
شایعه های فضای مجازی موجب شده برخی 
زلزله زدگان، تصمیم  به کوچ چندماهه  از شهر بگیرند

والدت با سعادت موالی متقیان امیرمؤمنان علی علیه السالم  را تبریک می گوییم
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کی روش از تیم ملی رفت، اما پرسش های 
بی شماری در مورد دوران حضور او باقی ماند

با اعالم خداحافظی رسمی کارلوس کی روش از 
تیم ملی، پرونده دومین حضور او روی این نیمكت 
داغ هم بسته شد و به پایان رســید. حاال مربی 
پرتغالی در شغلی دیگر، به تعبیر خودش »سفری 
جدید« را آغاز خواهد کرد، اما در مورد سفر قبلی او 
یعنی دوران چند ماهه حضورش در تیم ملی ایران 

همچنان سؤاالت بی جواب فراوانی وجود دارد.

   چرا آمد؟
این سؤال را شخص مهدی تاج باید جواب بدهد. 
طبیعتا کی روش به عنوان یک مربی، اصال بدش 
نمی آمد مفت و مسلم به جام جهانی برود و جای 
کسی را اشغال کند که مرارت رهنمون کردن این 
تیم به قطر را به جان خریده بود. به جای کارلوس، 
احتماال هر 8میلیارد ساکن دیگر کره زمین هم 
اگر بودند چنین پیشنهاد ســخاوتمندانه ای را 
قبول می کردند! بنابراین مسئول اصلی اتفاقی 
که رخ داد و به نتیجه نرســید، شــخص رئیس 
فدراسیون فوتبال است. تاج به اندازه ای از صحت 
تصمیمش در مورد جایگزین کردن کی روش با 
دراگان اســكوچیچ مطمئن بود که حتی پیش 
از انتخابات فدراســیون هم رایزنی هایش با مرد 
پرتغالی را آغاز کرد. شایسته است امروز او پا پیش 
بگذارد و چرایی اتخاذ این تصمیم زیانبار و مخرب 

را توضیح بدهد.

   این تصمیمات چرا اتخاذ شد؟
پســت خداحافظی کی روش با تیــم ملی، در 
صفحه خودش یک کامنت جنجالی داشــت. 
محمدحســین کنعانی زادگان، مدافع االهلی 
قطر او را متهم به خیانــت کرد. کامنت کنعانی 
را دوست نداشــتید؟ این یک بحث دیگر است، 
اما یادتان باشــد چرایی بازی نكردن او و شجاع 
خلیل زاده هنوز برای کسی روشن نشده است. 
زوج هماهنگی که در تمام طول مســیر حضور 
ایران در جام جهانی همراه هــم بودند، ناگهان 
در مرحله نهایی مسابقات نیمكت نشین شدند 
تا ایران به اندازه مجموع 2جام جهانی قبلی گل 
بخورد. خب چه کســی باید به این ابهام پاسخ 
بدهد؟ چه کسی باید جواب بدهد که چرا ایران 
تنها تیمی بود که یک بازیكن کمتر از فهرست 
مجاز نفــرات به قطر بــرد؟ چرا ایــران در این 
مسابقات 4دروازه بان داشــت؟ آن چه ترکیب 
مزخرفی بود که برای تیم ملی در بازی با انگلیس 
به میدان رفت؟ کی روش که رفت؛ آیا کســی 

هست به این سؤاالت جواب بدهد؟

   چرا عذر نخواست؟
نه بعد از فاجعه شكست در برابر انگلیس، نه پس 
از باخت به آمریكا و حذف از جام جهانی و نه حتی 
در پیــام خداحافظی کی روش هیــچ خبری از 
عذرخواهی نبود. قطعا این مدل رفتاری از سوی 
مربی پرتغالی، در طول زمان شكل گرفته و کوتاه 
آمدن های بی شمار در داخل کشور او را به سمتی 
هدایت کرده که انگار می تواند همیشه از ما طلبكار 
باشد. سؤال اینجاست که چه اتفاقی باید رخ بدهد 
تا یک نفر مجاب شود یک کلمه از هواداران مغموم 
پوزش بطلبد؟ کــی روش نه تنها این کار را نكرد، 
بلكه حتی بعد از جام جهانی یک نشست خبری 
هم برای توضیح در مورد ابهامات نگذاشت و در 

متن وداعش مثل قهرمان ها سخن گفت!

   آیا بازگشت دیگری در کار است؟
بخش تكان دهنده پیــام خداحافظی کارلوس، 
جمله پایانی آن بود: »به امیــد آینده«! اینطور 
به نظر می رسد که کارلوس هنوز برای خودش 
بخت بازگشت به تیم ملی ایران را قائل است. چرا 
که نه؟ وقتی همچنان کسانی در ورزش کشور 
هستند که شكســت های او را پیروزی بخوانند 
و مثل مریدها دنبال مراد پرتغالی باشند، چرا او 
نباید تیم ملی ایران را در آب نمک بخواباند؟ تا 
این جماعت فرصت می دهند، آن فرصت طلب 

هم استفاده می کند.

 فول کردی
آقای کنعانی!

یكی از حواشی خداحافظی کارلوس کی روش 
از تیم ملی ایــران، کامنت عجیب و غریبی بود 
که محمدحســین کنعانــی زادگان در صفحه 
شــخصی این مربی گذاشــت. او پای پســت 
کی روش نوشــت: »تو به ایران خیانت کردی، 
نه به من و شــجاع خلیل زاده.« منظور کنعانی 
بازی نكردن او و دوست و هم تیمی اش شجاع در 
ترکیب اصلی ایران در جام جهانی 2022 بوده 
است. انتظار می رفت کنعانی و شجاع به عنوان 
زوجی که در قلب خط دفاعی تیم ملی توانسته 
بودند نقــش مهمی در صعود بــه جام جهانی 

ایفــا کننــد، در مرحله 
نهایی این تورنمنت هم 

به میدان بروند، اما حضــور کی روش به جای 
دراگان اسكوچیچ همه معادالت را عوض کرد.
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وزیر طرف معاون را گرفت
در واکنش به دعوای پوالدگر با دبیر و ساعی، سجادی می گوید کمک 

مجلس به فدراسیون ها بخشی از بودجه ساالنه شان است. این در حالی 
است که خود نماینده مجلس حق را به رؤسای فدراسیون ها داده  است

پنجره بسته شد، سوز رفت
در روز آخر مهلت نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ های اروپایی بازیکنان زیادی 

جابه جا شدند و معامله انتقال تعداد بیشتری به هم خورد. سردار آزمون در بایر 
لورکوزن ماندنی شد و مارسی به جای او ویتینیا را از براگا خرید
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صفحه17

روز پدر که از راه می رسد، تمام پدران چشم به راه فرزندانشان 
هستند تا کنارشــان بروند و آنها را در آغوش بگیرند و به 
جشن گل و شیرینی و بوسه ببرند اما هستند پدرانی که 
در این روز تنها سهم شان از حضور فرزندان، فقط یک 
قاب عکس و یک دنیا خاطره و دلتنگی اســت. مثل 
پدر شهید »فریدالدین معصومی« از شهدای حادثه 
تروریستی حرم شاهچراغ)ع( که سال گذشته هرگز 

گمان نداشت که ...

گفت وگو با پدر شهید فریدالدین معصومی
مهم ترین اصل تربیتی را    لقمه حالل می دانم 
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دومین مسابقه رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی قرار است 
از 4تا 7اسفندماه به میزبانی کشور مصر در شهر اسکندریه 
برگزار شود. پیش از این قرار بود این مسابقات در شهر قاهره 
برگزار شود که روز گذشــته اتحادیه جهانی خبر از تغییر 
شهر میزبان داد. حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی قصد دارد 
مدال آوران کشتی فرنگی در مســابقات جهانی 2022را در 
مصر محک بزند و به نوعی آنها از دومین تورنمنت رنکینگ دار 

اتحادیه وارد چرخه انتخابی تیم ملی خواهند شد...

چند روایت دست اول علی، فرزند مرحوم منصور پورحیدری
نجیب بود  و عاشق خانواده

محمدرضا گرایی هفته اول اسفند در مصر  روی تشک می رود
بازگشت ققنوس

11

پیش از آنکه در قامت سفیر بولیوی ظاهر شود، جامعه شناس بوده و 
با دانش عمیقی از فرهنگ، مذهب و آداب و رسوم اقوام کشورمان 
به ایران آمده است. »رومینا گوادالوپه پرز راموس« که جزو معدود 
بانوان دیپلمات حاضر در ایران و ازجمله فعال ترین آنهاست، در 
مدت اقامتش در تهران، به چندین استان و شهر کشورمان ازجمله 
خوزستان، کرمان، یزد، بوشهر، کیش، تبریز، اراک و اصفهان سفر 
کرده و در دیدار با مقامات استانی خواستار خواهرخواندگی این 

شهرها با برخی شهرهای کشورش بوده است...

روایت رومینا گوادالوپه پرز، سفیر بولیوی از سکونت در تهران
ایران را بدون اخبار جعلی  باید شناخت

برخــی از بــزرگان 
فوتبال را با عنوان های 
اغراق آمیز می شناسند، 
اما منصور پورحیدری 
بدون هیاهــو، به طور 
عمر  شگفت انگیزی 
و زندگــی اش را وقف 

استقالل کرد...
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فیلم گفته های آقای مرادنیا ، پدر خانواده  8نفره را  با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

حرف های مادر چهارقلوها

سهم شایعه مجازی
 در تخلیه خوی

ماجرای پدری که بعد از 
2دختر صاحب چهارقلو شد

 خانواده این کارگر شهرداري  در
خانه ای کوچک تر  از 40متر مستأجر است

پرونده روزپدر

تصاویر هوایی از مناطق زلزلــه زده خوی را   و آخرین 
وضعیت امدادرســانی به این منطقه را با اســکن این 

کیو آرکد  ببینید.

