 
رسید که از این تعداد تاکنون 2نفر فوت شده اند و 3نفر در بخش 
مراقبت های ویژه تحت درمان هستند. به گفته وی 2متهم در 

بازداشت به سرمی برند و تحقیقات از آنان ادامه دارد.

جدالدخترشجاعباآزارگران
آنهاراناکامگذاشت

دختر جوان وقتی فهمید که سرنشینان پراید قصد ربودن او را 
دارند به جدال با آنها پرداخت و این درگیری باعث نجاتش شد. 

به گزارش همشهری، چند شــب قبل دختری جوان از محل 
کارش در غرب تهران خارج شــد تا به خانه اش برود. وی کنار 
خیابان منتظر ماشین ایستاده بود که خودروی پرایدی مقابل 
پایش ترمز کرد. به جز راننده، پســری جوان در صندلی عقب 
نشســته بود و دختر جوان که تصور می کــرد راننده خودرو، 
 مسافرکش است، سوار شد و در صندلی عقب نشست اما هنوز 
مسافتی طی نکرده بودند که متوجه شد راننده و مسافر صندلی 

عقب با یکدیگر همدست هستند و نیت شومی در سر دارند.

شاهدزیرک
لحظاتی بعد راننده خودرو، تغییر مســیر داد و وارد اتوبانی در 
غرب تهران شــد. متهمان قصد خروج از تهران را داشتند تا در 
منطقه ای خلوت طعمه خود  را مــورد آزار و اذیت قرار بدهند 
اما دختر جوان که متوجه نیت شوم پراید سواران شده بود، به 
جدال با آنها پرداخت و با فردی که در صندلی عقب نشسته بود 
درگیر شد. او تقال می کرد و متهم قصد داشت نقشه شوم خود را 
عملی کند. با این حال دختر جوان با لگد به شیشه می کوبید که 
در همین هنگام، یکی از رانندگان خودروهای عبوری که زنی 
جوان بود، متوجه این صحنه و جدال دختر جوان با سرنشــین 
صندلی عقب شد و با پلیس تماس گرفت. با این حال دست از 
تعقیب پراید سواران برنداشت تا هرطور شده دختر جوان را از 
دست پراید سواران نجات بدهد. زن جوان یک لحظه چشم از آنها 
بر نمی داشت و حتی سعی می کرد سرعت ماشینش را بیشتر و 

آنها را متوقف کند.

فرار
پرایدسواران متوجه شدند که راننده ای در حال تعقیب آنهاست 
و هر 2 به شدت دستپاچه شده بودند. دقایقی بعد راننده پراید 
برای فرار وارد خیابان فرعی شد و در همان لحظه بود که دختر 
گروگان با مشت و لگد ضربه ای به بینی جوان آدم ربا زد و بعد آن 
موفق شد با باز کردن در، خود را به بیرون از ماشین پرتاب کند. 
بر اثر این اتفاق، دختر جوان به  شدت آسیب دید و پرایدسواران 
نیز از محل گریختند. از سوی دیگر راننده زن که در حال تعقیب 
شان بود به سراغ دختر مجروح رفت و با اورژانس تماس گرفت. 
دختر جوان که از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بود، پس 
از آنکه تحت درمان قرار گرفت، راهی اداره پلیس شد تا جزئیات 
آدم ربایی را شرح دهد. این دختر 22ساله گفت: من تصور کردم 
که راننده پراید، مسافرکش است و جوانی که در صندلی عقب 
نشسته بود، مسافر. اما وقتی سوار ماشین شدم و دیدم درها قفل 
شد، فهمیدم که نیت شومی در سر دارند. در این شرایط بود که 
به جدال با یکی از آنها پرداختم و بعد راننده به همدستش گفت 
که راننده ای در حال تعقیب شــان است. هر دوی آنها به شدت 
ترسیده بودند. وحشت را در چشمان شان دیدم و در یک لحظه 
توانستم با مشت و لگد به بینی جوان آزارگر ضربه ای بزنم. این کار 
من موجب شد تا پسر جوان دچار خونریزی شدید شود و من هم 
از فرصت استفاده کرده و خودم را به بیرون از ماشین پرتاب کردم. 
هر چند در این حادثه دست و پایم شکست اما بخت با من یار بود 
که توانستم از دست 2جوان آزارگر فرار کنم؛ چون می دانستم 

اتفاق هولناکی در انتظارم است.
با شــکایت دختر جوان، پرونده پیش روی بازپرس دادسرای 
جنایی تهران قرار گرفته و با دستور وی، گروهی از مأموران اداره 
آگاهی تهران مأمور شدند تا هرچه زودتر پرایدسواران فراری را 

شناسایی و دستگیر کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه

دوتصویرازقاتلسریالی
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هفته نامه تايم ]آمريكا[

زلينسكي؛ چهره سال تايم
مجله آمريكايــی تايم با انتخــاب رئيس جمهور اوکراين 
به عنوان چهره سال نوشت: انتخاب چهره امسال چندان 
دشوار نبود. ولوديمير زلينسكی با انجام کاری که در چند 
دهه گذشته شاهدش نبوديم، جهان را شوکه کرد. پس از 
بمباران اوکراين، تصميم زلينســكی برای فرار نكردن از 
کی يف، ماندنش در اوکراين و تالش برای جلب حمايت های 
بين المللی اقدامی سرنوشت ســاز بود. از نخستين پست 
40ثانيه ای در اينســتاگرام در 25فوريه که نشان می داد 
زلينســكی و کابينه اش همچنان بر سر کار هستند، او در 
مقام رئيس جمهور اوکراين تقريبا هر روز برای سازمان های 
بين المللی سخنرانی و با سياستمداران کشورهای مختلف 
گفت وگو کرده اســت. جنگ اطالعاتی زلينسكی فضای 
ژئوپليتيک را تغييــر داد و موجی را بــه راه انداخت که 

جهانی شد.

شــاید اگر رهبــران غربــی، جام 
افسانه ای جمشید را داشتند تا در 
آن اوضاع و احــوال آینده جهان را 
ببینند، هیــچ گاه اوکراین را وارد جنگ با روســیه 
نمی کردند. از اســفندماه سال گذشته که جنگ در 
اوکراین آغاز شده، بسیاری از کشورهای اروپایی با 
اعتصاب و اعتراض بر سر افزایش هزینه های زندگی 
و تورم روبه رو بوده اند. جنگ در اوکراین، بازار انرژی 
را به دلیل تحریم ها علیه روسیه دچار التهاب کرده و 
افزایش قیمت انرژی به تورم در بسیاری از کشورها 
ازجمله در کشــورهای اروپایی منجر شــده است. 
در اروپا، کشــورهای اتریش، آلمان، هلند، پرتغال، 
اسپانیا، فرانسه، یونان، مجارستان، جمهوری چک و 
ایتالیا در 9ماه گذشته پس از جنگ اوکراین حداقل 

با یک دوره اعتصاب کارگری روبه رو بوده اند.
در عین حال برخی کشــورها با چند دوره اعتصاب 
روبــه رو شــده اند. در انگلیس، هنوز یــک هفته از 
اعتصاب استادان و کارکنان دانشگاه ها نگذشته که 
اتحادیه ها و ســندیکاهای مختلف کارگری، برنامه 
خود را برای اعتصاب های سراســری طی یک ماه 

پیش رو اعالم کرده اند.

اعتصاب 9اتحاديه کاری در انگليس
در فاصله زمانی 7دســامبر تا 7ژانویــه )16آذر تا 
16دی( یعنــی به مدت یک مــاه حداقل 9اتحادیه 
کاری در انگلیس برنامه زمانبندی برای اعتصاب های 
خود را اعــالم کرده اند. اتحادیه معلمــان از دیروز 
به مدت 2 روز دست به اعتصاب زده است. کارکنان 
شرکت پست، رانندگان اتوبوس، پرستاران، رانندگان 
آمبوالنس، کارکنــان مدارس آمــوزش رانندگی، 
کارکنان راه آهــن و کارکنــان فرودگاه ها ازجمله 
اتحادیه هایی هســتند که در طول این یک ماه قرار 
اســت هرکدام بین 2تا 21روز دســت به اعتصاب 
بزنند. بیشترین مدت زمان اعتصاب ها به کارکنان 
آموزشــگاه های رانندگــی اختصــاص دارد که از 
13دسامبر تا 6ژانویه به مدت بیش از 3 هفته ادامه 

خواهد داشت.
این دور از اعتصاب ها تأثیر قابل توجهی در زندگی 
روزمره انگلیسی ها برجای خواهد گذاشت. براساس 
گزارش بی بی ســی، حداقل 10هزار نفر از کارکنان 
مراکز اورژانس همزمان با آغاز اعتصاب ها دســت از 
کار خواهند کشید و تنها به درخواست هایی پاسخ 
خواهند داد که زندگی و وضعیــت حیاتی افراد در 
خطر باشــد. همچنین انتظار می رود در آســتانه 
کریسمس تحویل بسته های پستی به دلیل اعتصاب 
کارکنان پســت دچار اختالل و تأخیر جدی شود. 

لغو بسیاری از پروازهای شــرکت های هواپیمایی، 
لغو آزمون های گواهینامــه رانندگی و از کار افتادن 
بخشی از شبکه های حمل ونقل مترو و اتوبوس های 
شهری ازجمله دیگر نتایج فوری اعتصاب های اعالم 
شــده در انگلیس خواهد بود. نکته قابل توجه آنکه 
بیشتر این اعتصاب ها به یک روز محدود نیست و در 
مواردی مانند اعتصاب کارکنان راه آهن اعتصاب های 
اعتراضی در این یک مــاه در 5نوبت و هر بار در 2یا 

4روز برگزار خواهد شد.

معترضان چه می خواهند؟
به طور کلی، اعتصاب های اتحادیه های کاری انگلیس 
با درخواست بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها 
به دلیل افزایش قیمت ها و نرخ تورم شــکل گرفته 
اســت. برخی اتحادیه های کاری مانند پرســتاران 
خواسته اند تا افزایش دســتمزد آنها 5درصد بیش 
از نرخ تورم باشــد که در این صــورت نرخ افزایش 
دستمزد مورد نظر بیش از 15درصد خواهد بود، اما 
پاســخ لندن درباره افزایش نرخ دستمزد پرستاران 
تا کنون بررســی افزایش 4.75درصدی بوده است. 
افزایش 4.75درصدی به معنای آن است که حقوق 
پرســتاران حداقــل 1400پوند در ســال افزایش 

خواهد یافت.
اتحادیه های دیگری مانند کارکنان پست خواستار 
افزایش نرخ دستمزد براساس نرخ تورم 11درصدی 
شده اند، اما پست سلطنتی انگلیس تا کنون افزایش 
دستمزدها را حداکثر 9درصد و طی 18ماه به صورت 
پلکانی پذیرفته است. اتحادیه معلمان نیز قرار است 
همراه با دیگر اتحادیه های کاری برای سومین دور 
در یک سال گذشته دســت به اعتصاب بزند. دولت 
پیش تر درخواســت افزایش 6.85درصدی حقوق 
معلمان را رد کرده بود، اما آموزگاران در این دور از 

اعتصاب ها خواســتار افزایش 10درصدی حقوق ها 
هستند. استادان دانشــگاه نیز افزایش حقوق خود 
تا 2درصد بیش از نرخ تورم را خواســتار شــده اند. 
75هزار نفر از کارمندان و استادان دانشگاه از حداقل 
150دانشــگاه انگلیس، ماه قبل نیز به مدت 2روز 
بــرای افزایش دســتمزدها کالس درس را تعطیل 
کرده بودند، امــا آنها هم همچنان بــه هدف خود 
دســت نیافته اند. طبق اعالم اتحادیه دانشگاه ها و 
کالج ها، اعتصاب ماه گذشته در دانشگاه ها بزرگ ترین 
اعتصاب اعتراضی در تاریــخ آموزش عالی انگلیس 
بوده که بیش از 2.5میلیون دانشــجو را تحت تأثیر 

قرار داده است.
براســاس گزارش بی بی ســی، حداقــل 100هزار 
کارمند دولتی در انگلیس موافقت خود را با برگزاری 
اعتصاب ها اعالم کرده اند. انجمن پزشکان نیز قرار 
است در ابتدای سال میالدی جدید، اقداماتی را برای 

برگزاری اعتصاب ها پیگیری کند.

هزينه اعتصاب ها
انگلیس طی یک ماه پیش رو شاهد بیشترین تعداد 
اعتصاب خواهد بود، اما بسیاری از اتحادیه ها از چند 
ماه گذشته اعتصاب های خود را آغاز کرده اند. اداره 
آمار انگلیس گزارش می دهد کــه زیان اعتصاب ها 
فقط در ماه سپتامبر، به اندازه از دست رفتن حداقل 

205هزار روز کاری بوده است.
بررسی تاریخ انگلیس نشان می دهد که این کشور 
در گذشــته هم شــاهد اعتصاب های بزرگی بوده 
است. انگلیسی ها در ســال 1979بیشترین تعداد 
اعتصاب ها را داشتند. همچنین براساس اطالعات 
ارائه شده از اداره آمار انگلیس، تعداد اعتصاب ها از 
ســال 2017افزایش قابل مالحظه ای داشته است. 
نظرها نیز درباره اعتصاب ها میان اتحادیه های کاری 

متفاوت است. بیشترین میزان حمایت از اعتصاب ها 
توسط پرستاران صورت گرفته که در آن 64درصد 
از اعتصاب حمایــت کرده انــد. همچنین معلمان 
و کارکنان پســت نیز به ترتیب بــا 55 و 54درصد، 
بیشترین حمایت را از برگزاری اعتصاب داشته اند. 
در عین حال، وکالی دادگســتری بــا 33درصد و 
کارمندان ادارات دولتی محلی با 38درصد کمترین 

میزان حمایت از برگزاری اعتصاب را داشته اند.

بحران اقتصادی، عامل اصلی اعتصاب ها
انگلیس از نظر اقتصادی در وضعیت خوبی به ســر 
نمی برد. رویترز در گزارش خود از وضعیت اقتصادی 
این کشــور، نرخ تورم فعلی را 11.1درصد، یعنی 
باالترین میزان طی 41سال گذشــته اعالم کرده 
است. بعد از جنگ اوکراین، هزینه قبوض گاز، برق 
و قیمت مواد غذایی به باالترین میزان رسیده است. 
الجزیره در گزارشــی درباره دالیل اعتصاب ها در 
انگلیس به ناتوانی 45میلیون شهروند برای پرداخت 
قبوض گاز و برق اشــاره می کند و گزارش می دهد 
که اقتصاددانان 3 عامل جنگ اوکراین، کوید-19و 
برگزیــت را به عنوان دالیل بحــران اقتصادی این 
روزها در انگلیس دســته بندی می کننــد. در این 
گزارش حتی به نقل از برخی پرستاران به وضعیت 
بد معیشتی برخی از آنها و ناتوانی در پرداخت مبلغ 
اجازه خانه و خوابیدن در ماشین های شخصی اشاره 

می شود.
در برخی مناطق انگلیس نرخ تورم و افزایش قیمت ها 
بسیار بیشتر و محسوس تر بوده است. رویترز گزارش 
می دهد که در شهر برنلی در شمال انگلیس، برخی 
از بازنشستگان ناگزیر شده اند تا از وعده های غذایی 
خود کم کنند تا بتوانند به دیگر هزینه ها برســند. 
گفته شــده در این شــهر 73هزار نفری، نرخ تورم 

بیشتر از حد متوسط کشوری و 13درصد است.
این روزها انگلیس با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کند. براساس گزارش گاردین این رکود اقتصادی 
نیم میلیون نفر را بیکار خواهد کرد. همزمان خانوارها 
با بزرگ ترین افت سطح زندگی روبه رو هستند. در 
این گزارش اعالم شــده که کاهش قــدرت خرید 
 خانوارها به قدری حاد اســت که رشــد اقتصادی
8 سال گذشته این کشور را از بین خواهد برد، چون از 
طرف دیگر افزایش دستمزدها با تورم همگام نیست. 
دفتر بودجه انگلیس به بحران ایجاد شــده اعتراف 
کرده است. این نهاد دولتی در تازه ترین گزارش خود 
درباره وضعیت اقتصای این کشور اعالم کرده است: 
»چشم انداز مالی میان مدت از زمان پیش بینی ما در 

فصل بهار بدتر شده است.«

تورم در اوج؛ انگلیسی ها در اعتصاب
افزایش هزینه زندگی در انگلیس باعث شده تا حداقل 9اتحادیه کارگری اعالم اعتصاب کنند

در عملیاتی گسترده با حضور هزاران پلیس در آلمان، توطئه کودتا و حمله به ساختمان پارلمان نافرجام ماند
توطئه کودتا در آلمان خنثی شد

چندین هزار پلیــس و نیروی امنیتی فــدرال آلمان 
چهارشــنبه )دیروز( در مجموعــه عملیات هایی به 
مقر گروه های راســت  افراطی یورش بــرده و حداقل 
25مظنون را بازداشت کردند. گفته شده، این گروه ها در نظر داشتند تا 

با توسل به زور، دولت آلمان را سرنگون کنند.
به گزارش یورونیوز، دادســتان فدرال آلمان از مشارکت حدود 3 هزار 
نیروی پلیــس در 130 منطقه در 11ایالت این کشــور علیه جنبش 
راستگرای موسوم به »جنبش رایشــبورگر« )شهروندان رایش( خبر 
داده اســت. برخی از اعضای این گروه، اعتقادی به قانون اساســی و 
مرزهای آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ندارند و خواســتار سرنگونی 
دولت هســتند. دادســتانی فدرال آلمان، این گروه را »تروریستی« 
خوانده و گفته در جریــان عملیات دیروز، 25عضو گروه بازداشــت 
شــده اند. 3 تبعه خارجی از جمله یک روس نیز به ظن حمایت از این 
گروه دستگیر شده اند. نشریه اشپیگل نوشته، پادگان نظامی نیروهای 
ویژه آلمان واقع در شــهر کالو در جنوب غربی این کشــور، از جمله 
مکان های عملیات روز چهارشــنبه بوده اســت. این واحد نظامی در 
گذشته هم به دلیل شائبه نفوذ احتمالی اندیشه های راست افراطی در 
بین سربازان حاشیه ساز شده بود. سخنگوی سرویس اطالعات ارتش 
آلمان به خبرگزاری رویترز گفته که یک ســرباز و چند نیروی ذخیره 
در میان بازداشت  شدگان بوده اند که اکنون مراحل بازجویی از آنان در 

حال انجام است.
رویترز نوشــته که اعضای یک گروه راســت افراطی قصد داشتندتا با 

الهام گرفتن از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا 
که در جریان آن حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به 
ساختمان کنگره حمله کردند، به ساختمان پارلمان آلمان )رایشتاگ( 
حمله کنند. جنبش رایشبورگر، جمهوری کنونی آلمان را قبول ندارند. 
برخی از اعضای آنان از نظام سیاســی امپراتــوری حمایت می کنند؛ 
چیزی مشابه نظام سیاسی که در سال 1871 بر آلمان حاکم بود. برخی 
دیگر از اعضای این گروه، طرفدار تفکرات نازی ها هستند. دسته سومی 
از اعضای این گروه نیز معتقدند که آلمان همچنان در اشــغال نظامی 
است و باید آزاد شود. ســازمان اطالعات داخلی آلمان اعالم کرده که 

حدود 21هزار نفر عضو جنبش رایشبورگر هستند که حدود 5درصد 
آنان را راستگرایان افراطی تشکیل می دهند.

یک مقام رسمی آلمانی گفته، براساس طرح این گروه تروریستی، پس 
از کودتا، قرار بوده رهبری آینده آلمان را یکی از اعضای سلطنتی سابق 
این کشور با عنوان شاهزاده »هاینریش سیزدهم« بر عهده بگیرد. یکی 
دیگر از رهبران آینده آلمان براساس این طرح، »رودریگر پی وی« بوده 
که رهبری شــاخه نظامی جنبش را بر عهده داشته است. این جنبش 
اعضای کابینه خود را هم انتخاب کرده بودند؛ یک وکیل راست افراطی 
که نماینده مجلس ســفلی آلمان )بوندستاگ( اســت، قرار بوده وزیر 

دادگستری شود و یک پزشک نیز عهده دار وزارت بهداشت.
در گزارش ها آمده، هاینریش ســیزدهم که خانواده اش بر بخش هایی 
از آلمان شرقی حکومت می کردند، با نمایندگان روسیه تماس گرفته 
اســت. با این حال، مقامات  آلمانی اعالم کرده اند که هیچ مدرکی دال 
بر اینکه روسیه به این تماس ها پاسخ داده، یافت نشده است. سفارت 
روســیه در برلین نیز با انتشــار بیانیــه ای تأکید کرده؛ این مســئله 
داخلی آلمان اســت و دفاتر دیپلماتیک و کنسولی روسیه در آلمان، با 
نمایندگان هیچ گروه تروریســتی یا هر نهاد غیرقانونی دیگر، تماسی 

ندارند.
به اعتقاد ناظران، افشای این توطئه یادآور هجوم شماری از معترضان 
آلمانی به ســاختمان پارلمان آلمان در جریان تظاهــرات اعتراضی 
گسترده علیه محدودیت های اعمال شده، به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا سال 2020 است.

اروپا

گزارش

استقبال گرم رياض از »شی« در 
سرمای روابط با واشنگتن 

همزمان با سفر رئیس جمهور چین به ریاض، واشنگتن 
با نگرانی، نظاره گر نفوذ فزاینده پکن در خاورمیانه است

5ماه پس از اینکــه آمریکا اعالم کرد قصد نــدارد از خاورمیانه 
خارج شــده و این منطقه را به قدرت دیگری واگذار کند، »شی 
جین پینــگ« رئیس جمهور چین راهی ریاض شــده اســت. 
رئیس جمهور چین در این ســفر 3روزه که از دیروز آغاز شــده 
در 3نشست مختلف در عربستان شرکت خواهد کرد. حضور در 
»اجالس سران کشورهای عربی خلیج فارس و چین« و »اجالس 
سران کشورهای عربی و چین« در کنار دیدار با پادشاه و ولیعهد 

سعودی در سفر رئیس جمهور چین برنامه ریزی شده است.
روابط پکن-ریاض به شدت تحت تأثیر نفت قرار دارد. عربستان 
ســعودی بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است و چین هم 
به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام، دست کم یک چهارم 
از صادرات نفت عربستان را خریداری می کند، اما در سال های 
اخیر روابط پکن و ریــاض از نفت فراتر رفته اســت؛ به ویژه در 
حوزه فناوری.  رئیس جمهور چین در شرایطی راهی عربستان 
شده که روابط ریاض و واشــنگتن، به ویژه بر سر جنگ اوکراین 
و سیاست نفتی اوپک پالس متشنج اســت. گفته شده، یکی از 
محورهای مذاکرات چین و عربستان در این سفر استفاده از یوآن 
در معامالت نفتی به جای دالر آمریکاست. ریاض پیش تر تهدید 
کرده بود که اگر آمریکا فشارها به اوپک را افزایش دهد، برخی از 

معامالت نفتی دالری را متوقف خواهد کرد.

همزمان با کاهش سطح روابط عربستان و آمریکا، روابط تجاری و 
امنیتی پکن و ریاض در سال های اخیر به طور چشمگیری توسعه 
یافته است. به  گزارش مؤسســه »جینز اینتل ترک«، عربستان 
سعودی بزرگ ترین مقصد ســرمایه گذاری های خارجی چین 
در منطقه خلیج فارس در 20سال گذشته  بوده است. عربستان 
با جذب 106میلیارد و500میلیون دالر ســرمایه گذاری چین 
باالتر از کویت با 97میلیارد و600میلیون و امارات متحده عربی با 
46میلیارد دالر قرار گرفته است. در این میان همکاری های ریاض 
با پکن در حوزه فناوری به ویژه فناوری شبکه نسل پنجم موبایل 
تولید شده توسط شرکت چینی هوآوی، واشنگتن را عمیقا نگران 
کرده است. دسترســی چین به پایگاه های امنیتی کشورهای 
عربی مستقر در خلیج فارس نیز یکی دیگر از دغدغه های جدی 
دولت آمریکاست. رویترز می نویسد: »درحالی که عدم اطمینان 
بر بازارهای جهانی انرژی فشار می آورد و غرب سقف قیمتی بر 
نفت روسیه اعمال کرده است، واشنگتن با نگرانی نظاره گر نفوذ 

فزاینده چین در خاورمیانه است.«

روابط چين-عربستان در 3دهه گذشته 
عربستان ســعودی و چین در ســال1990 رابطه دیپلماتیک 
برقرار کردند. 9سال بعد »جیانگ زمین«، نخستین رهبر چین 
بود که به ریاض ســفر کرد. به گزارش عرب نیوز، نقطه اوج این 
سفر در ســال1999، امضاي توافق همکاری نفتی استراتژیک 
میان 2کشور بود. عربســتان و چین در سال2004 مجموعه  ای 
از نشست های سیاسی را ترتیب دادند. شرکت نفتی سینوپک، 
متعلق به دولت چین نیز قراردادی برای اکتشاف گاز در عربستان 
ســعودی به امضا رساند. 2ســال بعد، پادشــاه عربستان برای 
نخستین بار به چین ســفر کرد. در جریان این سفر قراردادهای 
متعددی در زمینه انرژی امضا شد. سفر سال2006 به فرصتی 
برای همکاری های گســترده تر در زمینه تجــارت و تکنولوژی 
تبدیل شد. در همان ســال »هو جین تائو«، رئیس جمهور وقت 
چین، به عربســتان ســفر کرد. در این ســفر هم قراردادهای 
متعددی به ویژه در زمینه انرژی امضا شــد. در آن زمان مقصد 
بیش از نیمی از صادرات نفت عربســتان بازارهای آسیایی بود. 
در ســال2008 در جریان زلزله بزرگ چین، عربستان سعودی 
50میلیون دالر کمک نقدی و 10میلیون دالر کمک تجهیزاتی 
به این کشور ارسال کرد. رئیس جمهور چین در سال2009 بار 
دیگر به عربستان سفر کرد و دو طرف درباره مسائل منطقه ای و 
بین المللی گفت و گو کردند. عربستان تا سال2014 بزرگ ترین 
تامین کننده نفت چین شــد و ارزش روابط تجــاری دوجانبه 
به 69میلیارد و100میلیون دالر رســید. 3ســال بعد، پادشاه 
عربستان به چین ســفر کرد و در ســال2017 قراردادهایی به 
ارزش 65میلیارد دالر بین 2کشور امضا شد. 2کشور در جریان 
سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به چین نیز در 
2019 چندین قرارداد امضا کردند؛ ازجمله قرارداد 10میلیارد 
دالر ساخت پاالیشگاه و تاسیسات پتروشیمی توسط عربستان 

در چین.

استقبالی متفاوت از بايدن و شی 
به اعتقاد ناظران، استقبال محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، از 
رئیس جمهور چین متفاوت از استقبال او از جو بایدن در تابستان 
گذشته خواهد بود. ولیعهد ســعودی چند ماه پیش با چهره ای 
بدون لبخند به اســتقبال رئیس جمهور آمریکا رفت و ســپس 
در کنفرانس خبری با اعالم افزایش محدود تولید نفت، بســیار 
کمتر از چیزی که خواست واشنگتن بود، رئیس جمهور آمریکا را 
خجالت زده کرد. وقتی بن سلمان این خبر را اعالم کرد تلویزیون 
دولتی عربستان روی صورت خشمگین بایدن تمرکز کرده بود 
که گویی از این خبر غافلگیر شده است، اما فرش قرمز عربستان 
برای شی جین پینگ پیامی ضمنی برای آمریکا دارد؛ اینکه به رغم 
اصرارهای واشنگتن مبنی بر کاهش همکاری های تجاری با پکن، 
از دامنه این همکاری ها نه تنها در بخش تجاری کاسته نشده که 
حتی در بخش امنیتی نیز در حال توسعه است. سی ان ان نوشته، 
به نظر می رسد عربستان در نظام شدیدا دوقطبی جهانی امروز 
تصمیم گرفته تا بدون توجه به درخواست های متحدان غربی، 
مسیر همکاری های آینده را مشخص کند. جو بایدن در نشست 
سران عربی در تابستان ســال جاری تأکید کرد که آمریکا قرار 
نیست از خاورمیانه خارج شود تا چین، روسیه و ایران این خأل را 
پر کنند. اما دیدگاه عمومی منطقه حاکی از این است که آمریکا 
روز به روز از منطقه دورتر شده و چین مشتاق ترین قدرت برای 

پرکردن خأل جدید است. 

دونالد ترامپ
رئیس جمهور پیشین آمریکا

این   روز ها ترامپ بودن در نیویورک کار 
سختی است. کسب و  کارها و آدم ها در 
حال فرار از این شهر هستند. نیویورک 
زمانی یک شهر بزرگ بود. رأی دادگاه 
علیه مــن به شــدت غم انگیر بــود. این 
بزرگ تریــن پاپــوش تاریخ اســت؛ یک 
فریــب بــزرگ سیاســی. مــردم دیگــر  
این بازی هــا را بــاور نمی کنند.)بیزنس 

اینسایدر(

ینس استولتنبرگ
دبیرکل ناتو

هیچ نشانه ای مبنی بر آمادگی روسیه 
برای مذاکره با اوکراین دیده نمی شود. 
امــا نــه مــن و نــه اتحادیــه اروپــا نبایــد 
درباره مذاکره با روسیه تصمیم گیری 
کنیــم، بلکه ایــن اوکراینی ها هســتند 
که بایــد تصمیم بگیرند کــه چه زمانی 
رونــد مذاکره بــا روســیه را آغــاز کنند.

)فایننشال تایمز(

اسحاق هرتزوگ
رئیس رژیم صهیونیستی

اســرائیل شــاهد شــکاف خطرناکــی 
اســت کــه آن را از داخــل تهدیــد 
می کنــد. در ایــن شــرایط تل آویــو باید 
اتحاد داخلی را حفظ کنــد تا بتواند به 
هشتادمین ســال تاسیس خود برسد 
و مقامات سیاســی نیز الزم اســت كه 
مســئوالنه تر از گذشــته رفتــار کننــد.

)الجزیره(

قدرتمندترين سياستمدار 
آرژانتين به حبس محكوم شد 

»کریستینا فرناندز کرشنر«، معاون رئیس جمهور 
آرژانتین به جرم فســاد مالــی و کالهبرداری یک 
میلیــارد دالری بــه 6ســال زنــدان و ممنوعیت 
مادام العمر از تصدی هرگونه سمت دولتی محکوم 
شــده اســت. نیویورک تایمز که به کرشــنر لقب 
»قدرتمندترین سیاســتمدار آرژانتیــن« را داده، 
نوشته دادســتان ها امیدوار بودند او را به عضویت 
در ســازمانی غیرقانونی متهم کنند که میلیون ها 
دالر از قراردادهــای دولتــی را نصیــب خانواده و 
دوســتانش می کرد، اما او از این اتهام تبرئه شد. با 
این حال دادگاه، کرشنر را به اتهام اختالس و ثبت 
شــرکت غیرقانونی مجرم شناخته اســت. معاون 
رئیس جمهور آرژانتین در واکنش به حکم دادگاه، 
بار دیگر با رد اتهاماتش گفت کــه این دادگاه یک 
»جوخه اعدام« بود و پیگرد قضایی او با انگیزه های 
سیاسی صورت گرفته است تا مانع از حضورش در 
انتخابات ریاست جمهوری در سال های آینده شود. 
معاون رئیس جمهور آرژانتین با تأکید بر اینکه قصد 
ندارد در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کند، 
گفت برای اثبات بی گناهی خود مبارزه خواهد کرد. 
کریستینا فرناندز کرشنر که از سال 2007 تا 2015 
رئیس جمهور آرژانتین بود، گفته مخالفان از دستگاه 
قضایی علیه رقبای سیاسی خود استفاده می کنند؛ 
بنابرایــن او درباره حکم صادر شــده از دیوان عالی 

درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

چه كسانی در آستانه كريسمس در انگليس اعتصاب خواهند كرد؟
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گرینویچ

تمساح به جای سالح
 

در جریان نزاع بين دانش آموزان مدرســه در دورن 
ساویت، جاکارتای شرقی، یکی از مجرمان سعی کرد 
از یک تمساح کوچک به عنوان سالح استفاده کند. 
پليس دانش آموزان مظنون به دست داشتن در نزاع 
را دستگير کرد. رئيس پليس تأیيد کرد که یکی از 
دانش آموزان درگير یک تمساح کوچک آورده است. 
گفته می شود تمساح کوچک متعلق به مدرسه است، 
اما از نوجوان خواسته شد که از این حيوان مراقبت 
کند. این حادثه در یک ویدئو در فضای مجازی منتشر 
شد. پليس سالح های تيز دست ساز و کروکودیل های 

کوچک را به عنوان مدرک کشف و ضبط کرد. 
پليس اطمينان داد که در این نزاع هيچ آســيب یا 
تلفات جانی نداشــته و تمساح کوچک توسط یکی 
از عامالن به اداره محيط زیســت جاکارتای شرقی 

تحویل داده شده است.

نظرسنجی برای حال خوب

يک ستون مذاب در مريخ
 

ســتون بزرگی از ســنگ مذاب زیر دشت های شــمالی مریخ 
کشف شــده اســت و دانشــمندان باور دارند که ممکن است 
حاوی عناصــر مورد نيــاز ميکروب هــای بيگانه برای رشــد 
کردن زیر ســطح باشــد. بيانيه ای که توســط دانشــمندان 
 آزمایشــگاه قمــری و ســياره ای »دانشــگاه آریزونــا«

 )UArizona( منتشر شد، حاکی از این است که این نوع سنگ ها 
متان و هيدروژن توليد می کنند. حيات ميکروبی امروزی می تواند 
از متان و هيدروژن به عنوان انرژی استفاده کند. این گروه پژوهشی 
خاطرنشان کردند که ميکروب های روی زمين، در محيط های 
مشابه رشــد می کنند و معتقدند که ممکن اســت در مریخ نيز 
همين گونه باشد. این ســنگ مذاب عالوه بر اینکه پناهگاهی 
برای زندگی است، می تواند نشانگر این باشد که چرا مریخ لرزه ها 
 در نزدیکــی این منطقه موســوم به »گوداله های ســربروس« 
)Cerberus Fossae( شناسایی شــده اند که خانه مجموعه 
آتشفشــانی »هامونه اليســيوم« )Elysium Planitia( است. 
مریخ به عنوان یک زمين سرد و عقيم درنظر گرفته می شود که 
ميلياردها سال پيش مرده است، اما این پژوهش جدید، شواهد 
بيشــتری ارائه می دهد مبنی بر اینکه مریخ، بسيار زنده است. 
لرزه ها و فوران های آتشفشانی زیر سطح ساکت و فریبنده مریخ 

در حال وقوع هستند.

نجات جان با روبات جراح
 

جراحان بيمارستان سلطنتی گالستر شایر از یک روبات جراح 
به نــام »ورســيوس« )Versius( برای انجــام عمل جراحی 
ازوفاژکتومی برای برداشتن تومور 5/8ســانتی متری از گلوی 
بيماری بــه نام مارتيــن نوجنت اســتفاده کردنــد. این عمل 
جراحی در نوع خــود برای نخســتين بــار در بریتانيا صورت 
گرفت و باعث نجات جان این مرد 61 ســاله شد. ازوفاژکتومی 
عمل جراحی برای برداشــتن بخشــی یــا کل مجــرای بلع 
و ســپس بازسازی آن با اســتفاده از بخشــی از یک اندام دیگر 
اســت. عمل انجام شده توســط روبات نوعی جراحی با حداقل 
دسترســی بود کــه برش های کوچک تــری ایجــاد می کند 
 و عــوارض، جای زخــم و درد پس از عمــل را کاهش می دهد. 
 CMR Surgical که این جراح روباتيک را توليد می کند، این 
دستگاه را در وب سایت خود اینگونه توصيف می کند: »مجموعه 
ابزارهای کامال ظریف، همراه با دید 3 بعدی HD بهبود یافته، به 
جراحان دقت باالیی در هنگام انجام مراحل پروسيجری پيچيده 

یا عمل در شرایط سخت را می دهد«.

فراغت...   شرکت واگن سازی متروی تهران / عكس:  همشهری- محمد عباس نژاد اول آخر

سفر رفتن به هر دليلی- حاال 
می خواهد تفریحی باشــد یا 
سياحتی و حتی کاری- هزینه 
زیــادی دارد. مخصوصا حاال 
که هزینه ها چند برابر شــده و 
قاعدتا دیگر مســافرت، جزو 
اولویت خانواده ها نيســت. از 
آنجا که صنعت گردشگری به 
همين ســفر   ها وابسته است، 
ایــن صنعت در کشــور ما در 
حال پيشرفت است، سازمان 
گردشــگری وزارت ميــراث 
فرهنگی طرحــی را اجرایی 
کرده که می تواند به خانواده ها 
کمک کنــد، راحت تر ســفر 
کنند. در این طرح تسهيالتی 
برای مســافرت درنظر گرفته 
شــده و افراد می توانند برای 
این منظور وام دریافت کنند. 
آنهایی که امــکان اینکه یک 
دفعــه هزینه ســفر را بدهند 
ندارند اما اگر شــرایطی برای 
آنها فراهم شود که این هزینه 
را پرداخــت کنند، به ســفر 
می رونــد، می توانند برای این 
منظور تســهيالتی که درنظر 
گرفته شده اســت را بگيرند و 
قسطی مسافرت کنند. معاون 
گردشــگری وزارت ميــراث 
فرهنگــی گفــت : در تالش 

هستيم تا این امکان برای همه 
مردم فراهم شود. ممکن است 
این طرح در مرحله آزمایشی 
موفق باشــد اما وقتی عمومی 
می شــود موفق عمــل نکند. 
وضعيت مالی مردم به گونه ای 
است که شاید سفر در اولویت 
آنها نباشــد. ممکن است این 
طرح از نظر چرخشی در سطح 
کالن نتواند توفيقی که مورد 
انتظار اســت را برآورده کند 
اما اشکاالتی که در طرح های 
قبلی بــوده را تا حــد امکان 
برطرف کرده ایم. پيش از این 
نيز بارها درباره وام های سفر یا 
تسهيالت سفر طرح هایی اجرا 
شده بود که به مشکل برخورد 
کرده و موفــق نبودند. این بار 
طرح را در سکوت اجرا کردیم 
تا بدانيم چطور باید مشکالت 

آن را حل کرد.
خالصــه  اینکــه ایــن طرح 
می توانــد مســافرت   را بــه 
اولویت های اوليــه خانواده ها 
بازگرداند و صنعت گردشگری 
را هم یک تکانی بدهد. احتماال 
جزئيات بيشــتر و اینکه طرح 
قرار اســت به چه شکلی اجرا 
شــود هم در روزهــای آینده 

اعالم می شود.

فرهنگ و زندگي

تفريح با شرايط

تقويم/ سالروزعدد خبر

 جاری مثل هامون

»می خواهم عینكی به چشمش بزنم که حالت صورتش را 
حسابی مزخرف کند«؛ مهرجويی اين جمله را بعد از باال 
و پايین کردن همه عینک های مغازه تحويل عینک فروش 
می دهد و آخر ســر هم با عینک فروش بــه اين نتیجه 
می رسند که عینک خود خســرو شكیبايی برای نقش 
 هامون »مزخرف ترين چیز ممكن« اســت و اين از نظر 
مهرجويی يعنی مناسب ترين. اين شیوه مردی است که 
سال هاست پای فیلم هايش نشسته ايم و با خاطرات آدم ها 
و فضاهايش زندگی کرده ايم؛ مردی که می خواهد هر چیز 
را که دوست دارد، فیلم کند. حاال آن چیز می تواند کار 
سلینجر و ايبسن باشد يا کار مرادی کرمانی. اين مرد مو 
فرفری با آن بارانی های بلند و شال گردن های3-2متری، 
هم»عباس آقا سوپرگوشــت« )اجاره نشین ها( را خلق 
می کند و هم »لیال« را. شما را به خدا نگاه کنید، اين فاصله 
را کدام ذهن می تواند پر کنــد؛ از آن مرد هپلی قصاب 
گرفته تا اين زن معصوم و صبور؟ ذهن يک فارغ التحصیل 
فلسفه از دانشگاه U.C.L.A آمريكا يا ذهن يک شیفته 
سفره ايرانی و مراودات خانوادگی؟  داريوش مهرجويی که 
»الماس 33«، »آقای هالو« و »پستچی« و »دايره مینا« را 
می سازد، »بمانی« و »درخت گالبی« و »مهمان مامان« و 
»سنتوری« و »المینور« را هم می  سازد. مراد »هامون« اش 
)علی عابدينی( »ذن و فن نگهداری موتورسیكلت« را 
توصیه می کند و می گويد: »بخونش، واسه مزاجت خوبه!« 
و داداشــی »پری« اش زير لب »و ما ارسلناك االرحمه 
للعالمین« را زمزمه می کند. شايد هیچ کس به اندازه اين 
مرد آشفته دوست  داشتنی، شبیه حمید هامون نباشد و 
شايد بعد از آن شبیه پری و صفا و اسد و محمود )درخت 
گالبی(. شايد برای همین اســت که حتی جوراب های 
هامون هم جوراب های خود مهرجويــی بوده، رخت و 
لباس ها و کیف و باقی متعلقــات )البته غیر از عینک( 
هامون، همه شان مال خود مهرجويی بوده؛ همه آنهايی که 
اين ور و آن ور و حتی در خانه می پوشیده. شايد مهرجويی 
هامون را در لباس و هیأتی جز سر و شكل خودش تصور 
نمی کرد. و بعد آن آخر آخر آخر کار، دستی که قرار است 
دست علی عابدينی باشد )البته در پشت صحنه دست 
خود مهرجويی است(، از داخل قايق به طرف دست هامون 
دراز می شــود و اين مهرجويی -که همیشه دنبال يک 
منجی، يک ورد، يک مراد و يک چیزی بوده که »بیاويزد 

قبای ژنده خويش را«- هنوز برای ما فیلم می سازد.

حافظ

روشن از پرتِو رويت نظری نیست که نیست

ِمنَّت خاك درت بر بصری نیست که نیست

»آخر هفته کجا بریم؟« این 

نگاه
ســؤال خيلی از جوانان و 
نوجوانانی است که دلشان 
می خواهد در روزهایی که 
تعطيل اند و از درس و مدرســه و دانشــگاه 
خالص، جایی برای تفریح و ســرگرمی پيدا 
کنند تا چند ساعتی را فارغ از غوغای جهان، 
با دوستان یا خانواده شان خوش بگذرانند. از 
آنجا که هميشه نمی شــود بار و بندیل سفر 
بست و به جاده زد، باید در همين شهر دود 
گرفتــه و شــلوغ خودمان دنبــال جاهای 
تفریحی باشــيم. احتماال در ذهن تان چند 
جایی هم نقش بســته؛ دربند، بــام تهران، 
دریاچه چيتگر، باغ کتــاب و... اما واقعيتش 
این است که تعداد مراکز تفریحی تهران به 

نسبت جمعيت ساکن و شــناور آن، خيلی 
خيلی کم اســت و نمی تواند همــه به ویژه 

نسل های جدید را راضی کند.
مسئوالن ستاد گردشگری شهرداری تهران 
هم این را فهميده اند و بــه همين دليل هم 
اعالم کرده اند که می خواهنــد از افراد دهه 
80 و 90  تهران درباره انتظاراتشان از مراکز 
گردشگری و تفریحی نظرسنجی کنند. قبل 
از آن هم تصميم دارند که تعداد مسيرهای 
کوهســتانی تهران را افزایش دهند چرا که 
هم اکنون تهران دارای 4 مسير کوهستانی 
و چند مســير روددره اســت که با افزایش 
آنها، جوانان نه تنها تفریح می کنند بلکه یک 
جورهایی ورزش هم به حســاب می آید و به 
قول مسئوالن ستاد گردشگری شهرداری، 

ســالمت گردشــگری هم تأمين می شود. 
ضمن اینکه این ستاد در نقاط مختلف تهران 
قرار است »تم پارک ها« و »شهربازی ها« را 
هم افزایش دهد. بعد از آن هم همانطور که 
قبال ذکرش رفت، در راســتای نيازسنجی 
از جوانان و نوجوانان دهه هــای 80 و90 با 
همکاری مناطق 22 گانه جلساتی به صورت 
پهنه ای با این نسل جوان برگزار می شود و با 
استفاده ازخواسته ها، نظرات و پيشنهادات 
آنها برای ارتقای صنعت گردشگری محالت 
و شــهر تهران اقدام خواهد شــد. این اقدام 
شهرداری می تواند بچه های نوجوان و جوان 
را از کوچه هــا و پارک ها و قليان ســراها، به 
مراکــز تفریحی ســالم بکشــاند و خيال 

خانواده ها را هم تا حد زیادی راحت کند.