خبرسازی وارونه  از  مصوبه 
خروج زنان از کشور

آمدن افخمی از  
خوش شانسی ما بود

 یک روز ولنتاین 
و یک روز عقد آریایی

برداشت غلط صورت گرفته از مصوبه 
کمیسیون قضایي مجلس، تکذیب شد

 گفت وگو با کارگردان فیلم »استاد« 
و پرونده مفصل روز اول جشنواره

این نوع از عقد، کی مد شده، چه 
وضعیتی دارد و چرا معتبر نیست؟
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صفحه 16

 مسابقه برهنگی
 با نام »دختر شایسته«

در دوره پهلوی تالش می شد تا زن ایرانی مدلی از 
زن غربی باشد

مالک های انتخاب دختر شایسته چه  بود؟
مجله زن روز چه  محتوایی منتشر می کرد؟

چهره واقعی فرح پهلوی به روایت نزدیکان

پیگیری ماجرای شایعات مجازی  از پلیس فتا

پرونده انقالب

40
اردوگاه

اسکان اضطراری دایرشد.

22200
چادر 

توزیع شده است.

76800
زلزله زده

اسکان داده شده اند.

نگاه
 فضه سادات حسینی؛  مجری و کارشناس حوزه زنان و رسانه

در چند روز اخیر برخی دوستان رسانه ای و کنشگران 
حوزه زنان، به نقد و بررســی کنگره نــان تأثیرگذار 
پرداختند. برخی فعاالن جبهه انقالب معتقد بودند برگزاری کنگره با ضعف های 
اجرایی همراه بود و در بعد رسانه ای هم مهندســی پیام و برنامه انتشار درستی 

نداشت.
  جریانات غیرهمسو نیز بیشتر به مسائل حاشــیه ای پرداختند و به نوعی سعی 
داشتند با عملیات روانی سنگین و کوچک جلوه دادن اهداف و برنامه های کنگره، 
این چنین القا کنند که دعوت از بانوان کشــورهای مختلف در شرایط اقتصادی 
فعلی، هزینه های هنگفت بر دوش دولت گذاشــته و صرف یک مانور نمایشی، 

دستاورد دیگری نداشته است.
 البته تکلیف دشمنان نظام اسالمی در سیاه نمایی علیه انقالب و دستاورد نهادهای 
مختلف روشن است؛ به خصوص اینکه بدانیم اصلی ترین مولفه جنگ شناختی در 
اغتشاشات اخیر بر محور هویت زن ایرانی و دعوت به آزادی و سبک زندگی غربی 
ذیل شعار »زن، زندگی و آزادی« صورت بندی شد. طبیعی است که جریان غربی 
با رویدادی بین المللی که به فاصله چند هفته پس از فروکش کردن اغتشاشات 
و نیز حذف جمهوری اســالمی ایران از کمیسیون مقام زن، به دنبال ارائه هویت 
مستقل از بانوی ایرانی و حتی زنان دیگر کشورها باشد و داعیه رقابت با سازمان ها 

و نهادهای غربی در حوزه زنان را داشته باشد.
 جریان غربگرای داخل کشــور نیز به دلیل وابســتگی گفتمانی و تقلید کور در 
حوزه های سبک زندگی، چاره ای جز تخریب و حمله به چنین رویدادی ندارد؛ 
اجالســی که ذیل گفتمان زن انقالب اســالمی و الگوی بانوی مسلمان ایرانی 

برگزار شد.
 ضمن اینکه تاکنون این جریان تالش داشــته خود، محور رویدادهای بزرگ در 
حوزه زنان باشــد و در نتیجه، این اقدام جریان انقالبی در برگزاری یک کنگره 
بزرگ جهانی که »بانوان تأثیرگذار« زیادی از حدود 100کشــور در آن شرکت 
داشتند، برای جریان رقیب، گران تمام شــد؛ به همین خاطر جریان غیرانقالبی 
در این چند روز، همگام با کاربران مخالف جمهوری اســالمی مجموعا 25هزار 
توییت و ریتوییت تولید و منتشر کردند تا اهداف و دستاوردهای کنگره را مورد 

خدشه قرار دهند.
 همانطور که بیان شد برخی از رسانه های جریان انقالبی نیز انتقاداتی را به بخش 
اجرایی و پوشش رســانه ای کنگره مطرح کردند که به زعم بنده بخشی از آنها 
کامال درست است. در این میان آنچه مهم است اینکه کنشگران فکری و رسانه ای 
جبهه خودی، مراقب باشند سویه نقدها به سمت سیاه نمایی یا تحقیرـ  که راهبرد 
جریان ضدانقالبی و غیرانقالبی استـ  حرکت نکند. مسلما هرگونه نقد و بررسی 
و ارائه پیشنهاد برای اصالح و تکمیل اهداف، برنامه ها، آثار و دستاوردهای کنگره، 
امری الزم و بایسته است؛ اما زمانی کارگشا خواهد بود که در چارچوب نگاه کالن 

و فرایندی به حرکت انقالب اسالمی و در افق مواجهه تمدنی مطرح شود.
 بنابر گفته برگزارکنندگان، کنگره را باید یک رویداد بین المللی تلقی کرد که سعی 
دارد الگوی جدیدی در مقابل ســبک زندگی زن غربی به جهانیان معرفی کند. 
اصلی ترین دستاورد این حرکت، طراحی برنامه ها و تشکل های جهانی همچون 
اتحادیه و صندوق بین المللی حمایت از زنان تأثیرگذار و ارائه خدماتی چون رصد، 
دیده بانی، آموزش، تفریح و توانمندســازی بانوان است که در رقابت با نهادهای 

بین المللی حقوق زنان محاسبه می شود.
 نگاه از این دریچه است که می تواند ما را از ضعف ها و نقص های معمول در اجرای 
چنین رویدادهای سنگین و گسترده ای عبور دهد و به ارائه نقد ها و پیشنهادهایی 

در مقیاس تمدنی رهنمون سازد.

2تعبیر ساده از حضرت امام در 12 بهمن ماه 57 ثبت 
شده است که زیربنای همه انقالب اسالمی است. 

یکم. حماسی ترین جمله امام در 12 بهمن ماه این 
بود:»من به پشتوانه این ملت بر دهن این دولت می زنم...« در نگاه اول، مخاطب 
امام دولت بختیار است. اما ماجرا فراتر از یک دولت بود. این جمله امام زیربنای 
اندیشه ای او را شکل می داد. توجه کنید: »من به پشتیبانی این ملت...« یعنی 
چون خواست مردم است، چون اراده جمعی یک ملت در پس زدن استبداد است. 
مردم در صحنه باشند یداهلل شکل می گیرد. یداهلل ظهور و بروز قدرت حق است. 
این قدرت یارای مقابله با شــرق و غرب عالم را دارد. از همین جهت آن جمله 
تاریخی استمرار داشت؛ انقالب بر دهان این دولت و دولت ها و شرق و غرب عالم 

زد و می زند؛ آن هم به پشتوانه مردم.
دوم. روز 12 بهمن ماه وقتی هواپیمای حامل امام خمینی وارد آسمان ایران شد. 

از ایشان پرسیدند: »چه احساسی دارید؟« و امام پاسخ داد: »هیچ«.
انقالب 57 را باید با همین هیچ شــناخت. روزی که نه تنها امام و بلکه یک امت 
چنان اوج گرفت که صف بندی اصیل و دوقطبــی حقیقی عالم رابه »هیچ« و 
»همه« شناخت. یک ســو فقر مطلق که جمله عالم است و سوی دیگر غنای 

مطلق که اسم اعظم اهلل جل جالله است.
فرمود هیچ؛ چون خود را نمی دید ، چون هرچه هست »او«ست و »او«ست که 

همه است.
ریشه »هیچ« را باید در مبانی عرفانی امام جست و چه خوش نشسته است در 

دیوان شعرشان: 
  نیستم نیست، که هستی همه در نیستی است  

  هیچم و هیچ، که َدر هیچ نظر فرمایی
و اما جمع این دو؛ 

»هیچ« نسبت امام و مردم و این عالم در برابر حضرت حق است و پایه اسالمیت 
این انقالب را شکل داد. 

»به پشتیبانی این مردم« نیز نســبت این انقالب با مردم است و جمهوریت را 
تحقق بخشید. 

ما همه »هیچیم« مقابل حق، که اگر به سمت »او« همه با هم حرکت کنیم، 
ید اهلل می شویم و باالترین قدرت در عالم و شکست ناپذیر. 

کوتاه سخن می گفت و سهل و بی پیرایه و عامیانه؛ اما حرف حرفش مشحون از 
حکیمانه های عرفانی و حقایق فلسفی و آرای فقهی بود که چون بر جانش این 

حقایق نشسته بود، ساده و گویا همواره بر زبانش روان می شد. 
این نیز پی نوشت و رد شوم: 

 بزرگ ترین نقص این چهل و اندی سال این بود که اندیشــه امام را نتوانستیم 
معرفی کنیم؛ بلکه عمق آن را بفهمیم.

 کنگره زنان تأثیرگذار 
در سطح مواجهه تمدنی

 2 جمله ساده امام 
و همه انقالب

داده نما
گرافیک: علی رستگار

جزئيات و شرايط خريد 
و فروش متری مسكن 
توسط شهرداری تهران 

چرا فروش متری مسكن در پايتخت الزم است

جزئيات اجرای فروش متری مسكن

نکته مهم
بيشترين مسکن  اضافه  تهران در مناطق 1 و 2 وجود دارد و 

مسکن در آنجا مصرفی نیست بلکه حالت سرمایه گذاری دارد 
اما اين طرح به دنبال مسکن برای مصرف کننده خواهد بود.

واگذاری؛ ظرف مدت 
3 سال

قیمت گذاری ؛ با نظر 
کارشناسان رسمی 

 بارگذاری ريزترين مشخصات 
)حتی مشخصات شیرآالت( در سایت 

 اطالعات مربوط به روند پیشرفت پروژه به صورت هفتگی 
در دسترس خريدار قرار می گيرد.

متقاضيان تا اتمام پروژه 
فرصت خريد دارند.

تهران 
1.000.000
مسكن كم 

دارد

افزايش 
 بی ضابطه 
اجاره بها 

 رشد قيمت 
 مسكن 
 بيشتر 

از دالر و سکه  

 حاشيه نشينی 
به دليل افزايش 

 بی حساب
اجاره بها

دیدهشوید در متـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
1پذیرش آگهیتبلیغات درون واگن ها 8 1 9

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل
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واقعیت ماجرا درباره شایعات مصوبه خروج زنان از کشور

خبرسازی وارونه از مصوبه خروج زنان از کشور 

صحن و ســرای مجلس این هفته را با تکذیب و 
اصالحیه نــادر طرح ها و امضاهای حاشیه ســاز 
برخــی نمایندگان پــای موضوعاتــی همچون 
»الزام اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور« یا 
»مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات 
رسمی« پشت سر گذاشت. دامنه انعکاس برخی 
از این طرح ها منجر به مناقشــات گســترده در 
شــبکه های اجتماعی و نقد یکسره مجلس شد 
و درنهایت پای روابط عمومــی مجلس و هیأت 
رئیســه مجلس در اصالح و تکذیبیه این اخبار 

را وسط کشید .
جنجال اذن شــوهر برای خروج زن از کشور در 
چارچوب بررسی الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خشونت« راه افتاد؛ الیحه 
هنوز به صحن مجلس نرســیده، مجادله برانگیز 
شد. براســاس متن مصوبه کمیسیون اجتماعی 
که مورد بررســی کمیســیون حقوقی و قضایی 
قرار گرفته ، آمده اســت: »زنانی که برای خروج 
از کشــور نیاز به اذن همســر دارند، درصورت 
خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند 
ضمن تقدیم دادخواســت، مدارک و مستندات 

خود مبنی  بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه 
خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت 
به موضوع رســیدگی کرده و درصــورت احراز 
ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، 
اذن خروج از کشــور با ذکر مدت و دفعات سفر 
خواهد داد.« تبصره همین ماده از طرح تصریح 
دارد: »مصادیق موارد ضروری، از ســوی وزارت 
دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده 
ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف 3ماه 
از زمان الزم االجراشدن قانون، تدوین می شود و 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.«

برداشت اشتباه و توضیح مجلس
برخی تلقی های اشتباه رسانه ای در تشریح مفاد 
طرح اعالم کردند که براساس مصوبه مجلس همه 
زنان برای خروج از کشــور باید از »سرپرست« 
خود کســب اجازه کنند. روابط عمومی مجلس 
در اطالعیه ای با تکذیب چنین برداشــت هایی، 
توضیــح داد: »اوال؛ اساســا زنان مجــرد باالی 
۱۸سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه 
کمیســیون هم به هیچ وجه متعــرض این مورد 
نشده اســت. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، 
درخصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای 
اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه الزم در 
این خصوص هســتند، ســعی در تسهیل قانون 

گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دالیل 
غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.«

خبر مورد اشــاره روابط عمومی مجلس، بازتاب 
رسانه ای گفت وگوی کاظم دلخوش، سخنگوی 
کمیســیون قضایی مجلس با خبرگزاری فارس 
بود که اعالم کرده بود: »اعضای کمیســیون در 
جلسه روز  سه شنبه  خود خروج بانوان از کشور را 
در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز 
در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با 
حکم دادگاه انجام می شود.« فارس در ادامه همین 
گزارش آورده بود: تا پیش از این مصوبه صرفا برای 
خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر الزم بود و 
دختران مجرد باالی ۱۸ســال و زنان مطلقه و... 

نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.

مقابله با سوءرفتار علیه زنان
دلخوش در گفت وگوهای بعدی رســانه ای خود 
بر اظهارات قبلی اش اصالحیــه زد و اعالم کرد: 
»اینکه در برخی از رسانه ها گفته شده همه زنان 
برای خروج از کشــور باید از »سرپرست« خود 
کسب اجازه کنند، درســت نیست و کمیسیون 
حقوقی و قضایی چنین مصوبه ای نداشته و آنچه 
در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.«

فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس 
هم در همین رابطه به ایسنا گفت: »آنچه منتشر 

شــد ۱۸0درجه با واقعیت مصوبه کمیســیون 
اجتماعــی تفــاوت دارد و این مصوبــه که در 
حقیقت یکــی از مواد الیحه مهم »پیشــگیری 
از آســیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در 
برابر سوء رفتار« اســت، به دنبال تسهیل خروج 
زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان 
ایرانی است. او تصریح داشــت: این اتفاق نتیجه 
برداشت غلط از متن مصوبه کمیسیون است؛ در 
الیحه »پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای 
امنیت آنان در برابر سوءرفتار« یکی از مشکالت 
همیشگی برخی زنان ازجمله زنان عزیز ورزشکار، 
پژوهشگر و نخبه و... مورد توجه مجلس شورای 
اســالمی قرار گرفت و برای اولین بار مصوب شد؛ 
چنانچه زنی که برای خروج از کشور نیاز به اذن 
همســر دارد، با دالیل غیرموجه ایــن اجازه را از 
همسر خود دریافت نکند، می تواند طی فرایندی 
قانونی در دادگاه مسئله را پیگیری کند و پرونده 
خارج از نوبت مورد بررســی قــرار می گیرد. در 
سال های گذشته موضوع ممنوع الخروجی برخی 
از بانوان ورزشــکار به دلیل اختالفات خانوادگی 
با همسرانشان رسانه ای شــد به طوری که آنان 
نتوانستند در میادین ورزشی بین المللی حضور 
یابند؛ همین امر موجب شــد تا در الیحه »حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت«، یک 

ماده به این موضوع اختصاص یابد.

متهم خیالی جدید 
بعد از رسوایی رســانه های ضد انقالب در پرونده 
جعلی »حسن فیروزی«، این بار سوژه ای قدیمی 
مجددا مطرح شده اســت که براســاس آن، یک 
زن اهل بوکان به نام »شــهال عبــدی« به اعدام 
محکوم شده اســت؛ پرده ای دیگــر از گاف های 
زنجیــره ای امپراتــوری دروغ کــه در ماه های 
اخیر وارد فــاز تــازه ای شده اســت. به گزارش 
همشهری، رســانه های ضدانقالب در روزهای 
اخیر ادعــا کردند زنی به نام شــهال عبدی، اهل 
بوکان بوده و در جریان اغتشاشات آبان ماه۱40۱ 
 در ارومیه بازداشــت شــده، به اعــدام محکوم 

شده است. 
فضاســازی های دروغین با کلیدواژه »نخستین 
زن محکوم به اعدام« درحالی است که بررسی ها 
از خیالی بودن این ســوژه، مانند موارد گذشته 
مورد ادعای جریان هــای معاند در ماه های اخیر 
حکایت دارد. براســاس گزارش مرکز رسانه قوه 
قضاییه، فردی به ایــن نام نه تنهــا حکم اعدام 
 دریافــت نکرده، بلکــه بازداشــت و زندانی هم 

نشده است. 
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ابراهیم فاتحیگزارش
روزنامه نگار

نقل قول خبر

 خبر

 برانداز هم براندازهای پهلوی!

 خوی تنها نیست

 

برانداز پهلوی با برانداز جمهوری اسالمی 
فرق زیادی دارد. مثالً سید علی خامنه ای 
از لیدرهای برانداز پهلوی، در اوج مبارزه 
علیه حکومت بود، اما سیل ایرانشهر یا 
زلزله طبس که آمد، به آب و گل و آوار زد 
برای کمک به مــردم؛ برانــداز جمهوری 
اسالمی اما فقط غر می زند و جز زحمت 

برای مردم ندارد.

@asoupar
کبری آسوپار

 

به همراه چند پزشــک دیگــر تمام خرج 
سفر عید امسال به عالوه کل اسکناس 
ارزی که برای مســافرت خارج از کشــور 
جمع کرده بودیــم برای مــردم زلزله زده 

خوی فرستادیم.

@rezahastam_dr
دکتررضا

 

اونایــی کــه شــعار "نــه غــزه نــه لبنــان" 
می دادنــد االن تصاویــر دختــر بچــه  
سوری رو به اسم دختر زلزله زده  #خوی 
و یــه عــده دیگر هــم عکــس یــه کودک 
افغانستانی رو به اسم زلزله زدگان خوی 

منتشر می کنند!
انــگار بیســوادی و جهــل و ســیاه نمایی 

پیوند خورده با سلبریتی جماعت!

@aletaha69
محمد گودرزی زاده 

 
بدون اینترنت

بدون ارتش سایبری 
بدون هزاران دالر پول برای شبکه های 
تلوزیونی با چهار تا اعالمیه توســط این 

آقا براندازی شد ......