ســرعت و سهولت 
حرکت همــواره 2 
شاخص مهم برای 
سفر بوده اســت. بنابراین کم نيستند افرادی 
که اگر امکان آن فراهم شود، مسافت  کوتاه بين 
2 شهر را هم با هواپيما سفر می کنند اما کشور 
فرانســه با اعالم طرح جدید خود، فرصت این 

هواپيمابازی! را از شهروندان خود گرفته است.
براین اساس، فرانسه پرواز بين شهرهایی را که با 
قطار کمتر از 2ساعت و نيم فاصله دارند، متوقف 
خواهد کرد. دراین طرح که به تأیيد کنوانسيون 
اروپا نيز رســيده، پروازهای داخلی کوتاه مدت 
متوقف شده و اســتفاده از قطار جایگزین آن 
خواهد شد. این تغيير در راستای قانون اقليمی 
2021ميالدی کشور فرانسه است که نخستين 
بار توسط شهروندان فرانســه درباره آب و هوا 
پيشنهاد شده بود. ماجرا به پرواز هواپيماها ختم 
نمی شود. فرانسه استفاده از جت های خصوصی 
برای سفرهای کوتاه مدت را نيز به منظور سبزتر 
و عادالنه تر شدن حمل ونقل عمومی به زودی 
متوقف خواهــد کرد.»کلمان بــوون«، وزیر 
حمل ونقل فرانسه می گوید: این کشور نمی تواند 
اســتفاده ابرثروتمندان از هواپيمای شخصی 
را تحمل کند؛ درحالی که مردم برای مقابله با 
بحران انرژی و تغييرات آب و هوایی دســت و 
پنجه نرم می کنند. زمانی که این طرح نخستين 
 )UAF( بار توسط اتحادیه فرودگاه های فرانسه
 و شعبه اروپایی شورای بين المللی فرودگاه ها 
)Europe  ACI( مورد اعتــراض قرار گرفت. 
به دنبــال آن، کميســيون اروپــا، تحقيقات 
گسترده ای را در راستای بررسی امکان اجرای 
طرح فرانســه آغاز کرد. در مقررات حمل ونقل 
کشــورهای اروپایی این قانون وجود دارد که 

یک کشــور عضو اتحادیه اروپا درصورتی که 
مشکالت زیســت محيطی جدی وجود دارد 
می تواند از حقوق ترافيک را محدود کرده و یا 
بعضی از قوانين را تغيير دهد؛ البته این درحالی 
است که ســایر روش های حمل ونقل خدمات 
رضایت بخشــی را ارائه دهد. به ایــن ترتيب با 
اعالم نهایی اجــرای این طــرح در روز جمعه 
توسط کميسيون، کشور فرانسه می تواند طرح 
موردنظر را به اجرا گذارد. این طرح3 ســال به 
اجرا درآمــده و پس از آن بایــد ادامه یا توقف 
آن به رای گيری گذاشته شــود. به گفته وزیر 
حمل ونقل فرانسه، اجرای این طرح گام بزرگ 
و مؤثری در راستای سياست های توقف انتشار 
گازهای گلخانه ای است. طرح ممنوعيت پرواز 
زیر 2 ساعت ونيم در نخســتين مرحله برای 
3 مسير شــامل، پاریس، اورلی و نانت، ليون و 
بوردو به اجرا گذاشته خواهد شد. به این دليل 
که در این مسيرها جایگزین های ریلی واقعی 
وجود دارد. درصورتی که خدمات ریلی بيشتر 
و بهتری ارائه شود، مسيرهای بيشتری شامل 
پاریس، شــارل دوگل، ليون و رن اضافه شده 
و سپس ســفرهای بين ليون و مارسی نيز به 
این طرح اضافه شــود. طرح ممنوعيت پرواز 
جت های خصوصی نيز از آنجا ناشی شده است 
که براساس گزارش حمل ونقل و محيط زیست 
اروپا در بخش ســوخت پاک )T&A( نشــان 
داد که جت های خصوصی 14برابر بيشــتر از 
پروازهای تجاری در هر مایل ســفر و 50برابر 
بيش از قطارها آلودگی ایجاد می کنند. این را 
به هزینه مصرف سوخت نيز اضافه کنيد. برای 
مثال جت متعلق به »استيون اسپيلبرگ«، در 
2 ماه پس از ماه ژوئن، حــدود 117هزار یورو 

سوخت سوزانده است!

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

اسماعیل کاداره

لطفا با قطار تشریف ببرید

علی اهلل سلیمی، نویسنده

روزی که چنــد کارگــر از طــرف کارخانه 
قاليشویی آمدند که آلونک های حاشيه جاده 
قدیم را خراب کنند تا محل جدیدکارخانه در 
خارج از بافت مسکونی و بيرون از شهر بنا شود، 
تقریباً همه ســاکنان قبلی آلونک ها پول  مثال 
ملک  شــان را از صاحب کارخانه گرفته بودند 
و داشــتند آخرین باقی مانده های اثاثيه مانند 
خود را بــار وانت های قراضــه می کردند که 
به جای مشــابه دیگری در همان نزدیکی ها 
بروند. صاحب کارخانه بــا همه صحبت کرده 
بود کــه همگی پولی بگيرند و دســته جمعی 
به جایی مشــابه در همــان نزدیکی ها بروند 
و محــل اســتقرار آلونک های قبلــی را به او 
واگذار کنند که آنها را خــراب کند و جایش 
محل جدیــد کارخانه قاليشــویی را بنا کند. 
صاحبان آلونک  ها با یک حســاب سرانگشتی 
دیدند ضرر که نمی کننــد هيچ، تازه کلی هم 
سود می کنند. با آنکه موقع ساختن آلونک ها 
پولی برای زمين آن به کســی پرداخت نکرده 
بودند، حاال با گرفتــن پولی که قابل توجه هم 
بود، می توانســتند همان تجربــه قبلی را در 
زمين هــای خالی چند کيلومتــر آن طرف تر 
تکرار کنند. صاحب کارخانه هم می دانســت 
که زمين  محل استقرار آلونک ها از نظر قانونی 
به آلونک نشين ها تعلق ندارد و صاحب اصلی 
زمين کشاورزهایی هســتند که در آن حوالی 
کشــت و زرع می کنند و هر وقــت بخواهند 
می توانند ادعــای مالکيت بکننــد و زمين را 
پس بگيرند، اما فعال نياز به این کار نمی بينند 
و زمين های حاشــيه جاده قدیــم را نادیده 
 گرفته اند، چون اگر هم بخواهند نمی شود کنار 
جاده قدیم که روزبه روز هم شلوغ تر می شود 
کشت و زرع کرد. با این حال، صاحب کارخانه 
برای اینکه کارش از اول و از اســاس قانونی و 
بدون خدشه باشد، رفته بود با گشت و گذار در 
همان حوالی صاحــب آن قطعه زمين مدنظر 
خودش برای بنا کردن محل جدید کارخانه را 
پيدا کرده و پيشنهاد خرید زمين را داده بود. 
مرد کشــاورزی که محل استقرار آلونک های 
حاشيه جاده قدیم بخشی از زمين کشاورزی او 
بود و دل خوشی هم از آلونک نشين ها نداشت، 
قبول کرده بود در مقابل دریافت مبلغ توافقی، 
زمين مورد نظر صاحب کارخانه قاليشویی را در 
اختيار او بگذارد تا برود کارهای قانونی را انجام 
دهد و کارخانه اش از داخل شهر که به بيرون 
از شهر و حاشيه جاده قدیم منتقل کند. مرد 
کشاورز فکر کرده بود با این کار، در واقع با یک 
تير دو نشان زده اســت؛ هم آلونک نشين های 
مزاحم و مفت نشين را از زمين و ملک قانونی 
خود بيرون کرده و هم پــول قابل توجهی از 
صاحب کارخانه دریافت کرده که می تواند بزند 
به زخم های زندگی اش کــه برای او غنيمت و 
فرصت طالیی محسوب می شد. فکر دیگری 
که قند در دل مرد کشــاورز آب می کرد این 
بود که با انتقال کارخانه به گوشــه ای از زمين 
کشــاورزی او، ارزش کل ملک او باال می رفت 
و خدا را چه دیدی! شــاید زندگی ســخت و 
مشقت باری که داشت از این رو به آن رو می شد 
و همه اینها احتماالتی بود که مرد کشاورز در 
تصورات خود مرور می کرد و حس خوشــی 
زیر پوستش جریان پيدا می کرد. اما این حال 
خوش مرد کشاورز چند سال بيشتر دوام نياورد 
و مرگ ناگهانی او ورق را برگرداند و روزی که 
چند مرد جوان دِر کارخانه قاليشویی را به صدا 
درآوردند و به نگهبان دِم در گفتند با صاحب 
کارخانه کار دارند و کارشــان هم مهم است، 
ماجرای تازه ای شروع شد که پيش از آن قابل 
تصور نبود. نگهبان با صاحب کارخانه تماس 
گرفت. او در مسافرت بود و قول داد به محض 
بازگشــت، به کارخانه بياید و با مردان جوان 
دیدار و صحبت کند. بعد از بازگشــت صاحب 
کارخانه از مســافرت، او به محل کارخانه آمد 
و موقعی که مردان جوان بــا بازوهای ورزیده 
مقابل او نشستند و خودشان را معرفی کردند 
که بچه های آلونک نشين ها هستند و آمده اند 
پولی را که پدران شــان دریافت کرده اند پس 
بدهند و زمين آلونک شــان را پــس بگيرند، 
صاحب کارخانه اول گيج شــد، اما خيلی زود 
به خود آمد و با لحنی که تدبير و دوراندیشی او 
را به رخ مردان جوان می کشيد گفت:»اما من 
این زمين را از یک کشــاورز که مالک واقعی 
زمين اســت خریده ام و وکالت نامــه هم از او 
دارم.« نيشخند یکی از مردان جوان تِن صاحب 
کارخانــه را لرزاند؛ موقعی کــه گفت: »حاال 
 آن مرد کشــاورز مرده و وکالت نامه شما هم

 باطل است.«

ورثه آلونک های حاشیه 
جاده قدیم

می پرسی چطور اینجا می افتند و 
از کجا می افتند؟ به عنوان فردی 
که سقوط کرده باید در جایگاهی باشی که این مطلب را بدانی! 
آنجا در پایتخت آدم هایی هستند که دست به حماقت هایی 
می زنند و بعد می پرسند چه بالیی سرشان آمده است. چرا و 
چطور اخراج شان کرده اند. همه مسير سقوط را می دانند. از باال 
به پایين، و نه برعکس. هر چيزی که بيفتد، از باال می آید. فقط 

ارواح مردگانند که باال می روند....

عقاب
بوک مارک

آخر مصورقصه شهر

   تعديل /اثر: ساموکا آندراِد



   پنجشنبه   17   آذر   1401     13   جمادی االول   1444       شـماره   190

در دهه60که تیم های ورزشی به واسطه جنگ ایران و عراق و فضای آن روزهای جامعه کمتر در میادین 
بین المللی ظاهر می شدند، نبرد پهلوان ها تنور کم رمق ورزش را گرم نگه می داشت. در همان سال ها تماشای 
فوتبال اولویت نخست مردم نبود اما سالن های کشتی برای تماشای نبرد پهلوان ها مملو از تماشاگر می شد 
و مردم دوست داشتند بدانند چه کسی بازوبند پهلوانی را بر بازو می بندد. در دهه60که دوران شکوفایی 
ورزش پهلوانی در ایران به حساب می آمد، یک کشتی گیر محجوب به نام محمدرضا توپچی پای ثابت همه 
مسابقاتی بود که تماشاگران را به سمت ســالن قدیمی و پرخاطره هفتم تیر می کشاند. او در آن یک دهه 
8بار متوالی به فینال مسابقات کشتی پهلوانی راه پیدا کرد و 2بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست. پهلوان 
محمدرضا توپچی معتقد است ذائقه نسل جوان تغییر کرده و شــاید به همین دلیل استادیوم های فوتبال لبریز از جمعیت است 
و مسابقات کشتی پهلوانی در یک فضای سوت و کور برگزار می شود. صحبت های او به بهانه اقدام یونسکو برای به ثبت رساندن 

فرهنگ ورزش زورخانه ای به نام جمهوری آذربایجان خواندنی است.

یادداشت

درباره ورزش پهلوانی غفلت کردیم

 مردانی که 
گریه نمی کنند

کمبود تماشاچی
تئاتر امروز را کم رنگ کرده

 ادبیات درمان نیست
مسکن است

نگاه دکتر فرامرز ذاکری، روانپزشک  
به مردانگی سمی و  آسیب هایش

 با »افشین سنگ چاپ«
بازیگر سینما و تلویزیون 

 احمدرضا امیری سامانی از نقش ادبیات در روزهای 
سخت جامعه می گوید

 پهلوانان 101213
نمی میرند

ورزش و آداب پهلوانــی از دیربــاز در فرهنگ 
ایرانیــان جایگاه خاصــی داشــته و گاهی در 
اشــعار بزرگ ترین ادیبــان ایران زمین متبلور 
شده است؛ به طور مثال در شــاهنامه فردوسی 
داستان های حماسی زیادی درباره رشادت های 
زال و رستم روایت شده و این 2شخصیت، شمایل 
پهلوان هایی هستند که برای پیروزی جبهه خیر 
علیه شر وارد میدان نبرد می شــوند. پهلوان در 
کلیشــه ذهنی ایرانی ها، مردی تنومند است که 
اخالق نیکویی دارد. در حقیقت خلق نیکو است 
که یک قهرمان را به »پهلــوان« بدل می کند و 
چنین فرهنگی از دوره ایران باستان که پهلوانان 
نیرومند در برابر اهریمن مقاومت می کردند رواج 

پیدا کرده است.
پس از ورود اســالم به ایــران، فرهنگ پهلوانی 
که با عیاری و جوانمردی آمیختــه بود با آداب 
اســالمی گره خورد و پهلوان ها بــا تأثیرپذیری 
از سرشــت جوانمردی امــام اول شــیعیان به 
 ابرقهرمان هــای واقعــی مــردم بدل شــدند.
در آن روزگار لقــب پهلــوان را به ورزشــکاری 
می دادنــد کــه در مکتــب ورزش زورخانه ای، 
خودپرســتی و غــرور را از خــود دور کــرده 
بود و در برابر مــردم به خصــوص در مواجهه با 
افراد ضعیــف و نیازمند فروتنی و خاکســاری 
پیشــه می کرد. ورزشــکاری که چنین خصائل 
اخالقی را بروز مــی داد به مقــام پهلوانی نایل 
 می شــد و جایــگاه قابل احترامــی نــزد مردم 

پیدا می کرد.
درباره ســابقه و تاریخ پیدایش این رشــته در 
ایران، روایات مختلفی نقل شــده امــا آثاری از 
4500سال پیش در لرستان و بین النهرین کشف 
شده که از وجود و اهمیت ورزش و مهارت هایی 
حکایت دارد که امروز »کشتی« نامیده می شود. 
در ایران باستان، سرنوشــت برخی جنگ ها به 
وســیله پهلوانان 2طرف جنگ و بــدون درگیر 
شدن لشکرها با یکدیگر رقم می خورد و الزم بود 
پهلوانان برای چنین روزهایی تربیت شــوند. با 
گذشت زمان، رقابت این پهلوانان به ادبیات و شعر 
ایران زمین راه یافت و مرام نامه ها و فتوت نامه ها 
نوشته شد و داستان فتوت و جوانمردی پهلوانان 
سینه به ســینه گشت و از نســلی به نسل دیگر 

منتقل شد.
فرهنــگ ورزش زورخانــه ای یا همــان ورزش 
باســتانی از دوره باســتان تاکنون دستخوش 
تغییرات بســیاری شــده اما بــرای پهلوان ها 
هنوز اصل بر رعایت اصل فتــوت و جوانمردی 
است؛ همانطور که در ســریال تاریخی پهلوانان 
نمی میرند، شــخصیت های اصلی داســتان به 
پهلوانانی اختصاص دارد که برای دفاع از ناموس 
مردم و دســتگیری از افراد ضعیــف و نیازمند 
گاهی به سیم آخر می زنند. این همان تصویری 
است که چند نسل قبل از قهرمانان و به عبارتی 
پهلوانان ورزش باستانی داشــتند. آنها معموالً 
پای ثابت فعالیت های خیرخواهانه بودند و دایره 
فعالیت شان فراتر از گود زورخانه بود. چه بسیار 
زندانیانی که بعد از گلریــزان در گود زورخانه ها 
از زندان آزاد شدند و چه بســیار نیازمندانی که 
پهلوان ها از اعتبارشــان برای آنها خرج کردند تا 
نانی در ســفره داشته باشــند. در دوره معاصر و 
تا همین چند دهه قبل هــم عده ای از پهلوان ها 
واسطه حل و فصل منازعات خانوادگی می شدند 
و پای ثابت مراسم آشــتی کنان بین خانواده ها، 
اقوام و هم محلی ها بودند امــا این آداب آرام آرام 
کمرنگ شــد و این روزها خبرهــای کمتری از 
گود زورخانه بــه گوش عموم مردم می رســد. 
این اتفاق تلخی اســت که باید بابت رخ دادنش 
متأثر بــود؛ چرا کــه جامعه بیــش از هر زمان 
 دیگری به فرهنــگ ورزش باســتانی و فتوت و 

جوانمردی پهلوان ها نیاز دارد.
به رغم کمرنگ شدن فرهنگ پهلوانی، هنوز هم 
از زورخانه ها به عنوان جایی برای پاالیش جسم 
و روح ورزشــکاران نام برده می شــود. فرهنگ 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای آمیخته با شجاعت، 
قدرت و جوانمردی اســت و این فرهنگ در بدو 
ورود به زورخانه ها متبلور می شــود. در ورودی 
زورخانه هــا از همان ابتدا کوتاه تــر و کوچک تر 
از درهای معمولی ساخته می شــد تا ورزشکار 
هنگام ورود و خروج با حالــت تعظیم گذر کند 
و افتادگی و فروتنی را بیامــوزد. از روزگار قدیم 
گود زورخانه را با 4زاویه می ســاختند که نماد 
4عنصر حیات، 4گوشــه قبر، 4نفس انســانی 
 یعنی نفــس اماره، لوامــه، ملهمــه و مطمئنه 

بوده است.
ورزش زورخانه ای از قرن هشتم هجری قمری از 
ایران به پاکستان، عراق، هندوستان و بسیاری از 
کشورهای دیگر در آســیای میانه گسترش پیدا 
کرد و هم اکنــون در قالب مســابقات چندگانه 
در بسیاری از کشــورهای جهان دنبال می شود 
اما در ســرزمین خودمان زیر سایه ورزش های  
پرهیاهــو قــرار گرفته اســت. گفته می شــود 
هم اکنون بیش از 900زورخانه در کشور وجود 
دارد که چراغ برخی از آنها روشن است و برخی 
دیگر به محاق و خاموشــی رفته اند. بدل شدن 
برخی زورخانه های قدیمی بــه قهوه خانه های 
ســنتی هم از داســتان های غم انگیــز ورزش 
است. چه بســا اگر این کم توجهی نبود، کشوری 
مثل جمهوری آذربایجان کــه زمانی جزو خاک 
ایران زمین بود، فرهنگ پهلوانی و زورخانه ای را 
به نام خودش در فهرست میراث ناملموس بشری 

ثبت نمی کرد.

    تا چند دهه قبل، سالن های کشتی 
برای جوان های جنوب پایتخت حکم 
کیمیا را داشت و کشتی پهلوانی به 
همین نسبت طرفداران زیادی داشت. 
چطور شد که به این ورزش عالقه مند 

شدید؟
من در محله ای بزرگ شدم که بیشتر جوان هایش 
به سمت کشتی می رفتند. محله امامزاده حسن از 
روزگار قدیم کشتی گیرهای خوبی داشت. یکی 
از آنها علیرضا ســلیمانی بود که در سنگین وزن 
قهرمان جهان شــد و 6بار هــم بازوبند پهلوانی 
کشور را دریافت کرد. مرحوم سلیمانی در باشگاه 
هژبر تمرین می کرد و با برادر بزرگ تر من دوست 
و هم باشــگاهی بود. من آن موقع 14سالم بود و 
برای تماشای تمرین آنها به باشگاه هژبر می رفتم. 
آن موقع باشــگاه هژبر در رده نوجوانان فعالیت 
نمی کرد اما وقتی به ســن 16ســالگی رسیدم 
تمرین کشتی را شروع کردم. یادم هست که اوایل 
سال1357یکسری کشتی گیر نوجوان از آمریکا 
آورده بودند که با ما تمرین کنند و مسابقه بدهند 
تا کشتی یاد بگیرند. من 3بار با آمریکایی ها مسابقه 
دادم و همه آنها را بردم. باشگاه هژبر مثل بیشتر 
باشــگاه های آن موقع زورخانه هم داشت. در آن 
سال ها برای اینکه ورزش پهلوانی فراموش نشود 
باشگاه های کشــتی را ملزم کرده بودند که کنار 
سالن کشتی یک زورخانه هم داشته باشند. خیلی 
از باشگاه های معروف تهران مثل هژبر، گودرز و 
پوالد زورخانه داشتند. ما 8برادر بودیم که همگی 

تحت تأثیر پدر پایمان به گود زورخانه باز شده بود.
    از بین 8برادر فقط شــما پهلوان 

کشور شدید؟
من کشتی پهلوانی را جدی گرفتم و ادامه دادم اما 
علی، برادر بزرگ ترم در کشتی آزاد عضو تیم ملی 
بود و به چند مسابقه بین المللی هم اعزام شد. من 
از ســال1360در گود زورخانه بودم و یک دهه در 
کشتی پهلوانی فعالیت کردم. تصورم این است که 
این یک دهه جزو بهترین سال های زندگی ورزشی 
من بوده و فرهنــگ ورزش پهلوانی تأثیر عمیقی 
در زندگی من داشته اســت. یادش به خیر وقتی 
با مرحوم سلیمانی در سالن مهران مشهد و سالن 
هفتم تیر تهران کشتی  گرفتیم سالن جای سوزن 
انداختن نداشــت و تماشاگران دور تشک کشتی 

هم نشسته بودند.
    ظاهراً چند بــاری هم با مرحوم 

علیرضا سلیمانی کشتی گرفتید...
بله، ما 2بار در فینال مسابقات کشتی پهلوانی با هم 
کشتی گرفتیم که هر 2بار مرحوم علیرضا سلیمانی 
برنده شد و بازوبند پهلوانی را دریافت کرد. وقتی 
برای سومین بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست لقب 
»پهلوان باشی« را به او دادند. من هم 8بار به فینال 
مسابقات کشــتی پهلوانی راه پیدا کردم که 2بار 

دستم باال رفت و بازوبند را دریافت کردم.
    در دهه60خیلــی از جوان هــا 
حواس شان به فوتبال معطوف شده 
بود. آن موقع کشتی پهلوانی هنوز 

هم برای مردم جذابیت داشت؟

دل
 عا

منا
س:   
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فوتبال بود اما خیلی ها با کشتی های پهلوان حسن 
و حسین محبی و پهلوان علیرضا سلیمانی به وجد 
می آمدند. آنها کشتی گیرهای مطرحی بودند که 
عالقه زیادی به نام پهلوان داشتند و دوست داشتند 
در کوچه و بــازار از طرف مــردم به عنوان پهلوان 
مورد خطاب قرار بگیرند. در آن سال ها در مسابقات 
کشتی پهلوانی هیچ گونه جایزه ای توزیع نمی شد. 
یعنی کشتی گیری که بازوبند پهلوانی را می گرفت 
یک ریال هم جایزه دریافت نمی کرد. آن سال ها 
دوران شکوفایی ورزش پهلوانی بود. کشتی پهلوانی 
آن قدر مورد توجه بود که قهرمانان جهان می آمدند 

اطراف گود می نشستند و فقط تماشا می کردند.
    البته جنبه عیاری و جوانمردی این 

ورزش هم در طول تاریخ مورد توجه 
مردم بــوده اســت. در دهه60این 

موضوع چقدر اهمیت داشت؟
آن موقع بنا به نیاز جامعه، فرهنگ ورزش پهلوانی 
خیلی بــه دل مردم می نشســت. خیلی ها کیف 
می کردند وقتی پهلوانی گره ای از زندگی کسی باز 
می کرد یا 2دوست و همسایه را با هم آشتی می داد. 
مردم از گذشته دور پای ثابت تعلیم و تربیت بودند 
و جایــی می رفتند که ادب و احتــرام بود. ورزش 
زورخانه ای هم مرکز تعلیم و تربیت و ادب و احترام 
بود و به همین دلیل خیلــی مورد توجه مردم قرار 
می گرفت. متأسفانه االن زورخانه ها مهجور واقع 
شده اند و فرهنگ پهلوانی هم در جامعه کمرنگ 
شده اســت. جوان های امروزی ترجیح می دهند 
به جای زورخانه به سالن های بدنسازی بروند یا در 

ورزش های رزمی فعالیت کنند.
    فکر می کنید چرا گود زورخانه ها 

مثل سال های قبل شلوغ نیست؟
من و همه ورزشکارهایی که مردم به عنوان پهلوان 
آنها را مورد خطاب قرار می دهند، ادب و احترام را 
در گود زورخانه یاد گرفتیــم. همان گلریزانی که 
در گود زورخانه انجام می شد، فرهنگ دستگیری 
از نیازمندان بود که ما جوان هــا یاد می گرفتیم. 
متأســفانه خیلی از زورخانه ها االن به قهوه خانه 
بدل شده اند و شاید به همین دلیل فرهنگ ورزش 

پهلوانی کمرنگ شده است.
    البته االن جوان ها ترجیح می دهند 
سمت ورزش هایی بروند که پولساز 
است. حتی کشتی آزاد و فرنگی هم 
به خاطر همیــن موضوع هنوز رونق 
دارد و به قول معروف از سکه نیفتاده 

است... .
پای مسائل مادی در میان است اما واقعیت ماجرا 
این است که در مورد ورزش پهلوانی دچار غفلت 
شده ایم. در ســال های بعد از پیروزی انقالب که 
مفاهیم قرآنی و اسالمی در جامعه پررنگ تر شد، 
بهترین فرصت بود که ورزش پهلوانــی را به اوج 
برسانیم اما اینگونه نشد. ورزش زورخانه ای و حتی 
کشــتی آنطور که باید مورد توجه عموم و مدیران 
ورزشــی قرار نگرفت. االن اگر بخواهیم مراسمی 
در گود زورخانه برگزار کنیم باید با 100نفر تماس 
بگیریم تا 15-10نفر بیاینــد درحالی که قدیم ها 

زورخانه محل تجمع پهلوان ها بود و هر هفته دور 
هم جمع می شدیم. مشکل این است که بزرگ ترها 
دیگر به گود زورخانه نمی آینــد و به قول معروف 
حکم کننده کم داریم. حکم کننده کسی است که 
در گلریزان ها و مراسم خیرخواهانه حکم می دهد 
که به چه کسی کمک کنیم و از چه مسیری دست 
افراد نیازمند را بگیریم. وقتی بزرگ ترها وارد گود 
نشوند طبیعی است که جوان ها هم کمتر می آیند.

    در این شرایط از کجا باید شروع 
کرد؟ چه کارهایی باید انجام شود تا 
زورخانه های پایتخت هویت از دست 

رفته شان را پیدا کنند؟
اگر همین امروز هم آســتین ها را بــاال بزنیم دیر 
اســت اما چاره کار در گفت وگو است. باید درباره 
این موضوع ســمینارهای مردمی برگزار کنیم و 
از پهلوان ها و به قول معروف موســپیدکرده های 
ورزش هم بخواهیم به این سمینارها بیایند و هر 
کدام 2دقیقه صحبت کنند. آقــای دبیر که االن 
رئیس فدراسیون است، صرفاً نباید به مدال آوری 
فکر کند و باید بداند که بعد پهلوانی ورزش کشتی 
خیلی مهم است. قدیم ها عالوه بر گورد زورخانه، 
روی تشک کشتی هم به ورزشکار ادب و احترام را 
آموزش می دادند اما وضعیت اقتصادی به گونه ای 
شــده که مربی های امروزی بیشــتر به درصدی 
که بعد از قهرمانی شاگردان شــان می گیرند فکر 
می کنند. وقتی آقای ســجادی وزیر ورزش شد 
انتظار ما این بود افراد متخصص به کار گرفته شوند 
تا مشکالتی از این دست حل و فصل شود اما اینگونه 
نشد. چرا امثال من که در دانشگاه تدریس می کنیم 
و 40ســال در عرصه ورزش فعالیت کرده ایم باید 

بیرون گود باشیم؟
    حتماً شنیده اید که جمهوری آذربایجان 
می خواهد فرهنگ ورزش زورخانه ای را 
به نام خودش ثبت کند. فکر می کنید 
چطور می شود یونسکو را متقاعد کرد 

از این اقدام صرف نظر کند؟
در درجه اول بایــد ورزش زورخانه ای را در داخل 
کشــور حمایت کنیم و نســل جدید را به سمت 
این ورزش ســوق بدهیم. ما استعدادهای زیادی 
در مملکت مان داریم و الزم نیســت که همه آنها 
فوتبالیست یا والیبالیست شــوند. خانواده ها باید 
بدانند که در ورزش پهلوانی، ذهن بچه ها جال پیدا 
می کند و فرهنگ این ورزش آنها را به انسان های 
بهتری بدل خواهد کــرد. بعد هم برویم ســراغ 
برگزاری مسابقات بین المللی ورزش زورخانه ای 
و از کشورهایی که این ورزش با فرهنگشان عجین 
شــده دعوت کنیم به کشــورمان بیایند. ورزش 
باســتانی همانطور که از نامش پیداست از دوره 
باستان در ایران رواج داشته و در آن دوره تاریخی 

آذربایجان هم جزو خاک ایران بوده است.
    فکر می کنید با این حرف ها می شود 

یونسکو را متقاعد کرد؟
باید مستندات تاریخی مان را برای یونسکو ارسال 
کنیم. دستگاه ورزش ایران سال هاست با یونسکو 
مکاتبه می کند. ثبت فرهنــگ زورخانه ای به نام 
آذربایجانی ها قطعی نیست و برداشت من این است 

که  می توانیم رأی یونسکو را برگردانیم.

گفت و گو با محمدرضا توپچی؛ پهلوانی که 2بار بازوبند پهلوانی را بر بازو بست

نام آشناترین 
 پهلوانان 
نزدیک به ما

این کشتی گیر مازندرانی تنها 
کسی است که قهرمانی در 
رشته آزاد، پهلوانی و ساحلی 
را تجربه کرده و از این منظر 
یک رکورد دســت نیافتنی 
را ثبت کرده اســت. جابر 
صادق زاده یک ســال قبل 
برای هفتمیــن بار صاحب 
بازوبند پهلوانی شــد و از 
رکورد علیرضا سلیمانی که 
6بار این عنوان را تصاحب 

کرده بود عبور کرد.

جابر صادق زاده

 7
بازوبند پهلوانی

نخستین کشتی گیر ایرانی 
که در دســته فوق سنگین 
کشتی آزاد، قهرمان جهان 
شد علیرضا سلیمانی است. 
او بخش زیادی از شــهرت و 
اعتبارش را مدیون موفقیت 
در کشتی پهلوانی بود و 6بار 
بازوبند پهلوانــی را بر بازو 
بست. به واسطه قهرمانی های 
مکرر سلیمانی در مسابقات 
کشــتی پهلوانی به او لقب 

»پهلوان باشی« داده بودند.

علیرضا سلیمانی

 6
بازوبند پهلوانی

میران تنها پهلوانی است که 
به عنوان جودوکار تیم ملی، 
بازوبند پهلوانی را هم بر بازو 
بست.  البته او سابقه کشتی 
هم داشــت او 4بار متوالی 
عنوان قهرمانی در مسابقات 
کشوری کشتی پهلوانی را 
کســب کرد و مثل علیرضا 
سلیمانی، جابر صادق زاده و 
حمید قشنگ بازوبند 3ساله 
پهلوانــی را دریافت کرده 

است.

محمود میران

 4
بازوبند پهلوانی

خراسانی  کشتی گیرهای 
معموالً در اجــرای فنون 
لنگ تبحــر خاصی دارند. 
حمید قشنگ یکی از همین 
خراسانی  کشتی گیرهای 
بود که با اجــرای همین 
فنون 3بار متوالی قهرمان 
مسابقات کشتی پهلوانی 
شــد و نامــش به عنوان 
پهلوانی که بازوبند 3ساله 
را دریافت کرده در کشتی 

پهلوانی ثبت شده است.

حمید قشنگ

 3
بازوبند پهلوانی

کشــتی گیرهای خطــه 
خراســان همیشــه در 
مسابقات کشتی پهلوانی 
مدعــی بوده انــد و امین 
رشــید لمیر هــم از این 
قاعــده مســتثنی نبود. 
او کــه نــوه یعقوب علی 
شورورزی، پهلوان نامی و 
قدیمی ایران زمین اســت 
2بار در ســال های 1380و 
1387بازوبنــد پهلوانی را 
بر بازو بســت و مدتی هم 
به عنوان سرمربی تیم ملی 
کشتی پهلوانی فعالیت کرد.

امین رشید لمیر

 2
بازوبند پهلوانی

مهرداد رسولی

در مورد ورزش پهلوانی دچار 
غفلت شده ایم. در سال های 
بعد از پیروزی انقالب که 
مفاهیم قرآنی و اسالمی در 
جامعه پررنگ تر شد، بهترین 
فرصت بود که ورزش پهلوانی 
را به اوج برسانیم اما اینگونه 
نشد
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  نمایشگاه هوایی تهران
نمایشگاه هوایی تهران، کار خود را از 
سال1365 برای نمایش هواپیماهای 
فرسوده و قدیمی و همچنین آشنایی 
جوانان با پرواز و صنعت هوافضا آغاز 
کرد. این نمایشگاه، نخستین و تنها 
مرکز دائمی نمایش های هوایی در 
ایران و خاورمیانه است. این نمایشگاه 
در واقع یک موزه هوانوردی اســت 
که در آن هواپیماهــای قدیمی به 
نمایــش گذاشــته شــده اند. این 
نمایشــگاه 40هکتار وسعت دارد و 
دارای بخش های متنوعی شــامل 
محوطه هواپیما، سالن موزه تاریخ 
و سرگذشــت هوانــوردی ایران و 
جهــان اســت. بیــش از 42فروند 
هواپیما در این نمایشگاه به نمایش 
گذاشته شده اند که هر کدام از آنها 
تاریخچه طوالنــی و مفصلی دارند. 
این نمایشگاه در 4کیلومتری جاده 
تهرانـ  کرج واقع شــده و بازدید از 
آن بــرای عموم آزاد اســت. در این 
نمایشگاه، هواپیماهای تک موتوره، 
دوموتوره، سه موتوره، هلی کوپتر، 
پاراموتــور، هواپیماهای توپولف و 
هلی کوپتر ظفر به نمایش گذاشته 
شده است. آشنایی با تئوری پرواز 
و اصول صحیح ســاخت هواپیما 
و همچنیــن نمونــه هواپیماهای 
بسیار قدیمی مانند داکوتا، قطعات 
انواع هواپیما، فیلم های مربوط به 
پرواز با کایت و بالــون نیز از دیگر 
خدمات این نمایشگاه است. خود 
را به ایســتگاه متروی ارم ســبز 
برسانید. این ایستگاه در فاصله یک 
کیلومتری از نمایشگاه قرار دارد و 
با چند قدم پیاده روی می توانید به 

نمایشگاه برسید.

متروی ارم سبز

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  موزه صنعتی تهران
علی اکبــر صنعتــی، نقــاش و 
مجسمه ساز، تنها هنرمند ایرانی 
اســت که 2موزه بــه نامش ثبت 
شده اســت؛ موزه صنعتی کرمان 
و موزه صنعتی تهران یا همان موزه 
هالل احمر که در میدان توپخانه 
تهران واقع شــده است. علی اکبر 
صنعتی یکی از مجسمه ســازان 
قدیمی عصر جدید ایران است که 
شاگرد ابوالحسن خان صدیقی بود. 
صنعتی تا پایان عمر عضو پیوسته 
فرهنگستان هنر ایران باقی ماند. 
جالب ترین بخش این موزه کوچک 
و قدیمی، پیکره گروهی از زندانیان 
سیاسی است که به  دست استاد 
به تصویر کشیده شده است. این 
پیکره بزرگ، درست در مرکز موزه 
قرار گرفته است. پیکره فردوسی، 
سعدی، مسیح مصلوب، دهخدا، 
کمال الملــک، کریمخــان زند، 
جواهر لعل نهرو، مهاتما گاندی، 
لویی پاســتور، ملک الشــعرای 
بهار، شــاه عباس و پیکره بزرگ 
نادرشــاه افشــار در این موزه به 
چشــم می خورد. موزه صنعتی را 
با نام های دیگری نیز می شناسند؛ 
موزه 13آبــان و موزه هالل احمر. 
این موزه پیش از انقالب با عنوان 
موزه شــیر و خورشــید شهرت 
داشت؛ با قدمتی که به 100سال 
پیش بازمی گــردد. بنای تاریخی 
هالل احمر امــروزه میزبان آثاری 
پراهمیت از علی اکبر صنعتی است. 
موزه صنعتی در ضلع شمال غربی 
میــدان توپخانه )میــدان امام(، 
ابتدای خیابان فردوسی قرار دارد. 
برای دسترسی می توانید از متروی 
خطوط یک )کهریزک-تجریش( 
و دو )فرهنگسرا-صادقیه( استفاده 
کنید و در ایســتگاه امام خمینی 
)خروجی خیابان فردوسی( پیاده 

شوید.

متروی امام خمینی

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

 آشنایی با زندگی و 
شخصیت یورگن کلوپ
مربی آلمانی باشگاه لیورپول

مربیگری به سبک
آقای معمولی

جهان فوتبال پر از چهره هایی اســت که به نظر می رسد ناممکن ها 
را ممکن کرده اند؛ از بازیکنانی که از محروم ترین مناطق حاشــیه 

شــهرها به بازی در بزرگ ترین باشــگاه های دنیا رسیده اند، تا 
مربیانی کــه آرزوهای میلیون ها هوادار یــک تیم را برآورده 

کرده اند. یورگن کلوپ با قهرمانی در لیگ قهرمانان فوتبال 
اروپا و لیگ برتر انگلیس با لیورپول، به پدیده ای در جهان 
فوتبال تبدیل شــد. اما این تنها دلیلی نیست که یورگن 
کلوپ به شخصیتی خاص و مهم تبدیل شده است. در این 

سال ها کلوپ با فوتبالی جذاب و موفق، واکنش های 
پرشورش کنار زمین، رفتار خودمانی و راحت و 
اظهارنظرهای صادقانه و روراست، طنز دلنشین 
و سخنان نغزش، به یک برند شخصی جذاب 
تبدیل شده است. آشنایی با زندگی و 
شخصیت این مربی موفق، خالی از 

لطف نیست.

یورگن کلوپ در یک خانواده پنج نفره متولد شده، پدرش )نوربرت( فوتبالیســت آماتور بوده و مادرش )الیزابت(، فروشنده. او دو خواهر 
بزرگ تر از خود دارد. وقتی متوجه می شویم که پدر کلوپ فوتبالیست بوده، دیگر عجیب نیست که بدانیم یورگن در پنج سالگی با رفتن 
به تیم اسفا گالتن، فوتبال را شروع کرده است. او تا سال1983 در این تیم بازی می کرد و بعد در سن 16سالگی به آکادمی تیم »ت.و.س 
ارگنز بنگن« پیوست و تا سال 1987 در این تیم عضویت داشــت. حاال دیگر فوتبال، دنیای یورگن شده بود. او در 20سالگی راهی تیم 
»فروزهایم« شد. در 23سالگی در پست مهاجم به باشگاه دسته دوم ماینس ملحق شد و تا سال2000 در این تیم حضور داشت. با اینکه 
یورگن ســال های زیادی بازیکن بود اما تقدیرش در مربیگری رقم خورد. در نهایت در سال2001 در سن 34سالگی به عنوان مربی این 

باشگاه، انتخاب شد. بعد از اعالم جدایی از فوتبال او در سال2001 به عنوان سرمربی باشگاه ماینتس انتخاب شد و در 7سال مربیگری 
او، این تیم برای نخستین بار به مسابقات بوندس لیگا صعود کرد. کلوپ در مجموع 270بار روی نیمکت تیم ماینتس نشست 

که در مجموع این بازی ها توانست 109بار با این تیم در رقابت های گوناگون به برد دست پیدا کند. کلوپ ؟؟؟ در سال 2008 
به عنوان سرمربی بورسیادورتمند انتخاب و دو جام قهرمانی بوندسلیگا و یک قهرمانی جام حذفی با این تیم به دست آورد. 
حتما برایتان جالب است که بدانید کلوپ با وجود این حد از موفقیت و شهرت در دنیای فوتبال، زمانی قصد داشت راهی 

کامال متفاوت را در پیش بگیرد. این سرمربی مشــهور در جوانی آرزو داشت پزشک شود اما خودش 
معتقد نبود که به اندازه کافی برای حرفه پزشکی باهوش باشد. راه او در دنیای فوتبال ادامه 

پیدا کرد و در نهایت هم در سال2015 به لیورپول رفت، جانشین برندن راجرز شد و 
بعد از قهرمانی در اروپا به انتظار 30ساله این باشگاه پرطرفدار برای قهرمانی در 

لیگ برتر پایان داد. یورگن کلوپ، هدایت تیم را گرفت تا یک سال بعد در 
همان روزها، همان هواداران به  خود ببالند که کلوپ از تیمشان یک 

تیم ترسناک ساخته است؛ تیمی که می توانند پس از مدت ها، با 
افتخار به آن اشــاره کنند. در همان روزهای اول که پایش به 

بندر لیورپول رسید، همه می دانســتند که او فلسفه های 
خاص خود را در فوتبــال دارد و باید به او و تیمش زمان 

بدهند تا این فلسفه ها در تیم جان بگیرد و جاری شود.

یکی از مهم ترین ویژگی های کلوپ، شــخصیت 
جنجالی و عالقه اش بــه فعالیت های تبلیغاتی 
اســت. البته یورگن از شــخصیت تبلیغاتی و 
نمایشی خود به  صورت اســتراتژیک استفاده 
می کند. کلوپ در نخســتین نشست خبری در 
لیورپول، حرف هایش را مانند مردان سیاســت 
شروع کرد و گفت: »من آقای معمولی هستم.« 
این  یک طعنه هوشــمندانه و جــذاب به خوزه 
مورینیو بــا لقب »آقــای خاص« بــود. کلوپ از 

روش های متنوعی برای حضور در دنیای رســانه و 
تبلیغات بهره می برد و جالب اســت بدانید لیورپول 

حتی با شــرکت های تولیدکننده شــلوار جین، قهوه 
و کالسکه بچه قرارداد دارد! شــاید در ظاهر، این کاالها 

برای تبلیغات، چندان جذاب نباشند اما وجود شخصیتي 
احساساتی و دوست داشتنی مانند یورگن کلوپ، تبلیغات این 

کاالها را بسیار آسان تر کرده است. صاحبان صنایع و محصوالت 
هم دوست دارند از تأثیرگذاری این چهره محبوب برای موفقیت خود 

بهره ببرند. کلوپ در یکی از تبلیغات بانک آلمانی فولکس بانک سال 2012 
بعد از دومین قهرمانی اش با بروسیا دورتموند گفته بود: »من به این اعتقاد ندارم 

که ترس از شکست، تو را بیشتر از اشتیاق به بردن، به یک برنده تبدیل می کند. این 
اشتیاق به بردن است که طمع را در تو بیدار می کند.«  بلندپروازی های کلوپ باعث شده او در 

عین داشتن پذیرش شکست، تالش کند خود و تیمش را تا جای ممکن از شکست دور نگه دارد. او در 
گفت وگویی گفته: »فوتبال مانند یک تئاتر است. اگر ما نقش خودمان را به  خوبی بازی نکنیم، تنها یک یا دو 
نفر در انتهای سالن به تماشای نمایش ما می نشینند. من می دانم که دیگران در بعضی از کارها از من بهتر 
هستند و از توانایی هایم کامال آگاهم.«  کلوپ یک  بار در کارخانه ماشین سازی اوپل در آلمان و برابر 10هزار 
کارگر سخنرانی کرد. صحبت او بیشتر شبیه به یک اجرا بود و در پایان، حضار نامش را فریاد می زدند. او 

معتقد بود که تأثیر برخورد اول، بسیار مهم و اساس هر رابطه ای است.

یک مربی فوتبال با رؤیای پزشکی

یک شخصیت جنجالی

بلندپرواز و جاه طلب
شــخصیت جاه طلب و بلندپــرواز کلــوپ، برای خــودش و تیمش 
موفقیت های بزرگی ساخته اســت. او به تاریخچه تیم و هوادارانش 
بســیار اهمیت می دهد و در اظهارنظری گفتــه: »از زمانی که به 
لیورپول آمده ام، احساس می کنم همه می خواهند ما را شکست 
بدهند. در این باشگاه، تاریخ بزرگی وجود دارد و تیم های زیادی 
نیستند که به آن عالقه نشان دهند و مجذوبش شوند. یک  بار در 
مقابل نیوکاسل بازی می کردیم و انگار فینال جام جهانی بود. با 
خودم گفتم اینجا چه خبر است؟ پاسخ این سؤال را باید در گذشته 
پیدا کنید. تالش ما تنها این است که مشکالت مان را حل کنیم و 
از آنها رد شویم. یکی از مشکالت کوچکمان قهرمانی است که سال 

گذشته کسب کردیم و حاال همه می خواهند ما را شکست دهند.« 
هواداران لیورپول خوب می دانند که حرف های مربی، تنها ادعا و وعده 
نیست؛ لقب یورگن کلوپ »مدیر« اســت. شاید ساده به  نظر برسد اما 
این، یعنی او دوســت دارد همه چیز را مدیریت کند؛ هرچند اعتقاد 
ندارد که همه چیز را بلد اســت و به اصل مشاوره و مشارکت، معتقد 
است. در بروســیا دورتموند، او کارش را با مدیرعامل و مدیر ورزشی 
تقسیم کرد. به  محض ورود به لیورپول هم خیلی واضح بیان کرد 
که عالقه دارد تقسیم  کار مشابهی را ببیند. نخستین چیزی که 
پس از ورود به باشگاه، او را اذیت کرد، فاصله عاطفی زیاد بین 
بازیکنان و کارکنان خدماتی تیم بود. یورگن کلوپ برای حل 
این مشکل نام همه 80کارمند و کارگری را که در خدمت 
تیم بودند، به خاطر ســپرد. او آنها را به اتاق ناهارخوری 
دعوت کرد و تک تک این کارکنان را به بازیکنان معرفی 
کرد. بر دیوار مجموعه اجرایی باشگاه، کلوپ جمله »ما با 
هم قوی هستیم« را نوشته تا همه بدانند ارتباط انسانی 
آنها با هم، برای کلوپ اهمیت ویــژه ای دارد. یورگن 
کلوپ زمانی فلســفه اش را با این جمله توصیف کرده 
بود: »من می خواهم مردم در کنار من خوشحال باشند. 
به  عنوان یک مدیر، باید به کارکنانم ایمان داشته باشم. 
معتقدم بزرگ ترین نقطه قوت قوی ترین شخصیت ها، 
محصورکردن خود با افــرادی برتر در زمینه هایی خاص 
است.«  کلوپ در نظر داشــت که پس از پایان قراردادش 
در سال2022 به اســتراحت، ســفر و مطالعه بپردازد اما 
چنان به آینده مشتاق بود که با خوشــحالی، قراردادش را 

2سال دیگر تمدید کرد. او به 
بازیکنان و هواداران تیمش 
گفته: »بیایید تالش کنیم 
که این مدت را به بهترین 
روزهای زندگی مان تبدیل 

کنیم.«

نگاه دکتر فرامرز ذاکری
 روانپزشک  به مردانگی سمی و 

آسیب هایش

مردانی
گریه
که

نمیکنند!