@omidhastamm
امـیـَدم 500بازرسی آژانس از ایران طی 3سال

ســازمان  رئیــس  اســالمی،  محمــد 
انرژی اتمــی: ســفر مدیــرکل آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی به ایران به تدوین 
و محتوا نیاز دارد و بایــد اهداف و برنامه 
این سفر مشخص باشد. بین سال های 
۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۲، حــدود ۲هــزار بازرســی 
ازسوی آژانس انجام شــده که 5۰۰مورد 
آن، یعنــی یک چهــارم همه بازرســی ها، 

مربوط به ایران بوده است./ایسنا

ُحسن مردمی بودن انقالب اسالمی 
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس: 
ُحسن مردمی بودن انقالب اسالمی این 
است كه مردم می بینند، انتقاد می کنند 
و اگر الزم شد، اعتراض می کنند. مردم از 
ما مطالبه دارند که همه اهداف انقالب را 
متوازن پیش ببریم، یعنی به همان میزان 
که به حوزه ظلم و استکبارستیزی توجه 
داریم، به اقتصاد و فرهنــگ جامعه نیز 

توجه کنیم./ خانه ملت

هاشم نامور، مدیرعامل شرکت 
پاالیــش نفت بندرعبــاس: به 
همت متخصصــان و کارشناســان 
شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس، 
اجرای پروژه ارتقای تولید کک نفتی 
به زودی در این شــرکت بــه پایان 
خواهد رســید. اجرای چنین روشی 
در صنعت پاالیشگاهی کشور نیازمند 
طراحی های پیچیــده و خاص و نیز 
بهره گیری از دانش روز و فناوری های بسیار حساسی است که اکنون در 
اختیار 6کشور جهان قرار دارد. ایران با بومی سازی این فناوری توانست 

خود را به عنوان هفتمین کشور دارای این دانش در جهان معرفی کند. 
خوشبختانه برای نخســتین بار موفق شــدیم تمام مراحل از مطالعات 
امکان ســنجی تا مطالعات مفهومی و طراحی بنیادین و تفصیلی را خود 
و با استفاده از دانش بومی به دســت پیمانکاران، مشاوران و مهندسان 
داخلی اجرا و پیگیری کنیم؛ موضوعی که ســبب تقویت روحیه اعتماد 
به نفس و خودباوری کارشناسان داخلی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
کشور شده است. با اجرای این طرح، شرکت های تولید آلومینیوم کشور 
که باید مدت ها منتظر می ماندند تا درصورت دور زدن تحریم ها بتوانند 
کک اســفنجی مورد نیاز خود را برای تولید آلومینیــوم با قیمت های 
گزاف به کشور وارد کنند از این روند معاف شــده و با کمترین هزینه و 
باالترین سرعت، نیاز خود را برای تولید محصول در داخل کشور تامین 
می کنند. هم اکنون پروژه ارتقای کیفیت نفت کوره در این شرکت در حال 
اجراست.  با اجرای کامل این طرح می توانیم عالوه بر تامین 300هزارتن 
کک اسفنجی مورد نیاز کشور که اکنون به شکل کامل از خارج کشور وارد 
می شود، ۱00هزار تن محصول مازاد را نیز به کشورهای هدف صادراتی 
خود عرضه کنیم. معتقدم با اجرای این پروژه عالوه بر تولید کک اسفنجی 
قادر به تولیــد روغن صنعتی گروه هــای یک، 2 و 3 خواهیم شــد که تا 
پیش از این نیازمند واردات آن بودیم، اما بــا اجرای این طرح پیش بینی 
می کنیم ســاالنه 500هزار تن از این روغن در پاالیشگاه نفت بندرعباس 
تولید و نیاز کشور به این محصول نیز به شکل کامل تامین شود. براساس 
ارزیابی انجام شده، با بهره برداری از این پروژه ها ساالنه دست کم از خروج 
یک میلیاردو300میلیون دالر ارز از کشــور جلوگیری خواهد شد. انتظار 
می رود با اجرای این طرح در 42 ماه آینده دســت کم هزار نفر به شــکل 
مســتقیم و بعد از پایان اجرای طرح برای 3هزار نفر به شکل دائم فرصت 

شغلی جدید ایجاد شود.

وحید خدامی / مدیرعامل گروه رناپ: 
شیوع گســترده ویروس کرونا در جهان و 
به تبع آن نیاز به اســتفاده از واکسن برای 
مقابله با این بیماری در ســال  99به یکی 
از چالش های بزرگ دولت ها تبدیل شــد. 
انحصار در تولید واکســن از ســوی برخی 
شرکت ها منجر به رقابت های ناسالم برای 
خرید آن شــد؛ به گونه ای که بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته و ثروتمند با خرید 

کالن واکسن مانع از دسترســی مردم در دیگر کشورها به این محصول شدند. 
پیش از شیوع کرونا، از 5سال قبل مطالعات دامنه داری برای احصای نیازهای 
دارویی کشور و نیز توجه به تکنولوژی تولید دارو در ایران با استفاده از فناوری 
MRNA انجام دادیم و این فناوری را برای نخستین بار در کشور بومی کردیم. 
به دلیل نبود تجربه قبلی در این فناوری و نیز برخی محدودیت ها برای واردات 
مواداولیه و تجهیزات موردنیاز، تمام مواد، تجهیزات و نیز فرموالســیون تولید 
محصول را با کمک متخصصان تحصیلکرده در دانشگاه های تراز اول دنیا که به 
ایران بازگشتند، بومی سازی کردیم. با شیوع کووید، به این نتیجه رسیدیم که 
ویروس سویه های جدیدی پیدا می کند و به این دلیل، به دنبال ساخت واکسن 
کووید بر پایه فناوری MRNA رفتیم. می دانســتیم شرکت های تولید کننده 
واکســن در حال حرکت به سمت ساخت واکســن برپایه این فناوری هستند 
و واکسن های فعلی با جهش های بعدی بی اثر می شــوند. این شرکت ها قطعا 
واکسن های خود را به راحتی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی دادند و برای 
فروش آن نیز مبالغ کالنی را مطالبه می کردند؛ از این رو، برای تامین نیازی که در 
آینده به وجود می آمد، توجه خود را بر تولید واکسن بر پایه این فناوری متمرکز 
 MRNA کردیم تا نیاز کشور به این محصول را در زمان خود پاسخ دهیم. فناوری
فناوری اســت که می توان از آن برای تولید دارو با حداقل زمان استفاده کرد و 
برای انجام این کار نیاز به سرمایه گذاری سنگین نیست. با توسعه این فناوری 
اکنون عالوه بر واکسن کووید، در حوزه تولید واکسن سرطان، ایدز و آنفلوآنزا در 
حال تحقیق و توسعه هستیم. امیدواریم با به نتیجه رسیدن تحقیقات در این حوزه 
بتوانیم نیازهای کشــور را به این داروها برطرف کنیم و حتی صادرات نیز داشته 
باشیم. آمارها نشان می دهد بازار واکسن های فایزر و مدرنا در سال گذشته میالدی 
50میلیارد دالر چرخش مالی داشته است. پیش بینی می شود سهم واکسن سازی  
در جهان تا سال2035 دست کم به 20درصد کل تولید محصوالت دارویی بالغ 
شود؛ بازاری که ایران باید با حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوران این حوزه به 
آن ورود کند و سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهد؛ سهمی که با فعال کردن 

ظرفیت های گسترده خالی در این صنعت می توان آن را به آسانی به دست آورد.

 پایان خام فروشی 
یک محصول استراتژیک

 بومی سازی تولید واکسن 
MRNA به روش

تخلف 13میلیون تنی صحت ندارد 
جواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی: 
ادعــای تشــکل دیده بــان شــفافیت و 
عدالت به مسئولیت آقای احمد توکلی 
درخصوص ثبت واردات 13میلیون تنی 
اقالم اساسی غذایی بدون طی تشریفات 
قانونی اصال صحت ندارد؛ اطالعات الزم 
هم به آن مؤسسه داده شد که می توانند 
نظر خودشان را اصالح کنند. / همشهری

در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است، صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش بنیان در 
دیدار با رهبر معظم انقالب اسالمی به بیان بخشی از دستاوردها و برنامه های خود پرداخته و با اشاره به موفقیت ها و کامیابی هایی که در مسیر پیشرفت کشور به دست آورده اند، از 
چگونگی تحقق شعار این سال سخن گفتند. به این بهانه با برخی شرکت کنندگان در این مراسم و سخنرانان درباره دستاوردها و اقداماتی که انجام داده اند به گفت وگو نشسته ایم.

قهرمانان تولید 
اعتماد به نیروهای متخصص داخلی و تحقق شعار »ما می توانیم« ایران را به باشگاه کشورهای برتر برخی حوزه ها وارد کرده است 

حمید حمدانی / مدیر عامل گروه صنعتی 
پاک چوب:   صنعت mdf  در  بازار با اســتقبال 
باالیی رو به رو است. به گونه ای که اکنون ۸درصد 
از سهم اشتغال پایدار کشور را فعاالن این حوزه 
به خود اختصاص داده اند.گردش مالی این صنعت 
ساالنه بالغ بر  ۸میلیارد دالر است که این مسئله 
سبب شــده بتوان آن را از صنایع مهم و پربازده 
کشور به شمار آورد. با وجود این، به دلیل ضعف 
در تامین مواداولیه برای تولید محصول، نیازمند 
واردات محض مواداولیه mdf بودیم؛ موضوعی که ســبب شده بود ورود کاالی سفارش 
داده شــده با تأخیر همراه شود یا ســلیقه خریدار برای انتخاب محصول به دلیل برخی 
محدودیت های حق انتخاب مشتری محدود می شد؛ ضمن اینکه هزینه گزافی نیز برای 
واردات آن صورت می گرفت و ارز زیادی برای واردات آن نیاز بود. برای رفع این نیاز، موضوع 
تامین مواد اولیه مورد نیاز در دســتور کار قرار گرفت و با کاشت 7.2میلیون قطعه نهال 
اکالیپتوس به عنوان ماده اولیه مورد نیاز برای ساخت mdf در جنوب کشور، زیرساخت 
الزم برای تولید mdf در نتیجه قطع وابستگی کشور به خارج در تهیه این محصول، فراهم 
شد. آخرین آمارها نشــان می دهد نیاز کنونی کشــور به mdf خام، ساالنه یک میلیون 
مترمکعب اســت که اکنون موفق شــده ایم با ایجاد و راه اندازی 3مجتمع، نیاز کشور را 
به واردات این محصول تا 50درصد معــادل ۱50میلیون دالر کاهش دهیم.پیش بینی 
می شود با بهره برداری از سایر خطوط تولیدی در سال۱403 بتوانیم کشور را در تامین این 
محصول کامال خودکفا کنیم و از خروج ساالنه 300میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری 
کنیم. به دلیل کیفیت باالی تولید محصول ایرانی در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی، 
موفق به ایجاد بازارهای جدیدی برای صادرات محصول به دیگر کشورها شده ایم. در یک 
سال گذشته با صادرات ۱۱میلیون دالر محصول به کشورهای آسیایی برای کشور ارزآوری 
کردیم و توانستیم در این بخش خود را به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نیز به جهان 
معرفی کنیم. با بهره برداری از خطوط تولیدی این محصــول اکنون برای ۱400نفر به 
شکل مستقیم و برای 50هزار نفر نیز به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

محمدرضا آقایا / مدیرعامل با ســالم : رونق 
دادن به کســب وکارهای خانگی بــا معرفی آنان 
ازسوی کسانی که در شرکت های بزرگ تر فعالیت 
می کنند، در برخی جوامع  در دستور کار قرار دارد؛ 
اقدامی که به ایجاد شــرکت های خرد و کوچک 
با هدف ایجاد اشــتغال مولد منجر شده است و از 
این رو به ســرمایه گذاری برای تولید محصول در 
مقیاس های محلی کمک شایانی کرده است. این 
نوع از فعالیت، موضوعی است که در ایران قدمت و 
سابقه طوالنی ندارد. بسیاری از شرکت ها و فعاالن این عرصه به دلیل نداشتن توانایی 
الزم بــرای تبلیغات حتی با وجود خدمات خوب و اســتانداردی کــه ارائه می کنند، 
نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. با نگاه به این موضوع، از سال95 فعالیت خود را 
آغاز و تالش کردیم با ایجاد بستری در فضای مجازی کسب وکارهای کوچک، متوسط 
و خرد را که حجم باالیی از اقتصاد جوامع محلی را شامل می شوند مورد حمایت خود 
قرار دهیم. بسیاری از مصرف کنندگان از اینکه همواره یک محصول با یک نشان تجاری 
خاص را مصرف کنند، خسته  شــده و دنبال تجربه مصرف کاالهای جدید هستند. با 
این نگاه برنامه های خود را توسعه دادیم و اکنون با گذشت 7سال از فعالیت مان موفق 
شده ایم با ایجاد 4هزار غرفه زمینه را برای 65هزار محصول در فضای مجازی و ارتباط 
میان خریدار و فروشــنده را با یکدیگر برقرار کنیم تا کسب وکارهای خردی که هرگز 
فرصت معرفی خود را در شبکه های اجتماعی وسیع نداشتند بتوانند به شکل مستقیم 
خود را معرفی و محصوالتشان را به فروش برسانند. به عنوان نخستین شرکت فعال در 
این حوزه تاکنون توانســته ایم خدمات خود را حتی به دورترین روستاها و شهرهای 
کشــور برســانیم؛ به گونه  ای که اکنون صاحبان کســب وکارهای بومی و محلی در 
400نقطه کشور در این شبکه عضویت دارند و کاال و محصوالت خود را به بازار عرضه 
کرده و از این طریق درآمد کسب می کنند. این حجم از کار در حالی است که طراحان 
این شبکه برای مدیریت آن موفق شده اند براي 35نفر به شکل مستقیم فرصت شغلی 

ایجاد کنند.        

 واردکننده ای 
که صادر کننده شد

 هویت بخشی به کسب  وکارها
با کمک فضای مجازی 
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شهرداری تهران 17هزار میلیارد تومان از نهادهای 
مختلف طلب دارد. با چنین رقمــی می توان تعداد 
قابل توجهی واگن مترو یا اتوبوس یا تاکســی برای 
مردم تهران خرید و بخــش حمل ونقل عمومی را 

کامال نونوار کرد.
شــهرها متکی به درآمدهای عمومی هستند. این 
درآمدها بیشــتر از محل پرداخت های شهروندان 
تامین می شــود، اما گاهی مصوبات مجلس برای 

کمک دولت موجب می شــود تــا ردیف درآمدی 
دیگری نیز ایجاد شــود که بــا بودجه های دولتی 
به ویژه در زیرساخت های توسعه شهری پیشرفتی 
حاصل شود. طی دهه های اخیر ارقام متعددی در 
قوانین متعدد برای کمک دولت به شهرداری تهران 
تصویب شده که باعث انباشت بدهی های قطعی و 
غیرقطعی دولت به شــهرداری تهران شده است. 
در این بخش، شــهرداری تهران هم اکنون ۴هزار 
میلیارد تومان از دســتگاه های دولتی طلب تأیید 
شده دارد. لطف اهلل فروزنده، معاون مالی و اقتصاد 
شهری شهرداری تهران هفته گذشته این خبر را 
در صحن شورا مطرح کرد. به گفته وی، این میزان 

مطالبات از دستگاه های دولتی تاکنون تأیید شده 
که باید در سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد تأیید 

شود تا بتوان آن را جذب کرد.
به گزارش معاونــت مالی و اقتصاد شــهرداری، 
هم اکنــون 17هــزار میلیــارد تومــان طلــب 
شــهرداری تهران از مجموعه های مختلف دولتی 
و غیردولتی اســت. ایــن درحالی اســت که در 
شــهریور1۴00زمانی که دوره جدید شهرداری 
آغاز شد، تنها 1۳00میلیارد تومان طلب از دولت 
ثبت شده بود که با کمک کارشناسان، سایر طلب ها 
نیز ثبت شــد. بیشترین طلب شــهرداری تهران، 
ســهم این نهاد از محل وصول جرایم راهنمایی و 

رانندگی اســت. طلب شــهرداری تهران از دولت 
تنها از محل وصول جرایــم راهنمایی و رانندگی 
به ۸هزار میلیارد تومان رســیده است که به گفته 
علی خشنود، مدیرکل تشــخیص و وصول درآمد 
شــهرداری تهران در 10ســال اخیر حتی ریالی 
از آن به شهرداری پرداخت نشــده است. از زمان 
حضور دولت ســیزدهم، مذاکرات متعددی برای 
گرفتن طلب های شهرداری از دولت انجام شده و 
شهردار تهران نیز با حضور در جلسات هیأت دولت 
پیگیری هایــی انجــام داده اســت. در عین حال 
شناســایی و مذاکره با سایر ســازمان ها در مورد 

میزان طلب  خالص و قطعی شهرداری ادامه دارد.

با طلب های مالی شهرداری، چه می توان کرد؟
گزارش همشهری از بدهی های انباشته به مدیریت شهری تهران که سال ها از وصول نشدن آن می گذرد

مروری بر اصلی ترین رویدادهایی که به مناسبت دهه مبارک فجر در تهران برگزار می شود
روایت انقالب در خانه اتحادیه

جشنواره های دهه فجر امسال در 

مناسبت
تهران برگزار می شــوند و از نظر 
تعــداد و تنــوع، متفاوت تــر از 
سال های پیش هستند. بر این اساس، تا پایان روز 
22بهمن، رویدادهــای فراوانی در نقاط مختلف 
پایتخت برگزار می  شوند؛ رویدادهایی که شامل 
برنامه هایی برای همه اقشار جامعه، زنان، مردان، 
کودکان و نوجوانان، جوانان و سالمندان طراحی 
شــده اند. امســال همچنین با آماده شدن خانه 
اتحادیه در مرکز شهر، این محل تاریخی میزبان 

کاتبان انقالب شده تا  بیش از 20نفر از هنرمندان، 
خوشنویســــــان و خطاطـــــان اقــدام به 

پارچه نویسی های مربوط به دهه فجر کنند.
به گزارش همشهری، مرور خاطرات تلخ و شیرین 
انقالب، برگزاری آیین های مناسبتی و مسابقات 
ورزشــی- تفریحی بخش دیگری از برنامه هایی 
اســت که در حال برگزاری اســت؛ برنامه هایی 
که بیشتر آنها با همت ســازمان زیباسازی شهر 
تهران اجرا می شود. رضا صیادی، مدیرعامل این 
سازمان در همین ارتباط گفت: »پایتخت با اجرای 

پویش »پرچم افتخار«، اکران های فرهنگی ویژه 
و نصب المان های یادآور ایام انقالب به اســتقبال 
چهل و چهارمین بهار انقالب رفته است.« او درباره 
رویداد هنری »کاتبان روایت انقالب« هم گفت: 
»پارچه نویسی یکی از رویدادهای دوران انقالب 
اسالمی به ویژه ایام مربوط به بهمن ماه سال 1۳57 
است و درواقع هموطنان خاطرات نوستالژیکی از 
پارچه نویسی در آن زمان به واسطه پیروزی انقالب 

اسالمی و شعارهای مربوط به آن زمان دارند.
با بروز و ظهور تکنولوژی رفته رفته خطاطی و هنر 

پارچه نویسی به فراموشــی سپرده شد. بر همین 
اساس  همکاران ما در معاونت فرهنگی سازمان 
زیباسازی همزمان با دهه فجر امسال، برنامه ای 
را تحت عنوان »کاتبان روایت انقالب« در دستور 
کار خود قرار دادند.« به گفته صیادی، این پارچه ها 
در محور مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین 
تا میدان آزادی نصب خواهد شــد؛ البته بخش 
دیگری از این پارچه ها در 22منطقه از تهران در 
اختیار مســاجد قرار خواهند گرفت تا در معابر و 

خیابان های فرعی این مناطق نیز نصب شوند.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

تجهیزات جدید، در راه پارک های شهر
در مراسم بهره برداری از بوستان گالریس منطقه5 تهران 

مطرح شد

دیروز در بیست وســومین رویــداد امید و افتخــار، با حضور 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران باغ ایرانــی گالریس در محله 
باغ فیض)منطقه5(، بهره برداری شد. در این مراسم سکاندار تهران 
با بیان اینکه 2هزار و ۳52پــارک در پایتخت وجود دارد، گفت: 
»قصد داریم ظرفیت بوستان ها را احصا و متناسب با آنها امکانات و 
تجهیزات جدیدی ایجاد و نصب کنیم تا مردم بتوانند از تفریحات 

جذاب و خدمات بهتری بهره مند شوند.«
به گزارش همشــهری، درهای باغ گالریس پس از قیچی شدن 
روبان قرمز به روی مردم باز شد. باغی با طراحی منحصربه فرد در 
جوار بافت مسکونی محله باغ فیض. سیاه چادر عشایری مهم ترین 
بخشی بود که مورد توجه شــهردار تهران قرار گرفت. علیرضا 
زاکانی وقتی وارد چادر عشایری شد، گفت: »اینجا مانند بهشت 
می ماند.« تقارن این بهره برداری با 12بهمن و آغاز ایام فجر سبب 
شد تا شهردار پایتخت در ابتدای صحبت هایش به دستاوردهای 
انقالب اشــاره کند. او گفت: »چهل وچهارمین سال از انقالب 
اسالمی را به جشن نشسته ایم و در ابتدای انقالب هیچ کس فکر 
نمی کرد زمانی که امام)ره( وارد کشور شد این انقالب چنین اثرات 
جهانی اي داشته باشد و شــاهد چنین اتفاقاتی باشیم. ما ملتی 
با قدمتی چندهزار ساله هســتیم و در یک مقطعی عده ای ما را 
تحقیر می کردند ولی امروز ملت ما به سرافرازی رسیده است و 
این سرافرازی هر روز بیشتر می شود. مسلمانی یک افتخار است و 
انقالب از مرز ایران عبور کرده و در کشورهای دیگر تأثیرگذار بوده 