مردان قوی، مردان شکســت ناپذیر، مــردان محکم و 
سرسخت که هرگز گریه نمی کنند، خسته نمی شوند و هیچ 
ضعفی از خودشان نشان نمی دهند؛ این تصویر کلیشه ای از 
مردان، حاصل پدیده ای به نام مردانگی سمی است. این پدیده طی سال های طوالنی، 
وجود داشته و تصوری اشتباه را از مردان، رواج داده است؛ غافل از اینکه این تصورات 
اشتباه درباره مردان، نه تنها به نفع آنها نیســت بلکه سالمت روان آنها را به خطر 
می اندازد و بر روابط آنها تأثیرات منفی می گذارد. اگر می خواهید بدانید مردانگی 
سمی چیست، چه آســیب هایی به همراه دارد و چطور می توان از آن دوری کرد، 

توضیحات دکتر فرامرز ذاکری، متخصص اعصاب و روان و روانپزشک را بخوانید.

نیلوفر  ذوالفقاری

مردانگی از نوع مسموم
اولین باری که یک روانشناس درباره مفهومی به نام مردانگی 
سمی اظهارنظر کرد، به دهه80 میالدی برمی گردد. آن زمان 
این پدیده چندان شناخته شده نبود اما همین که دهه ها بعد، 
هنوز وجود دارد و آسیب زاســت، نشان می دهد باید آن را 
تعریف کنیم و بشناسیم. مردانگی سمی در واقع انتظارات و 
معیارهای اشتباهی است که چهارچوب های ساختگی برای 
مردانگی تعریف می کند. وقتی چنین پدیده ای مطرح می شود 
مردان، تنها وقتی مرد واقعی تلقی می شوند که واجد برخی 
ویژگی های خاص باشند و اگر این ویژگی ها را نداشته باشند، 
مرد نیستند! این تصورات نادرست نه تنها تعریف جامعه از 
مردان را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه خود مردان را هم به 
اشتباه می اندازد و باعث می شود ذهنیتی کلیشه ای از مرد 
داشته باشند و در نتیجه این ذهنیت، خودشان را تحت فشار 
قرار دهند. کلیشه های ثابتی برای این پدیده وجود دارد که 
در 3دسته کلی تعریف می شوند. نخستین کلیشه این است 
که مردان، باید قوی و سرسخت باشند؛ چه از نظر جسمی و 
چه از نظر روانی. بر اساس این کلیشه، مردان نباید از خشونت 
فرار کنند و نباید در برابر درد، ضعیف باشند. کلیشه دوم، 
درباره احساسات است. بر اساس این کلیشه، همه ویژگی های 
احساسی که در زنان وجود دارد، با مردانگی در تضاد است و 
یک مرد واقعی نباید دچار این احساسات شود. کلیشه سوم 
هم درباره قدرت اســت و می گوید که یک مرد واقعی باید 
همیشه در پی کسب قدرت، ثروت و جایگاه اجتماعی باالتر 
باشد. مردانگی سمی می گوید اگر مردی در این چهارچوب ها 
قرار نگیرد، یک مرد واقعی نیســت. مشکل اینجاست که 
نه تنها این تعریف ها ســاختگی و اشتباهند بلکه به خودی 
خود، نسبی هستند و می توانند بسته به فرهنگ و ویژگی های 
هر جامعه، تغییر کنند. اما به طور کلی این کلیشه ها باعث 
بروز رفتارهای مشابه می شوند. تمایل به خشونت در میان 
پسربچه ها، تحقیر پسران و مردان برای ابراز احساسات و 
بروز جلوه های احساسی مثل گریه کردن، تشویق پسران به 
قلدری و حرف نزدن درباره احساسات شان و خودداری مردان 
از کمک گرفتن از دیگران، مثال هایی از رفتارهای ناشی از 
مردانگی سمی است. واکنش های دیگران و نگرش جامعه به 
مردان، باعث شده کلیشه های سمی مردانگی مدام بازتولید 
شوند و هرچند با افزایش آگاهی ها، اوضاع تا حدی بهتر شده 

اما همچنان این پدیده از بین نرفته است.

آسیب های یک اشتباه برای مردان
وجود کلیشه های فکری اشتباه درباره مردانگی، بیش از همه 
برای خود مردان آســیب به همراه دارد. یکی از این آسیب ها، 
مقاومت مردان برای کمک گرفتن است. این موضوع وقتی مهم تر 
می شود که موقعیت کمک گرفتن از پزشک و متخصص به  وجود 
می آید. در این شــرایط، مردان تالش می کنند مشکالت شان 
را پنهان کنند، به پزشــک مراجعه نکنند و سراغ خوددرمانی 
یا استفاده از روش های ناسالم برای کاهش دردهایشان بروند. 
وقتی پای مشکالت جسمی وسط باشد می توانیم امیدوار باشیم 
که باالخره نشانه های درد، قدرت پنهان کاری را از مردان بگیرد 
اما وقتی مشــکالت روحی و روانی مطرح می شود، مردانگی 
سمی مردان را مجبور می کند سکوت کنند و درباره مشکالت 
خود با دیگران و با متخصصان حرف نزنند. تشدید افسردگی، 
اضطراب و پرخاشگری، پیامدهای این پنهان کاری است. یکی 
دیگر از آسیب های مردانگی سمی برای مردان، دورشدن آنها 
از بقیه و بروز مشکالتی در روابط عاطفی و دوستانه آنهاست. 
مردانی که کمک نمی گیرند، کمک کــردن را هم نمی آموزند و 
به مرور، احساس همدلی و همراهی در آنها کمرنگ تر می شود. 
چنین مردانی وقتی شاهد خشــونت و پرخاشگری یک مرد 
دیگر هســتند، از آنجا که این رفتارها را طبیعی می دانند، به 
قربانی کمک نمی کنند. مردان دچار مردانگی ســمی، بیشتر 
دست به خشونت می زنند و دیگران را هم به خشونت تشویق 
می کنند. آنها تالش می کنند در موقعیت های مختلف با قلدری، 
اعمال قدرت کنند و کنترل اوضاع را در اختیار داشته باشند. 
برای این دسته از مردان، پذیرش ضعف و شکست، خیلی سخت 
است، هرگز به اشتباهاتشان اعتراف نمی کنند، با معذرت خواهی، 
بیگانه اند، زور می گویند و به مرور دچار انزوا می شــوند؛ چون 
تحمل رفتارهای افراطی آنها برای اطرافیانشــان غیرممکن 

می شود.

روش های مقابله با مردانگی سمی
برای اینکه چرخه مردانگی سمی، متوقف و به مرور آسیب های آن 
کمتر شود، اصالح باورها و فرهنگ جامعه مورد نیاز است. اما با اصالح 
بعضی رفتارها و نگرش های فردی هم می توانیم به ضعیف شــدن 
کلیشه های مردانگی سمی کمک کنیم. اگر مرد هستید، قدم اول 
این اســت که تمرین کنید تا احساسات مختلف خود را به رسمیت 
بشناســید و درباره آنها حرف بزنید. از بروز احساساتی مانند غم 
و نگرانی خودداری نکنید و خجالت نکشــید. در جمع های مردانه 
اگر برای داشتن ویژگی هایی خالف مردانگی سمی، مورد تمسخر 
قرارگرفتید، ســکوت نکنید و بگذارید مردان دیگر اعتراض تان را 
بشنوند. به عالیق خودتان اهمیت دهید و تمام تمرکز و انرژی خود را 
روی به دست آوردن جایگاه شغلی باالتر و قدرت بیشتر نگذارید. اگر 
عالیق تان به هنرها و موضوعاتی مرتبط است که کلیشه ها آنها را زنانه 
می دانند، با این تفکرات نادرست مبارزه کنید تا از پرداختن به کارهای 
مورد عالقه خود محروم نشــوید. در اظهارنظرها و صحبت هایتان، 
چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، از بازتولید کلیشه های 
مردانگی سمی خودداری کنید تا به مرور این فرهنگ نادرست اصالح 
شود. با مردان دیگر درباره این موضوع حرف بزنید و از آنها بخواهید 
دست از مردانگی سمی بردارند. مهارت های همدلی و کمک کردن به 
دیگران را تمرین کنید. اگر متوجه شدید مردانگی سمی فرصت ها 

را از شــما گرفته و به ســالمت روانتان ضربه 
زده، حتما برای کمک گرفتن از یک روانشــناس، 

برنامه ریزی کنید. چه زن هستید و چه مرد، حواستان به 
رفتارتان با کودکان باشد تا از همان کودکی دچار تفکرات 

و تصورات اشتباه نشوند. به پسربچه ها نگویید »مرد که 
گریه نمی کند« یا »چرا مثــل دخترها گریه می کنی؟«؛ با 

این کار فقط به آنها سرکوب عواطف و احساساتشان را یاد 
می دهید. بازی ها را به دخترانه و پسرانه تقسیم نکنید تا 

فشار روانی مضاعف به بچه ها وارد نشود. از کودکان بخواهید 
درباره احساساتشــان حرف بزنند و به آنها کمک گرفتن از 
دیگران را یاد بدهید. به کودکان بگویید الزم نیست همیشه 

قوی و برنده باشند و مردان، قوی ترین موجودات روی زمین 
نیستند! یادتان باشد هدف، این نیست که قدرت را از مردان 
بگیریم و آنها را ضعیف جلوه دهیم؛ فقط می خواهیم آن تصور 
ابرقهرمانی مردان را از بین ببریم. از تکرار جمالتی مثل »همه 
مردان همینطور هستند«، »مرد است دیگر« و »ذات و طبیعت 
مردان همین است« خودداری کنید تا کلیشه های مردانه سمی، 

عادی و عادت نشوند. به کودکان یاد دهید که مردانگی به زور 
بازو و خشونت نیست.



3قرن در تصرف اسپانیا

باستان شــناس ها معتقدنــد از 40هزار ســال قبــل، زندگی در 
آمریکای شمالی و ســرزمین مکزیک در جریان بوده و این کشور را 
مهد یکی از مهم ترین تمدن های باستان یعنی »آزتک« می دانند. 
زندگی قبیله ای بومیان مکزیک تا قرن 16میالدی ادامه داشــته تا 
اینکه کاستیل، پادشاه قدرتمند اسپانیا، هرنان کورتس را که یکی 
از ســرداران مورد اعتمادش بوده، برای تصرف ســرزمین هایی در 
آمریکای شمالی روانه این قاره می کند. مکزیک در سال1519میالدی 
توســط هرنان کورتس کشف شــد و تمدن های مکزیک از سوی 
اســپانیایی ها مورد حملــه قرار گرفتند. مکزیک از ســال1521تا 
سال1810مستعمره اسپانیا بود اما آزادیخواهان مکزیکی بعد از 3قرن 
مبارزه، اشغالگران را بیرون کردند و کشورشان را به استقالل رساندند.

یک رکورد عجیب

مکزیک حاال یک کشور 130میلیون نفری اســت و به چند دلیل یکی از مهم ترین 
کشورهای آمریکای شمالی به شمار می آید. این کشور اسپانیایی زبان به واسطه موقعیت 
جغرافیایی ویژه ای که دارد، با گذشت زمان به محلی برای ترانزیت کوکائین از کلمبیا 
به آمریکا بدل شد و کارتل های مواد مخدر در این کشور قدرت زیادی پیدا کرده اند. 
رقابت قاچاقچیان و نبرد کارتل های مواد مخدر، مکزیک را به یکی از خطرناک ترین 
کشــورهای دنیا بدل کرده و درگیری های مسلحانه برای مردم این کشور یک اتفاق 
عادی و تکراری است. یکی از خونبارترین درگیری های مسلحانه ای که خبر آن دنیا 
را تحت تأثیر قرار داد در ســال2006رخ داد که 6500نفر از نیروهای ارتش مکزیک 
با حمایت ارتش آمریکا برای منهدم کردن باندهای مخوف قاچاق انسان و مواد مخدر 
وارد ایالت میچوکن شدند و این درگیری خونبار به کشته شدن 23هزار نفر منجر شد. 

این رکورد عجیبی است که در جنگ داخلی سوریه شکسته شد.

مرد یک میلیارد دالری

قاچاقچیان مکزیکی در صادرات کوکائین به سایر نقاط جهان رقابت تنگاتنگی با قاچاقچیان کلمبیایی 
دارند و جالب است که بعد از وقوع درگیری های مسلحانه بین ارتش و قاچاقچیان بین المللی این کشور، 
قیمت کوکائین  دوبرابر شد. دولت مکزیک می گوید تاکنون بیش از 100هزار نفر در جریان مبارزه با 
کارتل های مواد مخدر این کشور دستگیر شده اند اما قاچاقچیان این کشور آنقدر قدرت پیدا کرده اند که 
به این آسانی از بین نمی روند. همین قدر بدانید که »خواکین گوزمن«، معروف ترین قاچاقچی مکزیک 
و رهبر کارتل سینالوآ در سال2013از طرف مجله فوربس به عنوان شصت و هفتمین فرد قدرتمند دنیا 
انتخاب شد و این مجله، ثروت گوزمن را بیش از یک میلیارد دالر برآورد کرده است. کارتل سینالوآ که 
بزرگ ترین و جنایتکارترین شبکه تجارت مواد مخدر در دنیا به شمار می آید، در 40کشور مختلف فعالیت 
می کند و در واقع یک شرکت بین المللی است که عالوه بر تجارت مواد مخدر مانند کوکائین و ماری جوآنا، 
دستی هم در تولید و فروش مواد مخدر صنعتی دارد. کارتل سینالوآ مدام با کارتل تیخوانا در رقابت بوده 
است. یک بار اعضای کارتل تیخوانا که نقشه قتل گوزمن را کشیده بودند به اعضای سینالوآ حمله کردند 
و 6نفر از یاران وفادار به گوزمن را از پای درآوردند. چند روز بعد اعضای مسلح سینالوآ در یک دیسکوتک، 

قاچاقچیان کارتل رقیب را به گلوله بستند و ده ها نفر را به قتل رساندند.

آمار تکان دهنده

درگیری کارتل های قاچاق مواد مخدر برای کنترل قدرت و فعالیت های غیرقانونی موجب شده رکورد 
قتل در مکزیک بارها جا به جا شود. خبرگزاری فرانسه در سال2017اعالم کرد که 23هزار و100مورد 
قتل تا پایان نوامبر سال 2017در مکزیک رخ داده و مدعی شد مرگبارترین سال در این کشور بوده 
است. روزنامه گاردین هم در گزارش تکان دهنده دیگری که در سال2018منتشر کرد، مدعی شد در 
یک بازه زمانی یکساله 28هزار و816پرونده قتل در مکزیک گشوده شده و این آمار هر سال 15درصد 
افزایش پیدا می کند. واقعیت ترسناک این است که 6کارتل بزرگ مکزیکی بازار مواد مخدر آمریکا 
را هم قبضه کرده اند و به نظر می رسد موج خشونت و آدمکشی در این کشــور تمامی ندارد. ظاهراً 
دولت مکزیک دیگر قدرت نابودی قاچاقچیان بین المللی را ندارد. سال2006بود که فلیپه کالدرون، 
رئیس جمهور اسبق مکزیک به طور رسمی علیه کارتل های بزرگ مواد مخدر اعالم جنگ کرد و تا به 
حال در این جنگ خانمانسوز 170هزار نفر کشته و 26هزار نفر ناپدید شدند اما قدرت قاچاقچیان تا 
دندان مسلح کم نشد. برخی مقامات مکزیکی معتقدند این جنگ در نهایت به تقسیم باندهای بزرگ 
جنایی و در نتیجه افزایش خشونت ها در این کشور منجر شده و برای کنترل قاچاقچیان بین المللی 

پیشنهاد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جنوب مکزیک را مطرح کرده اند. 

11سفارت خانه

گردشگران حرفه ای وقتی 
می خواهند کوله پشتی شان 
را ببندند و به کشــورهای مختلف ســفر کنند، 
نیم نگاهی هم به اســتراحت و گشــت و گذار در 
سواحل بکر برخی از کشورهای آمریکای التین 
دارند. البته داستان سفر به مکزیک کمی با سایر 
کشــورهای این قاره متفاوت اســت. خبرهای 
گاه و بیگاهی که دربــاره فعالیــت کارتل های 
مواد مخــدر مکزیک به گوش می رســد آن قدر 
ترسناک و گاهی غیرقابل باور است که هر انسانی 
را به وحشــت می اندازد. البته عده ای معتقدند 
ســفر به مکزیک مثل دو روی یک سکه است؛ 
یک روی آن خطر رودررو شــدن با قاچاقچیان 
بین المللی مواد مخدر است و روی دیگر آن مواجه 
شــدن با یکی از قدیمی ترین تمدن های بشر و 
تماشای بناهای تاریخی و بی مانندی که شهرت 
جهانی دارند. با این تعاریف مکزیک را می توان در 
ردیف خطرناک ترین و در عین حال دیدنی ترین 
کشورهای دنیا دسته بندی کرد. حاال که نزدیک به 
روز جهانی مبارزه با فساد هستیم، بد نیست به این 

بهانه سراغ این نقطه از جهان برویم.

پنجشنبه

شماره 190
پيشنهاد  هفته17  آذر 1401 

متروی اقدسیه

   قلعه باستانی باغ دره
در اطراف پایتخت هم می توان 
دیدنی هــای تاریخــی زیادی 
را پیدا کرد و به تماشــای آنها 
نشســت که البته بخشــی از 
آنهــا به دلیل نزدیکــی تهران 
به شــهرری و... بوده اســت. 
قلعــه باســتانی بــاغ دره در 
لواســان یکی از تفرجگاه های 
اطراف تهــران اســت که در 
همه فصول طرفــداران خاص 
خــود را دارد. ایــن قلعــه در 
600متــری شــمال منطقه 
ناران و در ارتفاعات منتهی الیه 
سمت جنوب شــرقی کوه کند 
و در جبهه جنوب غربی آبشار 
هنزک قرار دارد. بنا بر این حین 
بازدیــد از این قلعــه تاریخی 
می توانید از جاذبه های طبیعی 
منطقه ناران هــم لذت ببرید. 
برای رسیدن به قلعه باستانی 
باغ دره می توانید به ایســتگاه 
متروی اقدســیه و بلوار ارتش 
بروید. بعد از خروج از ایستگاه 
مترو به انتهــای اتوبان ارتش 
و جاده لشــگرک برویــد و از 
آنجا سوار تاکسی های لواسان 
شوید. پیچ وخم های این جاده 
شــما را به یکــی از زیباترین 
دوراهی هــای اطــراف تهران 
یعنی دوراهی فشــم و لواسان 
می رساند و مسیر جاده لواسان 
شــما را به منطقه ناران و این 
قلعه تاریخی می رساند. یادتان 
باشــد که هوای اطراف تهران 
به زیر صفر رســیده و حسابی 
باید خودتــان را بپوشــانید. 
برای رفتن به این مکان حتماً 
لبــاس گرم بپوشــید و کفش 
 مناســب برای پیاده روی هم 

داشته باشید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  خانه موزه چمران
در میان هیاهو و شــلوغی های 
تهران و در نزدیکی بازار بزرگ، 
خانه ای در یکــی از بافت های 
قدیمی این منطقه قرار دارد که 
محل تولد و بزرگ شدن فردی 
است که در تاریخ معاصر ایران 
از جایگاه سیاســی و اجتماعی 
باالیــی برخــوردار بــوده. این 
مــکان خانــه پدری شــهید 
مصطفی چمران اســت که در 
سال1387از ســوی شهرداری 
تهران بــه موزه بدل شــد و در 
ردیــف جاهای دیدنــی تهران 
قــرار گرفت. اگر جــزو افرادی 
هســتید که به بازدیــد از خانه 
افراد مشهور و آشنایی با سبک 
زندگی آنها عالقه  دارید، بازدید 
از خانه موزه شهید چمران را از 
دســت ندهید. قدمت این خانه  
به اواخر دوره قاجار برمی گردد. 
معمــاری این خانــه دیدنی از 
داخل حیاط قابل مشاهده است 
و هر بیننده ای را تحت تأثیر قرار 
می دهد. این خانه موزه 2بخش 
دارد و در این 2بخش می توانید 
وسایل شخصی شهیدچمران، 
از کودکی تا شهادت را مشاهده 
کنیــد. بــرای بازدیــد از این 
خانه موزه می توانید به ایستگاه 
متروی 15خرداد بروید. بعد از 
خروج از ایســتگاه مترو، کمی 
به ســمت چهارراه ســیروس 
و خیابان ری پیــاده روی کنید 
تا بــه محله ســرپولک و کوچه 
کمال بشیری برسید. تابلوهای 
راهنمای داخل کوچه شما را به 
سمت خانه موزه شهید چمران 

راهنمایی می کنند.

متروی پانزده خرداد

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  لوس  کابوس     دیدنی و خطرناک
این هم داستان عجیبی است که نام یک شهر توامان در فهرست دیدنی ترین و 
خطرناک ترین شهرهای کشور مکزیک گنجانده شود. لوس کابوس یک شهر تفریحی 
باشکوه است اما پس از وقوع جرائم متعدد در این شهر، به عنوان یکی از 10شهر خطرناک 
دنیا شناخته می شود. قاچاقچی ها نقش پررنگی در ناامن شدن این شهر ایفا کرده اند و 
خشونت و درگیری میان گروه های قاچاقچی مواد مخدر یکی از دالیل اصلی افزایش 
نرخ جرم در این شهر است. گفته می شود شهروندان جرأت نگاه کردن به پل های 
درون شهری را ندارند چون قاچاقچی ها از این پل ها برای اعدام یکدیگر استفاده 
می کنند. نرخ قتل در این شهر 113نفر به ازای هر 100هزار نفر است.

  مدلین    جوالن گانگسترها
مگر می شود کلمبیا به عنوان یکی از مراکز مهم ترانزیت کوکائین در فهرست 

خطرناک ترین شهرهای جهان نماینده ای نداشته باشد؟ مدلین یکی از مهم ترین 
شهرهای کلمبیا همواره در تسخیر قاچاقچیان مواد مخدر است و به همین دلیل به عنوان 

یکی از 10شهر خطرناک و ناامن دنیا شناخته می شود. آمار قتل در مدلین به شدت باال 
رفته و دلیلش این است که گانگسترها برای سلطه بر شهر و انجام معامالت مواد مخدر 
وارد درگیری های مسلحانه می شوند. پابلو اسکوبار که سلطان قاچاق مواد مخدر دنیا 

بود و در سال1993به قتل رسید در این شهر پایگاه داشت.

  کینشاسا    ناامنی گوریل ها
یکی از پیامدهای ناگوار قرار گرفتن نام برخی شهرها در فهرست خطرناک ترین 

شهرهای جهان این است که اقتصادشان ناپایدار می شود. کشور کنگو از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی یکی از ناپایدارترین کشورها در تاریخ معاصر جهان است و این معضل در پایتخت 
این کشور آفریقایی هم وجود دارد. کوهستان ویرونگا که در کینشاسا واقع شده در روزگار 
قدیم، مکان محبوبی برای دوستداران طبیعت بود و از سراسر جهان به این شهر می رفتند 

تا گوریل ها را ببینند اما حاال برای انسان ها و حیوانات جای ناامنی است. در کینشاسا 
آمار جرم و جنایت بسیار باالست و بد نیست بدانید که پژوهشگران این شهر را منشأ 

شیوع بیماری ایدز می دانند.

  کاراکاس     در جست وجوی غذا
حتماً درباره وقوع جرم و جنایت در این شهر خبرهای زیادی شنیده اید. باید به شما 
بگوییم بیشتر این خبرها واقعیت دارند و کمبود غذا به عنوان مهم ترین عامل بروز جرم 
و جنایت در کاراکاس به حساب می آید. نرخ دزدی در کاراکاس به حدی باالست که 
استفاده از تلفن همراه در مراکز عمومی، افراد را در معرض خطر قرار می دهد و جیب بری و 
کیف قاپی در این شهر به وضوح صورت می گیرد. فساد و خرید و فروش مواد مخدر، عامل 
دیگر بروز خشونت در پایتخت ونزوئالست. نرخ قتل و کشتار دراین شهر 112نفر به 
ازای هر 100هزار نفر است. اوضاع در این شهر به حدی وخیم است که سازمان های 
نظامی و انتظامی به مردم دستور داده اند که هنگام شب در این شهر تردد نکنند.

  بلم    جنایت در دروازه آمازون
این هم یکی دیگر از زیباترین شهرهای جهان است که گاهی اوقات طعمه جنایتکارها می شود. 
بلم یکی از شهرهای شمالی برزیل است که به دروازه آمازون مشهور شده. پرتغالی ها این شهر 
را بنا کردند و به خاطر ویژگی های استعماری و نزدیکی به رودخانه آمازون شهرت جهانی دارد. 
یکی از حقایق تلخ درباره بلم این است که در فهرست خطرناک ترین شهرهای دنیا قرار دارد و 
گزارش نرخ قتل در این شهر به ازای هر 100هزار نفر 72است. این شهر با مناطقی از کشورهای 
پرو، کلمبیا و بولیوی مرز مشترک دارد و زیبایی های آن قابل وصف نیست اما توزیع کوکائین 
و مواد مخدر در آن رواج دارد. باورش سخت است که بلم با جاذبه های تاریخی اش به عنوان 
یکی از خطرناک ترین شهرهای جهان شناخته می شود.

  کابل     کابوس جنگ
نام شهری که چند دهه با جنگ های داخلی و خارجی درگیر بوده هم در فهرست 

خطرناک ترین شهرهای جهان به چشم می خورد. کابل تا چند دهه قبل و به طور دقیق تر 
قبل از آنکه مورد هجوم روس ها قرار بگیرد منطقه خوش و آب و هوایی بود و کسب وکار 

در این شهر رونق داشت. باغ های زیبای کابل با هیچ شهر دیگری قابل مقایسه نبود 
اما جنگ های خانمانسوز آن را به ویرانه ای بدل کرد. بمب گذاری، آدم ربایی و دیگر 

خشونت ها در کابل به طور مکرر رخ می دهد و هرازگاهی خبر انفجار بمب و وقوع 
عملیات های تروریستی در این شهر به گوش می رسد. به همین دلیل پایتخت 

افغانستان نامش در فهرست خطرناک ترین شهرهای جهان قرار گرفته است.

  کیپ تاون   زیبای خفته
این شهر دیدنی، پایتخت و مرکز مهم گردشگری در آفریقای جنوبی است و هر سال 
بیش از یک و نیم میلیون گردشگر را جذب می کند. کیپ تاون شهری مملو از جاذبه های 
گردشگری و تفریحات سرگرم کننده است اما فریب ظاهر پر زرق و برق این شهر را نخورید. 
در کیپ تاون جرائمی مثل آدم ربایی و دزدی به وفور مشاهده می شود و اوضاع در حومه 
این شهر به مراتب وخیم تر است. قاچاق مواد مخدر و قتل ها در خارج از شهر صورت 
می گیرد و به گفته مقامات رسمی آفریقای جنوبی، هر سال حدود 2500قتل در اطراف 
کیپ تاون صورت می گیرد. با این حال این شهر محبوب ترین مقصد جهانگردان در 
قاره آفریقا به شمار می آید و یکی از زیباترین شهرهای جهان است.

  سنت لوئیس    مثلث ترسناک
این یکی دومین شهر بزرگ ایالت میسوری آمریکا و در نزدیکی رودخانه می سی سی پی 

است. سنت لوئیس هم اکنون یکی از شهرهای خطرناک جهان با نرخ 88قتل در هر 
100هزار نفر است. ناگفته پیداست که باالترین میزان قتل و باالترین مصرف مواد مخدر 

آمریکا به این شهر اختصاص دارد. به گفته رئیس پلیس سنت لوئیس، حدود نیمی از 
حمالت و 67درصد از کل قتل ها عمدتاً در یک منطقه مثلثی کوچک در بخش شمالی 

این شهر رخ می دهد و امنیت نسبی در سایر مناطق برقرار است.

آشنایی با خطرناک ترین شهرهای دنیا

اعدام رقبا در وسط شهر!
این یک واقعیت ترسناک است که دنیا به نسبت افزایش جمعیت به جای نا امن تری برای زندگی 
بدل می شود، چون کارتل های بزرگ قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر به همین نسبت بیشتر 
و بزرگ تر می شوند. کار به جایی رســیده که قاچاق مواد مخدر به یک تجارت پرسود برای 
بسیاری از کشورها بدل شــده و برخی دولت ها با ترانزیت مواد مخدر به قاره ها و کشورهای 
دیگر سعی دارند مشکالت اقتصادی شان را حل و فصل کنند. شهرهایی که در مسیر ترانزیت 

مواد مخدر قرار می گیرند بیش از سایر کشورهای دنیا در معرض خطر قرار دارند. پایگاه اینترنتی 
بیزنس اینسایدر مرجعی است که هر سال خطرناک ترین شهرهای جهان را بر مبنای میزان 
جرم و جنایت ناشی از قاچاق مواد مخدر، حمل اسلحه و جرائم سازمان یافته معرفی می کند. 
در فهرست بلند باالی این پایگاه اینترنتی نام شهرهایی به چشم می خورد که از آنها به عنوان 

خطرناک ترین شهرهای دنیا نام می برند.

مکزیک؛ کشوری زیبا با خالفکاران بین المللی که باورهای اشتباهی درباره اش وجود دارد

بهشتدرتصرفقاچاقچیها

بهنام سلطانی

آن روی سکه
تردیدی وجود ندارد که مکزیک به یکی از خطرناک ترین 
کشورهای دنیا بدل شــده اما عده ای معتقدند بخش 
زیادی از خبرهایی که درباره قــدرت غیرقابل تصور 
کارتل مواد مخدر این کشور شنیده می شود، اغراق آمیز 
است. این عده بر این باورند که باورهای اشتباه درباره 
مکزیک بین مردم دنیا رواج پیــدا کرده و دیدنی های 

مکزیک فراتر از تصورات غلط و کلیشــه ای است که 
منابع غیرمعتبر به آن اشاره می کنند. واقعیت ماجرا این 
است که کارتل های مواد مخدر در جنوب مکزیک فعالیت 
می کنند و در سایر مناطق، امنیت نسبی برقرار است. 
شاید اگر اینگونه نبود، مکزیک به یکی از پربازدیدترین 
کشورهای آمریکای التین بدل نمی شد و عنوان سومین 
کشور مهمان نواز دنیا را به خود اختصاص نمی داد. فقیر 
بودن مکزیک یکی دیگر از باورهای اشــتباهی است 

که شــکل گرفته؛ درحالی که این کشــور پانزدهمین 
اقتصاد بزرگ دنیا و بعد از برزیل دومین اقتصاد بزرگ 
آمریکای التین محسوب می شود. برخالف تصور بسیاری 
از مردم دنیا، مکزیک یک کشــور خشک و صحرایی 
نیست و ســواحل زیبای این کشور در آمریکای التین 
زبانزد است. کانکن یکی از مناطق ساحلی مکزیک است 
که هر سال بیش از 3میلیون نفر بازدید کننده دارد. موزه 
معروف کانکن، یکی از نخستین موزه هایی است که در 

اعماق آب ها ساخته شده و در همین منطقه قرار دارد. 
محوطه باستانی »چیچن ایتزا« که 600سال قبل از میالد 
مسیح ساخته شده هم یکی از شگفت انگیزترین مقاصد 
گردشگری دنیا به حساب می آید که از عصر مایاها به جا 
مانده است. یکی دیگر از جاهای دیدنی مکزیک، پارک 
الس پوزاس است که مجسمه های بی نظیری دارد و یک 
خرابه باستانی است. در مورد مکزیک انتخاب با خودتان 

است که کدام روی سکه را ببینید.
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»افشین سنگ چاپ« از بازیگران فعال و باســابقه سینما و تلویزیون، فیلم ها 
و ســریال های ماندگار و پربیننده ای را در کارنامه هنری اش دارد که ازجمله 
آنها می توان به »چاق و الغر« و »قصه های تابه تا« در ژانر کودک و نوجــوان، »قطار ابدی« و »متهم 
گریخت« و »پایتخت« در ژانر طنز و همچنین »بچه مهندس« در تلویزیون و سریال »آفتاب پرست« 
در شبکه نمایش خانگی اشاره کرد. »سنگ چاپ« عالوه بر بازیگری، دستیار کارگردان و بازیگردانی 
را هم در رزومه کاری و هنری خودش دارد. او ازجمله بازیگران تحصیل کرده سینما و تلویزیون است.  
»سنگ چاپ« از سال ۱۳۶۹ کارش را در تلویزیون آغاز کرده و آخرین کار او در صدا و سیما به رمضان 
۱۴۰۱ و سریال »خوشنام« برمی گردد. با این بازیگر   سینما و تلویزیون که در اغلب ژانرها و کاراکترها 

نقش آفرینی کرده است به گفت وگو نشسته ایم.

سعیده مرادی

پيشنهاد  هفته

  کتاب »۱۳۰ نکتــه در باب 
کارگردانی«

شاید شما هم جزو افرادی باشید 
که به تازگی بــه حرفه کارگردانی 
تئاتر ورود پیدا کرده و می خواهید 
با فوت و فن های این حرفه بیشتر 
آشــنا شــوید، به همیــن دلیل 
ما مطالعه کتــاب »1۳۰ نکته در 
باب کارگردانی« را به شما توصیه 
می کنیم. »فرانک هاوزر« و »راسل 
رایش« در ایــن کتاب بــه بیان 
تجربیات گرانبهــای خود در این 
حوزه پرداخته اند و به شما کمک 
می کنند تا به عنوان یک کارگردان، 
بازیگران را بهتــر هدایت کرده و 
از ترفندهای جدیــد و کاربردی 
حیــن کارتان بهــره بگیرید. این 
کتاب از نخستین رویارویی با متن 
آغاز می شــود و نکته های بسیار 
باارزشی را در مورد نحوه دریافت 
و تحلیل متــن بازگو می کند و در 
ادامه به مســائل دیگری همچون 
نخســتین روخوانــی، انتخــاب 
بازیگر، مقررات تمرین، میزانسن 
و عناصر به صحنه درآوردن و حتی 
خنده گرفتن از تماشاگران پرداخته 
می شــود. به بیان بهتر، »فرانک 
هاوزر« و »راسل رایش« در کتاب 
1۳۰ نکتــه در بــاب کارگردانی 
تالش می کنند که با مطرح کردن 
ترفندهایی، چه کارگردانان تازه کار 
و چــه باتجربه ها را از مشــکالت 
احتمالی همه مراحل کارگردانی 
تئاتر باخبــر کننــد و در جهت 
پیشگیری از رخ دادن آنها و حلشان 
به آنان کمک کنند. اگر عالقه مند 
به تهیه کتــاب 1۳۰ نکته در باب 
کارگردانی هســتید، می توانید به 
کتابفروشی و انتشارات »بیدگل« 
مراجعه کنید. این انتشــاراتی در 
خیابان انقالب، مقابل دانشــگاه 

تهران واقع شده است.

متروی انقالب

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  تماشــای فیلم ســینمایی 
»ابلق« در پردیس سینمایی 

»معین مال«
»ابلق« فیلمی به کارگردانی »نرگس 
آبیار« اســت کــه در ســال1۳۹۹ 
ساخته شــد. تهیه کنندگی کار بر 
عهده »محمدحسین قاسمی« بوده 
و بهــرام رادان، الناز شاکردوســت، 
هوتن شــکیبا، فاطمــه کریمیان، 
مهران احمدی و گیتــی معینی از 
بازیگران این فیلم هستند. این فیلم 
در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران را 
به دست آورد. »ابلق« دومین همکاری 
نرگس آبیار با هوتن شــکیبا و الناز 
شاکردوســت پس از »شبی که ماه 
کامل شد« است. اگر از عالقه مندان 
به تماشــای فیلم های ســینمایی 
هســتید و می خواهید فیلم ابلق را 
تماشــا کنید، می توانید به پردیس 
سینمایی معین مال مراجعه کنید. 
این پردیس سینمایی در طبقه دوم 
مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی 
معین مال واقــع در خیابان آزادی، 
ابتدای بلوار استاد معین قرار دارد و 
دارای ۳سالن نمایش و 2۹۰ صندلی 
است. پردیس سینمایی معین مال 
کار خود را در تاریــخ 1۰تیر 1۴۰۰ 
با اکران فیلم سینمایی »دینامیت« 
آغاز کرد. برای دسترسی به معین مال 
می توانید خود را به میــدان آزادی 
برســانید و با اتوبوس هــای تندرو 
)BRT( مسیر آزادی-تهرانپارس به 
ایستگاه استاد معین بروید. همچنین 
در خط ۴متروي تهران می توانید به 
ایستگاه استاد معین بروید و پس از 
خروج از ایستگاه، در مسیر یادشده 

به معین مال برسید.

متروی استاد معین

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه

شماره 190
17  آذر 1401 

با »افشین سنگ چاپ«، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر 

کمبود تماشاچی
تئاتر را کم رنگ کرده است

    بازیگری را از چه زمانی و از چه سنی شروع 
کردید؟

از کودکی زیاد به تئاتر می رفتم و خیلی زود به آن فضا دلبسته 
شدم. تا اینکه کم کم به هنر نمایشی عالقه مند شدم و تمرین 
نمایش را از دوران نوجوانی و زمانی که 1۴ سالم بود، شروع 
کردم. پدرم هم مرا در این مسیر بسیار تشویق کرد. سال ۶2 
به مدرســه هنر و ادبیات رفتم و به طور جدی تر بازیگری را 
ادامه دادم. پایان نامه ام سریال »ما می توانیم« بود. از سال ۶۵ 

هم در سینما و تئاتر فعالیتم را شروع کردم.
    با چه کارهایی بین مردم شناخته شدید؟

من بیشتر با برنامه هایی مانند »النگ و دولنگ« و »چاق و 
الغر« که جزو کارهای ابتدایی من بودند بین مردم شناخته 

شدم.
    جایگاه فعلی تان را در این عرصه دوســت 
دارید؟ آیا از خودتان در فعالیت های هنری تان 

راضی هستید؟
هم بله و هم خیر. دوســت دارم بیشتر پیشــرفت کنم و به 
موقعیت های بهتری دست پیدا کنم که الزمه این کار کشف 
راه های بهتر و تالش بیشــتر اســت. درخصوص رضایت از 
کارهایم هم باید بگویم از عملکرد خودم در حوزه کارگردانی 
راضی نیستم. چون چند تله فیلم ساختم که کارهای خوبی 
از آب درنیامدند. البته ضعف کارها نتیجه کمبود امکانات بود. 
تهیه کننده همراهی الزم را نداشت و تجهیزات الزم و عوامل 
مورد نظر که دوست داشــتم با آنها همکاری داشته باشم و 

بهترین ها در نوع خود هستند را در اختیار نداشتم.
    شــما در تئاتر هم فعالیت هــای زیادی 
داشته اید، به نظر شما کار در تئاتر بهتر است 
یا سینما و چرا امروزه اغلب بازیگران کمتر به 

سراغ تئاتر می روند؟
در گذشته شاید اولویت بندی هایی برای انتخاب تئاتر و سینما 

وجود داشــت اما امروزه اینطور نیست و هر کدام تأثیر خود 
را دارد و در سال های اخیر اتفاقات درخشانی در 2 حوزه به 
وقوع پیوسته است. هم اکنون هر کدام از آنها مخاطب خود 
را دارند و اینکه به سینما برویم یا تئاتر کاماًل سلیقه ای است. 
درخصوص اینکه چرا بازیگران کمتر به سراغ تئاتر می روند 
هم باید بگویم که چون فضای تئاتر جوابگوی زندگی بازیگران 
نیست همین مسئله باعث می شــود که آنها به تلویزیون و 
سینما گرایش بیشــتری پیدا کنند و ارتباطی که بازیگر در 
تلویزیون و سینما با مخاطب برقرار می کند گسترده تر است.

    بسیاری معتقدند که امروزه تئاتر کمرنگ 
شده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟

اینکه تئاتر کمرنگ یا پررنگ باشد ارتباط مستقیمی با جامعه 
دارد. یکی از مشکالت اساسی تئاتر در جامعه امروز کمبود 
تماشاچی است. حتی اگر کارهای قوی و ماندگاری هم  روی 
صحنه بروند، اما اگر تماشاچی نداشته باشد باعث می شود 
که تئاتر کمرنگ جلوه کند. بنابراین سرمایه گذاران کمتری 
هم به سراغ تئاتر رفته و ترجیح می دهند که بیشتر به دنبال 
سرمایه گذاری برای ساخت فیلم های سینمایی که مخاطبان 

بیشتری دارند باشند.
    بازیگری را بیشتر دوست دارید یا کارهای 
پشــت صحنه مانند بازیگردانی، دســتیار 

کارگردانی و...؟
بازیگری، کاری کاماًل خالقانه است. کارهایی که من پشت 
صحنه انجام می دهم بیشتر تکنیکی و علمی است و به نوعی 
زندگی من است، اما فقط شغل و حرفه به حساب می آیند اما 
بازیگری فراتر از حرفه و شغل است و با تار و پود من آمیخته 

شده و برایم یک کار دلی است.
    غیر از بازیگری و کارهای پشــت صحنه 

دوست دارید در این مسیر به کجا برسید؟
من به شــدت به دنبال کارگردانی هســتم. در این راه هم با 

نقدها نباشد ما هرگز نمی توانیم خودمان را ویرایش کنیم. 
گاهی همین نقدهاست که باعث پیشرفت می شود.

    کارهایی که قبول می کنید، بیشتر از روی 
دوستی و رفاقت است یا جذابیت نقش؟

البته همیشه هم اینطور نبوده اســت. اما بعضاً پیش آمده 
که خیلی از دوستان به من لطف داشته اند و من نتوانسته ام 
به آنها نه بگویم اما اگر نقش و خود کار ضعیف باشــد هرگز 

نمی پذیرم، حتی اگر با همه عوامل رفاقت داشته باشم.
    اغلب دوست دارید در چه ژانری بازی کنید 
و اولویت های شما برای انتخاب نقش چیست؟

من اغلب در نقش منفی و طنز بازی می کنم و تاکنون نقش 
جدی را تجربه نکرده ام و تجربــه هم نخواهم کرد، چون نه 
این نوع را دوســت دارم و نه با من جور اســت. درخصوص 
انتخاب نقش هم باید بگویم کــه از مهم ترین اولویت های 
من برای انتخاب یک نقــش تأثیرگذاری آن اســت. یک 
نقش باید برای مردم باورپذیر باشــد و زمانی که باورپذیر 
 شــد می توان گفت که انتخابی درســت بــوده و می تواند 

تأثیرگذار باشد.
    از نقش هایی که تــا به حال بازی کرده اید، 

راضی هستید؟
از همه آنها خیر. اما به واســطه هر کــدام از آنها به تجربه 
تازه ای دست پیدا کرده ام که همین موضوع برایم ارزشمند 

بوده است.
    کار خوب از نظر شــما چه معنا و مفهومی 

دارد؟

کارگردان های بزرگ کار کرده ام و حین کار سعی کرده ام تا 
از آنها چیزهای بسیاری یاد بگیرم.

    آیا آدم نقدپذیری هستید و چقدر نقدهایی 
که در مــورد بازی های تان گفته می شــود، 

برای تان مهم اند؟
آدم نقدپذیری هســتم، البته نقدی که واقعاً نقد باشد و نه 
غرض ورزی. در مجموع آدمی که حرفه ای باشد و حرفه ای 
زندگی می کند با نقد و گفتمان باید همراه باشد. مخاطبان 
تلویزیون، خیلی خوب ما را می بینند و نقد می کنند و اگر این 

کار خوب، کاری است که معنا داشته باشد و انسانیت را نشان 
دهد، حاال در هر ژانری که می خواهد باشد، فرقی نمی کند. 
روشن  کردن مسائل انسانی از مهم ترین دغدغه های من برای 

انتخاب کارهایم است.
    برای ارتباط بهتر با یک نقش چه کارهایی 

انجام می دهید؟
پس از خواندن فیلمنامه و تجزیه و تحلیل آن با نویســنده 
و کارگردان که مهم ترین رکن بــرای ارتباط بازیگر با نقش 
هستند، مشــورت می کنم و در طول روخوانی هم به مرور 
به زوایای پنهان نقش دســت می یابم. بعد هم که تمرین و 

اجراست که به باورپذیرتر شدن نقش کمک می کند.
    شما تاکنون آثار زیادی را در کارنامه کاری 
خود ثبت کرده ایــد، از میان این آثار کدام را 
بیشتر دوســت دارید و در ذهن تان ماندگار 

شده است؟
من فیلم های »بوتیک«، »حوالی اتوبان« و سریال »اقاقیا« 

را خیلی دوست داشتم.
    به تازگی در ســریال »آزادی مشروط« به 
ایفای نقش پرداخته اید، درباره این سریال و 

نقشی که در آن دارید توضیح دهید؟
داستان سریال مربوط به اوایل دوران کروناست و ماجراها بر 
محور یک پایگاه خیریه مبارزه با کرونا اتفاق می افتند؛ من هم 
در این سریال نقش یک بیمار کرونایی را دارم. ابتدا فیلمنامه 
را خواندم و از داستان آن خوشــم آمد و نقشی را که به من 

پیشنهاد شده بود پذیرفتم.

نگاهی به فیلم، سریال و برنامه هایی که به واسطه عروسک هایشان در یک دهه اخیر معروف شدند

عروسک های سلبریتی
در سینما و تلویزیون ایران همواره عروسک هایی حضور داشته اند 
که برای نسل های مختلف خاطره انگیز شده و این فرصت را به آنها 
داده تا بخشی از دوران کودکی شان را با این عروسک ها به یاد آورند؛ 
عروسک هایی که گاه بعضًا در زمره عروســک های محبوب قرار 
گرفته و حضورشــان رنگی دیگر به حال و هوای برنامه ها بخشیده 

است. تعداد این عروســک ها در ســال های اخیر نیز کم نبوده و 
امروزه برنامه های مختلفی با محوریت عروسک های مطرح، ساخته 
می شود. در ادامه این مطلب مروری داریم بر تعدادی فیلم، سریال 
و برنامه های ترکیبی یک دهه اخیر که با استفاده از عروسک ها به 

شهرت رسیده اند.

کاله قرمزی و بچه ننه

»کاله قرمــزی و بچــه ننــه«، 
فیلمی بــه کارگردانــی »ایرج 
طهماســب« و به نویســندگی 
»حمیــد جبلــی« و »ایــرج 
طهماســب« و تهیه کنندگــی 
»حمید مدرســی« است که در 
سال 1۳۹1 ســاخته شد. »کاله 
قرمزی و بچه ننه«، سومین فیلم 
دنیای »کاله قرمزی« اســت که 
سال ها پس از قسمت اول و دوم 

آن ساخته شــد. در این فیلم، داســتانی جدا از 2فیلم پیش می بینیم. ماجرا از این قرار است که 
پســرعمه زا از عید در خانه آقای مجری ساکن شــده اســت و بی احتیاطی او در استفاده از گاز، 
موجب انفجار و خرابی خانه و همچنین خسارت دیدن خانه همسایه ها می شود و به همین دلیل 
پسرعمه زا به زندان می افتد و خانواده او یعنی کاله قرمزی، پسرخاله و آقای مجری در خانه خراب 
زندگی می کنند. آقای مجری مجبور به پرداخت خســارت شاکی ها شده. یک خبرنگار نیز برای 
تهیه گزارش به سراغ آنها می آید. آنها در فقر زندگی می کنند و این فقر ماجراهایی را به دنبال دارد. 
ایرج طهماسب، حمید جبلی، خسرو احمدی، مهدی باطبی، عیسی یوسفی پور و بهادر مالکی از 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کارگردان: ایرج طهماسب

1391

نارگیل

ســریال »نارگیل« به کارگردانی 
»ســید ابراهیــم عامریــان« و 
»حمزه صالحی« یکی از بهترین 
سریال های نمایش خانگی 1۴۰۰ 
اســت که در ژانر فانتزی ساخته 
شده اســت. ســریال »نارگیل« 
حاوی داســتانی افسانه ای درباره 
تقابل جادوگری پلید و خانواده ای 
راستگو و درستکار است. عالوه  بر 
داستان اثر، ژانر فانتزی و موزیکال 

و حضور شخصیت های کودک و شخصیت های عروسکی می تواند این سریال را برای کودکان جذاب 
کند. این اثر سعی دارد خوش قلبی و راستگویی را تبلیغ کرده و تبعات سیاه دلی و دروغ گویی را چه در 
شخصیت های پلید و چه در پشیمانی شخصیت های کودک از اشتباهات شان نشان دهد. داستان این 
سریال به این شرح است که »هاله« دختر خانواده راستگوها اشــتباه بزرگی می کند و پدر و مادرش 
اسیر طلسم وروره می شوند. او برای نجات والدینش باید به همراه برادرهایش و ۳عروسک به نام های 
نارگیل و لنگه و لیوه به سفری جادویی برود؛ سفری هیجان انگیز اما پر از اتفاقات جادویی و دلهره آور. 
شبنم قلی خانی، بهنوش بختیاری، حسین رفیعی، سارا روستاپور، آشا محرابی، مانی آخشی، شهرزاد 

کمال زاده، مهدی فقیه و... ازجمله بازیگران این سریال هستند.

کارگردان: سیدابراهیم عامریان

1400 خندوانه

»خندوانه«، برنامه ای تلویزیونی 
بــه تهیه کنندگی »ســید علی 
احمــدی« و کارگردانی و اجرای 
»رامبد جوان« اســت که ۵شب 
در هفته پخش می شــد. خندوانه 
مدت ها  یکــی از پرمخاطب ترین 
برنامه هــای تلویزیونــی ایــران 
محســوب می شــد. البته بخش 
مهمی از ایــن موفقیت در جذب 
مخاطب را مدیون عروســکی به 

نام »جناب خان« به دست آورد؛ یکی از محبوب ترین عروســک های تلویزیون در چند سال اخیر که 
 در برنامه خندوانه بیشتر به شهرت رسید. »جناب خان« شخصیتی عروسکی  بود که ابتدا در مجموعه 
»کوچه مروارید« در نقش لبو فروش آبادانی ظهور پیدا کرد و سپس در فصل دوم و سوم خندوانه شناخته 
شد. »سعید ساالرزهی« مالکیت عروسک »جناب خان« را برعهده داشت و در فصل چهارم، خندوانه 
اجازه حضور این شخصیت عروسکی را نداد، اما در فصل پنجم خندوانه دوباره »جناب خان« به برنامه 
بازگشت. »محمد بحرانی« صداپیشگی عروسک »جناب خان« و »مهدی برقعی« و »حامد ذبیحی« 
عروسک گردانی این شخصیت عروسکی محبوب خندوانه را برعهده دارند. ابتدا قرار بود »جناب خان« 

به عنوان استندآپ کمدین در برنامه حاضر شود اما رفته رفته عضو ثابتی از برنامه خندوانه شد.

کارگردان: رامبد جوان

1401

گل به خودی

»گل به خودی«، فیلم سینمایی 
به کارگردانــی »احمد تجری« 
و بــه تهیه کنندگــی »علــی 
قائم مقامــی« اســت کــه در 
سال1۳۹۹ ساخته شد. داستان 
این فیلم سینمایی، قصه آمال و 
آرزوهای تعدادی کودک است 
که در پرورشگاه زندگی می کنند 
و به کمک چند عروســک وارد 
ماجراهایی فانتزی و پراسترس 

می شوند. ایلیا، آرش و اشکان از کودکی با یکدیگر بزرگ شده اند و بسیار به هم وابسته هستند. 
اشکان، اما طبق رسم پرورشگاه، یک روز به فرزندی خانواده ای پذیرفته می شود و از آنجا می رود. 
رفتن اشکان، باعث ناراحتی و غم بزرگی برای دوستانش می شــود. آنها تصمیم می گیرند تا از 
پرورشگاه فرار کنند و به دنبال پدر و مادرشان بروند. در این میان یک دوست عروسکی نیز پیدا 
می کنند؛ عروسکی که لب به ســخن می گشاید و نامش مشنگ است. مشــنگ از اینجا به بعد 
همیشه همراه شان است. باالخره آنها موفق به فرار می شوند و به خانه اشکان می روند. ابوالفضل 
رجبی، رایان سرلک، آل آی بشارت، آزینا تجری، محمدرضا علی نیا و شقایق فراهانی از بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.

کارگردان: احمد تجری

شهر موش ها 1399۲

»شــهر موش هــا 2«، فیلــم 
سینمایی عروســکی موزیکال 
به کارگردانــی مرضیه برومند 
و تهیه کنندگــی منیژه حکمت 
و علی ســرتیپی اســت که در 
سال 1۳۹۳ ســاخته شد. این 
فیلم قسمت دوم شهر موش ها 
به شــمار مــی رود و زمانی را به 
تصویر می کشد که موش ها ۳۰ 
سال بزرگ تر شــده اند و موش 

چاق و پرخور شهر موش ها که کپل نام دارد، با نارنجی که خانمی بسیار تازه به دوران رسیده است 
و عمل های جراحی زیادی را روی صورت و گونه های خود انجام داده ازدواج کرده  است. آنها دو 
فرزند به نام های صورتی و کپلک دارند. در این فیلم کپل یک رستوران به نام رستوران کپل خان 
و یک کافی شاپ راه اندازی کرده و لقب ثروتمندترین موش شهر را به خود اختصاص داده است. 
در مجموع کپل و خانواده او کاراکترهای اصلی داســتان هســتند. از بازیگران، صداپیشگان و 
عروسک گردانانی که در این فیلم حضور داشتند می توان به لیلی رشیدی، امیر سلطان احمدی، 
کاظم سیاحی، مانی نوری، هنگامه مفید و نیما فالح اشاره کرد. سرپرست گویندگان این مجموعه 

نیز آزاده پورمختار است.

کارگردان: مرضیه برومند

1393

مهمونی

»مهمونــی«، برنامــه ای بــه 
نویســندگی، کارگردانــی و 
مجری گری »ایرج طهماسب« 
است که از نوروز 1۴۰1 از شبکه 
خانگی بــه نمایــش درآمد. در 
برنامــه مهمونی با 7عروســک 
روبه رو می شــویم که هر یک از 
آنها، یک مختص به خود را دارند 
و دیالوگ هــا براســاس همین 
خصیصه هــا برای عروســک ها 

تعریف شده است. تنها 2شخصیت از این قاعده »تک خصیصه بودن« خارج هستند؛ شخصیت بچه 
و پشه. قصه برنامه »مهمونی« هم بر این اساس است که در همسایگی خانه جدید آقای طهماسب 
که به تازگی به آن نقل مکان کرده، یک سالن عروسی قرار دارد. بنابراین شخصیت های عروسکی 
جدیدی که اکثر آنها کارکنان این سالن عروسی هستند به زندگی او اضافه شده و اتفاق های جذابی 
را رقم می زنند. یکی از نقاط قوت کارهای ایرج طهماســب را می توان انتخاب درست و به جای 
بازیگران متناسب با شخصیت و کاراکتر عروســک عنوان کرد. گروه بازیگران و صداپیشگان این 
مجموعه را هوتن شکیبا، کاظم سیاحی، سهیل مستجابیان، الی امامی، امیر ادیب، علی زرمهری، 

سهیل رهبر زارع، احمد فیاض، بهادر مالکی، سارا صبری و نازنین شعبانی تشکیل داده اند.

کارگردان: ایرج طهماسب
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13مهمان خانه

بعضی ها راه سختی را پشت ســر می گذارند تا به آرزوهایشــان برسند و پاداش 
این سختی، چشیدن طعم شیرین موفقیت اســت. برای احمدرضا امیری سامانی، 
نویسندگی راه سختی بوده که با پشتکار به آن قدم گذاشته و حاال خوشحال است 
که به جای رؤیابافی، پا روی زمین واقعیت گذاشته است. این نویسنده که برای کتاب 
»قدیس دیوانه« جایزه ادبی جالل آل احمد را گرفته، از نقش ادبیات در روزهای سخت 
جامعه می گوید و معتقد است ادبیات هرچند می تواند مسکن باشد اما درمان دردها 

نیست. با او از ردپای روزهای بحرانی بر جهان ادبیات و خواندن و نوشتن در این روزها گفت وگو کرده ایم.

پيشنهاد  هفته

متروی شریعتی

  کتابخانه هنر ارسباران
اهل هنر با فرهنگسرای ارسباران آشنا 
هستند. اگر دستی در هنر دارید و اهل 
مطالعه اید، کتابخانه تخصصی هنر در 
فرهنگسرای ارسباران می تواند گزینه 
خوبی برای شما باشد. این مجموعه 
با داشــتن کتاب های تخصصی در 
حوزه معمــاری، موســیقی، تئاتر، 
سینما، عکاســی، نقاشی، خطاطی، 
صنایع دســتی، مجسمه ســازی ، 
سفالگری، تاریخ و ادبیات در 2بخش 
فارسی و التین در خدمت عالقه مندان 
به فرهنگ و هنر است. این کتابخانه 
با دارا بودن منابع معتبر رشــته های 
هنری می تواند گزینه بسیار خوبی 
برای شما باشد تا بتوانید به مطالعه 
در این حوزه بپردازیــد. در کنار آن 
می توانید از امکانــات و برنامه های 
فرهنگسرای ارسباران نیز بهره مند 
شــوید. راه اندازی بانک موســیقی 
چند رسانه ای فرهنگسرای ارسباران 
از اقدامات در حال اجرای کتابخانه 
تخصصی هنر است که دانشجویان 
رشته موسیقی می توانند با مراجعه 
به این کتابخانه از امکانات این بانک 
اطالعاتی بهره مند شــوند. با توجه 
به رویکرد تخصصــی کتابخانه هنر 
و محدودیت فضای ســالن مطالعه، 
تنها اعضای این کتابخانه می توانند از 
سالن مطالعه استفاده کنند اما سایر 
خدمات کتابخانه بــرای دارندگان 
کارت عضویت ویژه سایر کتابخانه ها 
ارائه می شــود. البته قفسه های این 
کتابخانه محدود به هنر نیست و در 
قفسه های دیگر کتابخانه ارسباران 
تهران کتاب های عمومی، داســتان 
و رمان هــم می توانیــد بیابید. در 
کتابخانــه ارســباران 13300جلد 
کتاب فارســی و 729جلــد کتاب 
انگلیسی موجود است. نزدیک ترین 
ایســتگاه مترو، ایســتگاه شریعتی 

است.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

  موزه خودروهای تاریخی
موزه خودروهــای تاریخی ایران در 
ســال1382با مجموعه ای بی نظیر 
از اتومبیل های آنتیــک، لوکس و 
تاریخی که متعلق بــه دوران پیش 
از انقــالب بودند، فعالیــت خود را 
شروع کرد. مشــکل اصلی این موزه 
ســاختار ســوله مانند آن بــود که 
شرایط نگهداری مناسبی برای این 
خودروهای ارزشمند نداشت. موزه 
پس از مدتی برای بازسازی به صورت 
موقت تعطیل شد تا اینکه باالخره در 
آبان 1400با تغییرات زیادی دوباره 
بازگشایی شد. ساختمان موزه شبیه 
به پارکینگی بــا خودروهای لوکس 
قدیمی است که در کنار هم چیده 
شده است. موزه خودروهای تاریخی 
با جمــع آوری منحصربه فردترین 
خودروها در صنعت خودروســازی، 
فضایی برای نگهــداری از این آثار و 
نمایش آنهــا ایجاد کرده اســت تا 
تاریخچه ورود و تغییــرات خودرو 
در ایران را به تصویر بکشــد. موزه 
خودروهای تاریخی شامل مدل های 
کمیابــی از اتومبیل هــای مختلف 
از جملــه پیــرس آرو لیموزیــن 
آب طالکاری شده، رولزرویس سیلور 
گوست احمدشــاه قاجار، مدل نادر 
فانتوم 4ضدگلوله، کالسکه سلطنتی 
ناصرالدین شاه قاجار و... است. موزه 
خودروهای تاریخی ایران 4ســالن 
دارد که ۶1 خودروی تاریخی را در 
خود جای داده است. این ۶1خودرو 
تاریخی شامل 55خودروی سواری، 
4موتورســیکلت و 2عدد کالسکه 
اســت. البته ممکن است این تعداد 
به مرور زمان و علت های مختلف کم 
یا زیاد شــود. نزدیک ترین ایستگاه 

مترو، چیتگر است.

متروی چیتگر

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پنجشنبه
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 احمدرضا امیری سامانی از نقش ادبیات در روزهای 
سخت جامعه می گوید

ادبیات درمان نیست
مسکن است

    به نظر شما ردپای روزهای سخت و متفاوت 
چطور بر ادبیات باقی می ماند؟

ادبیات همیشه از روزهای سخت تأثیر گرفته است. در آثار 
بسیاری از نویســندگان، از میالن کوندرا گرفته تا سیمین 
دانشور و جالل آل احمد، رد اتفاقات مهم جامعه را دیده ایم 
و در بسیاری از آثار، این اتفاقات درونمایه داستان نویسنده 
بوده اند، مثل داستان سووشون. به نظرم اصاًل جزوی از رسالت 

نویسنده، پرداختن به موضوعات جامعه است.
    پس نویســنده وظیفه دارد در اثرش به 

موضوعات جامعه بپردازد؟
شاید بهتر باشد به جای وظیفه، اینطور بگوییم که نویسنده 
خوب، خودبه خود به جامعه اش توجه می کند و از آن تأثیر 
می گیرد. نویســنده ای که خودش را از جامعه کنار بکشد و 
در آکواریوم زندگی کند، اصاًل نویسنده نیست و انشانویس 
محسوب می شود. به هر حال من نوعی به عنوان یک نویسنده 
از فضا که نیامده ام، در همین جامعه زندگی و رشد کرده ام و 

مترجم دردهای خودم هستم.
    خودتان وقتی حال خوبی نداشته باشید، 

می توانید دست به قلم ببرید و بنویسید؟
گاهی اوقات برای تخلیه روحی و روانی خودم سراغ نوشتن 
می روم. انگار با نوشــتن خوددرمانی می کنم، حین نوشتن 
مشغول تحلیل می شوم و از خودم می پرسم که چه باید بکنم. 
شاید این نخستین کاری بود که باعث شد من نویسنده شوم. 
از نوجوانی وقتی مشــکلی پیش می آمد، شروع می کردم به 
نوشــتن و همزمان تحلیل کردن آن مشکل، اسمش را هم 
گذاشته بودم نســخه دادن به خودم. تا جایی این نوشتن و 
خواندن موقع مشکالت خوب و مؤثر بوده اما از جایی به بعد، 
نسخه های مســکن جواب نمی دهد و به راه و روش درمانی 

محتاجیم.
    به نظر شــما ادبیات می تواند در روزهای 

سخت، پناه آدم ها باشد؟
نه فقط ادبیات، بلکه به خیلی چیزها می شــود پناه برد. اما 
پناهگاه برای گاهی اوقات است. یعنی گاهی مسکن می شود 
درحالی که در نهایت ما به درمان نیاز داریم. به هر حال هیچ 

بیماری العالجی با مسکن درمان نمی شود.
    برای مطالعه در شــرایط اجتماعی دشوار، 

رفتن سراغ چه آثاری را پیشنهاد می کنید؟
آدم ها در کتابخوانی نســخه های متفاوتی دارند و نمی توان 
نســخه یکی را به دیگری داد. درست مثل سلیقه موسیقی 
می ماند، یکی دوست دارد وقتی دلش گرفته موسیقی سنتی 
گوش دهد، دیگری با صدای ضرب موســیقی راک حالش 
خوب می شود، آن یکی به صدای یک پیانو گوش می سپارد 
و یک نفر هم شاید بخواهد هیچ چیز گوش نکند و بخوابد! اما 
می توان گفت خواندن بعضی آثار در شرایط خاص بهتر است. 
مثاًل رفتن سراغ آثار روانشناسی فردی انتخاب خوبی است. 
رمان ها و آثار تاریخی انتخاب خیلی خوبی برای این روزها 
هستند. در آثار تاریخی می توانیم درباره موقعیت های مشابه 
بررسی داشته باشیم و ببینیم نویسنده و قهرمان داستانش 
در آن موقعیت چه کرده اند؟ چه راهی را انتخاب کرده اند و 
در نهایت مدارا کرده اند، شکست خورده اند یا پیروز شده اند؟ 
می توانم بگویم اگر ســراغ ایــن نوع مطالعــه برویم، دیگر 
کتاب خواندن نه به عنوان مسکن، بلکه در نقش پیدا کردن 

راه و روش درمان پذیرفته می شود.
    خودتان هم این نــوع از مطالعه را تجربه 

کرده اید؟
بله، وقتی داستان زندگی جی کی رولینگ، نویسنده هری پاتر 
را می خواندم این نوع مطالعه را تجربه کردم. خواندن درباره 
شــرایط خاص این نویســنده که در اوج فقر و بی پولی، در 
زیرزمین خانه ای مشــغول نوشــتن هری پاتر بوده، برایم 

آموزنده و انگیزه بخش بود.

چماقی باالی سر خودم گذاشته ام و سخت گیرانه نوشته ام.
    نویسندگی چقدر شبیه رؤیایی بود که در 

آغاز راه از این حرفه داشتید؟
من خیلی سخت در این مســیر قدم برداشتم و به کندی به 
این رؤیا رسیدم. مثل بذری بودم که اگر در مزرعه ای خوب 
می افتاد، زودتر رشــد می کرد و باال می آمد اما من روی یک 
تخته سنگ افتاده بودم و باید آن را می شکافتم تا رشد کنم. 
فکر می کنم این ســختی ها برایم نتیجه خوبــی به همراه 
داشت. شاید اگر در فضای 20سالگی و حال و هوای آن روزها 
نویسنده می شــدم، درگیر فانتزی ها می شدم. اما حقیقت 
زندگی فرق داشت و من فهمیدم که نویسندگی کار سختی 
اســت، باید ســختی های آن را به جان بخرم تا موفق شوم. 
به نظرم نویسندگی به سختی کار در معدن است! حاال دیگر 
من با نوشتن عجین شده ام. در تالش هایم برای بیرون آمدن 
از زیر تخته سنگ سختی ها، کارهای متفاوتی را تجربه کردم؛ 
از تعمیرکاری خودرو تا کارهای ساختمانی. در بیشتر کارها 
هم استعدادی داشتم اما می دیدم که آن عالقه ای که باید، 

    مخاطبان چقدر بــه خواندن چنین آثاری 
عالقه مند هستند؟

در گذشته برای مدت طوالنی در جامعه ما سطح سواد کم 
بوده است. به همین دلیل مردم به شنیدن روایت های سینه 
به ســینه تمایل و عادت داشــتند و مطالعه وجود نداشت. 
این موضــوع بار شــایعه و تحلیل های فردی بی اســاس را 
درباره موضوعات زیاد می کرد. انگار این رویکرد در ژن های 
تاریخ نگار ما ثبت شده، درحالی که بهترین کار این است که 
درباره گذشته ها مطالعه کنیم. باید سراغ آثار نویسندگانی 
برویم که بــدون جانبداری، با قلمی خــوب و نگاهی دقیق 

درباره وقایع مهم و تاریخی نوشته اند.
    این روزها مشغول نوشتن چه اثری هستید؟

هم اکنون مشغول نگارش یک رمان نوجوان هستم که برای 
گروه سنی »ه« نوشته می شــود. در این کتاب، ریشه های 
تاریخی حقایقی را با زبان رئالیســم جادویی برای مخاطب 
تعریــف می کنم. کتــاب، درس هایی دربــاره حفظ منابع 

ارزشمند کشور در خود دارد.
    خودتان این روزها چه آثاری را می خوانید؟

با توجه به کتابی که در حال نوشــتن آن هستم، مطالعات 
مرتبطی را دنبال می کنم. تاریخ 200و 300ســال گذشته 
ایران را می خوانــم، درباره اســاطیر و افســانه ها مطالعه 
می کنم، ســراغ ادبیات بومی مــی روم و منابعی هم درباره 
اقلیم و جغرافیای کشور می خوانم تا در نهایت به ژانر خوب و 

تأثیرگذاری در کتابم برسم.
    بعد از »قدیس دیوانــه« و موفقیتش در 
جشــنواره های ادبی و جذب مخاطبان، کار 

سخت تری برای نوشتن دارید درست است؟
درست است البته من »قدیس دیوانه« را هم با سختگیری 
نوشتم و شــاید به همین دلیل دیرتر از آنچه الزم بود، رشد 
کرد و باال آمد. تا جایی که به خاطر دارم همیشه موقع نوشتن 

وجود ندارد. در نهایت به کاری برگشتم که واقعاً آن را دوست 
داشتم، نویسندگی. این راه را با سختی طی کردم اما چون 
ســختی هایش را پذیرفته بودم، لذت رسیدن به این رؤیا را 

هم چشیدم.
    به نظرتان می توان به نویسندگی به عنوان 

یک شغل نگاه کرد؟
من اصاًل توصیه نمی کنم که کســی به نویسندگی به عنوان 
شغل نگاه کند، حتی اگر درآمدی از این راه کسب می کند. 
گرچه االن به عنوان یک شــغل، جای خــودش را درمیان 
مشــاغل باز کرده و دانشــگاه ها بــا تبلیغات روی شــغل 
نویسندگی، در رشته های مختلف جذب دانشجو می کنند. 
درصورتی که نویسندگی در مرحله اول باید یک عشق و یک 
هنر برای فرد باشــد تا در آن دوام بیاورد. دوستان زیادی را 
می شناسم که از راه نوشتن کسب درآمد می کنند. خود من 
سال ها از راه نوشــتن مقاالت در رسانه های مختلف کسب 
درآمد می کردم اما این درددل را هم باید بکنم که چانه نان 

هنر را کوچک گرفته اند.

رمان های تاریخی را برای مرور دوران گذشته بخوانیم

روایت قهرمانانی از دل تاریخ
حتی اگر کتاب خواندن فقط یک سرگرمی باشد، بعد از مدتی دیگر دستمان می آید که چه ژانری از ادبیات موردعالقه ماست و خواندن چطور آثاری حالمان را بهتر می کند. 
آن وقت است که می توانیم سراغ فهرست های طبقه بندی شده برویم و مجموعه ای از بهترین آثار یک ژانر را بخوانیم. یکی از جذاب ترین ژانرهای مطالعه که طرفداران زیادی 
دارد، رمان تاریخی است. در رمان های تاریخی قهرمانانی داستان را پیش می برند که واقعی هستند و زمان و محل وقوع ماجراها ریشه در واقعیت دارد. درونمایه بیشتر این 

رمان ها، موضوعات اجتماعی و سیاسی است. برخی از بهترین رمان های تاریخی را برایتان معرفی کرده ایم تا فهرست تان را تکمیل کنید.

نــادر ابراهیمی نیمی از عمــر خود را 
صرف نوشتن این رمان 7جلدی کرده 
است. »آتش بدون دود« با عشق میان 
2جــوان از 2قبیله رقیــب )گوکالن و 
یموت( آغاز می شــود؛ گاالن دالوری 
از قبیلــه یمــوت و ســولماز از قبیله 
گوکالن اســت. تعصب قبیله ای حاکم 
بر ترکمن صحــرا، ازدواج میان اعضای 
این دو قبیله دشــمن را ممنوع کرده 
بود. جلد اول این رمــان با جان باختن 
گاالن و سولماز پایان می یابد؛ در آتش 
بدون دود، عشــق با غرور و خشــونت 
ترکیب می شــود و صحنه هایی بدیع 
خلــق می کنــد. حاصل ایــن رمان، 
عاشقانه ای است که در آن درد و رنج و 
مبارزات 3نسل از مردمان ترکمن صحرا 
)از دوران ناصرالدین شــاه تــا پهلوی 
دوم( به تصویر کشیده می شود. کتاب 
آمیزه ای از عشق و نفرت، علم و جهل، 
تســامح و تعصب، صلح و دشــمنی و 
دوگانه های بســیار دیگری اســت که 
ممکن اســت در زندگی تجربه کنیم. 
ابراهیمی قبل از انقالب اسالمی سریالی 
تلویزیونی با همین نام ســاخت که به 
سریالی پربیننده تبدیل شد. کیومرث 
پوراحمــد، در آن زمان از دســتیاران 
نادر ابراهیمی در ساخت »آتش بدون 
دود« بود. ابراهیمی برای این رمان بلند 
سال 1377به عنوان نویسنده برگزیده 
ادبیات داستانی 20سال بعد از انقالب 

انتخاب شده بود.

 آتش 
بدون دود

انتشارات روزبهان

»بادبادک هــا« نوشــته رومــن گاری، 
دیپلمات و نویســنده توانمند فرانسوی 
اســت؛ رومن گاری در ســال1938به 
نیروی هوایی فرانســه ملحق شد و پس 
از اشغال فرانسه توســط آلمان نازی به 
حکومت فرانســه آزاد به رهبری شارل 
دوگل پیوســت. رومن گاری در عملیات 
نورماندی شــرکت کــرده و نکته جالب 
درباره او این است که بیشتر وقایع رمان 
بادبادک ها در کلری که یکی از روستاهای 
نورماندی است اتفاق می افتد. بادبادک ها 
رمانی تاریخی است که به حماسه سازی 
مردمانی عادی و گمنام اشــاره می کند. 
عنصر بادبــادک در بخش های مختلف 
داســتان وجود دارد و می تــوان گفت 
نماد امیــد به آینده اســت. رومن گاری 
در بادبادک ها به وقایع تاریخی فرانســه 
نظیــر ماجــرای دریفــوس و ژاندارک 
اشاره ای ظریف می کند. کتاب را ماه منیر 
مینوی ترجمه کرده اســت. بادبادک ها 
نوشــته رومن گاری پر از شخصیت های 
فراموش نشدنی است که تمام تالش خود 
را برای زنده نگه داشــتن امیدهایشان به 
راه می اندازند. پیام شاعرانه رومن گاری 
برای مخاطب چیزی نیست جز مقاومت، 
به هر شکلی که باشد. گاری که خود یک 
قهرمان جنگ بود، بشــریت را در همه 
پیچیدگی های ظریف خــود در آغوش 
گرفت و برای آن جنگیــد، با این باور که 
قهرمان ممکن است کسی باشد که جرأت 
عشق ورزیدن و امیدواری را داشته باشد.

بادبادک ها

انتشارات توس

معلوف، نویســنده لبنانی تبار فرانسوی، 
بدون اینکه به ایران ســفری کرده باشد، 
عشــق ایران را در دلش پرورده اســت. 
نتیجه این عشــق، رمانی تاریخی به نام 
»ســمرقند« اســت. او در این داستان از 
برخی شخصیت ها و جریان های اجتماعی 
و تاریخی ایــران صحبــت می کند. در 
ابتــدا از حکومت ســلجوقیان می گوید 
و فعالیت های سیاســی حســن صباح، 
رهبر اســماعیلیه که عملیات تروریستی 
انجــام می دادند و بخش دیگــر به تاریخ 
معاصر ایــران، انقالب مشــروطه، قتل 
ناصرالدین شــاه قاجــار و فداکاری های 
مــردم تبریز اختصــاص دارد امــا آنچه 
باعث پیوند میان ایــن دو دوران تاریخی 
شده است، اشــعار زیبایی است که شاعر 
ایرانی، حکیم عمر خیام ســروده است. 
در بخشــی از این رمان می خوانیم: »در 
میدان توتون فروشــان، زنی آبســتن به 
خیام نزدیک می شــود. حجابش را پس 
زده و به زحمت 15ساله به نظر می رسد. 
بدون ادای کلمه ای، بدون لبخندی روی 
لبان پاکش، مشــتی از بادام بوداده را که 
خیام چند قدم باالتر خریــده می رباید. 
گردش کننده ما شــگفت زده نمی شود. 
این یک باور دیرینه در سمرقند است که 
وقتی یک مادر آینده در کوچه با بیگانه ای 
روبه رو می شود و از او خوش اش بیاید، باید 
به خودش جرأت دهــد و در خوردنی او 
سهیم شود تا کودکش مانند او زیبا به دنیا 

 آید، با همان قامت بلند و چهره نجیب. «

سمرقند

انتشارات مروارید

»پاچینکو« نوشــته مین جین لی، روایتگر 
زندگی چهل نسل از خانواده ای مهاجر و فقیر 
کره ای اســت. ژاپن در اوایل قرن بیستم بر 
کره جنوبی مسلط شد و تراژدی های فراوانی 
را رقم زد. پاچینکو داســتانی غمگین و پر 
فراز و نشیب است. پدر سونجا ماهیگیری دچار 
معلولیت است؛ سونجای نوجوان، دل باخته 
غریبه ای متمول می شود. مرد غریبه با دادن 
وعده های فراوان از ســونجا سوءاســتفاده 
می کند. مرد غریبه، متأهل اســت و سونجا  
را رها می کند؛ ســونجا پــس از این تجربه 
ناراحت کننده و بهت آور با انسانی مهربان و 
بیمار ازدواج می کند که قصد رفتن به ژاپن 
را دارد. تبعات تصمیم ســونجا و نپذیرفتن 
درخواست های پدر فرزندش، چندین نسل 
از این خانواده را درگیــر رویدادها و حوادث 
فراوان می کند. پاچینکو به عنوان رمان برتر 
به فهرســت روزنامه های نیویورک تایمز و 
واشنگتن پســت راه پیدا کــرده و بن مایه و 
پیش زمینه ای اجتماعی دارد. کتاب را گیتا 
گرکانی ترجمه کرده است. در بخشی از کتاب 
می خوانیم: »یانگ جین به آشپزخانه رفت تا به 
خدمتکارها بگوید حواس شان به بیدار شدن 
مستأجر جدید باشد. باید برای او غذای گرم 
آماده می کردند. سونجا به گوشه ای خزیده بود 
و داشت سیب زمینی شیرین پوست می کند، 
وقتی مادرش وارد اتاق شــد یا وقتی بیرون 
رفت، ســرش را بلند نکرد. در هفته گذشته 
فقط وقتی الزم بود، با هم حرف زده بودند. 
دخترهای خدمتکار نمی دانستند چه اتفاقی 

افتاده که سونجا را این قدر ساکت کرده.«

پاچینکو

نشر هیرمند

»نجیب زاده ای در مســکو« اثــر آموز تولر، 
داســتان زوال و دگرگونی نظم سابق است. 
انقالب بولشــویکی یا انقالب اکتبر روسیه 
اتفاق افتاده و کنت الکساندر ایلیچ رستوف 
که تباری اشــرافی دارد از پاریس به مسکو 
بازمی گــردد. انقالب دهقانــان و کارگران، 
اشراف و ثروتمندان را دشمن خود می داند 
و بدیهی است که وجود الکساندر ایلیچ برای 
حکومت برآمده از انقالب یک تهدید محسوب 
می شود. کنت جوان با آنکه با انقالب روسیه 
همدلی داشت، بازداشت و بازجویی می شود 
و به طرزی معجزه آسا نجات پیدا می کند. او 
ثروت و منزلتش را از دســت می دهد و باید 
باقی عمر خویش را در اتاق زیر شــیروانی 
هتل متروپل مســکو، بگذراند. او شناسایی 
و بازجویی می شــود و نجــات می یابد زیرا 
در گذشــته شعری انقالبی ســروده بود اما 
حاال برای ادامه زندگی باید به هتل متروپل 
در مســکو برود و باقی عمــرش را در اتاق 
زیرشیروانی که مخصوص مستخدمین بود 
بگذراند. ابتدا ناامیدی و کسالت وجود کنت 
را فرامی گیرد اما طولی نمی کشد که زندگی 
او معنای تازه ای می یابــد. پس از طی یک 
دوره افسردگی و ناامیدی، تدریجاً ذهنیت 
و جهان بینی شخص اول این رمان تاریخی 
دســتخوش تغییر و تحول می شود. کتاب 
نجیب زاده ای در مســکو، توانسته به لیست 
کتاب های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز 
راه یابد و نامزد کســب جایزه بهترین رمان 
تاریخی گودریدز سال201۶شود. کتاب با 

ترجمه مصطفی احمدی منتشر شده است.

 نجیب زاده ای 
در مسکو

انتشارات کوله پشتی

»کتاب مرد صدساله ای که از پنجره فرار 
کرد و ناپدید شــد« اثر نویسنده سوئدی 
است که برای نخستین بار درسال 2009به 
زبان سوئدی منتشــر شد. نام عجیب این 
کتاب توجه کســی را به آن جلب نکرد و 
ناشران هم امیدی به آن نداشتند، کتاب 
هم نخســتین رمان این نویسنده بود. اما 
مدتی بعد توجه خوانندگان زیادی به آن 
جلب شد و در سال2010این کتاب یکی 
از پرفروش ترین کتاب های سوئد شد و در 
سراســر دنیا نیز مطرح شد. این کتاب در 
ســال2012به انگلیسی ترجمه و منتشر 
شد و از آن سال به بعد به چندین زبان دیگر 
نیز بازگردانی شد. آلن پیرمردی صدساله 
است که در ابتدا خوانندگان فکر می کنند 
اصاًل با دنیای ما همخوانی ندارد. ســن او 
باعث می شــود این حس به آنها القا  شود 
که او نمی تواند هیچ کاری انجام دهد. این 
کتاب به صورت موازی 2داســتان را با هم 
پیش می برد؛ نخستین داستان فرار آلن از 
خانه سالمندان است و داستان دوم زندگی 
او از کودکی تا بزرگسالی است. با این شیوه 
و روش، خواننده به تدریــج با زندگی آلن 
آشنا می شود. اتفاقاتی که در زندگی آلن 
افتاده اســت می تواند برای هرکدام از ما 
رخ دهد اما آلن در زندگی اش شاهد چندتا 
از مهم ترین اتفاقات قرن بیستم بوده و در 
بعضی از آنها نقش اساســی داشته است. 
یکی از این اتفاقات شرکت در جنگ داخلی 
اسپانیاست که گاهی عالوه بر اینکه ما را 

می خنداند ما را نگران هم می کند.

مرد صدساله ای که از 
پنجره فرار کرد و ناپدید 

شد

انتشارات نیلوفر

قدیس دیوانه      انتشارات صاد    
قدیس دیوانه شــامل 13داســتان با موضوعات مختلف است. در این 
داســتان ها به وضعیت روحی، حاالت درونی و تفکرات انســان هایی 
پرداخته می شود که در موقعیت های خاص قرار گرفته اند؛ موقعیت هایی 
که باید بین مرگ و زندگی تکاپو کنند. موقعیت ها و آدم های غیرعادی که 
راوی را به سمت نتیجه گیری خارق العاده ای می رسانند. شخصیت هایی 
که حیران و سرگردان در گذشته خود اسیرند، انگار گذشته برزخی ا ست 

که رهایی از آن ممکن نیست.

نیلوفر  ذوالفقاری



مطبخ خانه 14 پيشنهاد  هفته

غذاهایسیار»بابهمایون«
خیابــان »بــاب همایــون« که 
وعــده گاه دوســتداران غذاهای 
خیابانــی در محله ای خاطره انگیز 
از تهران قدیم به شــمار می آید، 
هر روز عصر تا پاســی از شــب با 
حضور اغذیه فروشــان سیار و نیز 
دکه ها و غرفه های ســیار میزبان 
پایتخت نشــینان ها و گردشگران 
اســت. ایــن خیابــان کــه یک 
خیابــان نوســتالژیک در تهران 
قدیم محســوب می شــود، محل 
عرضه خوراکی های خوشــمزه با 
تنوع بی شــمار اســت. این گذر 
گردشگری در ضلع جنوبی میدان 
امام خمینی ره )توپخانه( قرار دارد. 
عرضه غذاهایی نظیر سمبوسه داغ، 
 کباب های ســیخی، بالل زغالی، 
آش های مختلف و... در این خیابان 
که عطر دلپذیری را به دنبال دارند، 
اشتهای بســیاری از دوستداران 
غذاهــای خیابانــی را برانگیخته 
است. به طوری که کمتر کسی یافت 
می شود که به ســادگی از کنار آن 
عبور کند و برای خرید این غذاهای 
خوش طعم وسوسه نشود. بنابراین 
اگر شــما هم از طرفــداران این 
دســته از غذاها هستید، به راحتی 
می توانید خــود را به این محدوده 
رســانده و با خوردن خوراکی های 
خوشــمزه دلی از عــزا درآورید. 
بهترین وســیله برای رسیدن به 
باب همایون استفاده از مترو است. 
این خیابان در شــمال ایســتگاه 
متروی امام خمینی )ره( قرار دارد. 
بنابراین در این ایستگاه پیاده شده 
و قدم زنان خود را به راسته غذاهای 

خیابانی باب همایون برسانید.

متروی امام خمینی ره

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید
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درباره تهیه چند غذای آب پز خوشمزه برای داشتن سبک زندگی سالم

سرسفرهآبپزها
باشروعفصلسرمابسیاریازافرادبهدالیلمختلفازجملهشــیوعانواعبیماریهاترجیحمیدهندتا
غذاهایخودرابهصورتآبپزتهیهکنندوازسرخکردنیهابپرهیزند.البتهآبپزکردنتنهابهفصلسرما
وپرهیزهایغذاییناشیازبیماریهامحدودنمیشودواینشیوهپختیکیازروشهایتهیهغذادرطولسالاستکهبهحفظ
موادمغذیدریکوعدهغذاییکمکمیکندوباعثمیشودتاچربیغذاباالنرفتهوسالمتغذاحفظشود.اگرشماهمبهدنبال

غذاهایسالمودرعینحالخوشمزهاید،دراینمطلبطرزتهیهچندغذایآبپزسادهرامرورکردهایم.

سعیده مرادی

بتــدا رب  بــرای تهیــه ســس ا
گوجه فرنگی را به همــراه زردچوبه 
و زعفران و مقــداری نمک و فلفل و 
یک لیوان آب داخل یک قابلمه بریزید و روی شعله مالیم 
قرار دهید تا کمی جوشیده و مایع یک دست حاصل شود. 
سپس پیازها را حلقه ای برش بزنید و کف قابلمه بچینید. 
البته به صورت خاللی درشت هم می توان پیاز را برش زد. 
در ادامه ران مرغ را نیز روی پیازها بگذارید. بعد در قابلمه را 
ببندید و حدود ۲ ساعت اجازه دهید که خورشت با حرارت 
مالیم بپزد. زمانی که آب مرغ غلیظ شــد می توانید شعله 
را خاموش کنید. گفتنی است درصورت تمایل می توانید 
آب خوراک را کاماًل خشــک کنید تا مرغ به روغن بیفتد. 
درصورت تمایــل به این خوراک می توانیــد هویج، فلفل 
دلمه ای، ذرت، نخود ســبز و هر موادی که باب میل تان 
است و با طعم آن هماهنگی دارد هم اضافه کنید. استفاده 
از آبلیمو برای خوشمزه ترشدن خوراک کاماًل به ذائقه شما 

بستگی دارد.

رانمرغ:۲عدد
ربگوجهفرنگی:یکقاشقغذاخوری
زردچوبه:یکچهارمقاشقچایخوری

آلوخورشتی:۴عدد
پیاز:۲عدد

نمکوفلفل:بهمقدارالزم
زعفران:کمیدرصورتتمایل

مواد الزم

طرز تهیه

خورشت مرغ آب پز و آلو

 برای 
2 نفر

برای تهیه ایــن غذا در ابتــدا باید 
سیب زمینی ها را با کمی آب و نمک 
پخته و تخم مرغ ها را جدا آب پز کنید. 
سیب زمینی ها و تخم مرغ ها را بعد از پختن از روی حرارت 
کنار بگذارید تا خنک شــوند. بعد آنها را پوست بگیرید و 
رنده کنید. در ادامه پیاز را نگینی خرد کرده و با مقدار کمی 
زردچوبه و کره تفت بدهید تا سبک شود. سپس نعنا، فلفل 
ســیاه و پاپریکا را افزوده و هم بزنید و حرارت را خاموش 
کنید. حاال پیاز را به سیب زمینی و تخم مرغ اضافه کنید و 
کف قالب نایلون فریزر بگذارید و مواد را درون قالب ریخته 
و با کف دست فشــار دهید تا فرم بگیرد و تا زمان سرو در 
یخچال نگهداری کنید. اگر قصد دارید ساالد سیب زمینی 
شما سه رنگ باشد می توانید الیه اول کلم بنفش رنده شده، 
الیه دوم هویج رنده شده و الیه سوم ترکیب پیاز، جعفری 

و شوید را بیفزایید.

سیبزمینی:۳عدد
تخممرغ:۲عدد

گوجهفرنگی:یکعدد
پیاز:یکعدد

زردچوبه،فلفلسیاهوپودرپاپریکا:بهمقدار
الزم

روغنونمکوکره:بهمقدارالزم
نعناخشک:بهمقدارالزم

مواد الزم

طرز تهیه

تخم مرغ آب پز و ساالد سیب زمینی

 برای 
3 نفر

برای تهیه خوراک قارچ و سبزی های 
آب پز در ابتدا باید لوبیا سبز و هویج 
را بســیار کم در روغن زیتون تفت 
دهید و به آن پودر فلفل، پودر ســیر و پیــاز اضافه کنید. 
سپس ۲لیوان آب روی آن ریخته و صبر کنید تا لوبیاها و 
هویج ها به خوبی بپزند. پس از آنکه هویج و لوبیا نرم شدند، 
نخود فرنگی، ذرت و قارچ را بــه ترکیبات بیفزایید و اجازه 
دهید تا آنها نیز پخته و نرم شــوند. یک ربع مانده به پایان 
پخت غذا، نمک و آبلیمو را به مواد اضافه کنید تا مقداری با 
غذا جوشیده و به خورد مواد بروند. برای خوشمزه تر شدن 
قارچ در این غذا می توانید ابتــدا قارچ ها را به صورت ورق 
بریده، درون آب جوش بریزید و 4 دقیقه به آن زمان دهید. 
ســپس آن را خارج کرده و بالفاصله زیر آب سرد بگیرید 
تا ترد شود. در نهایت همزمان با اضافه کردن نمک به غذا 

قارچ ها را نیز اضافه کنید.

لوبیاسبزخردشده:۳پیمانه
هویجخردشده:۳عدد

نخودفرنگی:نصفپیمانه
ذرت:نصفپیمانه

روغنزیتون:۲قاشقغذاخوری
قارچخردشده:یکپیمانه
آبلیموتازه:بهمقدارالزم

نمک،فلفل،پودرسیر،پودرپیاز:بهمقدارالزم

مواد الزم

طرز تهیه

خوراک سبزی و قارچ

 برای 
2 نفر

ترکیــب مــواد این خــوراک کاماًل 
ســلیقه ای اســت. اگر می خواهید 
گوشــت بیشــتری مصــرف کنید 
می توانید مقدار گوشت را دو برابر ترکیب سبزی ها کنید. 
برای پخت خوراک گوشــت و هویج آب پز در ابتدا گوشت 
تکه ای را به همراه ۵ لیوان آب در قابلمه بریزید، به طوری 
که آب روی گوشت ها را بگیرد. ســپس برگ بو، جعفری 
خرد شده و سیر رنده شده را به آن اضافه کرده و اجازه دهید 
۲ ساعت بپزد. وقتی گوشت در حال پخت است، باید کف 
روی آب را بگیرید و دور بریزید. یک ساعت مانده به اتمام 
پخت گوشت، هویج، کرفس، تره فرنگی و پیاز خرد شده را 
به همراه میخک و چوب دارچین بــه قابلمه اضافه کنید. 
زمانی که غلظت غذا به اندازه دلخواه تان رسید، نمک را به 
آن بیفزایید. گفتنی است در این خوراک به جای گوشت 
قرمز می توانید از گوشت مرغ نیز استفاده کنید و درصورت 

تمایل سیب زمینی هم به خوراک بیفزایید.

گوشتتکهایبااستخوان:۵۰۰گرم
جعفری:یکمشت

سیر:۲حبه
برگبو:یکعدد

هویج:۳عدد
کرفس:۴ساقه

ترهفرنگی:یکساقه
پیاز:یکعدد

چوبدارچین:بهمقدارالزم
میخک:۲عدد

نمکوفلفل:بهمقدارالزم

مواد الزم

طرز تهیه

خوراک گوشت و هویج آب پز

 برای 
4 نفر

برای تهیه خورشــت مــرغ آب پز و 
سیب زمینی ابتدا مرغ را داخل قابلمه 
گذاشته و آب ســرد تا جایی به آن 
اضافه کنید که رویش را بگیرد. قابلمه را روی حرارت زیاد 
قرار دهید تا به جوش  آید و کف کند. زمانی که گوشت مرغ 
سفید شد، قابلمه را از روی حرارت بردارید و آب و کف را 
خالی کنید. در ادامه قابلمه را دوباره روی حرارت گذاشته 
و مقداری آب جوش به آن اضافه کنید تا جایی که به نیمه 
ران ها برسد. سپس آبلیمو، نمک، فلفل و زردچوبه را هم 
به مرغ اضافه کنید. در این مرحله سیب زمینی و هویج را 
پوســت بگیرید و روی مرغ بگذارید، به طوری که داخل 
آب نرود و بخارپز شود. در نهایت و درصورت تمایل کمی 
پوست زرد لیموترش را به قابلمه اضافه کنید و در قابلمه را 
ببندید و اجازه دهید روی شعله مالیم بجوشد و خورشت 

اصطالحاً جا بیفتد و روغن بیندازد.