و همه حق مداران جهان در این مسیر قرار گرفته اند.«

باغی مناسب برای معلوالن
حضور معلوالن و جانبازان و حتی ســالمندان در بوستان ها 
دغدغه مدیریت شهری است. از این رو؛ مناسب سازی  برخی 
از بوســتان ها برای حضور این اقشار در دســتور کار سازمان 
فضای سبز شــهرداری تهران قرار گرفته است. باغ گالریس 
نمونه همین اقدام است که در مراسم بهره برداری مورد تأکید 
شهردار تهران قرار گرفت و وي عنوان کرد: »احداث این باغ 
طی ۳ ماه انجام شده و عالوه بر عموم شهروندان، سالمندان، 
معلوالن و جانبازان هم می توانند از فضاها و امکانات آن مانند 
کافه کتاب و... بهره مند شــوند. همچنیــن عالوه بر 2هزار و 
۳52بوستان، حدود ۴9هزار هکتار فضای سبز پیرامون تهران 

در راستای توسعه فضای تفریحات سالم ایجاد شده است.« 

اختصاص بیشترین سهم بودجه به حمل ونقل
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در حاشــیه بیست وسومین 
رویداد امید و افتخار در جمع خبرنگاران با اشــاره به کاهش 
بودجه سال آینده توسط شورای شهر تهران گفت: »شهرداری 
برای سال آینده پیشنهاد بودجه 7۸هزار و ۴70میلیارد تومانی 
را به شورای شــهر ارائه داد. همچنین براساس تبصره20 هم 
۳0هزار میلیارد تومان دیگر اضافه بــر منابع مالی بودجه به 
شورا پیشنهاد داده ایم. با ســرجمع بودجه و این تبصره، رقم 
بودجه به حدود 10۸هزار میلیارد تومان می رسید که بخش 
زیادی از آن صرف حمل ونقل و بخش عمرانی می شد. اعضای 
شورا پس از بررسی های صورت گرفته با حدود 7۶هزار میلیارد 
تومان)75هــزار و ۸00میلیارد تومــان( آن موافقت کردند. 
همچنین 10هزار میلیارد تومان به بودجه بخش حمل ونقل 
عمومی اضافه شده است که ما نیز از این اقدام شورا استقبال 

می کنیم و آن را در راستای اولویت های خود می دانیم.«

 80میلیارد تومان 
برای اجرای پروژه های منطقه21

برای اجرای پروژه های منطقــه 21 حدود ۸0 میلیارد تومان 
بودجه درنظر گرفته شــده اســت و طرح ایجاد بزرگ ترین 
بوستان بانوان غرب تهران در دستورکار جدی مدیریت شهری 
منطقه قرار دارد. مرکز فرآهنگ ویژه گذران اوقات سالمندان 
گرانقدر، بهسازی و اصالحات هندســی معابر بزرگراهی نیز 

برای سال آینده اجرا خواهد شد.
شــهردار منطقه21 با بیان این خبر گفــت: باتوجه به اینکه 
این منطقه قطب صنعتی و خودروســازی کشور بوده و دیار 
پیشــرفت و نوآوری لقب گرفته است، طرح راهیان پیشرفت 
از ایام دهه مبارک فجر امسال در منطقه21 آغاز شده است. 
تعامل ســازنده با صنایع و کارخانه های مستقر در محدوده 

شهری منطقه21 می تواند نوید اتفاقات تازه ای باشد. 
به گزارش همشهری، محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه21 
در بازدید خبرنگاران از پارک ملی هوافضا به مناسبت روز ملی 
صنایع فضایی، اظهار کرد: توسعه سرانه  فضای سبز شهری در 
تمامی محله های 1۳ گانه منطقه21 با بهره گیری از ظرفیت 
پساب تصفیه شــده صنایع و کارخانجات مستقر در محدوده 

این منطقه می تواند بسیار کمک رسان باشد. 

دهه فجر؛ فرصت بازخوانی 
دستاوردهای شهری

محسن رنجبر، رئیس سازمان حراست 
شهرداری تهران: فرا رسیدن ایام هللا دهه 
فجــر، فرصــت مغتنمــی بــرای بازخوانی 
انقالب اسالمی ایران و دستاوردهای آن 

در حوزه های گوناگون است. 
دســتاوردهایی کــه در حــوزه شــهری هم 
اندک نیست و روزبه روز در حال افزایش 
است و اکنون مدیریت شهری به آن توجه 
ویــژه دارد و برنامه هایــی در ایــن زمینــه 
درنظر گرفته است. رهبر معظم انقالب 
اســالمی طی ایام اخیر بر موضوع جهاد 
تبیین تأکید فراوانــی دارند که دهه فجر 
زمان مناســبی برای جهاد تبیین اســت. 
بنابراین همکاران مان در شهرداری تهران 
می توانند با برنامه های  متنوع  و پرمعنا، 
مردم را با حقیقت این دهه آشنا کنند.

لزوم بازنگری طرح تفصیلی
شهردار تهران در حاشــیه بازدید از سازمان ها و 
زیرمجموعه های معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرداری تهران با بیان اینکه ســاخت مسکن، 
بسیاری از مشــکالت را در کشور حل می کند که 
نیازی به امکانات خارجی هم ندارد، گفت: باید طرح 
تفصیلی با نگاهی جدید بازنگری شود، شهر را با یک 
نگاه تک ساحتی نمی توان اداره کرد. باید در طرح 
تفصیلی دید جامع نگر به شهر داشته باشیم تا شاهد 
 مشکالتی مانند ناایمنی و بدمسکنی و... نباشیم. 
به گــزارش همشــهری، علیرضا زاکانــی ادامه 
داد: ســاخت مسکن، بسیاری از مشــکالت را در 
کشــور حل می کند که نیازی به امکانات خارجی 
ندارد. انتظار این است که طرح تفصیلی را جدی 
بگیریم و وحــدت رویه را جاری و ســاری کنیم. 
هرقدر طرح های موضعی و موضوعی را گسترش 
دهیم، بهتر می توانیم چهره شهر را تغییر دهیم و 
محله های الگو داشته باشیم. به گفته شهردار تهران، 
اکنون بزرگ ترین فرصت و تهدید شهر تهران بافت 
فرسوده است، خط مشی کلی ما حرکت در مسیر 
رضایتمندی مردم اســت و در این مســیر نقش 
معاونت شهرسازی بســیار پررنگ است. زاکانی 
افزود: هرچقدر به سمت هوشمند سازی  پیش برویم 

کارهای بزرگ و خوبی می توان برای شهر رقم زد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت: در 
حال حاضر سازمان نوسازی شــهر تهران در حال 
ساخت ۳۳ هزار واحد مسکونی در تهران است که 
اجرای همین تعهدها، الگویی برای ساخت ۳00 

هزار واحدی است که قرار بوده، ساخته شود.

دهه فجر

نگاه
خبر

 خبر

گزارش 2

میلیارد تومان
میزان طلب شهرداری 

تهران از اشخاص و 
نهادهای بدهکار

17
هزار

میلیارد تومان
طلب حسابرسی 
شده شهرداری از 

دولت

4
هزار

میلیارد تومان
طلب حسابرسی شده 

شهرداری از جرایم 
راهنمایی و رانندگی

8
هزار

میلیارد تومان
طلب حسابرسی شده 

شهرداری از افراد و 
نهادهای غیردولتی

5
هزار

میلیارد تومان
قیمت هر واگن 

مترو

40
میلیارد تومان

قیمت هر دستگاه 
اتوبوس بی آرتی

12
میلیون تومان

قیمت هر دستگاه 
تاکسی سمند

500 با پرداخت طلب شهرداری 
از بدهکاران چه تحولی 

در حمل ونقل رخ می دهد؟

 425
واگن مترو 

 1416
اتوبوس 

 34000
تاکسی

110
نقطه

در پایتخت برای 
برگزاری مراسم 

تعیین شده است.

14
هزار

پرچم در تهران 
نصب شده است.

197
ابرپرچم

و نما پرچم 
در نمای 

ساختمان های 
بلند شهر نصب 

شده است.

11
دیواره نگاری

مربوط به انقالب 
رونمایی خواهد 

شد.

6
عدد

تلویزیون شهری، 
4 عدد رادیوانقالب 
و 19دوربین عکاسی 
در نقاطی از شهر 
نصب شده است.

آیین سروقامتان 
در عمارت 

عین الدوله برگزار 
می شود که به 
دیوار نگاره های 

شهدا اختصاص 
دارد.

المان حاج قاسم 
در اتوبان 

شهیدسلیمانی 
نصب می شود.

حجله نمادین شهدای انقالب 
در پالزای میدان هفتم تیر برپا 

شده است.