سینهمرغ:یکعدد
پیازمتوسط:یکعدد

آبلیمو:یکقاشقغذاخوری
زردچوبه:یکقاشقچایخوری

هویجبهدلخواه:یکعدد
سیبزمینی:۲عدد

پوستلیمو:درصورتتمایل
نمک:بهمقدارالزم
فلفل:بهمقدارالزم

مواد الزم

طرز تهیه

خورشت مرغ آب پز و سیب زمینی

 برای 
2 نفر
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پس از 
طلوع خورشید
بعــد از یــک خــواب طوالنــی شــبانه و 
بازشــدن چشــم ها گویــی همــه بــدن 
به صــورت هماهنــگ باهــم بیــدار 
می شوند. ناخودآگاه احساس تشنگی 
می کنید و معده آالرم گرســنگی ســر 
می دهــد. اینجــا وظیفــه ماســت کــه 
به ایــن نداها گــوش کنیــم و در صدد 
رفعشان قدم برداریم. تشنگی با یک 
لیوان آب رفع می شود، اما گرسنگی به 
این راحتی دست از سر ما برنمی دارد. 
هرچند که می شود با تکه ای نان هم 
شکم را ســیر کرد، اما تنوع و دوری از 
یکنواختی، یــک صبحانه متفــاوت را 
طلب می کند. حداقل بساط صبحانه 
معموالً در بیشتر خانه ها فراهم است 
ولی اگر این تفاوت دست از سر شما 
برنمی دارد، ســراغ یک کافــه، هتل و 
یا مکانی برویــد که مطمئن هســتید 
متفاوت تریــن صبحانــه عمرتــان را 
خواهیــد خــورد. در ایــن قســمت هم 
ســراغ صبحانه هــای متنــوع ملــل 
رفته ایم که انصافاً طعم و مزه متفاوتی 

هم دارند.

جنگل های پاییزی در این روزها می توانند مقصد مناسبی برای سفر باشند

جادوی رنگ ها
واژه طبیعت با آرامش گره خورده و کافی است در هر کجای این کره خاکی که هستید، مسیرتان را به سمت طبیعت تغییر دهید. رفتن به دل 
طبیعت روز و ماه و فصل خاصی ندارد و هر زمان که رهسپار این اقیانوس آرامش شوید، جذب آن خواهید شد و از این دریای بی کران الهی 
بی نصیب نخواهید ماند. اما یک نکته اساسی را هم هنگام رفتن به سمت طبیعت باید درنظر بگیرید؛ زمان. این شما هستید که باید بدانید در 
چه زمانی، چه مکانی را انتخاب  کنید و راهی آنجا شوید. این انتخاب زمان و مکان مهم ترین معیار برای بهترین استفاده از طبیعت خواهد بود. 

در این روزهای سال که هوای پاییزی بر تمام کشور غالب شده، شاید یکی از بهترین مقاصد سفر، جنگل ها و تماشای جشنواره رنگ ها باشد.
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ارسباران یک منطقه کوهستانی و جنگلی در شمال استان آذربایجان شرقی است که می توان آن را جزو برترین مقاصد گردشگری طبیعی در 
کشور قرار داد. این منطقه بسیار زیبا، چشم اندازهای خارق العاده ای را به نمایش گذاشته و طبیعتی بکر و دست نخورده و دیدنی هایی منحصر 

به فرد برای مسافران و گردشگران این مکان به ارمغان آورده است. ارسباران را با نام های دیگری همچون قره داغ، آرازبار و قراچه داغ هم می شناسند 
که سازمان یونسکو لقب ذخیره گاه زیست کره زمین را به این منطقه داده است. این جنگل ها در همه روزها و ماه های سال زیبا و منحصر به فرد است 

و چیزی جز شگفتی در آنها پیدا نمی کنید اما در فصل پاییز به دلیل تغییر رنگ درخت ها و وجود تنوع باالی پوشش گیاهی و پدیدآمدن طیف وسیعی 
از رنگ ها، جلوه ای متفاوت و حیرت انگیز در میان این درخت ها شکل می گیرد. این منطقه پیشینه تاریخی زیادی هم دارد و افراد نام آشنا و مشهور فراوانی را هم به خود دیده 

است. در بین این افراد می توان به بابک خرمدین، ستارخان و شیخ شهاب الدین اهری اشاره کرد. آثار تاریخی زیادی هم در این محل وجود دارند که قلعه بابک، قلعه پشتو، قلعه 
جوشین، دژ قهقهه، بقعه شیخ شهاب الدین اهری و  قصر آیینه لو از مهم ترین ها هستند. کلیساهای این منطقه هم اغلب قدمتی بیش از یک قرن دارند و از لحاظ تاریخی 

یک اثر ارزشمند به حساب می آیند که معروف ترین آنها کلیسای آینالو، وینق و ناپشته هستند. ارسباران هم اکنون به عنوان پارک ملی شناخته می شود و تنوع گیاهی و 
جانوری زیادی در آن وجود دارد. اما با توجه به اینکه این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است، ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده اعالم شد.

بسیاری از  مسافرانی که مقصدشــان شمال است، حتی اگر قصدی برای ورود به جنگل هم نداشــته باشند، ناگزیرند از مقابل جنگل های 
سی سنگان عبور کنند. همین خط ساحلی که تالقی دریا و جنگل است، روح هر آدمی را جال می دهد. پارک جنگلی سی سنگان در نزدیکی 

شهر نوشهر قرار دارد و یکی از پارک های جنگلی زیبا و جذاب این منطقه است. وجه تمایز این پارک با بسیاری از پارک های جنگلی، نزدیکی آن به 
دریاست. در سی سنگان فقط جاده، فاصله ای بین دریا و جنگل ایجاد کرده و اگر در حاشیه این جنگل اتراق کنید، به راحتی می توانید از منظره دریا 

هم لذت ببرید. این پارک جنگلی در سال1344احداث شده و هدف آن هم حفظ گونه های مختلف گیاهی و جانوری است. در دل این جنگل ها درختان و 
گیاهان زیادی رشد می کنند که سرمایه های مهمی برای طبیعت و کشور محسوب می شوند. همچنین وجود گونه های متعدد جانوری در دل این منطقه و کوه های اطراف آن، نشان 

از اهمیت اکولوژیک سی سنگان دارد. متأسفانه در سال های گذشته آسیب های جدی به این جنگل وارد شده که امید است با حفاظت مستمر و رعایت گردشگران، این آسیب ها 
رفع شود و شرایط به حالت اولیه بازگردد. اما با همه اینها فراموش نکنید که در فصل پاییز این جنگل لباسی متفاوت بر تن می کند و چهره ای نو از خود بروز می دهد. مسیرهای 

خودرویی و پیاده راه هایی که در دل جنگل های سی سنگان ایجاد شده، در فصل پاییز هوش از سر هر بیننده ای می برد. اگر مهمان این جنگل ها در فصل پاییز بودید، 
فراموش نکنید که پیاده روی در البه الی درختان سربه فلک کشیده که هر برگش رنگی متفاوت به خود گرفته، یکی از لذت های غیرقابل وصف در این روزها خواهد بود.

ارسباران 

سی سنگان 

پارک جنگلی نور با 3۶۰۰هکتار وســعت، به عنوان یکی از بزرگ ترین پارک های جنگلی خاورمیانه شناخته می شود و به دلیل نزدیکی به 
شهرستان نور، یکی از جاذبه های طبیعی و دیدنی این شهر محسوب می شود. این جنگل ها به واسطه نزدیکی با دریای خزر، از موقعیتی بسیار 
ممتاز و استثنایی برخوردار است، به طوری که رطوبت مستقیم دریا و همچنین سرمای کوه های اطراف، اقلیم متفاوتی را در دل این منطقه به وجود 
آورده است. همچنین به دلیل وجود ۲۷۰هکتار درخت سفید بومی ایران، پارک جنگلی نور یکی از بوستان های شاخص و منحصر به فرد در کشور 
محسوب می شود. در این پارک جنگلی برخالف بسیاری از پارک های جنگلی کشور، تفریحات و امکانات تفریحی و خدماتی مناسبی هم وجود دارد که 

گردشگران به راحتی به همه آنها دسترسی دارند. ازجمله این خدمات و امکانات می توان به اسب سواری، دوچرخه سواری، راندن موتورهای چهارچرخ، مسیرهای پیاده روی، عکاسی 
و پرنده نگری اشاره کرد. البته اگر مسافر این پارک بودید، امکاناتی مثل رستوران، کافی شاپ، آالچیق های پیک نیک، محوطه بازی کودکان و سرویس بهداشتی هم در اینجا وجود 
دارد. در دل جنگل های نور در فصل پاییز، درختان، رنگ و رویی متفاوت دارند و صحنه ها و مناظری که خلق می شود، به راحتی دل هر ببینده ای را با خود می برد. این پارک 
جنگلی یک ویژگی منحصر به فرد دیگر هم دارد، در دل آن جاده های مارپیچ و آسفالته زیادی به چشم می خورد. تصور کنید در کف این جاده ها و راه هایی که با درختان 
درهم تنیده محصور شده اند، برگ های زرد و نارنجی زیرپای شما خش خش می کنند و با هر وزش باد، این برگ ها به پرواز درمی آیند و تصاویر بی نظیری خلق خواهد شد.

پارک ملی گلستان، نخســتین و بزرگ ترین پارک ملی ثبت شده در ایران است که در شرقی ترین قسمت رشــته کوه البرز و منتهی الیه 
جنگل های شمالی کشور قرار دارد. در غرب این پارک ملی روستای تنگراه و در شرق آن روستای رباط قره بیل خراسان شمالی قرار دارد. این 
پارک ملی و قدیمی بیش از ۹۰۰کیلومترمربع وسعت دارد و به همین دلیل از تنوع بسیار وسیع جانوری و گیاهی برخوردار است. در این پارک 
نزدیک به 135۰گونه مختلف گیاهی رشد می کنند و به لطف چنین تنوعی، پارک گلستان به عنوان مقصد شماره  یک طرفداران گل و گیاه در کشور 
به شمار می رود. همچنین وجود گونه های گیاهی متنوع، شرایط را برای زندگی بیش از 3۰۰گونه حیوانی مختلف فراهم کرده که البته بسیاری از آنها 

در معرض انقراض هستند. جاده گلستان که اصلی ترین مسیر ارتباطی شمال کشور و استان خراسان است، از دل این جنگل ها می گذرد و در عین حال که زیبایی چشم نوازی 
دارد، مهم ترین تهدید هم هست. یکی از مهم ترین خطرات زیست محیطی در جنگل گلستان را می توان وجود همین جاده و حجم باالی تردد در آن دانست که باعث وجود 
آمار باالی مرگ ومیر پستانداران در این پارک ملی شده است. البته در کنار همه این موارد از ویژگی های منحصربه فرد پارک ملی گلستان برای گردشگران، حضور پرتعداد 
گرازها است که در کنار جاده های این منطقه به وفور دیده می شوند و در حال تردد هستند. برخی از این گرازها به قدری با انسان راحت هستند که حتی از دست مسافران 

غذا می خورند. در این پارک ملی و جنگلی هم همانند دیگر پارک های جنگلی، فصل پاییز متفاوتی را می توانید نظاره گر باشید که بسیار زیبا و منحصر به فرد است.

نور

گلستان 

جنگل های ناهارخوران گرگان این روزها واقعاً تماشایی است

رستاخیز رنگ ها و درخت ها

یکی از مهم ترین دالیلی که به 
فصل پاییز لقب پادشاه فصل ها 
داده اند، همین تنــوع و طیف 
گسترده ای از رنگ هاست که در 
هر گوشه و کنار این زمین خاکی به 
چشم می خورد. همزمان با تغییر 
فصل و کاهش گرما و همچنین سردشــدن تدریجی هوا، 
برگ های سبز درختان هم کم کم شروع به تغییر کرده و 
چهره دنیا را عوض می کنند. هر درختی و بسته به نوع و 
نژادی که دارد، رنگش تغییر می کند و اگر در مکانی باشید 
که پوشش گیاهی درختان از تنوع باالیی برخوردار باشد، 
این تغییر رنگ ها جلوه ای متفاوت از خود نشان می دهد و 
به نوعی هزار رنگ می شود. با وزش باد و باران های پاییزی، 
این برگ ها رقصان به سمت زمین می چرخند و زیر پای هر 
پیاده و سواره ای را رنگی می کنند. حال تصور کنید که در 
یک جنگل پهناور یا یک جاده پرپیچ و خم با انواع و اقسام 
مختلفی از درختان روبه رو هستید و این مناظر بی بدیل در 
مقابل چشمان شماست. سراغ جنگل ها و مسیر بی نظیر 
ناهارخوران در نزدیکی گرگان رفته ایم که در این فصل و 

روزها، چهره ای متفاوت از خود را به نمایش گذاشته است.

مجتبی یارزمان

چتر رنگارنگ

چرا ناهارخوران؟پاییز ناهارخوران

زیبایی درختان در فصل پاییز بر کسی پوشــیده نیست و این زیبایی در میان 
جنگلی انبوه دوچندان هم می شــود. بعید است اســم ناهارخوران گرگان به 
گوش تان نخورده باشد و در وصف صحنه های بی بدیل آن نشنیده باشید، اما بهتر 
است به هر آنچه می دانید، زیبایی های رنگارنگ فصل پاییز را هم اضافه کنید و در 
فکر تماشای آن باشید. ناهارخوران گرگان یک منطقه توریستی در اطراف شهر 
گرگان است که از کنار پارک جنگلی النگ دره تا روستای زیارت امتداد دارد. 
تقریباً تمام این مسیر با پوشش گیاهی انبوه و درختان تنومند سر به فلک کشیده 
محصور شده و جلوه ای خاص به این منطقه بخشیده است. این مسیر منحصر 
به فرد در تمام روزها و فصل های سال بسیار دیدنی و تماشایی است و هر زمان 

که گذرتان به این نقطه از کشور افتاد، قطعاً از تجربه آن پشیمان نخواهید شد.

جنگل های هیرکانی قسمت های زیادی از نوار شمالی کشور 
را در بر گرفته اند و بخشی از سرمایه ارزشمند 4۰میلیون ساله 
در این منطقه به شمار می روند. ناهارخوران تنها به یک مسیر 
پرپیچ و خم و زیبا خالصه نمی شود و پارک جنگلی هم نام 
با این منطقه هم یکی از مهم ترین مکان های تفریحی برای 
گردشگرانی است که وارد این جاده رنگارنگ می شوند. این 
منطقه از ســطح دریا ارتفاع زیادی ندارد اما به دلیل وجود 
انبوهی از درختــان درهم تنیده و پربــار، هوایی مطبوع و 
معتدل دارد. در این روزها از ســال که بــا کوچک ترین باد 
پاییزی زمین پر می شود از برگ درختان، پاگذاشتن در دل 
جنگل های ناهارخوران شاید یکی از رویایی ترین صحنه ها 
را رقم بزند. برگ هایی که هم روی زمین و هم روی شــاخه 
درختان خودنمایی می کنند، عمر کوتاهی دارند و باد و باران 
و پس از آن برف، فرصت تماشای این تصاویر حیرت انگیز را 
بسیار محدود کرده است. پس تا این فرصت هست، از مناظر 
بی بدیل پاییز نهایت استفاده را ببرید. در این جنگل عالوه بر 
تماشای برگ های هزار رنگی که زمین و آسمان را پرکرده، 
می توانید دره نوردی، جنگل گردی، کوهنوردی و همچنین 
پیاده روی در کنار رودخانه ای که از میان آن می گذرد را هم 
تجربه کنید. اگر مسافر این جنگل ها باشید، به وفور خواهید 
دید که افراد زیادی برای کوهنوردی و صعود به ارتفاعات این 
منطقه وارد جنگل های ناهارخوران می شوند و راه شان را از 

کنار رودخانه میانه این جنگل ادامه می دهند.

هر مکانی نامی دارد و انتخــاب این نام ها 
قطعــاً تصادفی و اتفاقی نبوده اســت. اگر 
داســتان و عقبه انتخاب هر اسمی را جویا 
شویم، به ماجراهای جالب و گاهي عجیبی 
برمی خوریم که بســیاری از آنها غیرقابل 
باورند. اکثر این نام ها ریشــه در گذشــته 
دارند و البته کم نیستند اسم هایی که ریشه 
خیالی داشته و ساخته و پرداخته ذهن ها 
هســتند. وجه تســمیه ناهارخوران هم 
برمی گردد به سال های بسیار دور که مثل 
این روزها امکانات فراوانی وجود نداشــته 
است. در آن روزگار وقتی عده ای عزم سفر 
می کردند و خصوصاً سفر زیارتی، مردم آن 
روستا به استقبال شان می رفتند و تا لحظه 
برگشتن هم چشم به راه می ماندند. در قدیم 
این منطقه به یک اســتراحتگاه بین راهی 
برای مردمی تبدیل شده بود که عازم سفر 
به مشهد برای زیارت بوده اند و در اینجا برای 
صرف وعده ناهار توقف می کردند. این افراد 
به این جنگل ها به چشم یک توقفگاه موقت 
نگاه می کردند و تنها برای لحظاتی به همراه 
اقوام و آشنایانی که به استقبال آمده بودند 

برای صرف ناهار توقف می کردند.

قسمت 
پنجم

صبحانه ژاپنی 

  ماهی، ســوپ، سبزیجات، 
برنج

ژاپنی ها از آن دست آدم هایي هستند که 
ارزش غذایی برای آنها از همه  چیز مهم تر 
است. در بیشتر وعده های غذایی این افراد 
مواداولیه تقریباً مشابهی استفاده می شود و 
تنها تفاوت در طبخ و مقدار آنها وعده ها را 
از هم جدا می کند. در یک منوي صبحانه 
ژاپنی اگر یک تکه ماهی ســالمون در یک 
کاسه سوپ رقیق دیدید اصاًل تعجب نکنید 
و یا مقدار کمی برنج و با ســبزیجات پخته 
و یا خام هم ممکن اســت بخش دیگری از 

وعده صبحانه باشد.

صبحانه فیليپینی 

  انبه، برنج، سوسیس
در آسیای شــرقی برنــج یــک عضــو 
جدایی ناپذیر از وعده هــای غذایی مردم 
آنجاست. البته که ســلیقه ما با این اقوام 
بسیار متفاوت است اما برای تنوع در یک 
وعده صبحانه، به یک بار امتحانش می ارزد. 
در منوي صبحانه فیلیپینی، مقداری انبه 
خرد شده به همراه یک کپه برنج و کمی 
هم سوسیس سرخ شده سرو می شود که 

بسیار هم پرطرفدار است.

صبحانه تونسی 

  نخود، تخم مرغ، ماست
اگر در یک منوي صبحانه نام تونســی به 
چشــم تان خورد، کمی درنگ کرده و به 
محتویات آن بیشــتر توجه کنید. در این 
صبحانه نخود را مانند ســوپ می پزند و 
به ۲صورت ســرو می کنند. اگر بخواهند 
غلیظ باشد، درون بشقاب ریخته و همراه 
با تخم مرغ آب پز عسلی و مقدار سبزیجات 
سرو می کنند، اما اگر رقیق انتخاب شود، با 
ماست خامه ای کمی فرم می دهند و سرو 
می کنند. در تونس اعتقــاد دارند که این 

وعده بسیار مقوی و کامل است.

صبحانه بلغاری 

  نان، شیر، پنیر، کره
در بلغارستان اعتقاد دارند که نان را نباید 
دور ریخت و اگر تکه نانی از روز قبل اضافه 
باشد، آن را خشک کرده و برای صبحانه 
روز بعد اســتفاده می کنند. همین عادت 
باعث شده تا در وعده صبحانه نان خشک 
معمولی و یا تســت اســتفاده شود. در 
این منو نان خشک را با شــیر و یا چای، 
نرم کرده و با مقداری پنیر یا کره ســرو 
می کنند. البته این مدل صبحانه بین آنها 
بسیار محبوب است و در منوي هتل و یا 

کافه های بین المللی دیده می شود.

صبحانه گوآ 

  سوسیس، تخم مرغ، برنج
شاید تصورش سخت باشد که کوچک ترین 
کشــور در وســط اقیانوس آرام هم یک 
صبحانه منحصر به فرد و مختص به خود 
داشته باشد. پایه اصلی این صبحانه یک 
مدل سوسیس اســت که با گوشت قرمز 
تهیــه و به صورت کبابی طبخ می شــود. 
این مدل سوسیس به قدری در آن کشور 
و کل منطقه معروف اســت کــه در تمام 
وعده های غذایی و در تمام رســتوران ها 
سرو می شود. اما در وعده صبحانه و در کنار 
این سوسیس، معموالً یک تخم مرغ نیمرو 

شده و یک کپه برنج هم دیده می شود.

اقامت جنگلی
این جنگل ها هم مانند بسیاری دیگر از جنگل های کشــور، ایستگاه مناسبی برای عالقه مندان به 
برپایی کمپ های تفریحی و گردشگری اســت. در اینجا برای اقامت و گشت وگذار با هر سلیقه ای 
امکاناتی وجود دارد و اصاًل جای هیچ نگرانی وجود ندارد. اگر اهل کمپ زدن در دل طبیعت هستید 
و امکانات کافی و الزم برای این منظور را به همراه دارید، شک نکنید که قرار است یک شب رؤیایی و 
به یادماندنی را تجربه کنید. اما اگر اعتقاد دارید که باید شب را در یک مکان مسقف، همراه با امکانات 
مناسب بگذرانید، بازهم جای هیچ گونه نگرانی نیست. در دل این منطقه و تا انتهای آن که به روستای 
زیارت ختم می شــود، چندین هتل، واحد اقامتی و مکان بومگردی وجود دارد که بسته به سلیقه 
شما قابل استفاده و رزرو هستند. در ابتدای منطقه ناهارخوران که پارک تفریحی النگ دره وجود 
دارد هم کلی آالچیق تعبیه شده که می توانید از آنها استفاده کنید و بازهم اگر به اینها قانع نیستید 
و می خواهید به اعماق جنگل بروید، مسیر را تا رسیدن به پارک جنگلی ناهارخوران ادامه بدهید و 

از امکانات این مجموعه برای یک شب اقامت پاییزی بهره ببرید.

متروی خیام 

   امامزاده سیدنصرالدین
امامزاده ســیدنصرالدین، به روایتی 
از نــوادگان امــام محمدباقــر)ع( 
و بــه روایتی دیگر، از نــوادگان امام 
زین العابدین)ع( است. قدیمی ترین 
تاریخ مســتند درخصوص بقعه به 
سال۹۶4هجری قمری بازمی گردد. 
بنای امروزی مزار سیدنصرالدین در 
حدود سال1۲۷1هجری شمسی و با 
هزینه و خواست منیرالسلطنه همسر 
ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده. در 
گذشته اطراف امامزاده گورستان بود 
که در طول زمان تخریب و زمین آن 
تبدیل به مغازه ها و منازل مسکونی 
شــد و در دوره پهلوی اول، خیابان 
خیام از میان همین گورستان عبور 
کرد. بقعه این امامزاده با مســاحت 
5۰۰مترمربع شــامل صحن و بنایی 
هشت ضلعی است و باالی خود بقعه 
گنبدی با کاشی کاری های زیبا قرار 
دارد. پالن هشت ضلعی از ویژگی های 
معماری قرن نهم هجری است و این 
بنا هم از این قاعده مســتثنا نیست 
که البته کاشــی کاری های محوطه 
بیرونی و درونی امامــزاده از زیبایی 
و ظرافت خاصی برخوردار هســتند. 
همچنین داخل امامزاده با آیینه کاری 
و کاشی کاری های بسیار زیبایی تزئین 
شده که کاشــی های نقش برجسته 
داخل محوطه ضریح به رنگ سیاه، 
ســفید و آبی اســت. بنای امامزاده 
ســیدنصرالدین در ســال 13۷۹ به 
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسید و وظیفه حفظ و نگهداری آن 
به ســازمان میراث فرهنگی سپرده 
شد. برای تماشا و زیارت از این مکان 
مذهبی- تاریخی، باید خودتان را به 
ایســتگاه متروی خیام برسانید و به 

راحتی به سمت این بنا راهی شوید.

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

   موزه فوالدوند
خانــه فوالدونــد در اواســط 
دهه های ۲۰و 3۰ ســاخته شــد و 
مدتی پس از آن، غالمرضا فوالدوند 
کــه در آن زمان قاضــی بلندپایه 
دادگســتری و نماینــده مجلس 
شــورای ملی ایران بــود، به همراه 
خانــواده اش تا چند ســال پس از 
انقالب در آن ساکن شدند. پس از 
آنها، خانه مدت ها خالی مانده بود و 
فضای آن در حال تخریب بود. بعدها 
این خانه چشم برخی از اهالی سینما 
را گرفت و برای ۲سریال تلویزیونی 
»یــه تیکــه زمیــن« و »روزهای 
انقالب« تبدیل به لوکیشــن شد. 
این خانه 8۰۰متری در کنج محله ای 
اعیان نشین و نزدیک به کنسولگری 
مصر که امروز نامش کوچه فوالدوند 
اســت، قرار داشــت؛ از آن سبک 
خانه های دوطبقــه و آجرچین، با 
حیاطی در جلو و خانه ای در انتها و 
ایوانی برای طبقــه باال که به منظره 
حیاط مشــرف بود. نمای این خانه 
مانند خانه های معمول نبود، به طوری 
که ورودی ساختمان شبیه نیم دایره 
است و پلکانی هم که به سمت طبقه 
باال می رود، به همین سبک بنا شده 
اســت. این خانه ســال های زیادی 
متروکه مانده بــود تا اینکه به دنبال 
تأســیس موزه مکتب کمال الملک 
در نقاشی کالسیک ایران، اهالی هنر 
تصمیم به تأســیس موزه ای دیگر 
در باب هنر و این بار خوشنویســی 
گرفتند. در سال13۹5ســازمان 
زیباسازی شــهرداری تهران خانه 
متروکــه و رهاشــده را خریداری 
کرد تا موزه خوشنویســی در آن 
راه اندازی شود. هم اکنون این خانه 
در اطراف پیچ شــمیران و کوچه 
فوالدوند قرار دارد و سریع ترین راه 
دسترســی به آن، ایستگاه متروي 

دروازه دولت است.

متروی دروازه دولت 

اسکن  کنید و آدرس دقیق 
این پیشنهاد را در نقشه ببینید

پيشنهاد  هفته
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وقتی که بحث از ایام فاطمیه می شود و سخن از فاطمه)س( به میان می آید، یکی از نخستین 
کتاب ها و پیشنهادها را، کتاب معروف »فاطمه فاطمه است« دکتر علی شریعتی، جامعه شناس 
و اندیشمند مشهور ایرانی می دانند. شاید جوان ترهای امروز ما با این شخصیت و نگاه او آشنایی چندانی نداشته باشند 
و صرفا نامی از او شنیده باشند. شاید هم بیشتر آنها کتاب »فاطمه فاطمه است« شریعتی را، در حد معرفی و پیشنهاد و... 
دیده باشند و آن را تورق نکرده باشــند. حاال که به ایام فاطمیه اول رسیده ایم، بد نیست برای آشنایی جوان ترها و برای 
یادآوری پا به سن گذشته ها، 10نکته  مهمی که از بازخوانی کامل این کتاب به دست آورده  ایم را با شما به اشتراک بگذاریم؛ 
نکته هایی که احتماال خواندن آنها برای جوان ترها و دهه هفتادی ها و هشتادی ها هم خالی از لطف نباشد. این کتاب در اصل 
یک سخنرانی بوده که در سال 1349توسط این اندیشمند ایراد شده و سپس تبدیل به یکی از ماندگارترین کتاب های در 

حوزه معارف فاطمی شده است.

نگاهی به مهم ترین عملیات های دفاع مقدس كه رمز یازهرا)س( داشتند

به نام مادر
در دوران هشت ساله دفاع مقدس عملیات های زیادی علیه بعثی ها صورت گرفت که تعدادی از این عملیات ها به نام مقدس حضرت »فاطمه زهرا)س(« متبرک شدند تا به عنوان 
رمز آغاز عملیات مورد استفاده قرار گیرند؛ به عبارتی، 1۲ عملیات مهم با همین رمز طراحی و اجرا شدند و زمینه ساز گره گشایی در جنگ با عراق بودند. حال که در ایام اهلل فاطمیه 

و شهادت حضرت زهرا)س( هستیم با توسل به نام و آوازه رزمندگان ایران اسالمی، نظری به ساحت این حضرت در پیشبرد دفاع مقدس می اندازیم.

والفجر۵
این عملیات در روز ۲۷ بهمن ماه 1۳6۲ و با رمز »یا زهرا)س(« به اجرا درآمد؛ صحنه این نبرد در 

منطقه ای كوهستانی مابین شهرهای مهران و دهلران بود. این عملیات كه طی ۲مرحله پیش رفت، 
ده ها كیلومترمربع از خاك ایران را به نیروهای خودی بازگرداند و سپس در مرحله دوم به پیشروی 

نیروهای ایرانی در ۳۵ كیلومتری بزرگراه بغداد-بصره انجامید كه برای بعثی ها ضربه بسیار سنگینی 
محسوب می شد. در این عملیات چهار تیپ كوهستانی عراق به طور كامل و تیپ ۵۰ زرهی لشكر 

1۲ بیش از ۵۰ درصد خسارت را متحمل شد و در نهایت 1۷۷۰ كشته و زخمی و اسیر متوجه ارتش 
عراق شد.

والفجر ۶
این عملیات قبل از شروع عملیات بزرگ خیبر به وقوع پیوست و صحنه نبرد این عملیات، در منطقه 

مرزی چزابه بود كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین این عملیات كه در شامگاه دوم 
اسفند ماه 1۳6۲ به وقوع پیوسته بود، باعث پیشروی نیروهای سپاه شد و در انتها به جنگی تن به تن 
انجامید كه منجر به تضعیف روحیه شدید بین سربازان عراقی شد. والفجر 6 محور جاده سوبله چزابه 

را تحت كنترل نیروهای رزمنده ایرانی در آورد و سرانجام با آغاز عملیات خیبر كه در هورالهویزه و 
هورالعظیم به وقوع پیوسته بود، به پایان رسید.

بدر
عملیات بدر همزمان با سالگرد عملیات آبی - خاكی خیبر در روز ۲۰ اسفند ماه 1۳6۳ كلید خورد و 
مهم ترین هدف آن تسلط بر جاده العماره - بصره و همچنین دستیابی به مركز اصلی هورهای غرب 

رود دجله و شرق دجله بود. همچنین از شهدای نامدار این عملیات باید به شهید مهدی باكری و 
عباس كریمی اشاره كرد. شهید باكری پس از شهادت ابراهیم همت در عملیات خیبر به فرماندهی 

لشكر ۲۷ محمد رسول اهلل منصوب شده بود و در تاریخ ۲۴ اسفند 1۳6۳ در همین عملیات بر اثر 
برخورد تركش خمپاره به ناحیه سر به شهادت رسید.

والفجر ۸
عملیات والفجر۸، پیچیده ترین و مهم ترین عملیات جنگی دوره اسالمی طی هشت سال دفاع مقدس 

است كه متشكل از نیروهای زمینی و هوایی و دریایی و همچنین نیروی هوایی ارتش و جهاد 
سازندگی است. این عملیات در تاریخ ۲۰ بهمن ماه 1۳6۴ با رمز »یا زهرا)س(« توسط فرماندهی كل 

سپاه كلید خورد. رژیم بعثی عراق كه هرگز پیش بینی این چنین تهاجمی را از سوی ایران نداشت، 
به مقابله با ایران، به پشتوانه لشكر گارد خود، پرداخت و در نهایت توسط رزمندگان سپاه و بسیج 

محاصره شد. میدان اصلی این عملیات كه در منطقه فاو بود به مدت یك سال تحت تصرف نیروهای 
ایرانی درآمد و پس از آن ایران از این منطقه خارج شد.

كربالی ۵
پس از مشكالتی كه در كربالی ۴ برای سربازان ایرانی پیش آمده بود، آنها سریع تصمیم به برگزاری یك 

عملیات غافلگیرانه دیگر گرفتند. صحنه نبرد در این عملیات متوجه شلمچه بود كه فرماندهان ایرانی 
استحكامات آن را غیرقابل عبور می دانستند. با تمام سختی ها عملیات كربالی۵ طراحی و در 1۹ دی ماه 
1۳6۵ با رمز مبارك یا زهرا)س( و با هدف تصرف شلمچه كلید خورد. در این عملیات رزمندگان اسالم 

با عبور كردن از موانع رژیم بعثی عراق، مواضع آنها را از جهت جنوب مورد حمله قرار داده و تا دوم 
اسفند ماه همان سال به اهداف تعیین شده رسیدند. 

كربالی ۶
۲سال پایانی جنگ با ركود در مناطق عملیاتی روبه رو بودیم و دو طرف كار خاصی از پیش نمی بردند. 
با آنكه 6 سال از شروع جنگ هشت  ساله می گذشت اما همچنان مناطق سومار و نفت شهر تحت سلطه 
عراق بودند. با تداوم عملیات كربالی ۵ ضرورت بازپس گیری این دو منطقه در عملیاتی تحت عنوان 
كربالی 6 مورد توجه قرار گرفت. این عملیات نیز در تاریخ ۲۳ دی ماه 1۳6۵ با رمز یا زهرا و توسط ارتش 
جمهوری اسالمی ایران اجرا شد. سرانجام در این عملیات كه وسعتی حدود 1۰۰ كیلومترمربع داشت، 
بخش شمال شرق نفت شهر آزاد شد و همچنین منطقه رودخانه كنگاگوش به تصرف ارتش ایران 
درآمد. اگرچه كه این عملیات نتیجه مورد نظر را نداشت اما دستاوردهای آن مثبت تلقی می شود.

فتح ۷
عملیات فتح ۷ با رمز »یا زهرا« تحت امر قرارگاه برون مرزی رمضان در روز ۷ تیرماه 1۳66 كلید خورد. 
در این عملیات، نیروهای ایرانی ساختمان مركزی پارازیت و همچنین دكل مخابراتی و برق شهر 
سیدصادق عراق را طی چندین ساعت تحت كنترل خود گرفته و ساختمان های دولتی این منطقه را 
تخریب كردند. در این عملیات كه یكی از مهم ترین عملیات های برون مرزی ایران بود، چند پادگان و 
یگان ضد شورش عراق خسارات شدید دید و همچنین 6 پایگاه حفاظتی اطراف این شهر توسط ارتش 
جمهوری اسالمی ایران منهدم شد. به همین دلیل این عملیات موجب شد توان رزمندگان ایرانی بار 
دیگر به رژیم عراق گوشزد شود و خسارات جبران ناپذیری را برای آنان به وجود بیاورد.

نصر ۵
عملیات نصر ۵ در نیمه شب ۸تیرماه سال 1۳66 برای تكمیل عملیات كربالی 1۰ طراحی  شد و به قصد 
پاسخ دادن به ویرانگری های رژیم بعثی عراق در خلیج فارس، بمباران مناطق كردنشین عراق، تصرف و تأمین 
بخشی از ارتفاعات مسلط منطقه در جنوب غربی شهرستان سردشت، صورت گرفت. در این عملیات ضربات 
مهمی به عراق وارد شد و سنگرهای آنها كه معروف به حفره روباه بود، توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تسخیر شد تا جایی كه دشمن به طرف مرزهای بین المللی عقب نشینی كرد. طی این عملیات، 1۰ روستای 
ایران از تیررس عراق خارج شد و 1۹ روستای عراق تحت تیر و دید رزمندگان اسالم قرار گرفت. موفقیت در 
این عملیات به گونه ای بود كه حتی با چشمان غیرمسلح نیز دید كاملی به قلعه دیزه عراق ایجاد شده بود.

بیت المقدس۲
فرماندهی این عملیات را كه از نوع تك گسترده بود، سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر عهده داشت 
كه در روز ۲۵ دی ماه سال1۳66 با رمز »یا زهرا)س(« كلید خورد. بیش از ۴۵۰۰ نفر از سربازان 
ارتش عراق در این عملیات كشته و زخمی شدند و ۹۰۰ نفر نیز به اسارت سربازان جمهوری اسالمی 
ایران در آمدند. این عملیات كه مسیر بسیار سخت و خطرناكی داشت، با ابتكار رزمندگان ایرانی پیش 
رفت و با نصب یك پل روی رودخانه به موفقیت رسید. از آنجا كه عبور از این پل بسیار سخت بود این 
عملیات به طول انجامید، چرا كه حداكثر 1۰ نفر توانایی ایستادن روی این پل را داشتند و باید جانب 
احتیاط رعایت می شد.

نصر ۷
صحنه نبرد در این عملیات برون مرزی ایرانی ها منطقه عمومی سلیمانیه عراق بود و به وسعت 
۳۰ كیلومترمربع می رسید. این عملیات در تاریخ 1۴ مرداد 1۳66 با رمز »یا زهرا« و به منظور 
تصرف و انسداد معبر ضد انقالب در مناطق غربی كشور كلید خورد. پس از ۳ ساعت نبرد در نهایت 
جاده آسفالت سردشت-قلعه دیزه و همچنین پاسگاه مرزی بلفت به دست رزمندگان ایرانی افتاد. 
مهم ترین دستاورد این عملیات این بود: انهدام ۴ فروند چرخ بال، تعدادی قبضه خمپاره انداز، چندین 
دستگاه تانك و نفربر، ۵۰ دستگاه خودرو و تعدادی سالح سبك و نیمه سنگین دشمن بود. همچنین 
یك تیپ و هفت گردان عراق از بین رفته و تعداد كشته ها و اسرای عراق به 1۲۸۵ تن رسید.

10نکته خواندنی از »فاطمه فاطمه است«علی شریعتی درباره این بانوی بزرگ 

الگوی کامل زن مسلمان
دكتر شریعتی در این كتاب، مسئله را از طیف بندی زنان جامعه خودش 
آغاز می كند. او اشاره می كند كه یك طیف از زنان ما در قالب های سنتی 
قدیم مانده اند و اساسا مسئله ای برای شــان مطرح نیست. طیفی دیگر 

هم قالب های وارداتی و مــدرن را پذیرفته اند كه این 
گروه هم مسئله برای شان حل اســت. اما پس زنانی 
كه نمی توانند در قالب سنتی قدیمی بمانند و در عین 
حال به نگاه تحمیلی مدرن در باب زنان هم نمی توانند 

تن بدهند، چه باید بكنند؟ این ســؤالی بود كه در جامعه دهه های چهل 
و پنجاه شمسی، به روایت شــریعتی، به شدت مطرح بوده؛ مسئله ای كه 

چه بسا امروزه هم مطرح باشد و می توان درباره اش فراوان سخن گفت.

1

كتاب »فاطمه فاطمه است« در واقع با همین طرح مسئله شروع می شود: 
زنانی كه اعتقادی به قالب های سنتی و موروثی قدیمی ندارند؛ كه غالبا هم 
نمی شود به طور منطقی آنها را پذیرفت و در عین حال تحمیل الگوهای 

وارداتی را هم نمی توانند تاب بیاورند، چه الگویی باید 
داشته باشند؟ الگوها كه البته فراوان است و هر كدام 
نیز، قوت  ها و ضعف های خودشــان را داشته و دارند. 
دكتر شریعتی اما با قاطعیت، می گوید برای زنانی كه 

می خواهند خود را انتخاب كنند و خود را بسازند، نمونه ایده آل بدون شك 
می تواند حضرت فاطمه )س( باشــد؛ شخصیتی كه پاسخی درخشان به 

»چگونه شدن« این گروه از زنان می تواند بدهد.

2

فاطمه)س( در جامعه ای چشــم به جهان گشــود كه در آن، پسر بودن 
اولویت داشت. چرا كه جامعه از مدار مادرســاالری خارج شده و به مدار 
پدرســاالری افتاده بود. عرب جاهلی در واقع، هم نیاز اقتصادی داشت و 

هم نیازی مبتنی بر نحوه زندگی او در صحرایی بی آب و 
علف و خشن. در نتیجه برای او، پسر داشتن نوعی سود 
اقتصادی و غیراقتصادی ایجاد می كرد. جامعه شناسی 
می گوید ســود، تبدیل به ارزش می شود. پس در بین 

عرب جاهلی، پسر بودن یعنی سود داشتن و سود یعنی ارزش و در نتیجه 
پسر داشتن، یعنی ارزش. چنین بود كه زنده به گور كردن دختران، توجیه 

پیدا می كرد برای عرب جاهلی.

3

در چنین جامعــه ای بود كه دختر بودن، موجب حقیر بودن می شــد و 
این حقارت، ضعف دختران را به همراه داشــت و این ضعف، در نهایت 
به ذلت و بعد از آن به اســارت می رســید؛ اتفاقی كه در نهایت موجب 

ضعف ارزش هــای انســانی در دختــران و تبدیل 
شــدن آنها به »مملوك« مردان می شــود. حاال این 
»مملوك« بودن، در جایی به كنیز خانه شوهر شدن 
تعبیر می شــد، در جایی به نیازهای جنســی مردان 

گره می خورد، در جایــی دیگر به ماجرای ننگ و نام مــردان و پدران و 
 شــوهران و برادران گره می خورد و.... در نهایت هر چه كه بود، نشان از 

ارزش های انسانی نداشت.

4

دكتر شــریعتی به خوبی موقعیت اجتماعی دختران و پســران در عرب 
جاهلی قبل از بعثت را شرح می دهد: ما با یك نظام قبیله ای طرف هستیم 
و با یك محیط فقیر و خشن؛ از حیث زندگی و تولید. در این محیط، پسران 

خودبه خود میراث دار پدران و خانواده ها می شــوند و 
باید دفاع و تولید كنند. در نتیجه برتری پیدا می كنند. 
در چنین جامعه ای، پســران نان ده و دختران نان خور 
هستند و هر كدام از اینها، ارزش های خاص خودشان 

را تولید می كنند. نهایت این مسیر، به آنجا می رسد كه خانواده ها و پدران 
ترجیح می دهند كه دختران را زنده به گور كنند تا از این ننگ رهایی یابند.

5

شــریعتی نكته دیگری را نیز مطرح می كند: زنده بــه گور كردن و ننگ 
دانســتن دختر داشــتن در عرب جاهلی، از طمع و ترس و حرص این 
جماعت بوده است. این در حالی است كه آنها با عبارت های خوش رنگ و 
لعابی چون غیرت و ناموس پرستی و مردانگی و اخالق 
زمانه و...، درصدد الپوشــانی آن بوده اند. همه بحث 
اقتصادی بوده و در نتیجه از ترس و ضعف این جماعت 
ناشی می شده است. به همین دلیل است كه خداوند 
در قرآن، می فرماید كه ما فرزندان شما را روزی می دهیم تا عمال دو رویی 
عرب جاهلی را افشا كند: آنها از ترس و حرص اقدام به این كار می كردند، 

نه به دالیل انسانی و اخالقی!

6

با چنیــن توصیف هایی اســت كه شــما متوجه طعنه های دشــمنان 
پیامبر)ص( به او می شوید: اینكه او را به خاطر داشتن فاطمه و دخترانی 
دیگر، ابتــر می دانند. اما خداوند برای او سرنوشــتی 
دیگر را رقم زده اســت. او را به كوثر، یعنی فراوانی و 
پر بودن و... بشارت داده اســت. پیامبر )ص( به واقع 
با فاطمه و رابطه ای پدر و دختری كه با فاطمه دارد، 
 باید ارزش هــای نوین انقالبــی در چنین جامعه  فســیل و یخ زده ای از 

حیث اجتماعی و اخالقی ایجاد كند.

7
حاال تصور كنید كه در چنین جامعه ای، فاطمه كســی می شــود كه در 
مسجد خانه می گزیند و آخرین پیامبر خداوند روی زمین، چنین با او رفتار 
می كند: وقتی به سفر می خواهد برود، آخرین نفری كه با او وداع می كند 
فاطمه است. وقتی از سفربازمی گردد، نخستین نفری 
كه از او حال می پرسد فاطمه است. به روایتی، دو دست 
و چهره او را مدام می بوسد و با عناوین و صفت هایی از او 
یاد می كند كه نه تنها در عرب جاهلی نظیر ندارد، كه در 
دیگر فرهنگ ها هم بی نظیر است. این اگر انقالبی در شأنیت و شخصیت 
زنان نیست، پس چیســت؟ آن هم در جایی كه پسر بودن و پسر داشتن، 

سود بود و در نتیجه ارزش و اعتبار و... .

8

فاطمه )س( و نــوع ارتباطی كه بــا پیامبــر )ص( دارد، الگویی جدید و 
زلزله ای جدید در اخالقیات زمانه جاهلیت است. و این فاطمه، میراث دار 
پدرش می شــود؛ اتفاقی كه در حالت عادی باید برای پسران می افتاد. او 
میراث پدر را به دوش می كشــد، با او در روزگار بعثت 
و بعد از آن همراهی می كند و تنهایی های پدر را درك 
می كند. او همان الگویی است كه شریعتی بدان اشاره 
می كند: بانویی كامل در همــه نقش های خود، نقش 
مادرانگی، نقش همسری، نقش مسئولیت اجتماعی و...؛ بدون اینكه ایفای 
 هیچ كدام از نقش ها به دیگر نقش های او صدمه بزند و آن را تحت الشعاع 

قرار بدهد.

9

و این، همان الگویی است كه زنان مانده در میان بی منطقی سنت تاریخی 
و موروثی و تحمیلی بودن الگوهای وارداتی به جســت وجویش هستند؛ 
بانویی كامل، مزین بــه ارزش های انســانی، دارای ارزش ذاتی و آگاه به 
مسئولیت هایی كه دارد و آگاه به زمانه خود و دانشمند 
و... .  چنانچه شریعتی درباره اش، حق مطلب را چنین 
می گوید كه:»فاطمه راه رفتن را در مبارزه آموخته و 
ســخن گفتن را در تبلیغ و كودكی را در مهد توفان 
نهضت به سر آورده و جوانی را در كوره سیاست زمانه اش گداخته است. 
او یك زن مسلمان است: زنی كه عفت اخالقی او را از مسئولیت اجتماعی 

مبرا نمی كند... .«

10

)بخش هایی از ســخنرانی حاج قاســم 
ســلیمانی در محضر مادران شــهدا كه 
سال ها پیش انجام شده است( در روایت ها 
داریم از قــول حضــرت امیرالمومنین 
علیه الســالم كه می فرمایــد، هر وقت 
مشكی پیدا می كردیم و سختی ها بر ما 
وارد می شد و طاقت مان را در سختی ها از 
دست می دادیم، به پیغمبر پناه می بردیم. 
من هم جملــه ای می خواهم در خدمت 
شما مردم و در محضر شهدا عرض كنم. 
اینكه هر وقت در ســختی های جنگ، 
فشارها بر ما حادث می شد و وقتی به حال 
بسیار مضطری گرفتار می شدیم و كاری 
از ما برنمی آمــد، پناهگاهی جز حضرت 
زهرا)س( نداشــتیم. در شــب عملیات 
والفجر هشــت، وقتی كه چشم مان به 
آب های توفانی و خشمگین و ترسناك 
اروند افتاد و به خود ترسیدیم و لرزیدیم، 
آنجا و در آن موقعیــت پناهگاهی و نامی 
آشناتر از نام حضرت زهرا نداشتیم. او را در 
كنار اروند صدا زدیم. در تأللو اشك های 
غریبانــه و مظلومانه بســیجی ها، او را 
جســت وجو كردیم. و این چنین اروند را 
با یازهرا به كنترل درآوردیم و از آن عبور 
كردیم. وقتی شــب كربالی چهار شد و 
دشمن آتش مسلســل ها و خمپاره ها و 
مهمات خود را مستانه به ساحل باز كرد 
و جوی های كوچكی از خون به ســمت 
اروند سرازیر شد، وقتی كه همه تدابیر از 
كار افتاده بود باز هم نامی جز نام زهرا بر 
زبان جاری نمی شد. وقتی هم كه عراقی ها 
لب اروند ایستاده بودند و بچه ها را با تیر 
می زدند، آن زمان هم ســالح كارگر ما 
یازهرا بود. در كربالی پنج هم وقتی كه 
حالت اضطرار داشــتیم و مضطر بودیم، 
نگاهی به آب های بوبیــان می كردیم و 
آن وقت هم سر بر خاك می گذاشتیم و 
عاجزانه او را صــدا می كردیم. من قدرت 
زهرا و قدرت او و محبــت مادری او را در 
هور، در قلب كانال ماهی، در وسط میدان 
مین دیدم؛ وقتی شــما مادرها نبودید و 
بچه های تان در خون دست و پا می زدند، او 
را دیدم. موسی در كنار نیل، وقتی كه بین 
سپاهیان فرعون كه به او نزدیك می شدند 
و آب های نیل قرار می گرفت و با یك چشم 
نیل را می نگریست و با چشم دیگر سپاه 
ترسناك فرعون را می دید و خداوند برای 
او آب را باز كرد، ما نیز فاطمه را در هور، در 
كربالی پنج، در اروند، در كوه های سرد 
و سخت كردستان جست وجو كردیم و 

برای مان مادری كرد.

»قبل از اذان صبح برگشت. پیكر شهید 
هــم روی دوش اش بود. خســتگی در 
چهره اش موج می زد. صبح، برگه مرخصی 
را گرفت. بعد با پیكر شهید حركت كردیم. 
ابراهیم خسته بود و خوشحال. می گفت: 
یك ماه قبل روی ارتفاعــات بازی دراز 
عملیات داشــتیم. فقط همین شهید 
جامانده بود. حاال بعد از آرامش منطقه، 
خدا لطف كرد و توانستیم او را بیاوریم. 
خبر خیلی سریع رسیده بود تهران. همه 
منتظر پیكر شــهید بودند. روز بعد، از 
میدان خراسان تشییع باشكوهی برگزار 
شــد. می خواســتیم چند روزی تهران 
بمانیم، اما خبر رســید عملیات دیگری 
در راه است. قرار شد فردا شب از مسجد 
حركت كنیــم. با ابراهیــم و چند نفر از 
رفقا جلوی مسجد ایستادیم. بعد از اتمام 
نماز بود. مشغول صحبت و خنده بودیم. 
پیرمردی جلو آمد. او را می شناختم. پدر 
شهید بود. همان كه ابراهیم، پسرش را از 
باالی ارتفاعات آورده بود. سالم كردیم و 
جواب داد. همه ساكت بودند. برای جمع 
جوان ما غریبه می نمود. انگار می خواست 
چیزی بگوید، اما! لحظاتی بعد سكوتش 
را شكســت و گفت: آقا ابراهیم ممنونم. 
زحمت كشیدی، اما پسرم! پیرمرد مكثی 
كرد و گفت: پسرم از دست شما ناراحت 
اســت! لبخند از چهره همیشه خندان 
ابراهیم رفت. چشمانش گرد شده بود از 
تعجب، آخر چرا!؟ بغض گلوی پیرمرد را 
گرفته بود. چشمانش خیس از اشك شد. 
صدایش هم لرزان و خسته: دیشب پسرم 
را در خواب دیدم. به من گفت: در مدتی 
كه ما گمنام بر خاك جبهه افتاده بودیم، 
هر شب مادر سادات حضرت زهرا به ما 
سر می زد. اما حاال، دیگر چنین خبری 
نیست! پسرم گفت: »شــهدای گمنام 
مهمانان ویژه حضرت صدیقه هستند!« 
پیرمرد دیگر ادامه نداد. سكوت جمع ما را 
گرفته بود. به ابراهیم نگاه كردم. دانه های 
درشت اشــك از گوشه چشمانش غلت 
می خورد و پایین می آمد. می توانســتم 
فكــرش را بخوانم. گمشــده اش را پیدا 
كرده بود: گمنامی!« بعــد از این ماجرا 
نگاه ابراهیم به جنگ و شهدا بسیار تغییر 
كرد. می گفت: دیگر شك ندارم، شهدای 
جنگ ما چیزی از اصحاب رسول خدا و 
امیرالمؤمنین كم ندارند. مقام آنها پیش 
خدا خیلی باالســت. بارها شــنیدم كه 
می گفت: اگر كسی آرزو داشته كه همراه 
امام حسین در كربال باشد، وقت امتحان 

فرارسیده.
 )خاطره ای مربوط به شهید ابراهیم هادی، 
به نقل از کتاب سالم بر ابراهیم؛ راوی: 
مصطفی هرندی(

 فرزند شهیدم 
از شما ناراحت است!

 نامی که 
نجات بخش ما بود

مادرانه

سید محمد سادات اخوی
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 آخرین پرواز 
مهاجم بلندپرواز

کریم باوی، ملی پوش ســابق فوتبال ایران در 
ســن 58ســالگی دار فانی را وداع گفت. باوی 
متولد سال 1343 در خرمشــهر و از مهاجران 
جنگ تحمیلی بود که بعد از مهاجرت به تهران 
با حضور در تیم شاهین چهره شد و در ادامه به 
پرسپولیس پیوست. او که سال ها عنوان بهترین 
مهاجم سرزن فوتبال ایران را یدک می کشید در 
دهه 60 درخشش فراوانی در خط حمله تیم ملی 
داشت. باوی در بازی های آسیایی 1986 سئول 
و جام ملت های آسیا 1988 در قطر بازیکن اصلی 

تیم ملی در خط حمله بود.

نه مســی، نه کریســتیانو، نه لواندوفسکی و نه 
هیچ ستاره مطرح دیگری؛ نخستین هت تریک 
جام جهانی2022 به نام پسر 21ساله نوشته شد. 
گونسالو راموس کاری انجام داد که فقط در رویاها 
ممکن به نظر می رســید. او با 3ضربه تماشایی، 
دروازه سوئیس را باز کرد تا پرتغال را به راحتی از 
مرحله یک هشتم نهایی عبور دهد. این ساده ترین 
صعود ممکن از  این مرحله از جام جهانی بود که 
با درخشش ســتاره جوان تیم فرناندو سانتوس 
ممکن شد. یک ســاعت قبل از شروع این بازی، 
نیمکت نشینی رونالدو خبری بود که مثل بمب 
سروصدا به راه انداخت. البته شاید خود پرتغالی ها 
چندان از این اتفاق شوکه نشــده بودند؛ چرا که 
کریس در چند بــازی قبلی اصال آماده نشــان 
نداده بود و حتی خیلی هــا را مجبور کرده بود از 
او انتقاد کنند. به خصوص در تقابل با کره، کریس 
نمایش بدی داشت و شرایط را طوری رقم زد که 
70درصد هواداران فوتبال در نظرسنجی روزنامه 
مشهور پرتغالی، پیشــنهاد نیمکت نشینی این 
ستاره را مطرح کنند. این درخواست با موافقت 
سرمربی پرتغال روبه رو شــد؛ سانتوس کریس 
را از ترکیب اصلی بیرون گذاشــت و گونســالو 
رامــوس را جایگزین کرد. بازی کــردن به جای 
یکی از بهترین های تاریخ، طبیعتا فشــار زیادی 
روی شــانه های هر بازیکنی قرار می داد. ستاره 
21ساله ترکیب تیم ملی پرتغال اما از این فشار در 
جهت مثبت استفاده کرد و به بهترین چهره این 
مسابقه تبدیل شد. او یکی از بهترین نمایش های 
فردی این جام تا امروز را رقم زد تا با درخششی 
مثال زدنــی، صحنه نمایش را تمــام و کمال در 

اختیار بگیرد و همه مخاطب ها را میخکوب کند.
 ســتاره جدید تیم ملی پرتغال، ســال2001 
در اولهاوو متولد شــده اســت. او برای مدتی در 
نزدیکی محل زندگی اش بازی کرد و ســپس در 
12سالگی نخســتین قرارداد رسمی و حرفه ای 
را با باشگاه بنفیکا بست. 6سال طول کشید تا این 
بازیکن نخستین بازی اش را برای تیم ذخیره های 
بنفیکا انجام بدهد. گونسالو سال2020  باالخره 
نخستین بازی رســمی اش برای بنفیکا را انجام 
داد و در 8دقیقه توانست 2گل برای این تیم بزند. 
همان نمایش کافی بود تا توجــه همه به طرف 
این ستاره جلب شود. او در همان فصل برای تیم 
جوانان بنفیکا نیز به میدان رفت و نقش بســیار 
مهمی در نایب قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان 
جوانان اروپا داشت. گونسالو حتی در دیدار فینال 
هم 2گل به رئال مادرید زد اما تیمش در آن نبرد 
شکست خورد. اما همان نمایش کافی بود تا بنفیکا 
قرارداد او را تا ســال2025 تمدید کند. گونسالو 
حتی زیرنظر خورخه خسوس به تیم اصلی بنفیکا 
هم رسید و موفق شد در بازی با لیورپول گل بزند. 
او با این گل به جوان ترین بازیکنی تبدیل شد که 
در تاریخ این مرحله از لیگ قهرمانان گلزنی کرده 
است. راموس فصل گذشته به یک بازیکن ثابت 
در بنفیکا تبدیل شد و در مجموع 46بار برای این 
تیم به میدان رفت، ولــی زدن 7گل در آن فصل 
  آماری استثنایی به نظر نمی رسید. در این فصل 
اما اوضاع برای این ســتاره به مراتب بهتر شــده 
اســت. او در 11بازی لیگ پرتغال 9گل زده و در 
مجموع توانسته در 21بازی 14گل بزند. این آمار 
فوق العاده نشان می دهد که این ستاره چقدر آماده 
و مهارنشدنی است و چطور می تواند همه موانع را 

از مسیرش کنار بزند.
 بعد از جدایی داروین نونیس از بنفیکا، هواداران 
این باشگاه اصال نگران نبودند. آنها می دانستند 
که یک ستاره تمام عیار به اسم گونسالو راموس 
را در ترکیب دارند؛ بازیکنــی که به خوبی جای 
خالی داروین را در بنفیکا پر کرد. شاید او به لحاظ 
پیشرفت، حتی از نونیس هم سبقت گرفته باشد. 
داروین یک جام جهانی بســیار بد را با حذف از 
مرحله گروهی ســپری کرده اما گونســالو حاال 
ستاره پرتغال است و به قهرمانی جهان با این تیم 
فکر می کند. این اتفاق به تنهایی بسیار طعنه آمیز 
به نظر می رسد. در دوره های گذشته  ستاره هایی 
مثل مسوت اوزیل یا خامس رودریگز به محض 
درخشــش در جام جهانی راهی تیم های بزرگ 
شدند. به نظر می رسد همین سرنوشت در انتظار 
گونســالو خواهد بود؛ بازیکنی که انتظار می رود 
خیلی زود لباس یک باشگاه بزرگ را به تن کند و 

برای یکی از غول های اروپا به میدان برود.

سالم ستاره
گونسالو راموس 21 ساله که در ترکيب پرتغال جانشين کريستيانو  رونالدوي بزرگ شده بود  

اولين هت تريک جام جهاني 2022 را رقم زد

خبر آخر
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عجبدنیایشگفتانگیزی!

یکی از رسانه ها خبر داده دلیل بازگشــت کی روش به ایران 
و ســکونت چند روزه او در تهران پس از جام جهانی، دریافت 
نقدی آخرین مطالباتش از فدراسیون بوده است. گویا او تحمل 
نکرده که موضوع به حواله پول و مشکالت بعدی آن بکشد، 
بنابراین همین جا پولش را گرفته است. رقم دریافتی کارلوس 
هم 200هزار یورو اعالم شده که گویا 50هزار یوروي آن پاداش 
بوده. یک زمان کلمه »پاداش« ارج و قرب داشت و همینطوری 
از آن اســتفاده نمی شــد، اما گویا خیلی چیزها تغییر کرده 
است. ســریع ترین صعود تاریخ تیم ملی به جام جهانی بدون 
او رقم خورد، کی روش برگشت و بدترین باخت تاریخ ایران در 
جام جهانی را رقم زد و حاال از محل همان جایزه صعود، به او 

پاداش و دستخوش می پردازند. عجب دنیای شگفت انگیزی!

 زیاد هم
مطمئن نباش!

اگر قبل از جام جهانی از بسیاری از مخاطبان فوتبال ایران سؤال می کردی، 
حتما یکی از افسوس های بزرگ تیم ملی را مصدومیت اللهیار صیادمنش 
و نرسیدن او به این دوره از مسابقات عنوان می کردند. دالیلش هم زیاد 
بود. اللهیار یکی از پدیده های جوان و توانمند فوتبال ایران به شمار می آید. 
او بخشی از »آینده« تیم ملی اســت که البته در زمان حال هم کارایی 
قابل قبولی دارد. این نکته را از عملکرد خوب صیادمنش در همان دقایق 
کوتاهی که به عنوان بازیکن ذخیره به میدان می رفت می شــد فهمید. 
در نتیجه امیدوار بودیم ستاره سابق اســتقالل به مسابقات قطر برسد 

و از فرصت های احتمالی ســود ببرد. به این ترتیب او 
می توانست هم به تیم ملی کمک کند و هم خودش را 
در ویترین مهم ترین مسابقات فوتبال جهان به نمایش 
بگذارد؛ آنچه احتمال یک ترانسفر بزرگ و خوب را 

برای این پسر 21ساله فراهم می کرد، اما نشد.
حاال که جام جهانی برای ایران به پایان رسیده، 

خود صیادمنش می گوید بابت عدم حضور 
در جام جهانی حســرت می خورد. البته 
که افســوس ما هم پابرجاست، اما شاید 
غلظت آن کاهش یافته باشد. به هر حال 
کیفیت کار تیم ملی به خصوص در 2بازی 
در برابر انگلستان و آمریکا، همان چیزی 
بود که در گذشته از کارلوس کی روش 
دیده بودیــم و انتظارش را داشــتیم. 
حقیقت آن اســت که در سیستم های 
بیــش از حــد تدافعــی او، کارایی 
مهاجمان کاهــش می یابد. به عنوان 
مثال در جام جهانی 2018ســردار 
آزمون چنان محو شــد کــه در اثر 

افزایش فشارها نزدیک بود از تیم ملی 
خداحافظی کند. سردار در همین جام جهانی هم 
نمایش پرفروغی نداشت. حتی مهدی طارمی هم در 
بازی سرنوشت ساز در برابر آمریکا گم شد. بله، یادمان 

هست که او مقابل انگلیس دبل کرد، اما یادتان باشد 
یک گل را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و به طور کلی 
انگلیس هم با تثبیت پیروزی، انگیزه چندانی برای ادامه 
کار نداشت؛ همانطور که برزیل بعد از گلباران کره جنوبی 
در نیمه اول، وقت دوم را به تیم حریف داد و یک گل هم 

خورد. حتی طی دوران حضور کی روش در مصر هم محمد 
صالح همان بازیکن قدیمی نبود. در نتیجه شاید اگر اللهیار به 
جام جهانی می رسید، او هم نیمکت نشین می شد یا حضوری 

کم ثمر در زمین می داشت.

سوژه روز

چرابازینکرد؟

جام جهانی بــرای ایران تمام شــد، اما خیلی ســؤاالت 
همچنان پابرجاست. فهرست این پرسش ها پرشمار است 
و شاید در مطالب مفصل جداگانه باید به آنها پرداخت، اما 
علی الحساب یک نکته عجیب به بازی نکردن وحید امیری 
در این بازی ها مربوط می شود. امیری دونده ترین بازیکن 
تیم ملی است که معموال در سیستم کی روش هم کارایی 
مضاعف پیدا می کند. با این حال بــا وجود آنکه تیم ملی 
در این تورنمنت با وضعیت های متفاوت ازجمله خوردن 
گل های زیاد، نیاز به حفظ نتیجــه یا ضرورت جبران گل 
خورده مواجه بود، در هیچ یک از این حاالت به امیری بازی 
نرسید. این اتفاق در شرایطی رخ می داد که امیری ماه های 
منتهی به جام جهانی را با مصدومیت پشت سر گذاشته بود 
و از امکانات کامل تیم ملی استفاده کرد تا به بهبودی برسد.

باحذفهممیتوان»صعود«کرد

تیم ملی ژاپن در جام جهانی عملکرد قابل قبولی داشت. آنها 
برای دومین دوره پیاپی موفق به صعود از مرحله گروهي 
شدند و باز هم مثل 4ســال پیش در دور حذفی نمایش 
شایســته ای داشــتند. ژاپنی ها که آن دوره در یک بازی 
نزدیک و بسیار ســزاوارانه به بلژیک باخته بودند، امسال 
هم کرواسی را تا ضربات پنالتی اسیر خود کردند و نهایتا 
طوری از گردونه مسابقات کنار رفتند که همه را به تشویق 
واداشــتند. در این بین اما یکی از ماندگارترین قاب های 
جام جهانی قطر را هاجیمه موریاسو به ثبت رساند. تعظیم 
تمام و کمال سرمربی ژاپن در برابر هواداران که رنگ و بوی 
عذرخواهی بابت حذف داشت، بسیار مورد توجه و ستایش 
جهانیان قرار گرفت. او نشان داد گاهی می توان حذف شد، 

اما از دیوار قلب مخاطبان صعود کرد. خیلی هم زیبا.
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»یک روز شــگفت انگیز برای پرتغال، با یــک نتیجه تاریخی در 
بزرگ ترین رقابت دنیای فوتبال؛ نمایشــی درخشــان از تیمی 
سرشار از اســتعداد و جوانی. رؤیای ما زنده اســت«؛ این پیغام 
کریستیانو رونالدو پس از پیروزی قاطع 6 بر یک تیم ملی پرتغال 
در برابر ســوئیس بود؛ بردی که کریســتیانو هیچ نقشی در آن 
نداشــت. او به دالیل فنی و اخالقی از ترکیب تیم کنار گذاشته 
شــده بود اما برای آنکه جو تیم به هم نریزد، فعال واکنش تندی 
نشان نداده. شاید بعدا به پیرس مورگان زنگ بزند و مصاحبه ای 
را که علیه منچستریونایتد انجام داده بود، این بار علیه سانتوس، 

سرمربی تیم ملی تکرار کند.

   از سوئیس تا سوئیس
پیش از بازی با سوئیس، کریستیانو رونالدو در هر 31بازی آخر 
پرتغال در جام جهانی و یورو در ترکیب ثابت قرار داشت. آخرین 
نیمکت نشــینی او بازی آخر مرحله گروهی یورو2008 در برابر 
همین ســوئیس بود که پرتغال در نبــردی بی اهمیت، با 2گل 
مغلوب حریف شد. در آن بازی، هاکان یاکین هر 2گل سوئیس را 

زد و این  بار او سرمربی سوئیس بود.

   پیش به سوی عربستان
به نظر می رســد دیگر هیچ مربی بزرگی رونالدو را دوست ندارد. 

شــاید بهتر باشــد یکی از بهترین بازیکنان تاریــخ فوتبال در 
38ســالگی خرجش را از اروپا جــدا کند و به عربســتان برود. 
النصر عربستان در حالی با پیشنهاد قراردادی 2.5ساله با حقوق 
500میلیون یورو خواهان جذب کریســتیانو رونالدو شــده که 
رونالــدو در کل دوران 20ســاله  حرفه ای خــود، کمی بیش از 
3۷3میلیون یورو دستمزد گرفته است. این قرارداد از همه درآمد 

فوتبالی عمر کریستیانو بیشتر است.

   پدیده تازه بنفیکا و پرتغال
بدشانسی رونالدو این بود که جانشین گمنام او یک تنه و یک شبه 
همه رکوردها را جابه جا کرد. با 3گل و یک پاس گل، گونســالو 
راموس پدیده پرتغال، نخســتین بازیکنی شد که در یک دیدار 
جام جهانی، حداقل روی 4گل تیمش نقش مستقیم ایفا می کند. 
اولگ سالنکو، مهاجم روسیه در جام جهانی1۹۹4 با تأثیرگذاری 
روی 6گل مقابل کامرون، همچنان یک رکورد دســت نیافتنی 
دارد. گونســالو پس از جدایی داروین نونیــس، به مهاجم اصلی 
بنفیکا تبدیل شد و در 21بازی، به اندازه همه 5۹بازی قبلی اش 
موفق به گلزنی شد)14گل(. او به لطف نیمکت نشینی رونالدو، 
برای نخســتین بار در ترکیب ثابت تیم ملی پرتغال قرار گرفت و 
در 1۷دقیقه، نخســتین گل ملی خود در یک بازی رسمی را به 
ثمر رساند و در ادامه هت تریک کرد و یک پاس گل هم داد، این 

در حالی بود که او برای همه این کارهــا فقط به 85دقیقه زمان 
نیاز داشت.

   پایان طلسم سلسائوی اروپا
این ســومین باری اســت که پرتغال به مرحله یک چهارم نهایی 
جام جهانی می رسد. ســال1۹66 با اوزه بیو تا نیمه نهایی پیش 
رفتند و سوم شــدند و جام جهانی2006 با رونالدو و فیگو به این 
مرحله رسیدند و حاال با ســایه ای از رونالدو توانسته اند، به 5بار 
حذف پیاپی در مراحل حذفی جام جهانی پایان دهند. سوئیس 
باز هم نتوانست به یک چهارم برســد. پس از شکست ۷بر 5 در 
پرگل ترین بازی تاریخ جام جهانی در سال1۹54 برای دومین بار 
در یک بازی حذفی 6گل یا بیشــتر خوردند. ایــن بزرگ ترین 
پیروزی تاریخ تیم ملی پرتغال در دور حذفــی جام جهانی بود. 
آنها در مرحله گروهی سابقه زدن ۷گل به کره شمالی را دارند و 
یک بار هم ســال1۹66 با نتیجه 5 بر 3 در مرحله حذفی همین 

کره شمالی را برده اند.

   حمله رونالدو به چند رکورد دیگر
   کریستیانو رونالدو اگر در بازی با مراکش در مرحله بعد، حتی 
دقایقی فرصت بازی پیدا کند، با رکورد بیشــترین بازی ملی که 
در اختیار بدرالمتوا از کویت با 1۹6مسابقه است، برابر می شود. 

او در بازی با ســوئیس با رکورد سو چین آن از مالزی با 1۹5بازی 
ملی، مساوی کرد. احمد حســن از مصر)184(، احمد مبارک از 
مصر)183(، سرخیو راموس )اسپانیا 180( و گواردادو )مکزیک 
1۷۹( در رده هــای بعدی قــرار دارند. راموس با اخــراج انریکه 

می تواند به تیم ملی برگردد و رکورد کریستیانو را تهدید کند.
   این برد شــماره ۷50 کریســتیانو رونالدو بود که بیش از هر 

بازیکن دیگری در تاریخ فوتبال است.

   پرگل تر از مرحله گروهی
بازی پرتغال- سوئیس که ۷گل داشــت، تالفی دیدار بدون گل 
اسپانیا- مراکش را درآورد. با به ثمر رسیدن 28گل، رکورد تعداد 
گل های مرحله یک هشــتم نهایی یک دوره جام جهانی، از زمان 
ابداع این مرحله )1۹86( شکســته شــد؛ میانگین گل مرحله 
گروهی: 2.5گل، میانگین گل در مرحله یک هشتم نهایی: 3.5گل.

   رکورد پپه
پپه به رده دوم جدول مسن ترین گلزنان تاریخ جام جهانی صعود 
کرد. مســن ترین بازیکنانی که در جام جهانــی موفق به گلزنی 
شده اند؛ 1. روژه میال: با 42سال و 3۹روز سن)1۹۹4(، 2.پپه: با 
3۹سال و 283روز سن )2022(، 3.کریستیانو رونالدو: با 3۷سال 

و 2۹5روز سن )2022(.

فردا نخستین شب مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی با 2دیدار 
آغاز می شود. شانس اول و دوم قهرمانی یعنی برزیل و آرژانتین 
برای رسیدن به نیمه نهایی و روبه رو شدن با هم باید ابتدا از سد 
کرواسی و هلند بگذرند که خیلی هم کار ساده ای نیست. 2تیم 
آمریکای جنوبی پس از تیم های عرب و آفریقایی محبوب ترین 
تیم های این دوره هستند اما آرژانتین فعال طرفدار بیشتری نسبت 
به برزیل دارد. همه بازیکنان فعلی و سابق حاضر در قطر و هواداران 
دوست دارند اگر تیم کشورشان قهرمان نشد، مسی به این افتخار 
دست یابد. مسی در بازی با استرالیا هزارمین بازی عمرش را انجام 

داد و امشب داستان او داستان هزار و یک شب می شود.

   برزیل- کرواسی
   برزیل در 4رویارویی با کرواسی هرگز شکست نخورده و 3برد و یک 
تساوی به دست آورده. آخرین بار ســال2018 در یک دیدار دوستانه به 

مصاف نایب قهرمان جام جهانی رفتند که 2بر صفر برنده شدند.
   کرواسی به بازی با تیم های آمریکای جنوبی حساسیت دارد. در 5بازی 
با نماینده های این منطقه در جام جهانی 4بار شکست خورده و فقط یک 
پیروزی به دست آورده اند که به برد 3بر صفر در دور گروهی دوره قبلی 
مقابل آرژانتین مسی برمی گردد. 2شکست از این 4شکست مقابل برزیل 

در سال های2006 و 2014 بوده، هر دو در مرحله گروهی.
   آخرین باری که برزیل در مرحله حذفی جام جهانی یک تیم اروپایی 

داستان هزار و یک شب
مسی فردا شب بازی شماره1001 خود را انجام می دهد، اگر او و آرژانتین 
هلند را شکست دهند، باید خودشان را برای جنگ تمام عیار با برزیل آماده کنند

بدون رونالدو بهترند؟
در شبی که کریستیانو رونالدو در ترکیب نبود، جانشین او خیلی خوب درخشید
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 یاسین
قلب مراکش! 

ســتاره پنالتی ها در مســابقه مراکش و اســپانیا در 
جام جهانی، یاســین بونو بود؛ چهره ای که همیشــه 
استاد مهار پنالتی نشان داده است. او در رده باشگاهی 
13پنالتی مختلف را مهار کرده اســت، ازجمله پنالتی 
حســاس و لحظه آخری رائول خیمنــز. او با گرفتن 
این پنالتی شــانس صعود ولورهمپتون به نیمه نهایی 
یورولیگ را گرفت و سویا را در مسیر قهرمانی این جام 
قرار داد. بونو همین فصل هم در اللیگا پنالتی خوســه 
گایا را مهار کرد. یاســین فصل گذشته رفت و برگشت 
در لیگ قهرمانان نیز از سارلزبورگ پنالتی گرفت. با این 
پیشینه می شــد پیش بینی کرد که بونو، ستاره بزرگ 
مراکش در مســیر رســیدن به یک برد تاریخی است؛ 
چهره ای که در سویا نیز درخشش زیادی داشته و حاال 
در جام جهانی بیشتر دیده شده است. او بیشتر از آنکه 
قد و قامت بلندی داشته باشد، استیل بسیار خوبی دارد 
و در زمین فوق العاده نشان می دهد. مراکش با بونو در 
این جام به لحاظ دفاعی فوق العاده بوده و فقط یک گل 
دریافت کرده اســت. با این آمار درخشان و استثنایی، 
انتظار می رود او شــانس زیادی برای تبدیل شــدن به 
بهترین گلر جام را داشــته باشــد. بونو یک سنگربان 
کم نظیر است؛ بازیکنی که در چند سال گذشته در لیگ 
اسپانیا درخشیده و حاال انتظار می رود بتواند برای تیمی 
بزرگ تر بازی کند. شاید خیلی ها در مراکش به اشرف 
حکیمی یا حکیم زیاش توجه کنند، شاید هم سرگرم 
ستایش دریبل های ســوفیان بوفال باشند اما این بونو 
است که مراکش را تا اینجا نگه داشته است؛ ستاره ای که 
با واکنش های مطمئن و درخشان، یکی از اصلی ترین 
دالیل پیشــرفت مراکشی ها بوده اســت. اگر او نبود، 
شگفتی های بزرگ مراکش در این جام رقم نمی خورد. 
اگر او روی خط دروازه حضور نداشــت، مراکش هرگز 
نمی توانست تا این مرحله به مســابقه ها ادامه بدهد؛ 
مراکشی که یکی از زیباترین و چشم نوازترین تیم های 
جام است و تا اینجا توانسته چشم ها را خیره کند. این 
موفقیت به کمک دست های چســبناک بونو به دست 

آمده است.

را شکست داد، به فینال ســال2002 برمی گردد که آلمان را 2بر صفر 
شکست دادند. بعد از آن بازی هر بار در مرحله حذفی با تیم های اروپایی 
روبه رو شده اند، باخته اند. 3بار در مرحله یک چهارم توسط تیم های اروپایی 
حذف شدند؛ مقابل فرانسه)2006(، هلند)2010( و بلژیک)2014(. در 

جام جهانی 2014 که میزبان بودند 7بر یک به آلمان باختند.
   از یورو2008 به این سو 7بازی از 8بازی کرواسی در جام جهانی و یورو به 
وقت اضافه کشیده. به استثنای فینال جام جهانی2014 و مرحله یک هشتم 
یورو2020، همه بازی های آنها به پنالتی رفته که پیروز میدان هم بوده اند.

   برزیل دنبال نهمین راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی است. 
اگر این اتفاق بیفتد، فاصله خود را با آلمان که 12بار در این مرحله حاضر 

بوده، کم خواهند کرد.
   کرواسی تنها 2بار از مرحله گروهی باال رفته که هر 2بار تا نیمه نهایی هم 

پیش رفته؛ سال1998 سوم شدند و سال2014 دوم.

   آرژانتین- هلند
   رویارویــی هلنــد و آرژانتین هــم یک موضوع تکــراری در 
جام جهانی است. این ششمین باری است که 2تیم در این رقابت ها 
با هم روبه رو می شــوند که فقط دیدار برزیل- سوئد و آرژانتین- 

آلمان با 7رویارویی بازی های تکراری تری است.

   هلند در جام جهانی یا خارج از آن بــه آرژانتین نمی بازد. در 9تقابل 
قبلی آنهــا فقط یک بار به این تیــم آمریکای جنوبــی باخته اند که در 
فینال1978 در آرژانتین بود. 4برد و 4تســاوی در سایر دیدارها برای 
هلند به دست آمده که 2تساوی در ضربات پنالتی، با حذف این تیم مقابل 

این رقیب همراه بوده است.
   اگر بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید، تعجب نکنید چون 2تقابل  
آخر 2تیم در جام جهانی بدون گل شده؛ در مرحله گروهی سال2006 و 

در نیمه نهایی سال2014 که آرژانتین با پنالتی صعود کرد.
   آخرین باری که آرژانتین در یک مرحله حذفی جام جهانی به تیمی 
غیراروپایی باخت، به دوره اول و ســال1930 برمی گردد که به اروگوئه 
باختند. از آن زمان 9بار در ادوار جام جهانی در مرحله حذفی شکست 
خورده اند که همواره مقابل تیم های اروپایی بوده، ازجمله باخت 2بر یک 

به هلند در یک چهارم نهایی سال1998.
   هلند که در دوره قبلی غایب بزرگ مســابقات بود، در 3دوره 
آخری که به این مرحله رسیده، توانســته تا نیمه نهایی هم پیش 
برود؛ 1998، 2010 و 2014. آنها ســال98 آرژانتین را در مرحله 
یک  چهارم بردند و سال2014 در نیمه نهایی به آرژانتین باختند. 
فقط یک بار هلنــد در مرحله یک  چهارم شکســت داشــته که 

سال1994 و مقابل برزیل قهرمان آن دوره بود.

تیم ملی مراکش تنها غافلگیری مرحله یک هشتم پایانی این 
دوره بود. درحالی که همه صعود اســپانیا را پیش بینی کرده 
بودند، تیم یکدســت آفریقایی به تیکی تــاکای قالبی درس 
تاکتیک داد و این تیم را حذف کرد و نشان داد فوتبال با شوآف 

پاس های زیاد و غیرضروری تفاوت های اساسی دارد.
اسپانیا پس از قهرمانی در جام جهانی2010 اسیر طلسم شده و 
در 3جام جهانی پیاپی فقط یک برد در هر دوره به دست آورده، 
آن هم مقابل ضعیف ترین حریفان؛ استرالیا 2014، ایران 2018 
و کاستاریکا 2022. اســپانیایی ها در بازی با مراکش به رکورد 
1019پاس با دقت 90درصد رسیدند و 73درصد مالکیت توپ 
را در اختیار داشتند، اما فقط با یک ضربه داخل چارچوب حریف.
لوئیس انریکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا بازیکنانش را براساس 
عالیق شخصی اش انتخاب کرده و افرادی را با خودش به قطر 
برده که یا بازیکن بارســا هســتند یا قبال بوده اند یا در آینده 
خواهند بود یا اینکه دشمن رئال مادرید هستند. او در بازی با 
مراکش کارواخال را در ترکیب نگذاشت و به آسپلیکوئتا هم که 
در این تابستان به فرصت انتقال به بارسلونا پاسخ منفی داده 
بود، بازی نداد و به جای این دو از یورنته در پست دفاع راست 
استفاده کرد. یورنته که از رئال به اتلتیکو رفته، در اصل هافبک 
دفاعی است اما در اتلتی هم گاهی در این پست بازی می کند. او 
در 21بازی این فصل فقط 12بار برای اتلتی به میدان رفته بود.

   انریکه پس از باخت مقابل مراکــش گفت بازیکنانش در 
تمرینات قبل از این بازی هزار پنالتی زده بودند تا کامل آماده 
باشند. تمرین هزار پنالتی ، مثل هزار پاس بی فایده این تیم بود. 

هیچ کدام از پنالتی ها به گل تبدیل نشد.
   اسپانیا برای نخستین بار، حداقل از آغاز جام جهانی 1966، 

نیمه اول یک مسابقه را فقط با یک شوت به پایان برد.
   برای پنجمین بار متوالی، یک مســابقه اسپانیا در مراحل 
حذفی جام جهانی و یورو به وقت های اضافه کشــیده شــد؛ 
یک هشــتم نهایی جام جهانی 2018 )باخت به روســیه در 
ضربات پنالتی(، یک هشتم نهایی یورو 2020 )برد ۵-3 مقابل 
کرواسی(، یک چهارم نهایی یورو 2020 )برد مقابل سوئیس در 
ضربات پنالتی(، نیمه نهایی یورو 2020 )باخت مقابل ایتالیا در 
ضربات پنالتی(، یک هشتم نهایی جام جهانی 2022 )باخت 3بر 

صفر در ضربات پنالتی مقابل مراکش.(
   گاوی با 18سال و 123روز، جوان ترین بازیکنی است که 
بعد از پله در فینال ســال 19۵8 با 17سال و 249روز سن، در 
ترکیب ثابت تیمش در مرحله حذفی جام جهانی قرار می گیرد.
   مارکوس یورنته در 4۵دقیقه نخست بازی مراکش - اسپانیا، 
3بار دریبل خورد؛ فقط یک دریبل کمتر از پدری که 270دقیقه 

بیشتر از او در جام جهانی بازی کرده است.
   پیروزی شاگردان وحیدالکراکی، سرمربی مراکش که فقط 81روز 

پیش از جام جهانی جانشین هلیل هوجیچ شده بود تا حکیم زیاش 
را به تیم ملی برگرداند، فتح بزرگ 13قرن پیش را به یاد جهانیان 
آوردند؛ زمانی که با گروهی اندک سرزمین اســپانیا را فتح کرده 
بودند. گروه اندک یعنی 30۵پاس در برابر سپاه اندلس؛ 1029پاس.
   مراکشــی ها در 4بازی این جام، فقط یک گل خورده اند و 
موقعیت های کمی هم به حریفان شان داده اند. تک گل خورده 

مراکش هم، گل به خودی بود.
   مجموع قیمت بازیکنان فعلی مراکش، 241میلیون یورو 
یعنی کمتر از یک پنجم قیمت بازیکنان انگلیس است. کرواسی 
دومین تیم ارزان مرحله یک چهارم نهایی با فاصله زیادی نسبت 

به مراکش، قیمتی 377میلیونی دارد.
   4تیم آفریقایی  که موفق شــده اند بــه یک چهارم نهایی 
جام جهانی صعود کنند؛ کامرون جام جهانی1990 با سرمربی 
روس، والری نپومنیاچی، سنگال جام جهانی2002 با سرمربی 
فرانسوی، برونو متسو، غنا جام جهانی2010 با سرمربی صرب، 
میلووان رایواچ، مراکش جام جهانی2022 با سرمربی مراکشی، 

ولید الرکراکی؛ نخستین مربی آفریقایی، نخستین تیم عرب.
   مراکش بهترین خط دفاعی جام را در اختیار دارد. آنها فقط 
یک گل خورده اند که آن هم گل به خودی نایف اکرد بوده. در 
ضربات پنالتی هم از اسپانیا گل نخوردند و 3ضربه را یاسین بونو 
مهار کرد. برترین خطوط دفاعی جام جهانی2022؛ مراکش: 

یک گل در 4بازی، 390 دقیقه، تونس: یک گل در 3 بازی، 270 
دقیقه، کرواســی 2گل در 4 بازی، 390 دقیقــه، هلند: 2گل 
در 4بازی، 360 دقیقه، برزیــل: 2گل در4بازی، 360 دقیقه، 

اروگوئه: 2گل در3بازی، 270 دقیقه.
   مراکش برای دومین بار در تاریخش پا به یک هشتم نهایی 
گذاشته بود. آخرین بار سال1986 بود که شیرهای اطلس در 
نخستین مسابقه از دور حذفی مغلوب آلمان غربی شدند. آنها 
رکورد شکســت ناپذیری در تاریخ جام جهانی برای یک تیم 
آفریقایی را شکستند و اکنون با 6بازی پیاپی بدون باخت در 
این رقابت ها از رکورد ۵بازی بدون شکست کامرون در فاصله 

سال های 1982 تا 1990 عبور کرده اند.
   اشرف حکیمی که بعد از خط خوردن نام سرخیو راموس 
از لیســت انریکه، او را بهترین دفاع تاریخ نامیــده بود، بعد از 
گل کردن آخرین پنالتی مراکش، شــادی گل تمرین شده با 
سرخیو راموس، هم تیمی اش در پی اس جی را انجام داد و راه 

رفتن مرغابی را تقلید کرد.
   برای انتقاد از سبک بازی انریکه کافی است نگاهی به آمار 
پاس های این تیم در نیمه اول بیندازیم. از مجموع 389پاس، 

فقط ۵1پاس در یک سوم دفاعی حریف بود.
   مراکش نخستین تیم آفریقایی تاریخ جام جهانی است که 

در جام جهانی در ضربات پنالتی به پیروزی می رسد.

پیروزی
فوتبال بر پاس
حذف اسپانیا با تیکی تاکای قالبی اش تنها شگفتی 

مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی بود

بهترین هواداران دنیا! 
هــواداران مراکش در این جــام، رؤیایی ظاهر شــده اند؛ 
هوادارانی که ســروصدای فوق العاده ای دارنــد و در کنار 
هم، توانسته اند بهترین هواداران جام جهانی لقب بگیرند. 
تماشاگرانی که برای تشویق مراکش به قطر آمده اند، درست 
در ردیف هواداران آرژانتین و برزیل هســتند؛ طرفدارانی 
که با همه وجود به تشــویق این تیم می پردازند و تا اینجا 
توانســته اند نقش مهمی در صعود مراکش به این مرحله 
داشته باشند. مراکش تا امروز نتوانسته بود یک بازی حذفی 
را در جام جهانی ببرد اما سه شنبه باالخره توانست این کار را 
انجام بدهد؛ کاری که بسیار زیبا و مطلوب انجام شد و در اوج 
شایستگی اتفاق افتاد. بدون شک اگر تشویق های هواداران 
مراکش نبود، این برد بزرگ، رقم نمی خورد. مراکشی ها در 
کنار هم، لحظات جذابی را خلق کردند. در خود این کشور 
هم هوادارها برای جشــن گرفتن پیــروزی، به خیابان ها 
رفتند. مراکش تا اینجا شگفتی  ساز اصلی جام جهانی است؛ 
تیمی که درخشان ظاهر شده و حاال یکی از 8تیم برتر دنیا 
به شمار می رود. کاری که مراکش در این جام انجام داده، 
فراتر از حد تصور به  نظر می رسد. نکته جالب در مورد این 
تیم، جشن گرفتن هوادارها با اعضای خانواده و به خصوص 
مادران شان بوده است؛ اتفاقی که مراکش را در قامت یک 

تیم متفاوت با همه تیم هاي دنیا نشان داده است.
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افقی:
1- قضیــه ای که بــه ظاهر 
تناقض داشته باشد- آشفته 

و بی نظم
عصــر  موســیقی دان   -2
ساســانی- مهلت نافذبودن 

چیزی- رها
3- درس نگارشی- پول بسیار 

ناچیز- ترس بسیار
4- به نفع او- دعای مستحبی 

روز جمعه- به دست آوردن
5- جهــان- خرگوش عرب- 

بااهمیت
6- درخت تسبیح- فرمانروا- 

دسر خامه و میوه
7- خاکستر- سیستم عاملی 

در کامپیوتر- گل سرخ
8- واپســین-  تــر و تــازه و 

شاداب- تصمیم گرفته
بــازاری-  قیمــت   -9
درشــت هیکل و قدبلنــد- 

شعبه ای از نژاد سفید
10- از او بــه نیکــی یــاد 
می شود- باز را خنثی می کند- 
طوالنی ترین رشته کوه جهان

11- حرفش یکی اســت!- 
پزشک- مقصود و منظور

12- هــرج و مــرج- دریغ- 
درهم پیچیدن

13- قصه گو- آیین ها- گیاه
14- امر به رفتــن دارد- اثر 

برجســته و بــزرگ ادبی و 
هنری- خود کرده را...نیست

15- آرامــش- مخفیانــه و 
پنهانی

  
عمودی:

1- خطایــی در فوتبــال- 
بزرگوار- خانه بزرگ

2- جوش صــورت- مدافع 
سرشــناس تیم ملی فوتبال 

اسپانیا
3- مــوی صورت مــردان- 
شهری در اســتان اردبیل- 

ممکن
4- محکم و بنیادی- از ظروف 

آزمایشگاهی- بزرگ تر
5- بله روســی- یکپارچه و 
هماهنگ- کمیاب- تخم مرغ 

انگلیسی
6- سامانه ای در سیستم بانکی 
برای انتقال پول- قاتل- بانگ 

چوپان
7- از مراحل سه گانه زراعت- 

خانه بسیار فقیرانه- ستون
8- تــاش- خوش بیــن به 
آینــده- اســباب نواختــن 

موسیقی
9- لقب پادشــاهان روسیه 

بود- کال- پارچه مشبک
دســتگاه  دشــنام-   -10
اندازه گیــری مقــدار انرژی 

مصرف شده- کبوتر دشتی
11- نشانه مفعولی- خجستگی- 

نشانی- پایان نامه
12- درس ها- گندمگون- خطاب 

مردان ترکیه
13- پشتیبان- شکارچی- درنده ای 

گوشتخوار
14- مطیع و تابع دستور- پسندیدن 

در فضای مجازی
15- مردم یک کشــور- متعهد- 

15نوعی بیماری عفونی واگیردار

ادفنمادرتهمدص
تياريپكانومدزد
نيكراريلاردف
تالاهبوجعاساي

امبقارمنداهن
زريشبلاقتمخب
هپانلكودايكلا
نتسسگالبيلايل
فيخستمواقملجس
سنتكالكتياكت
هنيهباسانتتي
ادانشيكولكشفك

مويكولوگمامه
يزاسجنللسنلويو
بيبرنيشيرتلما

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4368
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

742658913
961374582
358219476
179523864
426897135
583146297
294731658
617485329
835962741

متوسط

7         1     2
    9 6       5  
2   4     9   3  
            1   9
  3           6  
4   8            
  2   3     5   7
  9       2 6    
5     1         3481725369

259386471
736914285
365872194
174593826
892641753
917468532
528139647
643257918

ساده

متوسط

765431982
389627451
214589736
652843179
931275864
478916325
826394517
193752648
547168293

سخت

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

ساده

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

تیم آزاد کامل شد
آمریکا ویزای کشتی گیران باقیمانده را هم صادر کرد تا ایران با ترکیب کامل 

در جام جهانی حاضر شود
 

مسابقات جام جهانی کشتی آزاد، روزهای 19و 20آذر 
ماه به میزبانی آمریکا برگزار خواهد شــد و تیم ناقص 
ایران برای حضور در این رقابت ها سه شنبه شب تهران را 
به قصد حضور در این رقابت ها ترک کرد اما این تیم در 
ادامه کامل خواهد شد. سفارت آمریکا در کشور امارات 
طی اقدامی عجیب به 7نفر از اعضای تیم ایران ویزا نداد 
که 3نفر از آنها کشتی گیر بودند! در ادامه و درحالی که 
تیم ایران در پرواز بود ویزای 3کشتی گیر جامانده صادر 

شد تا آنها هم شب گذشته به آمریکا بروند.
تیم ایران در حالی سه شنبه شب راهی محل برگزاری 
مســابقات شــد که در 2وزن کشــتی گیر نداشت.