»دهکده فوتبال« در شهر 
ورزش بوستان والیت ایجاد 

شده است.
پوئم سمفونی گام دوم انقالب اسالمی با 
عنوان »آینده روشن« رونمایی می شود.
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 تمکین شهرداری 
در برابر تصمیم شورا

با کاهش رقم بودجه پیشنهادی شهرداری 
تهران برای سال آینده، واقعیت این است 
که اگر بحــث تورم و افزایــش قیمت ها 
را داشته باشیم، قاعدتا ســال آینده کار 

شهرداری سخت می شود. 
به هرحال سیاستی که شــورا اعمال می کند نظر مردم است 
و ما هم به آن احتــرام می گذاریم. اداره ســازمان یا نهادی 
مانند شــهرداری تهران، یک بودجه حداقلــی می خواهد تا 
مأموریت هایش را که مهم ترین آن نگهداشت شهر )اصالحات 
ترافیکی، آسفالت و...( اســت، انجام دهد. هزینه های همین 
مأموریت متناسب با افزایش قیمت ها، باال می رود و در بودجه 
پیشنهادی )7۸هزار و۴75میلیارد تومان( سعی کردیم این 
هزینه ها در پروژه های مستمر لحاظ شود؛ چرا که این اقدامات 
به طور معمول و روزانه باید انجام شــود. وضعیت پروژه های 
غیرمستمر متفاوت است و می توان تصمیم گیری کرد که در 
این حوزه، پروژه های جدیدی شروع نشود یا برخی از پروژه ها 
را جابه جا کرد و در اولویت قرار داد که شــورا همراهی خوبی 
با شهرداری داشــته اســت؛ چرا که بودجه1۴01 با کاهش 
1۴درصدی تصویب شد و بودجه ســال آینده تنها ۳درصد 
)حدود ۳هزار میلیارد تومان( کاهش داشته و استراتژی شورا 
این اســت که 10هزار میلیارد تومان از پروژه های سرمایه ای 
غیرترافیکی را به سمت  و سوی مسائل ترافیکی سوق دهیم که 
حتما اولویت شهرداری خواهد بود. نکته قابل  تأمل این است 
که با بودجه 70هزار میلیارد تومانی، شــهرداری می تواند به 
کارهای روزمره و عادی بپردازد. اگر بخواهیم شاهد اتفاقات 
بزرگی در پایتخت باشیم حتما نیاز به 100هزار میلیارد تومان 

بودجه است.
*مدیرکل برنامه  و بودجه شهرداری تهران

امیر شهرابی*

آیین زنگ انقالب به مناسبت 12بهمن ماه، سالروز ورود 
تاریخی امام خمینی(ره( با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران 

و جمعی از دانش آموزان در حسینیه جماران برگزار شد.

بودجه شهرداری تهران برای سال 1۴02مصوب شد. این بودجه 
نسبت به سال پیش بیشتر اســت، اما با توجه به روند صعودی 
قیمت دالر و افزایــش هزینه های عمرانی و نگهداری شــهر، 
ممکن است برای تامین هزینه ها کافی نباشد. در روز های اخیر 
ســخنانی درباره افزایش رقم بودجه تا چند برابر سال گذشته 
مطرح شده است و اینکه شهرداری قصد دارد با ارائه اصالحیه، 

میزان آن را بیشتر کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره می گوید: »بودجه 

سال1۴02 را در آخرین جلسه شورای شهر با سقف 75۸00هزار 
میلیارد تومان نهایی کرده ایم کــه در بخش درآمد ها تصویب 
شــده و تغییر نخواهد کرد. بالفاصله از روز بعد از تصویب این 
رقم، جلسات با شهرداران مناطق شروع شده است تا درآمد ها و 
هزینه ها را بررسی کنیم«. محمد آخوندی می افزاید: »نکته ای 
که اتفاق افتاده و شاید کم نظیر باشد این است که تصمیم گرفته 
شده است که از همین سقف 10هزار میلیارد تومان به بودجه 
بخش حمل ونقل و ترافیک اضافه و در توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومی صرف شود. اعداد نهایی بعد از بررسی ها و تدوین نهایی 
بودجه مشخص خواهد شد، اما از سهم ۳۳درصدی حمل ونقل 

در بودجه فراتر خواهد رفت.« 
قسمت زیادی از مشــکل تنظیم بودجه به هزینه های حفظ و 

نگهداری شبکه حمل ونقل عمومی اختصاص دارد که نیازمند 
نوسازی و تامین واگن مترو و اتوبوس دوکابینه بی آر تی است. 
آخوندی می گوید: »شهرداری 7۸۴00میلیارد تومان پیشنهاد 
داده بود و با بررسی هایی که انجام شد و با شرط اینکه 10هزار 
میلیارد دیگر بــه حمل ونقل عمومــی اضافه کنیــم، به رقم 

75۸00میلیارد رسید و تصویب شد.« 
آخوندی تأکیــد می کند: »با تمــام 22منطقه، ســازمان ها، 
شرکت ها و واحد ها جلساتی پیش بینی کردیم که روز و ساعت 
آن هم مشخص شده است. آنها از بودجه ای که می خواهند دفاع 
می کنند و نکاتی را که دارند شرح می دهند. عملکرد سال قبل 
آنها در بودجه هم بررسی و عدد بودجه آن تعیین می شود. این 

اعداد به کمیسیون مربوطه می رود تا نهایی شود.« 

بودجه مصوبه شهر تغییر نمی کند

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار
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بهزاد رنجبرخودرو
روزنامهنگار

وزیرصنعتازتدوینطرحیدرهیأتدولتخبرداد
کهبراساسآنقراراستخودروهاییکهدرمناطق
آزادترددمیکنند،اجازهورودوشمارهگذاریدرکل
کشورراداشتهباشند.فاطمیامینباتأکیدبراینکه
اینطرحدرهیأتدولتنهاییشدهاست،گفتکه
جزئیاتآنبهزودیاعالمخواهدشد.تخمینهای
بهنسبتدقیقحاکیاستبااجرایاینطرح30تا
40هزارخودرویدارایپــالکمناطقآزادازامکان

ورودبهداخلکشوربرخوردارخواهندشد.
بهگزارشهمشهری،روندرشدقیمتخودروازابتدای
پاییزنشاندادعطشبازاربرایخریدخودروبیشاز
ارقامیاستکهبرآوردمیشود.درابتدایسالجاری
مسئوالنوزارتصنعت،حجمتقاضایساالنهبازاررا
1.6میلیوندستگاهارزیابیکردهبودند.بااینحال
برخیکارشناساناعتقاددارندبهدلیلکاهشتولید
خودروهایداخلیدرچندسالاخیرتقاضایانباشته
باالییبرایخریدخودرودربازاروجودداردکهاین
موضوعیکــیازچندعاملافزایــشقیمتخودرو

است.ضمناینکهافزایشتدریجیتعدادخودروهای
فرسودهنیزتقاضارابرایخریدخودروافزایشداده
است.تیراژتولیدخودروهایسواریداخلیدر10ماه
سالجاریبه873هزاردستگاهرسیدهاست.برآورد
میشــودتیراژتولیدداخلتاپایانسالازمرزیک
میلیوندستگاهنیزفراتربرود.باوجودایندرطول
پاییزوزمســتانامســالقیمتهادربازارخودروبا
رشدزیادیمواجهشدهاســت.درچنینشرایطی
دولتبهدنبالواردات100هــزارخودرویخارجی
برایمتعادلکردنبازاراســت.درکنــاراینبرنامه
آنطورکهدیروزوزیرصنعتخبردادقراراستمجوز
شمارهگذاریوترددخودروهایمناطقآزادهمدرکل

کشورصادرشود.

ورود خودرو های مناطق آزاد به سرزمین اصلی
رضافاطمیامین،وزیرصنعتگفت:براساسطرحی
کهدردولتبررسیونهاییشدهاست،خودروهایی
کهدرمناطقآزادترددمیکننــدازاینپسمجوز
دارندتحتشرایطیدرسرزمیناصلیشمارهگذاری
شــوندتامالکاناینخودروهابتوانندازآنهادرکل
کشوراستفادهکنند.اوبابیاناینکهاینطرحمیتواند
بهافزایشعرضهخودرودربازارمنجرشــود،ادامه

داد:اینطرحدرهیأتدولتنهاییشــدهوبهزودی
جزئیاتآناعالمخواهدشد.

اگرچهطبــقگفتههایوزیرصنعتطــرحواردات
خودروازمناطقآزاددرهیأتدولتتصویبشــده،
اماهنوزمشخصنیستتعدادخودروهاییکهقرار
اســتازمناطقآزادواردسرزمیناصلیشودچقدر
استوآیااینمصوبهشاملوارداتخودروهممیشود
یاخیر؟بااینحال،گمانهزنیهایاولیهحاکیاست،
احتماالاینمصوبهفقطشاملخودروهاییخواهد
شدکههماکنوندرمناطقآزاددرحالترددهستند.

آمار خودروهای دارای پالک مناطق آزاد
برآوردهاازتعدادخودروهایدارایپالکمناطقآزاد
ودرحالتردددراینمناطقبسیارمتناقضومتفاوت
است،برخیتعدادایننوعخودروهارا14هزاردستگاه
وبرخیدیگر100هزاردستگاهبرآوردمیکنند،بااین
حالبرآوردهاینزدیکبهواقعیتاینتعدادرابین
30تا40هزاردستگاهتخمینمیزنند.مژگانخانلو،
سخنگویستادبودجهســال1400درسال1399
کهبحثهایاولیهدرموردطــرحوارداتخودرواز
مناطقآزادمطرحشد،گفتهبود:احتماالفقط14هزار
دســتگاهخودرویدارایپالکمناطقآزادازامکان

ورودبهسرزمیناصلیبرخوردارخواهندبود.درهمان
سالاحمدجمالی،معاوناقتصادیوقتدبیرخانه
شــورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادیهمتأکید
کردهبود:اینکهگفتهشده100هزارخودرویخارجی
درمناطقآزادوجودداردهیچمبناییندارد.بهگفتهاو
30تا40هزارخودرویخارجیدرمناطقآزادوجود
دارد،ولیاینخودروهاتامینکنندهنیازمناطقآزاد
هستندواگرقرارباشدواردســرزمیناصلیشوند،

دوبارهمناطقآزادبهخودرونیازپیداخواهندکرد.