فدراسیون کشتی در لیست اعامی علیرضا کریمی 
را به عنوان کشتی گیر 86کیلوگرم معرفی کرده بود و 
امیرعلی آذرپیرا قرار بود در 97کیلوگرم به روی تشک 
برود. ویزای این دو کشــتی گیر در مرحله اول صادر 
نشد تا از سفر با هم تیمی های خود جا بمانند. عاوه 
بر کریمی و آذرپیرا، ویــزای علی اکبر فضلی هم که 
قرار بود به همراه امیرمحمد یزدانی در 70کیلوگرم 
کشــتی بگیرد صادر نشــده بود و او شب گذشته با 
24ساعت تأخیر نســبت به هم تیمی هایش راهی 
محل برگزاری مســابقات جام جهانی شد. سفارت 
آمریکا در حالی اقدام به این کار کرده که توضیحی 
برای عدم صــدور روادید ارائه نداده اســت. عاوه بر 
3کشتی گیر مذکور، ویزای 2مربی تیم ملی - احسان 
امینی و اباذر سامی- هم صادر نشد و ابراهیم مهربان 
دبیر فدراسیون و محمد مصایی پور )داور( هم جزو 
نفراتی بودند که روادید آنها در مرحله اول صادر نشد. 
به این ترتیب تیم نصفه ونیمه ایران در حالی راهی این 
رقابت ها شد که سال گذشته هم برای دیدار دوستانه 
با آمریکا دعوت شــده بود و آن زمــان هم به دلیل 
عدم صدور روادید برای همه اعضای تیم از شرکت در 

این رقابت ها انصراف داد.

   توپ پر ایران   
تیم ایران هر چنــد دیر به محل برگزاری مســابقات 
می رسد و مشــکات اختاف ســاعت روی عملکرد 
ملی پوشان تأثیر خواهد داشــت ولی کماکان یکی از 
شــانس های اصلی قهرمانی در این رقابت ها به شمار 
می رود. تیمی که با 5مهره سرشــناس خود رحمان 
عموزاد، امیرمحمد یزدانی، محمــد نخودی، کامران 
قاســمپور و علیرضا کریمی پا به این میدان گذاشته 
است 5پیروزی تضمین شده را برای خود در هر مسابقه 
کنار گذاشــته و تنها به دنبال یک برد در 5وزن دیگر 
است. تیم ایران در 5وزن دیگر هم دست وپابسته نیست 
و برادران فیروزپور که دارندگان مدال طای امیدهای 
جهان هستند به همراه امیررضا معصومی دارنده مدال 
طای جوانان و امیدهای جهان در اختیار تیم هستند. 
جایزه تیم اول این رقابت ها 70هزار فرانک ســوئیس 
است که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی وعده 
داده درصــورت قهرمانی این مبلغ بیــن اعضای تیم 
تقسیم شود. حدود یک ماه پیش فرنگی کاران موفق 
به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جام جهانی شدند 

که مبلغ 70هزار فرانک بین اعضای تیم تقسیم شد.
 

   برنامه رقابت ها
در ایــن رقابت هــا تیم های آمریــکا، ایــران، ژاپن، 
گرجســتان، مغولســتان و منتخب جهان در 2گروه 
3تیمی به رقابت می پردازند. ایران در گروه B با تیم های 
ژاپن و منتخب جهان در یک گروه قرار دارد و تیم های 
آمریکا، مغولستان و گرجستان نیز در گروه دیگر این 
مسابقات جای دارند. پس از برگزاری دیدارهای مرحله 
گروهی، تیم های اول هر گروه به دیدار فینال می رسند 
و تیم های دوم نیز راهی دیدار رده بندی می شــوند تا 
برای ایستادن بر سکوی ســوم جام جهانی به مصاف 

یکدیگر بروند.

شــنبه 
19آذر ســاعت 10تا 

13:30به وقــت محلی، دیدار 
تیم های آمریکا و مغولســتان و 
دیدار تیم های ایــران و ژاپن 

برگزار خواهد شد.

همچنین 
18:30تــا  ســاعت 

گرجســتان  22تیم هــای 
و آمریــکا و تیم هــای ایران و 
منتخب جهان بــه مصاف 

هم خواهند رفت.

اختاف 
ساعت ایران با آمریکا 

9ســاعت و 30دقیقه اســت 
به طوری که ساعت 10صبح به 
وقت آمریکا ساعت19:30به 

وقت ایران اســت.

پس از تغییرات مدیریتی در باشگاه استقالل 
که به جدایی مصطفی آجورلو و بازگشــت 
چندین باره علی فتح اهلل زاده انجامید، اسناد 
زیادی در مورد قراردادهای عجیب و غریب و 
نیز ریخت وپاش های باورنکردنی در باشگاه 
به انتشار رسید. چیزهایی شنیدیم که واقعا 
شگفت انگیز بود؛ از دســتمزد بسیار باالی 
برخی از بازیکنان معمولــی تا قراردادهای 
شگفت انگیز با ماساژور)!( و معاون باشگاه و... 
این وسط اخباری هم درز کرد در مورد اینکه به 
برخی از اعضای هیأت مدیره باشگاه استقالل 
خودروي »دیگنیتی« با تخفیف قابل توجه 

تحویل داده شده است. حاال محمد مومنی، 
یکی از همان مدیرانی که خودرو را گرفته، با 
لحنی طلبکارانه می گوید: »به ما مفت ندادند 
و پولش را قانونا و شرعا پرداخت کردیم و از 
هیچ رانتی استفاده نکردیم یا به کسی فشاری 
نیاوردیم. اگر پولش را نمی دادیم حق انتقاد 
وجود داشت. آن زمان پول بیشتری پرداخت 
کردیم درصورتی که االن قیمت آن خودرو 
پایین آمده است. به فتح اهلل زاده گفتم با دالر 
32هزار تومانی خریدیم و اگر همان پول را به 
من بدهید، خودرو را پس می دهم. اگر قرار 
بود مشکل باشگاه حل شود خودروی خود 

را می دادم!« این حرفی است که مشابه آن را 
از زبان همه آدم هایی که امتیاز بحث برانگیز 
می گیرند، می شــنویم. بله، شاید مشکالت 
فراوان باشگاه با پس دادن خودروی شما حل 
نشود، اما اصال فلسفه در اختیار گرفتن چنین 
امتیازی چه بوده است؟ از خودتان نپرسیدید 
که بابت چی باید اتومبیل تخفیف دار بگیرید؟ 
آن هم درحالی که تیم به این بزرگی حتی زمین 
چمن خوب برای تمرین کردن ندارد. این سؤال 
»برای چه« را اگر خیلی ها هنگام برخورداری 
از امتیازات جانبی از خودشان می پرسیدند، 

اوضاع خیلی بهتر از این می شد.

اصال چرا 
گرفتید؟
در حاشیه 
تحویل جنجالی 
»دیگنیتی« به 
هیأت مدیره 
استقالل

استقال روزهای پرتنش و ناآرامی را سپری می کند و علی 
فتح اهلل زاده بعد از گرفتن پســت مدیرعاملی این باشگاه، 
هرگز تصور نمی کرد که با چند بحــران مختلف مواجه 
شود. پرداخت طلب استراماچونی، وضعیت مبهم محمد 
محبی، بدهی به باشگاه شباب االهلی بابت انتقال مهدی 
قائدی و عدم پرداخت حق و حقوق بازیکنان و اعضای 
تیم، مهم ترین مشکات استقال است و حاال داستان 
طلب هروویه میلیچ، بازیکن سابق استقال هم دوباره 

برای این باشگاه دردسر درست کرده است.
روز گذشــته برخی ســایت های خبری به این موضوع 
اشاره کردند که میلیچ به دلیل جعل اسناد توسط باشگاه 
استقال از آنها به فیفا شــکایت کرده ولی تسنیم جزو 
معدود خبرگزاری های رسمی بود که اعام کرد در مورد 
میلیچ حداقل تا دیروز شکایتی به دست باشگاه استقال 
نرسیده است. این بازیکن چند ماه پیش در نامه ای به 
اســتقال اعام کرد فیش واریزی آنها واقعی نیست و 
چون پولی به حساب او واریز نشــده، این حق را برای 

خود قائل است که به فیفا شکایت کند.
ظاهرا زمانی که فیفا رأی شکایت میلیچ از استقال 
را اعام می کند، باشگاه اســتقال با ارسال فیش 
واریزی، از پرداخــت مطالبات ایــن بازیکن خبر 
می دهد، اما میلیچ متوجه می شود پولی به حساب 
او واریز نشده و فیش ارســالی جعلی است. این 
مســئله باعث ناراحتی مدافع کروات پیشــین 
آبی پوشان می شود و در نامه ای به استقال اعام 
می کند چون فیش واریزی جعلی است، این حق 
را برای خودش قائل اســت که به فیفا شکایت 
کند. پنجره نقل وانتقاالت استقال نیز از آن 

زمان تاکنون به دلیل عدم تأیید میلیــچ برای گرفتن مطالباتش 
بسته است.

جعل فیش واریزی برای نخســتین بار نیســت که در استقال 
اتفاق می افتد. در زمان انتقال محمد نادری از کورتریک بلژیک 
به استقال، مســئوالن وقت فیش واریزی جعلی به این باشگاه 
ارســال می کنند. دومین جعل، در زمان انتقال محمد محبی از 
ســانتاکارای پرتغال به اســتقال اتفاق افتاد. زمانی که طرف 
پرتغالی با انتقال قرضی محبی به اســتقال موافقت کرد، برای 
ارسال ITC شرط گذاشته بود که باید قسط اول پول این انتقال 

پرداخت شود.
یکی از معاونان ســابق اســتقال که به تازگی برکنار و حرف و 
حدیث هایی در رابطه با مبلغ قراردادش با باشــگاه مطرح شده 
است، ایمیلی را به باشگاه سانتاکارا معرفی می کند که ارتباطی 
به استقال نداشت. بار دیگر فیش جعلی و غیرواقعی برای باشگاه 
سانتاکارا ارسال می شود. مسئوالن سانتاکارا نیز به همان ایمیل 
معرفی شده چندبار ایمیل های مختلف ارسال می کنند و توضیح 
می دهند باشگاه اســتقال عاوه بر پرداخت نکردن پول انتقال 
محبی، به آنها بی احترامی کرده است. با تغییر مدیریت باشگاه، 
مسئوالن فعلی متوجه ایمیل معرفی  شده به سانتاکارا می شوند 
و به طرف پرتغالی اعام می کنند این ایمیل از ســوی استقال 
مورد تأیید نیست و به زودی مطالبات مربوط به محبی را پرداخت 
خواهند کرد. باشگاه سانتاکارا نیز موضوع را می پذیرد، اما مشکل 
اینجاست که تنها 90هزار یورو از پول انتقالی استقال به حساب 

باشگاه پرتغالی نشسته و مابقی تأیید نشده است.
حاال ماجرای میلیچ هم می تواند مشــکات استقال را در کنار 
پرونده بدهی 52میلیارد تومانی به اســتراماچونی، بیشتر کند. 
این دو پرونده، استقال را در آســتانه کسر امتیاز و جریمه مالی 

قرار داده است.

جعل فیش
اتفاق تکراری در استقالل

پنجره استقالل به خاطر بدهی به بازیکنی بسته شده که 
باشگاه ادعا کرده بود طلب او را واریز کرده است
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 پالک ویژه
 برای خانواده معلوالن 

»خانواده افراد دارای معلولیت که قادر به رانندگی 
نیستند می توانند از امتیاز پالک ویژه خودروی 
افراد دارای معلولیت بهره مند شــوند.« علیرضا 
انجالســی، مدیر کل حوزه ریاســت ســازمان 
بهزیستی کشور با اعالم این مطلب گفت: »تاکنون 
تنها افرادی که دارای معلولیت جسمی حرکتی 
متوسط، شدید و خیلی شدید که قادر به رانندگی 
و دارای گواهی نامه رانندگی بودند می توانستند از 
این امتیاز برخوردار شوند و افراد دارای معلولیت 
شدید و خیلی شدید که قادر به رانندگی نیستند 
و مشکالت زیادی برای تردد در سطح شهر دارند 
از این امتیاز بی بهره بودند. براساس توافق به عمل 
آمده با پلیس راهور، امــکان بهره مندی خانواده 
افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از پالک 

ویژه فراهم آمده است.«  
به گفته انجالسی، براساس توافق به عمل آمده با 
پلیس راهور با اعطای این امتیاز به یکی از اعضای 
خانواده این افراد شــامل پدر یا مــادر یا خواهر 
یا برادر یا همســر و یا فرزند این مشکل برطرف 
خواهد شــد: »بر این اســاس درصورتی که فرد 
مالک خودروي دارای معلولیت جسمی حرکتی با 
شدت معلولیت متوسط، شدید و یا خیلی شدید 
به دلیل عدم توانایی جســمانی قادر به رانندگی 
نباشــد، یکی از اعضای خانواده شامل همسر یا 
فرزند یا پدر یا مادر یا بــرادر و یا خواهر به عنوان 
راننده، جهت اخذ پالک ویژه معرفی می شــود و 
درخصوص افراد دارای معلولیت ذهنی شدید و 
خیلی شدید هم یکی از افراد درجه یک نسبی این 
فرد شامل پدر یا مادر یا خواهر یا برادر که مالک 
خودروی سواری هســتند می توانند پالک ویژه 

دریافت کنند.«/ ایسنا 

میز خبر 

دارو به پیک مصرف رسید
مسئوالن سازمان غذا و دارو از 
رفع کامل کمبودهای دارویی 
تا پایــان آذر خبر می دهند و 
اینکه از اوایل دی ماه مشکل 
حادی در این باره وجود نخواهد داشت. البته 
همچنان انتقادات جدی به وزارت بهداشــت 
وجود دارد و متخصصان حوزه درمان معتقدند 
بی توجهی های رخ داده طی ماه های گذشته و 
نبود پیش بینی هــای زودهنگام منجر به بروز 
این کمبودها شــده و متولیان این بخش را در 
نهایت مجبور به واردات دارو هم کرده است. 
دوم آبان بود که کمبودهــای دارویی صدای 
رئیس جمهوری را هم درآورد و تأکید کرد کسی 
که مسئولیت ســامت جان مردم را برعهده 
دارد، باید پیش بینی این وضعیت را می کرد و 
ضرورت دارد با مقصران برخورد شود. هشدار 
رئیس جمهوری 2روز بعد به اســتعفای بهرام 
دارایی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو ختم شد 
و در نهایت در نیمه آبان سیدحیدر محمدی، 
ســکان بازار دارویی ایران را به دست گرفت. 
حاال رئیس ســازمان غذا و دارو درباره آنچه 
منتقدان مطرح می کننــد و دالیلی که بحران 
کمبودها را رقم زده به سؤاالت همشهری پاسخ 
داده اســت. به گفته این مسئول، »نیاز مشابه 
بازار مصرف در شیوع آنفلوآنزا طی سال های 
گذشته 250هزار شیشه بود، اما امسال عاوه بر 
واردات، 2.6میلیون شیشه کوآموکسی کاب 
هم تولید شد. نسبت به کمبودها واکنش سریع 
داریم، اما عوامل دیگری هم اثرگذار اســت. 
تعارض بین تولید و واردات را باید درنظر گرفت 
و اینکه بسیاری از شــرکت های داروسازی، با 
شروع کووید-19 در کشــور الگوی تولید را 

تغییر دادند.« 

بحران کمبودهای دارویی با وجود 
اینکه در پاییز بیشتر از همیشه خود را نشان 
داد، اما داستان جدیدی نیست و مدت هاست 
که بیماران مختلف به ویژه بیماران خاص را با 

مشکات زیادی مواجه کرده است؟ 
در حوزه دارو، بیش از 98درصد تولید، داخلی است، 
اما درباره 2درصدی که وابســتگی خارجی دارد، 
بخشی مربوط به شــرکت هایی است که به دلیل 
تحریم ها، شرایط سختی را برای ما ایجاد می کنند. 
ازجمله شرکت نوراتیس سوئیس، بکستر آمریکا 
و... که داروی مورد نیاز بیماران خاص را به سختی و 
محدود در اختیار ما قرار می دهند. یکی از تأکیدات 
آنها تامین پول از یک مســیر ارزی مــورد تأیید 
خودشان است که ایران با توجه به تحریم ها از چنین 
مسیری امکان انتقال پول را ندارد؛ به همین دلیل 
باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم که مورد 
قبول آنها نیست و با پرداخت غیرمستقیم به ما دارو 
نمی دهند. خواسته اصلی ما که بارها هم آن را مطرح 
کرده ایم این است که برای خرید دارو و تجهیزات 
پزشکی پول را مستقیم به شرکت های تولیدکننده 
واریز کنیم، اما به دلیل تحریم ها چنین شــرایطی 
برای ما فراهم نیســت. نظام بانکی ما تحریم است 
و این امر مانع از پرداخت مســتقیم ارز به ذی نفع 

می شــود که ممکن است در ســوئیس باشد. این 
مشکل در زمان خرید واکسن های کرونا هم وجود 
داشت؛ با وجود اینکه کووید-19 پاندمی جهانی و 
واکسن ها نیاز تمامی کشورها بود، اما نمی توانستیم 
به صورت مستقیم پول را به »کووکس« )سازوکاری 
که سازمان جهانی بهداشت به منظور ائتالف برای 
نوآوری در حوزه آمادگی برای اپیدمی درنظر گرفته 
بود( انتقال دهیم. ما مجبور شدیم پول واکسن ها 
 را از محــل مطالبات مان در کشــور کره جنوبی

تأمین کنیم.
کدام داروها شامل چنین شرایطی 

است؟ 
دسفرال بیماران تاالسمی، سیکلوفسفامید داروی 
ضد سرطان، پانسمان بیماران پروانه ای، شیرخشک 

متابولیک و... .
این مسئله درباره خرید مواداولیه 

هم مطرح است؟ 
عمده واردات مواداولیه از کشورهای هند و چین 
صورت می گیرد و مشــکل چندانــی نداریم. اگر 
ماده اولیه ای هم از کشورهای اروپایی باشد، بسیار 
محدود است و کمتر دچار مشکالتی شبیه داروی 
بیماری های خاص هســتیم. البته در حمل ونقل 
این تحریم ها آســیب جدی به ما وارد کرده است. 
برای جابه جایی فرآورده های دارویی و تجهیزات 
مشکالتی داریم؛ چراکه بســیاری از شرکت های 
بین المللی حمل ونقل به دلیــل همین تحریم ها، 

می ترسند با ما همکاری داشته باشند.
یعنی باید جان بیمــاران به دلیل 

چنین مشکاتی از دست برود؟ 
بعضی از داروها را از سایر کشورها تامین می کنیم، 
اما بعضی داروها مثل داروی بیماران MPS )افراد 
دارای نقص آنزیم( را فقط همان شرکت آمریکایی 
دارد. این شــرکت جزو همان هایی است که تنها 
پرداخت ارز به صورت مســتقیم را قبول می کند و 
تعداد محدودی از داروهــای مختلف این بیماران 
را به ما می فروشد. دسفرال و جیدنیو برای بیماران 
تاالسمی را به ما می دهند، اما به میزان کم. به جای 
هر ماه یک میلیون عدد، هر 6ماه، ســهمیه  کمی 
در نظر می گیرند. در این بــاره قرار بود برای قرص 
جیدنیو، انتقال تکنولوژی در یکی از شرکت های 
ایرانی صورت بگیرد که پول آن را هم گرفته بودند، 
اما حدود 3، 4سال طول کشید و در نهایت هم اوایل 

امسال اعالم کردند که تولید نخواهند داشت.
چرا ایــن داروها در ایــران تولید 

نمی شود؟ 
داروی بیماران SMA تکنولــوژی جدیدی دارد 
و ما هم برای نخســتین بار ایــن دارو را خریداری 
کردیم و در اختیار بیمــاران قرار دادیم. هزینه آن 
برای هر بیمار، ســاالنه 1.5میلیارد تومان است. 
داروهای بیمــاران MPS هم بیــن 300یورو تا 
2هزار یورو قیمت دارنــد. بیماران MPS در ایران 
حدود 250نفر شناسایی شــده اند و تولید داروی 
این بیماری با وجود هزینه های باال به صرفه نیست. 
صنعت داروسازی ما قطعا توانایی تولید این داروها 
را دارد و اگر تاکنون اقدامی نشده، به دلیل به صرفه 
نبودن آنهاست. برای تولید داروی بیماری های نادر 
و بعضی بیماری های خاص زمانی باید اقدام کرد که 

یا جامعه مصرف کننده زیاد باشد یا ظرفیت صادرات 
وجود داشته باشد. کارخانه های تولیدکننده داروی 
بیماری های نادر، در کنار دیگر محصوالتشان که 
منجر به درآمدزایی باال برای آنها می شود، به دلیل 
حمایت هایی که صورت می گیرد، این داروها را هم 

تولید می کنند.
کمبودها درباره داروهای دیگر هم 
وجود دارد؛ ازجمله آنتی بیوتیک ها که امسال 

چالش جدی بیماران بوده است؟ 
دسته اول داروهایی که وضعیت نامناسبی داشتند، 
داروهای درمان حمایتی بودند؛ ازجمله مسکن ها، 
ضدآلرژی ها و آنتی هیستامین ها که البته با افزایش 
تولید، کمبود آنها برطرف شده است، اما در این باره 
2موضوع مطرح است؛ اول سیاستی که شرکت های 
دارویی در پیش گرفتند و دوم امکان پیش بینی. 
در حالت اول کمبود تولید، باعث ضرورت واردات 
شد. هم اکنون بعضی شــرکت ها بین 3 تا 20برابر 
افزایش تولید دارند؛ آن هــم درحالی که ظرفیت 
خط تولیدشان هیچ تغییری نکرده است. این نشان 
می دهد که آنها در گذشته کمتر تولید می کردند 
و حــاال آن را افزایش داده اند. دربــاره پیش بینی 
کمبودها هم کرونا به ما نشان داد، میزان نیاز دارویی 
کشور با وجود روند نوسانی بیماری قابل پیش بینی 
نیســت. ناگهان با پیک مواجه می شــدیم و بعد 
دوباره به صورت ناگهانی کاهش بیماری را داشتیم؛ 
شرایطی که باعث می شــد حتی زمان دقیق بروز 

پیک و فروکش کردن آن مشخص نباشد.
البته جامعه جهانی درگیر بیماری 
بود و پیش بینی ای درباره خاموشی آن مطرح 

نبود. 
ما 4پیک را پشت سرگذاشــتیم و تا پیش از پیک 
پنجم یعنی اوایل1400، ماهانه 160 تا 170هزار 
عدد رمدســیویر اســتفاده می کردیم. پیش بینی 
ما این بود کــه ذخیره 10 تا 20درصدی داشــته 
باشــیم. در خرداد مصرف به 250هزار عدد رسید 
و ذخیره را بــه 500هزار عدد افزایــش دادیم، اما 
برخالف آنچه فکر می کردیــم در تیر بازار مصرف 
به 600هزار عدد رسید و ذخایر تمام شد. به سرعت 
افزایش تولید صورت گرفــت و واردات را هم زیاد 
کردیم. در مرداد1400 هفته به هفته محموله های 
رمدسیویر به ایران وارد می شد و در مرداد مصرف 
به 2میلیون و200هزار عدد رسید. محموله هایی که 
در مرداد وارد شد، مصرف 4ماه بود، اما یک ماهه تمام 
شد. آیا واقعا قابل پیش بینی بود که مصرف 160هزار 

عدد در اوایل ســال به بیــش از 2میلیون عدد در 
اواسط تابستان برسد، آن هم درباره فرآورده ای مثل 
دارو که تاریخ انقضا دارد. با وجود این دپوی خوبی 
برای شهریور صورت گرفت، اما شهریور پیک کرونا 
کاهشی شد و حجم زیادی از رمدسیویرهای تولید 
و وارد شده روی دست بیمارستان ها، دانشگاه های 
علوم پزشکی و داروخانه ها ماند و بخشی هم تاریخ 

مصرفشان گذشت.
اتفاقی که امسال درباره آنفلوآنزا 

هم رخ داد. 
دقیقا. پاییز امســال در پیک زودهنگام آنفلوآنزا 
هم شرایط مشــابهی داشــتیم. میانگین مصرف 
کشور براســاس اعالم ســامانه تی تک 125هزار 
شیشه کوآموکسی کالب اســت، اما آبان امسال 
2میلیون و600هزار شیشــه به جز واردات تولید 
کردیم. واقعا چطــور این میــزان از مصرف قابل 
پیش بینی است؟ در ســال های گذشته این عدد 
در پیک آنفلوآنزا 250هزار شیشــه بود و منطقی 
نیســت که با وجود محدودیت تاریخ انقضا، تولید 
5برابر افزایش پیدا کند. همان سال های گذشته هم 
بسیاری از این داروها تاریخ مصرفشان می گذشت 
و دورریز می شدند. ما امیدواریم که پیک آنفلوآنزا 
کاهش و بیماری کم شــود، اما تولید با حجم باال 
همچنان ادامه دارد و اگر تا مــاه آینده این اتفاق 
رخ دهد، حجــم قابل توجهی از دارو روی دســت 
ما خواهد مانــد. باید بپذیریم که در شــوک های 
این چنینی، این کمبودها بدیهی اســت؛ هر چند 
که ما هم عملکرد سریع در این باره داشتیم و پاسخ 

سریع به آن دادیم و دارو تامین شد.
درباره اسپری های تنفسی هم همین 

وضعیت به وجود آمد که باعث کمبود شد؟ 
درباره اسپری های تنفسی با وجود اینکه مدت ها 
کاهش واردات داشــتیم، اما باز مجبور به واردات 
شــدیم. در اوایل کرونا عالئم تنفسی در بیماران 
وجود داشــت و میزان مصرف افزایش داشت، اما 
به تدریج کاهش پیدا کرد. طی 2.5ســال گذشته 
بسیاری از کارخانه های داروسازی الگوی تولیدشان 
را براساس شرایط کووید-19 تغییر دادند. 2شرکت 
در تولید اسپری فعال هستند و مشکلی که وجود 
دارد این اســت که گاز مورد نیاز آنها برای تولید، 
وارداتی و زمان بر اســت. اگر تامین کننده خارجی 
ارسال گاز را با تأخیر انجام دهد، تولید تحت تأثیر 
قرار می گیرد. این شرکت ها هم معموال مشکالتشان 
را با تأخیــر به ما اعالم می کنند. اگــر هنگام بروز 
مشــکل و در فاصله زمانی یک مــاه اعالم کنند، 
می توانیم پیش بینی های الزم را برای تامین بازار 
مصرف داشته باشــیم. هم اکنون مشکل گاز آنها 
حل شده و در حال تولید هســتند. همزمان هم 
بین 5 تا 20درصــد با توجه به نوع اســپری های 
تنفسی مجوز واردات داریم. برندهایی که در ایران 
تولید نمی شوند، 100درصد واردات دارند و تولید 
داخلی ها هم با توجه به میزان کمبود و نیاز بازار از 
کشورهای مختلف تامین می شــوند. تا پایان آذر 

کمبود اسپری های تنفسی برطرف خواهد شد.
آیا توجیه خوبی اســت که چون 
نمی توان پیش بینی کرد، درمان را با بحران و 

پس از آن با واکنش سریع گره زد؟ 

اواخر سال99 درباره پاندمی کووید-19 تیم واکنش 
سریع ایجاد شد که هم در حوزه تامین دارو و هم 
تجهیزات واکنش به موقع صورت بگیرد. اگر یادتان 
باشــد، پیک های کرونایی ما از یک استان شروع 
می شد و به ســرعت آموزش ها، تامین دارو، مراکز 
قرنطینه و... در آن مناطــق افزایش پیدا می کرد. 
هم اکنون هم به چنین چیزی نیــاز داریم، اما آیا 
با همان تیم واکنش ســریع توانستیم پیش بینی 
کنیم که چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ خیر، بلکه از 
تداوم و رشد آن رخداد پیشگیری کردیم. انتقادی 
که مطرح می شود این است که چرا این کمبودها 3 
تا 4ماه طول کشیده که بخشی از آن درست است 
و باید سریع تر واکنش نشان می دادیم، اما همین 
حاال هم تعارض بین تولید و واردات داریم. امسال 
درباره ســرم اگر واردات را از تیر شروع می کردیم 
هیچ مشکلی به وجود نمی آمد، اما تولیدکنندگان 
نامه دادند که می توانند آن را تامین کنند. وزارت 
بهداشــت هم ابتدا این مســئله را پذیرفت، اما با 
توجه به کمبودها مجبور به واردات شد. هم اکنون 
ماهانه حدود 14.5میلیون تولید داریم و در آبان 

25میلیون سرم به بازار عرضه شد.
دلیل افزایش مصرف هایی که طی 
این مدت به عنوان یکــی از دالیل کمبودهای 

دارویی مطرح می شود، چیست؟ 
درباره اینکه افزایش مصرف منطقی است یا خیر، 
معاونت درمان وزارت بهداشــت باید پاسخ بدهد. 
البته نمی گویم کــه تجویز پزشــکان در این باره 
مشــکلی دارد، اما قطعا آنها می توانند در چنین 
شــرایطی در تجویزهای خــود تغییرات منطقی 

ایجاد کنند.
 بیمار وقتی که نسخه را از پزشک می گیرد، دیگر 
هیچ دارویی غیــر از آن را نمی خواهد. نکته دیگر 
هم افزایش بی رویه سرم تراپی در درمانگاه هاست. 
بســیاری از افراد به صورت خودسرانه درخواست 
تجویز و تزریق سرم همراه با ویتامین ب کمپلکس 

دارند که منطقی نیست.
کمبودهای دارویــی اکنون در چه 

وضعیتی است؟ 
هم اکنون کمبودها تا حدود زیادی برطرف شــده و 
تا 2هفته آینده بازار دارویی کشــور تثبیت خواهد 
شد. آنفلوآنزا هنوز فروکش نکرده و مصرف همچنان 
باالست. تولید به شدت افزایش پیدا کرده و واردات 
هم در حال انجام اســت. داروهــای وارداتی تقریبا 
2ســال تاریخ دارند و برای پاییز و زمســتان سال 
آینده هم قابل اســتفاده خواهند بود. چندی پیش 
در نشست با نمایندگان ســازمان های بین المللی 
مقیم ایران اعالم کــردم اگر تولید دارو در کشــور 
98درصد نبود، قطعا یک فاجعه انســانی در ایران 
به دلیل این تحریم ها رخ می داد. بخش قابل توجهی 
از داروهای ضدســرطان در کشــور خودمان تولید 
می شود و چندین شرکت در این بخش فعال هستند. 
ایران هم اکنون یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان داروهای بیولوژیک های تک است، اما 
با وجود همه این مشــکالت همیشه تالش شده که 

کمبودها در کوتاه مدت برطرف 
شوند و از اوایل دی مشکل حادی 

در این باره وجود نخواهد داشت.
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تحریم ها تامیــن داروی بیماری های 
نادر از ســوئیس و آمریکا  را به شدت 

سخت کرده است

گفت وگو

 »کودک آزاری«
 علت بیشترین تماس  
با اورژانس اجتماعی 

افزایش سکته قلبی با 
استرس و شنیدن اخبار بد

بیشــترین تماس با اورژانس اجتماعی به خاطر 
کــودک آزاری، دختــران فــراری و دختــران 
آسیب دیده اســت که از میان آنها کودک آزاری 
آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است. منیژه 
جابری، مدیر مرکز ســامانه اورژانس اجتماعی 
اســتان تهران در این بــاره می گوید: »بیشــتر 
گزارش هــای کــودک آزاری از طــرف خانواده، 
همسایه ها، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی یا 

خود کودک به اورژانس اعالم می شود.« 
به گفته ایــن مســئول، ســامانه 123 اورژانس 
اجتماعی به صورت 24ســاعته در خدمت گروه 
هدف اورژانس اجتماعی اســت: »هم اکنون در 
تهران کارشناســان در 12کابین فعال به صورت 
24ســاعته پاســخگوی تماس هــای مردمی 
هســتند. کارشناســان اورژانس اجتماعی هم 
4برابر اســتانداردهای دنیا پاســخگویی دارند. 
براساس اســتانداردها به ازای هر 50تماس یک 
کارشناس باید فعالیت کند و این  در حالی است 
که در اورژانس اجتماعی تهران به ازای هر 180تا 

200تماس، یک کارشناس فعالیت می کند.« 
جابری بــا بیان اینکــه حداکثــر مکالمه ای که 
کارشــناس اورژانس اجتماعی می تواند با گروه 
هدف داشته باشد 12دقیقه اســت، عنوان کرد: 
»مددجو درصــورت لزوم به زمان بیشــتر برای 
صحبت با کارشناسان باید دوباره با سامانه تماس 
گیرد. مداخله کارشناسان و روانشناسان اورژانس 
اجتماعــی برای پیشــگیری از آســیب و کمتر 
آســیب دیدن گروه هدف اســت. کلیه اطالعات 
و مکالمــات و آدرس های اعالم شــده به صورت 

محرمانه در سامانه حفظ خواهد شد.« 

»رگ های قلبی افــراد باالی 30 ســال، 40 الی 
50درصد تنگ اســت که با یک استرس یا خبر 
بد و ناراحتی، رگ ها اسپاسم می کنند و منجر به 
سکته قلبی می شوند.«  منوچهر قارونی، متخصص 
قلب و عروق با بیان این مطلــب عنوان می کند:  
»سن سکته قلبی که در گذشته 60 و 70سال بود 
هم اکنون به 30 الی40ســال رسیده و این نشان 
می دهد که باید مراقب این بیمــاری و خودمان 
به طور ویژه، در وزن و تغذیه باشیم. این در حالی 
است که کودکان، امروزه 7 الی 10کیلو از کودکان 
50سال پیش، چاق تر هســتند، فعالیت بدنی و 
وقت بازی کمتری دارند و بیشــتر پای کامپیوتر 
و گوشــی ها بوده و در کنــار آن تنقالت مصرف 
می کنند.«  او با بیان اینکه استرس، هیجان و افکار 
بد خوب نیست، توصیه می کند: »بهتر است حین 
غذا خوردن اخبار بد را گوش ندهیم و نبینیم، نباید 
حتی به همدیگر خبرهای بد منتقل کنیم. باید امید 
به زندگی وجود داشته باشد چرا که روحیه خوب 
در بیماری ها بسیار مهم است. سیگار نکشیدن و 
پرهیز از خوردن چربی هم به سالمت قلب کمک 
می کند.« این پزشک همچنین درباره اینکه اگر 
کسی دچار حمله قلبی شد چه اقدامی انجام دهد، 
توضیح می دهد:  »در وهلــه اول با اورژانس 115 
تماس بگیرند. نخستین کاری که اورژانس می گوید 
این است که آسپیرین بجود تا منتقلش کنند. پس 
هیچ وقت نباید بیمار را هول کرد چون اگر بیمار 
اضطراب داشته باشد در ساعات اولیه سکته قلبی 
از دست رفتنش زیاد است. باید به بیمار روحیه داد 

و این مسئله خیلی مهم است.« 

معاون وزیر بهداشت: افزایش مصرف دارو از 250هزار به 2/6میلیون عدد یا از 160هزار به 2میلیون شیشه شربت ورای پیش بینی ها بود

سامت اجتماعی نوجوانان 
در کشور فعال است. این 
باشــگاه ها و نوجوانــان 
پروژه های محات خود در 
این حوزه را با حمایت گیری 
از بخش هــای مختلــف 
ازجملــه شــهرداری ها 
و فرمانداری هــا انجــام 

می دهند.

۱۵۰۰باشگاه 

قوطی شیرخشک رژیمی 
در ۸ماه نخســت امسال 
تامین شــد کــه از این 
تعداد 3میلیون و224هزار 
و  وارداتــی  قوطــی 
3میلیون و39هزار و 3۸۷ 
قوطی هم تولید داخل بوده 
است. تا دهم آذر هم بالغ 
بر یک میلیــون و 90هزار 
قوطی شیرخشک رژیمی 
و 560هزار قوطی )ساشه 
غذای ویژه( بیمارستانی 
در سراســر کشور توزیع 

شده است.

۶ میلیون 

نفر ساالنه به دلیل ابتا به 
فشــار خون جان خود را 
از دســت می دهند. و این 
در حالی است که بیش از 
50درصد از افــراد مبتا 
به فشــار خون اطاعی از 
بیماری خــود ندارند یا 
بسیاری از افراد نسبت به 
بیماری خود آگاهی ندارند 
و باید آنهــا را آگاه کرد. 
تغذیه، کم تحرکی، مصرف 
سیگار، الکل و آلودگی هوا 
ابتا به این فشار خون را 

تشدید می کنند.

۱۰۰هزار

زنــان و 2۸درصد مردان 
باالی 50سال کشور دچار 
پوکی استخوان هستند. 
براســاس مطالعات انجام 
شده در کشــور، پوکی 
اســتخوان در 20 تــا 50 
درصــد موارد ناشــی از 
شکستگی های وارد شده 
بر فرد باعث مرگ می شود 
و بیــش از 1۷0هزار مورد 
شکستگی ناشــی از این 
بیماری در کشــور اتفاق 
می افتد. مصرف ویتامین 
دی و کلســیم از دوران 
کودکــی تا پیــری حائز 
اهمیت اســت. بررسی ها 
هم نشــان داده در هر 3 
ثانیه یک شکســتگی در 
جهان، در هر روز حدود 25 
هزار شکستگی و هر سال 
حدود 9 میلیون شکستگی 
به علت پوکی استخوان رخ 

می دهد.

۴۶درصد 
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خطای عجیب همراه اول
خطای یک اپراتور در تست سرویس باعث شد تا بسیاری از مردم وحشت زده شوند و وزیر ارتباطات دستور برخورد با مقصران را بدهد

 کشف راز سرماخوردگی
در روزهای سرد

دانشمندان در تحقیقی که یک موفقیت علمی به حساب می آید، 
دلیل بیولوژیکی بیشتری برای ابتال به بیماری های تنفسی در 
زمستان پیدا کرده اند. به گزارش کی اس ال، به نظر می رسد که 
هوای سرد به خودی خود به پاسخ ایمنی که در بینی رخ می دهد 
آســیب می زند. دکتر زارا پاتل، متخصص گوش و حلق و بینی 
گفت: این نخستین بار است که توضیح بیولوژیکی و مولکولی در 

مورد یکی از عوامل پاسخ ایمنی ذاتی داریم.
طبق مطالعه منتشر شده در مجله آلرژی و ایمونولوژی بالینی، 
در واقع، کاهش دمای داخل بینی به میــزان منفی 12درجه 
نزدیک به 50درصد از میلیاردها ســلول ایمنی ضد ویروس و 
باکتری در ســوراخ های بینی را از بین می برد. دکتر بنجامین 
بلیر، متخصص گوش و حلق و بینی و اســتادیار هاروارد گفت: 
هوای سرد با افزایش عفونت ویروســی مرتبط است، زیرا شما 
اساســا نیمی از ایمنی خود را فقط با همیــن افت اندک دما از 

دست داده اید.

طبق تحقیق بلیر و همکارانش، یک ویروس یا باکتری تنفسی 
به بینی که نقطه اصلی ورود به بدن اســت حمله می کند. این 
تیم کشف کردند که بالفاصله بخش جلویی بینی، پیش از آنکه 
بخش پشتی بینی، نفوذ یک بیگانه را تشخیص دهد، میکروب 
را تشخیص می دهد. در آن نقطه، ســلول های پوشاننده بینی 
بالفاصله شروع به ایجاد میلیاردها نسخه ساده از خود می کنند 
که وزیکول های خارج ســلولی نامیده می شــوند. بلیر گفت: 
وزیکول های خارج ســلولی نمی توانند مانند سلول ها تقسیم 
شوند، اما مانند نســخه های کوچک ســلول هایی هستند که 
به طور خاص برای کشــتن این ویروس  ها طراحی شده اند. این 
سلول ها مانند طعمه عمل می  کنند، بنابراین وقتی ویروسی وارد 
بینی می شود، به جای اینکه به سلول ها بچسبد به این طعمه ها 
می  چسبد. سپس توسط سلول ها در داخل مخاط بینی دفع و 
قبل از رسیدن به مقصد و تکثیر، از حمله میکروب ها جلوگیری 
می شود. بلیر گفت، در واقع، سرمای هوا در نوک بینی کافی است 
تا تقریبا 42درصد از وزیکول های خارج سلولی از چرخه مبارزه با 
ویروس ها و باکتری ها خارج شوند. این یکی از بخشی هایی است 
که سیستم ایمنی بدن با باکتری ها و ویروس ها قبل از اینکه وارد 

بدن شوند، مبارزه می کند.

 امکان ثبت نام بدون شماره تلفن
در تلگرام 

نسخه به روز شــده اپلیکیشــن تلگرام قابلیتی دارد که امکان 
ثبت نام در این پیام  رسان بدون شــماره تلفن همراه را فراهم 
می کند. به گــزارش مینت، پیش از این به روزرســانی کاربران 
برای ایجاد حســاب کاربری تلگرام باید از طریق شماره موبایل 
خود اقدام می کردند. قابلیت های دیگر این نسخه به روز شده، 
شــامل حذف خودکار پیام  ها برای چت  هــای جدید و قابلیت 
ضد اسپم است. تلگرام اعالم کرده است کاربران جدید می توانند 
با استفاده از شماره های ناشــناس مبتنی بر بالک  چین که در 
پلتفرم Fragment موجود است، حساب کاربری بسازند. طبق 
گفته تلگرام، ویژگی حذف خودکار پیام ها در چت های جدید 
فقط روی پیام هایی که بعد از فعال کردن آن رد و بدل می  شوند، 
کارایی دارد. همچنین امکان اضافه کردن Topics )موضوعات( 
برای گروه هایی با بیش از 100عضو، در نسخه جدید وجود دارد. 
گروه هایی که ویژگی »Topics« در آنها فعال اســت در حالت 
2ستونی باز می  شوند و به کاربران امکان می دهند مستقیما از 
فهرست چت خود به آخرین موضوع بروند و در موضوع مورد نظر 

به بحث و گفت و گو بپردازند.

دانشاینترنت

کانون پتنت ایران به عنوان حامی فناوران 
و شــرکت های دانش بنیــان، تاکنــون 
فراینــد ثبت ۳پتنــت )گواهی اختــراع( با 
موضوعات »روشــی برای اصالح پاســخ 
آیرودینامیک ســازه پره های توربین های 
محوری«، »الینر محفظه احتراق توربین 
گازی« و »روشــی برای تنظیم نوسانات 
فشاری محفظه احتراق« را در دفاتر ثبت 
اختراع خارجی آغاز کرده اســت. یکی از 
این شرکت ها در مسیر ساخت و توسعه 
انــواع توربین هــا، زمینــه را برای توســعه 

فناوری فراهم کرده است.

  ۳ 
اختراع

احــداث پایــگاه روی مــاه درســت مثــل 
احــداث پایــگاه روی زمیــن بــه ابزارهــای 
خاصــی نیــاز دارد و ناســا گام بزرگــی 
برداشــته اســت تــا بــرای ایــن کار آمــاده 
شــود. ســازمان فضایــی آمریــکا بــا یک 
 شــرکت مســتقر در تگــزاس قــراردادی
57 میلیون دالری امضا کرده تا تجهیزات 
الزم برای ساخت نخستین پایگاه قمری 

خود را دریافت کند.

  57 
میلیون دالر

عدد خبر

فناوری

هشدار اشتباه همراه اول در مورد 
وقوع زلزله، روز گذشــته باعث 
نگرانی مردم شــد. تعــداد قابل 
توجهی از کاربران سیستم عامل اندروید، تصویری 
به همراه یک صدای غیرمعمول و به قول بعضی 
از کاربران، اضطراب آور را روی گوشی های خود 
دریافت کردند. این تصویر به آنها هشدار می داد 
که آرامش خود را حفظ کنند و در جست و جوی 
یک پناهگاه باشــند. این در حالی بود که مدتی 
بعد مرکز لرزه نگاری کشــور ضمن تکذیب این 
پیام اعالم کرد کــه هیچ گونه وضعیت غیرعادی 
درخصوص وقوع زمین لرزه در هیچ نقطه کشور 
مشاهده نشده است. در ابتدای اعالم این هشدار، 
شــبکه خبر احتماال با هدف ایجاد آرامش، خبر 
نادرســتی را زیرنویس کرد. زیرنویس تلویزیون 
حاوی این پیــام بود: »در پی هک شــبکه تلفن 
همراه پیامی مبنی بر هشدار زلزله به شهروندان 
مخابره شده است: این پیام جعلی است، از منازل 
خود خارج نشوید.« بعضی از شبکه های رادیویی 
هم، پیامی با همین محتوا منتشر کردند و حتی 
ایرنا هم این پیام را تکرار کرد که دقایقی بعد، از 
سایت این خبرگزاری حذف شد. اما ساعتی بعد، 
مشــخص شــد که این اتفاق، فقط یک »خطا« 
بوده اســت. با این حال، نگرانی ایجاد شده برای 
شــهروندان باعث شد که عیســی زارع پور، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات دســتور پیگیری 
موضوع و برخورد با مقصران احتمالی را صادر کند 
و همراه اول هم با پذیرش اشــتباه نیروهای خود 
اعالم کرد برای جبران این خطا یک روز مکالمه 

رایگان به کاربران هدیه می دهد!
 

ماجرا چه بود؟
به گزارش همشــهری، اپراتور همراه اول لحظاتی 
پس از هشــدار وقوع زلزله به بسیاری از کاربران، با 
یک پیامک از آنها عذرخواهی کرد که مشخص شد، 
خطای رخ داده مربوط به این شرکت است. همچنین 
رئیس رگوالتوری هم هرگونــه هک در این زمینه 
را رد و آن را یک مســئله فنی در شبکه همراه اول 
دانست. معاون وزیر کشور هم اعالم کرد که ارسال 
این هشدار ناشــی از یک خطای انسانی در شرکت 

همراه اول بوده است.
این در حالی بود که شــبکه خبر وقوع این اتفاق را 
به هک شبکه تلفن همراه نسبت داد و اشاراتی به 

نصب بدافزار و فیلترشکن های رایگان و جعلی روی 
گوشی ها داشــت. اما محمدامین آقامیری، رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این 
فرضیه را مردود دانســت و اعالم کرد: »ســازمان 
تنظیم مقررات به صورت 24ساعته روی اپراتورهای 
همراه و ثابت نظارت دارد. به محض انتشار این پیام، 
شبکه مورد بررســی قرار گرفت و اعالم می کنیم 
هیچ گونه هک یا درز اطالعاتی صورت نگرفته است 

و ارسال این پیام ارتباطی به بدافزارها ندارد.«
آقامیری این اتفاق را یک موضوع فنی درون اپراتوری 
دانست که ارسال پیام هشدار برای مشترکان همراه 
اول را به همراه داشته است. به گفته او، اگر منشأ این 
پیام، نفوذ یا هک بود، رفتار آن در شبکه مشخص 

بود و مسئوالن فنی از آن آگاه می شدند.
این در حالی است که کاربران لحظاتی بعد، یک پیام 
از گوگل دریافت کردند که از آنها می پرسید آیا مایل 
به فعال کردن سیستم هشــدار زلزله روی گوشی 

خود هستید یا نه؟
 

منشأ خطای فنی
مجیــد میراحمــدی، معــاون وزیر کشــور طی 

گفت وگویی با شبکه خبر اعالم کرد که ارسال این 
پیام هشدار ناشی از خطای انســانی در تیم واحد 

تحقیق و توسعه همراه اول بوده است.
ظاهرا واحد تحقیق و توسعه همراه اول در حال کار 
روی پروژه انتشار پیام هشدار به هنگام وقوع حوادث 
طبیعی همچون سیل و زلزله بوده اند که یک اشتباه 
موجب شده این پیام برای تعداد زیادی از مشترکان 

همراه اول ارسال شود.
 بعضی از شنیده ها حاکی اســت که قرار بوده این 
پیام برای تعداد مشــخصی)در حــدود 20 نفر( 
به صورت آزمایشی ارسال شود، اما برای بخش قابل 
توجهی از کاربران ارســال شده است. به طوری که 
رسول رحیمی، معاون ســازمان پدافند غیرعامل 
اعالم کرد که »واحد تحقیق و توسعه همراه اول در 
حال آزمایش سامانه ارسال هشدار در مواقع بحران 
بوده است که یک خطا شکل گرفت و به جای اینکه 
پیام برای 20گوشی ارســال شود، برای کل شبکه 

ارسال شده است.«
او با اشاره به اینکه هیچ هک یا موضوع دیگری نبوده 
و شاهد یک خطای انسانی بوده ایم، عمدی یا سهوی 

بودن ارسال این پیام را نیازمند بررسی دانست.

سیســتم هشــدار گوگل برای گوشی های 
اندرویدی

گوگل با توسعه یک سیستم هشدار روی سیستم های 
عامل اندروید، این امکان را فراهم کرده که لحظاتی 
پیش از وقوع زلزله، کاربران مطلع شوند. این قابلیت 
روی گوشی های اندروید با عنوان هشدارهای فوری 
بیســیم)wireless emergency alerts( برای 
کاربران فراهم شده اســت. درحالی که بسیاری از 
امکانات گــوگل برای کاربران ایرانی در دســترس 
نیست، همراه اول در واحد تحقیق و توسعه خود در 
حال تالش برای راه اندازی این سیستم برای کاربران 

ایرانی بوده است.
این سیســتم، به تعبیر برخی از کارشناسان، یکی 
از پروژه هــای بزرگ و جاه طلبانه گوگل به شــمار 
می آید که با استفاده از گوشی های اندروید، سیستم 
تشــخیص زلزله در ســطح جهان را پیاده سازی 
کرده است. سیستم هشــدار زلزله گوگل به گفته 
برخی منابع، قرار اســت امروز)8دسامبر 2022( 
در آلمان فعال شــود. همچنیــن از روز 23فوریه 
2023این سیستم قرار اســت روی سیستم های 

عامل اندروید11و باالتر در سراسر دنیا فعال شود.
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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

نقلقولخبر

تاریخی شهرستان شاهین شــهر و میمه 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اند 
و آنطور کــه جواد چهراضــی، رئیس اداره 
میراث فرهنگــی شاهین شــهر و میمه به 
ایسنا گفته است، این آثار شامل مسجد، 
کاروانسرا، خانه، امامزاده و قنات است. 
به گفته او  11 اثر ناملموس این شهرستان 
نیز در فهرست میراث ناملموس کشور به 

ثبت ملی رسیده است.

50
اثر

قدمت سکونت در تپه تاریخی پوستچی 
شــیراز اســت و ایــن تپــه یکــی از معــدود 
محوطه هــای دوران پیــش از تاریــخ در 
دشت شــیراز است. 650ســال سکونت 
مــداوم در این تپه باســتانی رواج داشــته 
و ایــن محوطــه 6700ســال قبــل متــروک 
شــد. حاال براســاس آنچه ایســنا بــه نقل 
از کاوشــگران ایــن تپــه خبــر داده، تپــه 
پوستچی با ساخت وســازهای متعدد در 

حال محوشدن است.

7350
سال

عددخبر

فرید جواهرزاد
رئیس انجمن علمی طبیعت گردی ایران

عدم حضــور ســرمایه گذاران خــوب در حــوزه 
گردشگری،   کمبود امکانات در راه های ارتباطی 
و حمل ونقل جاده ای، ریلــی و فرودگاهی به 
همراه  کمبود ناوگان ترابــری هوایی، زمینی 
و ریلــی، کمبــود اقامتگاه هــای متناســب و 
استاندارد شده از شاخص هایی است که باید 
در حوزه توســعه گردشــگری به آنها پرداخته 
شود. بنابراین اگر دولت به عنوان ایجادکننده 
بستر و تامین کننده زیرساخت نقشی ایفا کند، 

بخش خصوصی  میدان داری می کند.

عزت هللا ضرغامی 
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دستی
طرف عراقی برای مرمت، پایداری و حفاظت 
از طــاق کســری بایــد اعتبارات مشــخص 
درنظــر بگیــرد. ایــران نیــز آمــاده اســت 
درصورت تأمین اعتبار به مرمت و حفاظت 
از طاق کســری کمــک کند. طاق کســری 
از لحــاظ طراحــی، مهندســی و معمــاری 
فوق العاده است و معماری آن الهام بخش 
آندره گدار برای ساخت موزه ملی ایران بود.

جدال
درچمشیر

فعاالنمحیطزیست:میلیاردهاتننمکازسدچمشیرخارجمیشود
مجریانسدچمشیر:اظهاراتمطرحشده،غیرکارشناسیوشایعهاست

سدسازانخودرابرایآبگیریسدچمشیرآمادهمیکنند.
هزاراندرختارزشــمنددرمخزنسدباارههایبرقی
بریدهوسپسسوزاندهشــدهاند.ایندرحالیاستکه
رئیسسازمانحفاظتمحیطزیســتچندیپیش
اعالمکردکه»اجازهتکرارتجربهســدگتونددیگریرا
نمیدهم.«اماحاالکارشناسانوفعاالنمحیطزیست
کهازچمشیربازدیدکردهاندبههمشهریخبردادهاند
کهمجریاناحداثاینســددرحالپاکتراشیکامل

جنگلهایاطرافرودخانهزهرههستند.
پیشتــرعلیســالجقه،رئیــسســازمانحفاظت
محیطزیســتگفتهبود:»سدچمشــیرهماکنونبه
مرحلهآبگیریرسیدهاست.حساسترینسازندههای
زمینشناســیرابهخصوصازلحاظامالحدراســتان
کهگیلویهوبویراحمــدداریموهیــچگاهدنبالتکرار
»گتوند«دیگریدرکشورنیســتیم.بهوزارتنیروهم
گفتهایمکهگمانهزنیانجامشودونمونهبرداریصورت
گیردونتایجنهاییاعالمشودتادرصورتیکهمشکلی
وجودنداشت،مجوزآبگیریســدچمشیرگچساران
صادرشود.«بهگزارشهمشهری،سدچمشیربرحوضه
آبریزرودخانهزهرهقراردارد.اینروددرمســیرخودبا
سازندهایزمینشناختیمتعددمواجهمیشود.بهطوری
کهطیهزارانسالبانوساناتآبیحاصلازبارشودبی
چشمههایواقعدرمسیر،امکانایجادتمدندرحاشیه
اینرودفراهمشدهاست.تغییردراینمولفهها،کیفیت
آبدراینزیستگاهراتغییرخواهدداد.احداثسدچم
شیررویسازندهایحاویآهکونمکبهدلیلقابلیت
باالیاینمواددرانحاللپذیری،کیفیتآبرادگرگون
خواهدکردوآبشرب،حقابهمحیطزیستیوکشاورزی

نیزدچاراختاللخواهندشد.

قتل عام هزاران درخت به نفع چم شیر
حسینآخانی،گیاهشناسوعضوهیأتعلمیدانشگاه
تهرانکهبهتازگیازسدچمشیربازدیدکردهاستدر
گفتوگوباهمشــهریمیگوید:وقتیخبردارشدیم
سدسازانشروعبهپاکتراشیپوششگیاهیاطراف
رودخانهزهرهکردهاند،بهمنطقهرفتیم.متأسفانهدر
گزارشارزیابیزیستمحیطیسدنیزمطالبغیرواقعی
درموردپوششگیاهیمنطقهمبنیبراینکهپوشش
گیاهیباارزشنداردنوشتهشدهاست.درحالیکهدر
آنمنطقهجنگلهایوســیعگز،پده،لیسیوم،کنار،
کلخونک،ارژنوغیرهوجوددارند.براساسمشاهدات

ماحجمتخریببسیاروسیعاست.

فاجعه محیط زیستی چم شیر
ساختســازهسدچمشــیربهاتمامرســیدهاستو
احتمالدســتکشــیدنازبهرهبرداریزودهنگاماز
پروژهنیزبسیارکماســت.اماحسینآخانیبهنقلاز
دوزمینشناسحوزهزاگرسومناطقنفتیمیگوید:
بهنظرآنهاکهگزارشخودرابهمقاماتدولتینیزارائه
کردهاند،وضعیتسدچمشیرفراترازیکفاجعهاست.
بهدلیلاینکهدرسدچمشیرگسلهایمتعددوجود
داردکهدرستدرمحورسدقرارگرفتهاند.اینگسل
بهصورتیکخطربالقوه،احتمالنفوذآبشوردرون
مخزنبهطرفپایینراممکنمیسازد.ضمناینکه
اینگسلبرایسازهســدهممیتواندمشکلآفرین
باشد.بهنظرآنهامطالعاتاولیهســدازاساسبرپایه
اطالعاتاشتباهانجامشدهاست.آخانیادامهمیدهد:
متأسفانهتشخیصزیرواحدهایسازندگچسارانرانیز
براساسیکنقشهقدیمیوبادقتپایینانجامدادهاند.
درصورتیکهاینتیممتوجهشــدهاندکهبراســاس
گماناهایچاههاینفــتومطالعهاولیهمحلاحداث
سد،بخشهایعمدهاینسددربخشهاییازسازند

گچسارانقرارداردکهحاویالیههایعمیقنمکاست.
آنهامعتقدندباآبگیریوافزایشســطحتماسآببا
سازندگچسارانواتفاقاتیمانندزمینلغزشوفروریزی
تپههایناپایدارمنطقه،فاجعهبزرگزیستمحیطی
رخخواهددادکههزینهآندههابرابربیشترازاحداث

سدخواهدبود.
اینگیاهشناسواستاددانشــگاهتأکیدمیکند:اگر
دولتازخسارتســاختسدچشمپوشیکندبهنفع

ســرزمینمانخواهدبود.چوندیگــردریاچهایاز
شورابه،همچونسدگتوندنخواهیمداشتکهتخلیه
آنعالوهبرهزینهزیاد،منجربهتخریبکشــاورزی،
آبهایزیرزمینیواکوسیســتمرودخانــهزهرهبه
وسعت250کیلومترشود.بخشهاییازگنبدنمکیکه
درفرایندآبگیریوبهرهبرداریازسدگتونددرونآب
حلومنجربهشورشدنزمینهایکشاورزیپایین
دستشد،تجربهایاستکهانتظارمیروددیگرتکرار

نشود.حسینآخانیبافرضاینکهنمکجدیدبهمخزن
سداضافهنشود،میگوید:هماکنونمیزانشوریآب
2400میکروزیمنس)لبشور(اســت،وقتیسدبه
بهرهبرداریبرسد،دراثرتبخیروتجمیع،شوریآب
حداقلدوبرابرافزایشپیدامیکند؛درحالیکهبراساس
اهدافچهارگانهســد،بخشعمدهآببرایشربو
کشاورزیبهاستانبوشهرهدایتخواهدشدکهسختی

آبتاایناندازهبرایایناهدافقابلقبولنیست.

متولیان احداث سد چم شیر اما تمام موارد مطرح شده از سوی کارشناسان و محیط زیستی ها 
را بازی رسانه ای می دانند. امیر سعادت، مشاور احداث سد چم شیر در گفت وگو با همشهری 
اظهارات مطرح شده درخصوص تبعات محیط زیستی سد چم شــیر را رد می کند. او به 
همشهری می گوید: سد چم شیر مطالعات کامل زیست محیطی و مجوزهای سازمان حفاظت 
محیط زیست را دارد؛ ضمن اینکه تاکنون 25دوره پایش و ممیزی محیط زیستی شده است. 
آزمایش ها و پایش های مرتبط با سد 30سال طول کشیده است. به  گفته او تاکنون 8مجموعه 
به  صورت جداگانه در مورد این سد کار کرده اند. دانشگاه ها و شرکت های تخصصی بر تبعات 
محیط زیستی و جنبه های متعدد احداث سد چم شیر کار کرده اند و بنابراین شایعاتی که 
برخی در مورد تبعات محیط زیستی سد چم شیر مطرح می کنند درست نیست. مشاور 
احداث سد چم شــیر می گوید: رودخانه زهره 520کیلومتر طول دارد. البته آب رودخانه 
زهره در بیشتر فصول سال، کیفیت خوب ندارد ولی این رودخانه در سرشاخه خود بیش 
از 2میلیارد مترمکعب در سال، آبدهی دارد؛ یعنی با این میزان آب می توان سد اکباتان در 
همدان را که خشک شده است بیش از 50بار یا سد لتیان را بیش از 20بار پر و خالی کرد. امیر 
صداقت تأکید کرد: رژیم رودخانه زهره، سیالبی است و در برخی فصول، چند سیالب بزرگ، 
حجم عظیم آب به همراه دارد و بقیه فصول، حجم آب، پایین و کیفیت آن نیز بد است؛ اما 

در فصول سیالبی، کیفیت سیالب بسیار خوب است که اگر بتوان این آب را ذخیره و با آب 
پایه مخلوط کرد می توان رژیم خوب آبی داشت. روی این موضوع هم 30سال کار شده است. 
مشاور طرح احداث سد چم شیر اظهارات مطرح شده درخصوص احداث سد بر بستر نمکی 
گچساران یا خروج میلیاردها مترمکعب آب شور در صورت آبگیری این سد را رد می کند 
و می گوید: هیچ گنبد و بستر و الیه نمکی در محل احداث سد وجود ندارد و تنها موضوع، 
وجود چشمه های شور در محدوده سد است که آنها هم عمق بسیار باال دارند و مشکلی برای 
سد ایجاد نمی کنند. بنابراین در منطقه ای که امکان آبخیزداری و نفوذ آب در سازندها وجود 
ندارد، هیچ چاره ای جز ساخت سد چم شیر وجود ندارد تا هم سیالب را کنترل کند و هم با 
ذخیره آب رودخانه زهره و متعادل کردن کیفیت آب با آب پایه، آبرسانی در بخش کشاورزی 
را تسهیل کند. به گفته سعادت، سد چم شیر حتی تأثیر مثبت محیط زیستی دارد؛ چون در 
فصولی که آب رودخانه بسیار کم و بی کیفیت است می تواند به تعدیل آب کمک کند. سعادت 
تأکید کرد: سد چم شیر چه احداث می شد چه نمی شد، رودخانه زهره در حد نیم گرم بر لیتر، 
امالح دارد که با توجه به آورد 2میلیارد مترمکعبی رودخانه، ساالنه یک میلیون تن امالح 
به همراه دارد که از این میزان 500هزار تن انباشت امالح در مخزن سد اتفاق می افتد که 
رقم باالیی نیست. او هدف از احداث سد چم شیر را کنترل سیالب و در نهایت، رساندن آب 
تعدیل شده برای مصرف در بخش کشاورزی اعالم کرد و گفت: هدف از احداث سد چم شیر 

به هیچ وجه بهره برداری در بخش شرب، نبوده است.

دفاعیه چم شیر
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ریزش خواص در حکومت 
امیرمؤمنان ع

کتاب »ریزش خواص در حکومت 
امیرمؤمنــان)ع(« بــه قلم جواد 
سلیمانی به بررسی عوامل لغزش 
۶۶نفــر از خــواص در حکومت 
علوی می پردازد و از ســوی نشر 
معارف چاپ و منتشر شده است. 
در این کتاب ۶۶ نفر از چهره های 
خوش ســابقه و متنفذ حکومت 
علوی، معرفی و لغزشگاه ها و عوامل 

ریزش شان بر اساس اسناد دست اول تاریخی بررسی شده است. 
آنها به 4جریــان صدارت طلبان فتنه گر، متحجران آشــوبگر، 
اعتزالیون عافیت طلب و اعتزالیون قدرت طلب تقسیم شده اند اما 
از آنجا که برخی از آنــان در قالب های مذکور قرار نمی گرفته اند، 
براساس اوصافی که در تاریخ درباره شان گفته شده، به عالمان، 
قاضیان، خطیبان، شاعران، دوســتان بی وفا و چهره های بانفوذ 
تقسیم شــده اند. در این کتاب، چهره های خوش سابقه و متنفذ 
حکومت علوی، معرفی و لغزشگاه ها و عوامل ریزش شان بررسی 
می شــود تا از این رهگذر هم خواص اهل لغزش شناسایی شده 
و علت لغزش شان تحلیل شــود. البته قبل از معرفی چهره های 
مذکور، نخســت مباحثی چون تعریف، اهمیت، طبایع و فرایند 
رویش خواص در صدر اسالم بررسی شده و سهم لغزش خواص در 
تضعیف حکومت امیرمؤمنان)ع( به طور اجمال بررسی شده است. 
خواص اهل لغزش کسانی هستند که در زمان حکومت علی)ع( 
به نوعی با سیاست های آن حضرت هماهنگ نشدند. برخی با آن 
حضرت بیعت نکرده، بعضی در جنگ ها آن حضرت را یاری نکردند 
و برخی دیگر به صورت رسمی در مقابلش ایستادگی کردند و به 
جنگ با آن حضرت برخاستند و برخی دیگر پرچم مبارزه فرهنگی 

و اجتماعی را علیه  آن حضرت برافراشتند.

تاریخ اسالم

تاریخ پایداری

انقالب، اصل والیت فقیــه را به عنوان مدل برگزیده 
نظام سیاسی اسالم معرفی فرمودند.

در زمان حال نیز به نظر می رسد اگر بخشی از نسل نو، 
بنا به تغییر داشته باشد و در عین حال بخواهد از نگاه 
جامعه متهم به آشوبگر و شورشی نشود، باید قبل از هر 
چیز به مبانی نظم موجود بیندیشد و آنها را فهم کند؛ 
آنگاه اگر آنها را حقانی نیافت، به اثبات عدم حقانیت این 
نظم بپردازد و پس از طی این مرحله، به خودی خود 
تغییر را عینیت خواهد بخشید، اما درغیر این صورت 
اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات 
جامعه را بر هم بزنند و میثــاق ملی را زیر پا بگذارند، 
از ســوی نظام و مردم به عنوان برانداز، آشوب طلب و 
برهم زنندگان نظم تلقی شده و نظام حقوقی و قضایی 
نیز با آنان برخورد خواهد کــرد. در غیر این صورت، 
حاصل آن آب در هاون کوبیدن و عرض خود بردن و 
زحمت دادن به انقالب اسالمی است. به همین دلیل 
گروه های ضد انقالب از همان ابتدای پیروزی انقالب، 
از هیچ تالشی برای به صحنه آوردن مردم علیه نظام 
اسالمی دریغ نکرده اند، اما کمترین توفیقی در جلب 
اعتماد عمومی، برای ارائه یــک آلترناتیو برای نظام 
اســالمی نداشــته اند. ده ها تلویزیون ضد انقالبی از 
مردم خواسته اند که در راهپیمایی ها شرکت نکنند، 
پای صندوق هــای رأی حاضر نشــده رأی ندهند، 
در شــورش های خیابانی علیه نظام شرکت کنند و 
ده ها دعوت دیگر که مــردم کمترین توجهی به این 
یاوه سرایی ها نداده، بیش از پیش وفاداری خود را به 

انقالب و نظام اسالمی اثبات کرده اند.

رفراندوم و شــورش؛ تنها راه هــای اعمال حق 
حاکمیت؟!

برخی فکر می  کننــد راه اعمال حــق حاکمیت بر 
سرنوشت خویش، تنها یا رفراندوم است و یا شورش 
علیه نظام اسالمی، درحالی که اعمال حق حاکمیت، 
تنها از مسیر انقالب نمی گذرد و برگزاری رفراندوم، 
تنها معیار شناخت دیدگاه نسل ها پیرامون نظام های 
سیاسی نیســت بلکه راهکارهای متعددی از قبیل 
انتخابات، راهپیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد 
مسئوالن، کمک به تحقق اهداف و آرمان ها، اصالح 
مشکالت و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه های 
مختلف برای اعمال حق حاکمیت نسل ها و شناخت 
دیدگاه های آنان وجود دارد. از این روست که بخش 
عظیمی از نسل جدید که در عرصه های دفاع از نظام 

اسالمی سر از پا نمی شناسند نیز با مشارکت گسترده 
در انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس، شــوراها و 
مجلس خبرگان رهبری و همچنین راهپیمایي های 
عظیم مردمــی نظیر راهپیمایی عظیــم و میلیونی 
عاشــوراییان روز نهم دی ماه در سراســر کشور و...، 
درحال اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خود هستند. 
اینان کسانی اند که در مبانی دینی و عقالنی این نظام 
مطالعه کرده و با حقانی یافتن آنها، به دفاع همه جانبه 
از آن می  پردازند. بنابراین باید توجه داشت که تعیین 
سرنوشت، تنها در مقابله با نظم موجود نیست و دفاع 
از نظام جمهوری اسالمی نیز بدون شک اعمال حق 

تعیین سرنوشت از طرف نسل حاضر است.
در واقع طرح مسئله شکاف نســلی و ادعای تفاوت 
ارزش های سیاسی نسل نو با نسل گذشته، از سوی 
دشمنان با این انگیزه صورت می  پذیرد که مقدماتی 
فراهم شود، تا این نظام مردمی اسالمی از طریق خود 
مردم از هم بپاشد وگرنه کیست که نداند آنان که از 
آن طرف آب ها به دنبال اجابت خواست نسل کنونی 
کشورهای مشرق زمین ازجمله ایران هستند، به رغم 
گذشت چندین قرن از انقالب های خود و انتخاب نوع 
نظام سیاسی توسط نسل های بسیار دور، هرگز حاضر 
نیستند نسخه رفراندوم و انقالب دوباره را برای نسل 

جوان خود توصیه کنند.
اگر از همه پرسی جمهوری اســالمی 44سال و از 
همه پرســی اصالحات قانون اساســی جمهوری 
اســالمی 33ســال می گــذرد، قانون اساســی 
ایاالت متحده آمریکا که در ســال 1789میالدی و 
حدود 234سال پیش به تصویب رسیده است، با چه 
میزان از بحران مشروعیت برای ملت امروز آمریکا 
روبه روست؟! در واقع آمریکا از 200الی 300سال 
پیش که موجودیت پیدا کــرد تا امروز، رفراندومی 
مانند جمهوری اســالمی برگزار نکرده اســت، یا 
انگلیس با صدها سال نظام ســلطنتی تا امروز، در 
مورد نوع حکومت خود از مردمش نظرخواهی نکرده 
است. فرانسه، ایتالیا و بســیاری از ممالکی که در 
ادعای دمکراسی و حق حاکمیت ملی، پیشرو بوده و 
مدعی صدها سال سابقه تمرین و مشق مردم ساالری 
هستند نیز در یک قرن اخیر از مردم درخصوص نوع 
حکومت نظرخواهی نکرده اند و قوانین اساسی آنها  
هم کم وبیش مربوط به تاریخ هایی است که تعریف 
»ملت امروز« را به کلی ازدست داده اند! یکی از حقوق 
به رســمیت شناخته شــده در آن کشورها، »حق 
اعتراض مدنی« است. این حق هم اصال به این معنی 
نیست که افراد آزاد باشند تا علیه اصل نظام سیاسی 
فعالیت و یا تبلیغ کنند بلکه خط قرمز همه نظام ها، 
اصل آن نظام سیاسی است. برای مثال ما جنبش 
»وال استریت« را در آمریکا می بینیم که به وسیله 
دولت آمریکا به شکل خشــنی سرکوب می شود و 
همچنین جنبش »جلیقه زردها« در فرانســه که 
به وسیله دولت مکرون به شدت سرکوب می شود، 
زیراکه هر دو جنبش علیه نظام سرمایه داری بوده 
و روح هر دو نظام آمریکا و فرانســه، سرمایه داری 
است. پس حق اعتراض مدنی که در برخی از قوانین 
اساســی کشــورها آمده، به مقوالتی در ذیل نظام 
سیاسی مستقر برمی گردد. برای مثال اگر عده ای 
از مردم به یک مصوبه مجلس یــا یک اقدام دولت، 
اعتراض داشتند، با اســتفاده از این حق می توانند 
اعتراض شــان را در قالب یک تجمع یا راهپیمایی 
اعالم کنند، آنچنان که در قانون اساسی ما نیز وجود 
دارد، اما اینکه اصل نظام سیاسی را تخطئه کنند، در 
هیچ نظامی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و هیچ 
نظامی اصل موجودیت خود را، در معرض تشکیک 
و رفراندوم دوره ای یا موسمی قرار نمی دهد و هیچ 
قانون اساسی ای در هیچ کجای دنیا، اجازه نفی نظام 
سیاسی متبوع خود را نمی دهد، چه برسد به اینکه 
آن را به رأی بگذارد، چراکــه مانع ایجاد هرج ومرج 
داخلی و خارجی نسبت به سیستم اداره کشور است.

رفراندوم،درآیینهتاریخوتجربهحکومتها
سراب تغییر موسمی نظام سیاسی

 تاریخ شفاهی

از ســال ۱۳۶۰تاکنون، هر از چند گاهی مسئله 
رفراندوم و همه پرسی، در بخش هایی از جامعه 
ما بازارش داغ می شود و وقوع حوادث و اتفاقات 
خاص سیاسی، زمینه برای طرح این مسئله را از 
سوی افراد مختلف با اغراض متفاوت، در جامعه 
ما پیش می آورد. در زمــان اصالحات برخی از 
اصالح طلبان تندرو، برای محدودکردن اختیارات 
نهادهایی که تصور می کردند در دست جناح مقابل 
و سدی برای به قدرت رسیدن آنان است، حرف از 
رفراندوم به میان می آوردند. در ادوار دیگر هم 
برخی از مسئوالن اجرایی کشور، برای فرافکنی 
نسبت به اقدامات ضعیف خود در انجام وظیفه و 
با طرح این بهانه که اختیاراتشان کم است، سخن 
از رفراندوم می زدند! پس از ناآرامی های اخیر، باز 
برخی فرصت را برای طرح این مســئله غنیمت 
شــمرده، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی، 
تاریخی، سیاسی و اجتماعی طرح رفراندوم در 
قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، حرف از رفراندوم آن هم برای تغییر 
نظام سیاسی و قانون اساسی در ایران، با توجه به 
مقتضیات روز و مطابق با خواسته های جدید مردم 
به میان می آورند. ما در این نوشتار و به مناسبت 
سالروز همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران در آذرماه ۱۳58، در پی بررسی اجمالی این 

مسئله هستیم.

رفراندوم و اصل لزوم ثبات نظام سیاسی 
نظام سیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می آید 
و قانون اساســی نیز در تحکیم نظام سیاسی تدوین 
می شود تا در نهایت جامعه و کشــور در پرتو قانون 
اساسی و نظام سیاســی، به آرامش و استقرار دست 
یابد. به همین دلیل است که سخن از رفراندوم از آنجا 
که با روح نظام سیاسی -که همانا ثبات است- سازگار 
نیست، در حقوق اساسی همه کشورها امری مغفول 
و متروک است. به این لحاظ قوانین اساسی هر چند 
ممکن اســت تغییراتی را برای خود پذیرا باشند، اما 
این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن 
را تهدید کند. چنان که نظام های سیاسی عمر خود 
را با پیش بینی رفراندوم از پیش تعیین نمی کنند و 
هیچ گاه خود را در معــرض رفراندوم قرار نمی دهند. 
مصادیق تاریخی اي را نیز شاهد بوده ایم که در برخی 
از اوقات، بدون هیچ تغییری در یک نظام سیاســی 
و با حفظ تمامی سازوکارهای پیشــین، صرفاً برای 
برگزاری یک انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، 
کشور متالطم شده و تا مدت ها صحنه هرج ومرج و 
فضای پرتنش سیاسی می شود. برای مثال، انتخابات 
سال 1388شمسی در ایران که به دلیل ادعای تقلب 
در انتخابات، 8ماه سراسر کشور درگیر اغتشاشات و 
اعتراضات بود، یا انتخابات نوامبر 2020 ایاالت متحده 
آمریکا که با پیروزی جو بایدن و اعتراض دونالد ترامپ، 
به اغتشاشات گسترده و حتی اشغال کنگره آمریکا 
توسط معترضین منجر شد، یا انتخابات گرجستان 
که منجر به انقالب رز و انتخابات قرقیزستان که منجر 
به انقالب الله ای شد. حاال تصور کنیم که قرار است 
در سال بعد یا در 10ســال آینده یا به طور موسمی، 
هر چند سال یک بار، اصل یک نظام سیاسی با همه 
کشــمکش های داخلی، به رفراندوم گذاشــته شود 
و معلوم نیســت نظام فعلی یک کشور باقی است، یا 
همه چیز دچار تحول و تغییر بنیادی خواهد شد؟! در 

این باره نکات ذیل در خور تذکار است:
الف: در چنیــن نظامی، حکومت مکــرر باید برای 
بقا بجنگد و به جــای تصمیمات اساســی، به فکر 
صندوق های رأی برای تداوم قدرت باشد. در چنین 
وضعیتی ما شــاهد ظهور دولت های پوپولیستی و 

عوام گرا هســتیم که برای هر تصمیمی ابتدا نگران 
ریــزش رأی مردم هســتند و نه درســتی و غلطی 
تصمیماتشــان. چنین امری قطعاً اداره کشور را تباه 

می کند.
ب: در چنین نظامــی، گروه های سیاســی و مردم 
نیز برای حفــظ و بقا، مبارزه سیاســی می کنند، نه 
رقابت سازنده درون سیستمی؛ یعنی همیشه صحنه 
رقابت های سیاسی، با نهایت نزاع و تخاصم سیاسی 
دنبال می شود و چنین رویکردی به جای سازنده بودن، 
تخریبی، فرسایشی و جنگ هست و نیست خواهد 
بود. حتی وقتی با رأی مردم، نظام سیاسی حاکم کنار 
برود، نیروهای نظام قبلی که افرادی زبده و تشکیالتی 
هستند، از فردای شکســت، عملیات سیاسی خود 

را برای زمین زدن سیستم جدید آغاز خواهند کرد.
ج: در چنین نظامی، نه ملت تکلیف خودش را با نظام 
سیاســی متزلزل و نامعلوم حاکم بر کشور می داند و 
نه سایر ملت ها و دولت های جهان. تمام برنامه های 
سیاسی و اقتصادی دولت ها، با چنین نظامی که ارکان 
سیاسی آن ثابت نیست، معلق است. حتی تغییرات 
مکرر و بی ثباتی در قوانین عادی هم، آســیب های 
زیادی دارد و مثالً با یک تغییر در قوانین گمرکی، تجار 

و کارآفرینان تمام سرمایه خود را از دست می دهند!
د: در چنین نظامی، خصوصاً در کشورهای ضعیف تر، 
دخالت های خارجی فوق العــاده مخرب و خطرناک 
خواهد بود؛ چراکه با قدرت زیربنایی و وسیع اقتصادی، 
سیاسی، رسانه ای و با کمک سرویس های اطالعاتی 
قدرتمند خود، می توانند سرنوشــت سیاسی کشور 
را به دست بگیرند، یا تأثیر قابل توجهی بر آن داشته 

باشند.
ه: وقتی تا این حد، شــرایط پرتنش و حســاس بر 
مناسبات سیاسی یک کشور حاکم شود، به بهانه های 
مختلف مثل تقلب و نزدیکی آرا و استفاده از قدرت، 
خصوصاً اگر فاصله برنده و بازنده نزدیک باشد، کسی 
قانع نمی شود و کم کم صندوق های رأی کنار رفته و 

کشور مبتال به جنگ های داخلی می شود.

رفراندوم و حق تعیین سرنوشت 
در عین حال که نظام سیاســی خود را دســتخوش 
دگرگونی اساسی قرار نمی دهد اما ملت ها نیز همواره 
نظام هــای سیاســی را برمی  گزیننــد و می  آورند و 
می  برند. ولي با این وصف میان این دو ارزش یعنی حق 
حاکمیت و حق ثبات و امنیت، ممکن است نزد برخی 
تزاحم پیش  آید و این پرسش مطرح شود که وقتی 
قانون اساسی هر کشور و اصل نظام سیاسی از طریق 
رفراندوم قابل تغییر نیست، پس تعیین سرنوشت ملت 

به دست خود چه می شود؟!
در این خصوص باید گفت نســلی که به دنبال تغییر 
یک نظام سیاســی اســت، باید دارای منطقی قوی 
باشد و حقانیت خود را در برهم زدن نظام سیاسی و 
شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم زدن 
نظم موجود نیز زمانی اثبات می شــود که بطالن و 
غیرقابل قبول بــودن نظم کنونی به اثبات رســیده 
باشد و عالوه بر آن، نظام سیاسی جدید و معقول نیز 
معرفی شود. در همین راستا اقدام انقالبی ملت ایران 
در ســال13۵7، هر چند در جنبه اثباتی درخواست 
یک نظام اسالمی بود اما در بعد سلبی نفی و نقد نظام 
شاهنشاهی بود که چون در آن نقد موفق بود، توازن 
میان ثبات خواهی و دگرگونی طلبی را برهم زد و کفه 
توازن را به نفع حقانیت انقالب متحول کرد. در حقیقت 
اگر امام خمینی)ره( در مقطع پیــروزی انقالب ادعا 
کردند، که این نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته اند 
را رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام 
شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی از اساس غیرعقلی و 
غیرقابل قبول است؛  یعنی اثبات حقانیت برهم زدن 
نظم موجود مبتنی بر این بود که بطالن آن به اثبات 
برسد و البته پیش از آن، مدل نظام سیاسی قابل قبولی 
نیز ارائه دهند. لذا حضرت امام)ره( ســال ها پیش از 

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

گروههــایوابســتهازهمــانابتــدای
پیــروزیانقــاباســامی،ازهیــچ
تاشــیبــرایبــهصحنــهآوردنمــردم
علیهنظامبرآمدهازآندریغنکردهاند
اماکمتریــنتوفیقیدرجلــباعتماد
عمومــی،بــرایارائــهیــکآلترناتیــو
برایجمهوریاســامینداشــتهاند.
دههــاتلویزیــونضدانقــابازمــردم
خواستهاندکهدرراهپیماییهاشرکت
نکننــد،پــایصندوقهــایرأیحاضر
نشــدهرأیندهنــد،درشــورشهای
خیابانیعلیهنظامشرکتکنندودهها
دعوتدیگرکهمردمکمترینتوجهی
بهاینیاوهســراییهانکــرده،بیشاز
پیشوفاداریخودرابهنظاماسامی
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 بازخوانی مخالفت سیدمحمد خاتمی 
با طرح پیشنهاد رفراندوم بنی صدر در سال ۶0

 بازخوانی یک تجربه تاریخی
از سیاسی بازی با رفراندوم

رفراندوم واژه ای آشناســت که در تاریــخ انقالب، بارها به 
بهانه های مختلف از آن یادشــده اســت و از سال 13۶0 
تا کنون، بارها پیشنهاد برگزاری همه پرسی از سوی روسای 
جمهور، احزاب و اشــخاص مختلف مطرح شده است. در 
این میان »ابوالحســن بنی صدر«، نخســتین کسی است 
که در سال 13۶0، پیشنهاد برگزاری همه پرسی را مطرح 
کرد. او که به دنبال دوقطبی سازی با دیگر نهادهای قانونی 
و حذف آنها از صحنه سیاســی و افزایش قدرت خود بود، 
در پی اختالفاتــش با مجلس و به ویژه شــهید رجایی، در 
30اردیبهشت ماه ۶0، در سؤالی با این پیش فرض که کشور 
در بن بست سیاسی قرار دارد، راه بدون بحران خروج از این 
بن بست را، رأی گیری از مردم معرفی کرد. او با این تصور که 
11میلیون بدنه اجتماعی در سطح کشور دارد و هیچ قدرتی 
در کشور، همپای او نیست، چنین پیشنهادی را طرح  کرد 
و سعی داشت با پوشش »قانون اساسی«، نهادهای قانونی 
دیگر را کنار بزند. بنی صدر گفته بود: »اگر میزان رأی ملت 
است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر 
می بینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا 
خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید اســت؟... 
من خیال می کنم سالم ترین راه بدون بحران این است که 
از خود مردم خواسته شود که همه موافقت کنند، به مردم 

مراجعه کنیم و با رأی عمومی آنچه باید بشود، بشود... .«
اظهارات بنی صدر که پیش تر از ســوی رسانه های طرفدار 
او ازجمله نشریه مجاهد )ارگان رسانه  ای مجاهدین خلق( 
مطرح شده بود و بعد از آن هم از سوی رسانه های طرفدار 
او گفته می شد، بازتاب گسترده ای داشت. در همان زمان، 
یکی از چهره هایی که با پیشنهاد رفراندوم بنی صدر مخالفت 
کرد، سیدمحمد خاتمی، نماینده وقت اردکان در مجلس و 
از نیروهای چپ گرای خط امامی بود.او در مقاله ای مفصل 
که در 4 نوبت در روزهــای 13، 14، 1۶و 17خرداد ۶0در 
روزنامه کیهان و با تیتر »آرای عمومی« منتشــر شــد، در 
پاســخ به بنی صدر گفته بود: »اوالً: بن بست در جایی است 
که مالک مشــترک برای رفع اختالف و کشف حق و باطل 
وجود نداشته باشد، درحالی که قانون اساسی، این خونبهای 
گرانقدر شــهیدان اســالم که به تصویب امت و تأیید امام 
رسیده است، در دست ماست.چرا ما به خود حق می دهیم 
که تمام ملت را در خود خالصه شده ببینیم و اختالف میان 
مسئوالن رده باال را، اختالف میان مردم به حساب آوریم و 
سختگیری های غیرقانونی خود را، به صورت یک بن بست 
معرفی کنیم و برای شکســتن این بن بست موهوم، روی 
قانون اساســی پل بزنیم!؟ ثانیاً، در ورای قانون، امام امت 
هست که مشــروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون 
رهبری اسالمی اوست. رهبری که در نفسگیرترین تنگناها، 
با موضع گیری های قاطع خویــش انقالب را به پیش رانده 
است و حضور او در صحنه، حتی به نیرومندترین قدرت های 
شــیطانی روزگار که تمام تالش خویش را مصروف در بند 
نگه داشتن ایران می کردند، اجازه نداده است که برای این 
مردم و این انقالب بن بســت ایجاد کنند، چرا نتواند با اتکا 
به پشتیبانی بی دریغ این مردم، مشکالت این چنانی را که 
پاره ای آن را بن بست به حساب می آورند، از سر راه بردارد؟«
او در ادامــه کلیدواژه هایــی مثل »خواســت مــردم« و 

»اراده مــردم« و »آرای مردم« را، حربه  دشــمنان انقالب 
برای ضربه به نظام اســالمی دانســته و حــرف نهایی را 
درباره پیشــنهاد رفراندوم بنی صدر می زنــد و می گوید: 
»مردم بزرگ تر و عزیزتر از آن هستند که هر روز بخواهیم 
به صورت بازیچه به این سو و آن سوی شان بکشانیم و آنان را 
وجه المصالحه خواسته های عملی نشده خود قرار دهیم... .«

در ســال 88، برخی دوباره درخواست برگزاری رفراندوم 
را مطرح کردند.

 »سید محمد خاتمی« از کسانی بود که خواستار تحقیق و 
تفحص مجلس از انتخابات شده بود و او هم راه برون رفت 
از شــرایط موجود را، رفراندوم معرفی کرد. این سخنان 
خاتمی با واکنش های زیادی روبه رو شــد. او که در سال 
۶0به درخواســت برگــزاری رفراندوم توســط بنی صدر 
اعتراض کرده بــود، حال خود در جایــگاه بنی صدر قرار 
گرفته و همان ســخنان را تکرار می کــرد. این مخالفت 
خاتمی با طــرح رفراندوم بنی صــدر از آن لحاظ اهمیت 
دارد، که او در خــرداد ۶0درحالی هیــچ جایگاهی برای 
رفرانــدوم قائل نبود، که بعدها و پس از شکســت جریان 
متبوعش در انتخابات ریاست جمهوری 88و ادعای تقلب 
از سوی حامیان او، از طرفداران رفراندوم شد. البته قبل از 
آن نیز اصلی ترین جریان سیاسی حامی خاتمی در دولت 
اصالحات یعنی جبهه مشارکت، پس از طرح لوایح دوقلو 
)الیحه افزایــش اختیارات رئیس جمهور( از ســوی وی 
و رد آن از ســوی شورای نگهبان، به پیشــنهاد رفراندوم 
متوسل شــدند و خاتمی نیز مخالفتی با این پیشنهادها 
نداشت و اکنون نیز در پی اغتشاشات اخیر و مطالبه مجدد 
برخی مبنی بر انجام رفراندوم، سکوت پیشه کرده و صرفا 
موضع گیری فرافکنانه ای نسبت به این وقایع داشته است. 
با بررسی این نمونه تاریخی و موارد مشابه می توان گفت 
اگرچه رفراندوم ظرفیتی در قانون اساسی است، اماهربار 
به مثابه ابزار سیاسی بازی برخی جریانات و چهره ها مطرح 
شده و به همین دلیل هم تاکنون طرح پیشنهاد آن، منتج 

به نتیجه نشده است.

نگاه

۱۳۶۰.پاریس، ابوالحسن بنی صدر 
و مسعود رجوی در پی فرار از ایران

معصومه رضایی؛ تاریخ پژوه

روایت محسن پاکیاری
کتاب»روایت محسن پاکیاری« 
اثری در بخش تاریخ شــفاهی 
دفاع مقدس اســت که در آن، 
خاطرات و مشــاهدات و گاهی 
هــم شــنیده های محســن 
پاکیاری، معاون عملیات لشکر 
19فجر از زبان خودش بازخوانی 
و روایت شده اســت. او یکی از 
پایه گذاران ســپاه فارس بود و 

در چند عملیات مهم مثل محرم، بدر، رمضان و فتح المبین 
حضور داشــت. کتاب حاضر به قلم محمد قاسمی مکتوب 
شده و زهره علی عسگری کار بازنویسی و تدوین نهایی متن 
آن را انجام داده و ناشــر کتاب هم مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس است. در فصل اول کتاب، راوی از دوران کودکی ، 
سال های تحصیل و عالقه اش به ورزش کشتی می گوید و بعد 
به این می رســد که چگونه به یکی از مخالفان رژیم پهلوی 
تبدیل شــد. او در ادامه، خاطراتش از آیت اهلل دســتغیب را 
مرور می کند. همچنین از چگونگی تأســیس سپاه فارس و 
نیز ناآرامی ها و درگیری هایی که در آن استان وجود داشت 
صحبت می کند. او در همان مقطع مدتی در کردستان خدمت 
کرد و آموزش دید و بعد هم زندگی مشــترکش را آغاز کرد. 
فصل های سوم و چهارم کتاب، مرور خاطرات راوی از جنگ 
اســت؛ از شــروع جنگ تا پذیرش قطعنامه ۵98)که برای 
او خاطره تلخی بود(، از عملیات هــای موفق و پیروزی های 
ما تا ناکامی ها و تجربیات تلخ، از دشــواری ها تا زیبایی ها، 
از حضــورش در عملیات ها و مواجهه با دشــمن تا زندگی 
خانوادگی اش در آن سال ها. کتاب»روایت محسن پاکیاری« 
با مرور خاطراتی از سردار محمد نبی رودکی، همرزم محسن 

پاکیاری و بعد نگاهی به اسناد مرتبط با او به پایان می رسد.

یک محسن عزیز
کتاب»یک محســن عزیز« به 
قلم فائضــه غفارحدادی، اثری 
در قالب زندگی نامه بر اســاس 
زندگی شــهید محسن وزوایی 
است که از سوی انتشارات سوره 
مهر چاپ و منتشر شده است. 
این کتاب از کودکی و نوجوانی 
شهید شروع می شود، به نقش 

شهید وزوایی در تسخیر النه جاسوســی می پردازد و در 
فصل انتهایی کتاب هم رشادت های شهید وزوایی در دوران 
دفاع مقدس روایت می شود. در این کتاب برای نخستین بار 
نامه هایی از شهید وزوایی را می خوانیم که برای خواهری که 
در آمریکا داشته ارسال کرده است. این نامه ها ابعاد دیگری 
از شخصیت شهید وزوایی را به نمایش می گذارند. او دوست 
دارد برود آمریکا درس بخواند اما در نهایت خود را در هنگامه 
جنگ می بیند و برای این راه هــر قدمی برمی دارد. کتاب 
شرح 4سالی است که محسن وزوایی را از یک آدم معمولی 
تبدیل به یک قهرمان می کند. هنر نویسنده نزدیک کردن 
مخاطب به قهرمانی است که تاحاال او را نمی شناخته است. 
در بخشی از کتاب»یک محسن عزیز« می خوانیم: »به اصرار 
عزیز و به خاطر دل بچه ها که می خواستند یکی دو روز دیگر 
بمانند، از باجه تلفن کنار میــدان به مامان زنگ زد و چند 
روزی همان جا ماندنی شــد. وحید را جای همیشگی اش 
پیدا کرد. توی زمین آســفالت پایین مدرسه شجری و در 
حال فوتبال بازی کردن. همدیگر را بغل کردند و به دقیقه 
نکشید که محسن هم وارد بازی شد و هنوز چند باری پا به 

توپ نشده بود که متوجه اختراع جدیدشان شد.«
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