کیفیت خودروهای موجود در مناطق آزاد
بهباورکارشناسان،باتوجهبهاینکهاغلبمناطقآزاد
فعالدرایراندرکناردریاهامستقرند،بهنظرمیرسد
عمرمفیداغلباینخودروهاروبهاتماماست،زیرااز
سال96بهاینســووارداتخودرویخارجیبهاکثر
مناطقآزاد،نظیرکیشمتوقفشــدهوعمالعمر
جدیدترینمدلهایخــودرویدرحالفعالیتدر
مناطقآزادبه5سالرسیدهاست.ازنظرفنی،عمر
مفیدخودروهایفعالدرمناطقشرجی4تا5سال
تخمینزدهمیشود.بایددیدآیاایننوعخودروهادر
بازارداخلمشتریپیدامیکنندوآیاعرضه30هزار
خودروییادشده،میتواندگرهبازارخودرورابازکند؟

30هزارخودرویمناطقآزادپالکملیمیگیرند
وزیرصنعتازراهکارتازهدولتبرایکاهشقیمتهادربازارخودرورونماییکرد

مالکانبدهکارکهخانهدیگریندارندوقیمتخانهشانحداکثر10میلیاردتوماناستمیتوانندملکمسکونیخودراازبانکهاپسبگیرند
شروط پس گرفتن خانه های مصادره ای از بانک ها 

اگرخانهشــمارابانکیمصادرهکــرده،حاالمیتوانید

بانک
بدهیتانرابپردازیدوخانهتانراپسبگیرید؛بهشرط
اینکهارزشروزخانهتانحداکثر10میلیاردتومانباشد
وخانهتانراشخصدیگریازبانکنخریدهباشد.بهگزارشهمشهری،
شورایپولواعتبارتصمیمجدیدگرفتهتابهافرادیکهملکمسکونیدر
رهنآنهابهدلیلبازپرداختنشدنبدهیشانتملکشده،کمککندو

کلیدخانهشانرابهآنهاتحویلدهد.
اینتصمیمشایدبتواندگرهفروشنرفتنخانههایدرتملیکبانکهاراباز
کند.البتهخانههاییقابلبازپسگیریاستکهارزشآنباالی10میلیارد
توماننباشد.2شرطدیگرهمبرایطیشدناینفراینددرنظرگرفته
شده،نخستاینکهمالکخانهمصادرهشدهتوسطبانک،خانهدیگری
نداشتهباشدوهمچنینفرایندتشــریفاتمزایدهبرایملکمسکونی
منتهیبهاعالمبرندهنشدهباشد.وقتیازابتدایسالگذشتهشورایپول
واعتبارتصمیمگرفتتاامالکمسکونیمصادرهشدهتوسطبانکهادر
قالبمزایدهبهفروشبرسد،بانکهاآگهیانتشارمزایدهرادرجرایدمنتشر
کردندامابهدلیلعدمفروشبخشزیادیازاینامالک،قرارشدهتااین

شوراازتصمیمقبلیاشبرگرددوشرایطجدیدیراتعیینکند.

رفع مصادره از خانه 
کســانیکهتصمیمدارندتاخانهشــانراازمصادرهبانکهاآزادکنند،

بایدتمامبدهیهایخودشاملاصلوسودتسهیالتوجریمهتأخیرو
هزینههایآنراظرف30روزپسازتاریخاعالممبلغبدهیتوسطبانک
بهصورتنقدویکجابپردازند.بهاینترتیبتمامدعاویمطرحشدهتوسط
مالکانخانههایمصادرهشدهعلیهبانکمختومهوپروندهبستهخواهد
شد.افزونبراینمالکقبلیهمزمانباواگذاریملکمسکونیبهاوباید
نسبتبهتنظیمسندرسمیصلحدعاویدرآیندهنسبتبهملکمسکونی
اقدامونسخهایازآنرابههمراهســایرمدارکومستنداتمربوطرابه
بانکارائهکند.باتصمیمجدیدشورایپولواعتباردرصورتالزامبانک
بهبرگرداندنملکمسکونیمصادرهشدهبهمالکقبلی،بایدظرفمهلت

2ماهازتاریخدریافتدرخواستمالک،میزانبدهیرابهصورتمکتوب
اعالمکندوافرادمتقاضیبازپسگیریخانهشانحداکثر6ماهوقتدارند

تادرخواستمکتوبخودرابهبانکارائهکنند.

بازگشت به الگوی گذشته
درسالهایگذشته،اینامکانوجودداشتکهتحتشرایطیودرصورت
درخواستمالکانقبلیوپرداختتماممطالباتبانک،ملکمسکونی
تملکشــدهبهمالکقبلیبازگردداماازابتدایسالگذشتهباتصمیم
شورایپولواعتبارقرارشدتماماموالتملکشدهشبکهبانکیکشور
صرفاًازطریقمزایدهواگذاروامکاناســتردادامالکتملیکیبهمالکان
قبلیآنهامنتفیشود.بااینتصمیممالکانقبلینیزفقطمیتوانستند
ازطریقشرکتدرمزایده،نسبتبهتملکمجددملکخوداقدامکنند.
تصمیمیکهالبتهانتقادهارابههمراهداشــتومالکانیکهخانهشانرا
بانکهامصادرهکردهبودندخواستارفراهمشدنشرایطبرایبازپسگیری
امالکشانشدند.بخشنامهجدیدبانکمرکزیتأکیددارد:کسانیکه
بخواهندخانهشانراپسبگیرند،نهتنهابایدبدهیشانبهبانکرابهارزش
روزملکبپردازندبلکهبایدهزینههایدیگرراهممتحملشوند؛زیرادر
غیراینصورتاینبانکهاوسهامدارانشانهستندکهزیانمیبینند.در
اینصورتافزونبرتحمیلزیانبهبانکها،حقوقسپردهگذارانبانکها

ضایعخواهدشدوقدرتوامدهیآنهاهمتضعیفمیشود.

هشدار بنزینی وزیر نفت
جــواداوجی،وزیــرنفتدربــارهاحتمال
وارداتبنزیندرماهآیندهگفت:امیدواریم
باهمکاریایکهمردمدارندوتدابیردولت
مجبورنشویمبنزینواردکنیم.ازسویدیگر
علیاکبرنژادعلی،مدیرعاملشرکتملیپخشفرآوردههاینفتی
بااعالمخبرعبورمصرفروزانهبنزیناز100میلیونلیترمیگوید:
باتوجهبهفصلسرماانتظارماایناستکهمصرفکاهشیابد،
اماامسالباوجودکاهشدماروندمصرفبنزینافزایشیاست.
ناترازیانرژیدرایرانیکواقعیتاستوکسریبرق،گاز،بنزین
وشایددرآیندهگازوئیلنشانمیدهدکهباادامهروندفعلیکشور

بامشکالتجدیدرتامینانرژیمواجهخواهدشد.
اکنونمشخصشدهکهحتیسهمیهبندیبنزیندرقالبکارت
سوختهمباعثنشدهتاروندمصرفکنترلشودوکشورماکه
چندسالیبامازادبنزینمواجهبودوحتیدرردیفصادرکنندگان
بنزینقرارداشت،باگذشــتزمانبهواردکنندگاناینفرآورده
نفتیخواهدپیوست.افزونبراینکهساختپاالیشگاههایجدید
وافزایشظرفیتتولیدپاالیشگاههایفعلیهممانعافزایشروند
مصرفنشدهوازاینرویضرورتداردتدبیریازجنسمدیریت
تقاضاواصالحمیزانمصرفبنزینخودروهااندیشیدهشود.آنچه
دراینشرایطاهمیتدارد،پیگیریبرنامهنوسازیخودروهای
بنزینسوزوالبتهالزامخودروسازانبهتولیدخودروهاییباکمترین
میزانمصرفبنزیناست.البتهانتظارمیروددولتتازمانیکه
خودروسازانبهتعهداتشانعملکنند،اجازهوارداتخودروهای
خارجیجهتاســتفادهدربخشحملونقلدرونشــهریو
برونشهریرابدهد.چهاینکهدرقالبظرفیتهایقانونیموجود
اینامکانوجودداردودرجریانبررسیالیحهبودجهسالآینده
هممیتوانحکمکردکهدرسالآیندهچندهزاردستگاهخودروی
کممصرفخارجیواردوباهدفنوســازینــاوگانحملونقل

جایگزینتاکسیهاشود.

یارانه به گردشگری ترکیه
خبر:براساسآماررسمیکهمقاماتترکیهاعالم
کردهاند،ایرانیهادررتبهپنجمپرترددترینمسافران
خارجیبــهترکیهقرارگرفتهاندوســهممهمیدر
افزایشدرآمدهایگردشــگریاینکشوردرسال

2022داشتهاند.
نقد: براســاسآمارهایترکیه،درسالگذشته
میالدی5.7میلیونگردشگرازآلمان،5.2میلیون
گردشگرازروسیه،3.3میلیونگردشگرازانگلیس،
2.9میلیونگردشــگرازبلغارســتانو2.3میلیون
گردشــگرازایرانبهترکیهســفرکردهاندودرآمد
ترکیهازمحلگردشگریباافزایش53.4درصدیبه
46.3میلیارددالررسیدهاست.نکتهقابلتوجهاینکه
34.5میلیارددالرازکلدرآمدگردشــگریترکیه
ازمحلسفرهایشخصیبودهوفقط11.8میلیارد
دالرازطریقتورهایگردشگریکسبشدهاست.
اینآمارهانشــانمیدهدکهتسهیلسفربهترکیه
کهالبتهباکاهــشارزشلیرصرفهاقتصادیآننیز
افزایشیافتهبهقدریاســتکهاغلبگردشگران،
بدوناستفادهازخدماتتوربهاینکشورسفرکردهاند.
یکیازسیاستهایموفقترکیهدرتوسعهصنعت
گردشگری،استفادهازظرفیتایرالینمعروفترکیه
برایارزانسازیوتسهیلســفربهاینکشوربوده؛
درحالیکهارزانترینبلیتاینایرالینترکنیزچند
برابرگرانترازبلیتایرالینهایایرانیدرمسیرترکیه
است.عمالًیارانهایکهدولتوایرالینهایایرانیروی
بلیتهواپیماپرداختمیکنند،فقطبهدرآمدزایی
ترکیهازمحلگردشگریکمککردهاست.بهتراست
اینروزهاکهبحثافزایشقیمتبلیتهواپیمامطرح
است،متولیانحوزهحملونقلنگاهیهمبهنتایج

سیاستهایسرکوبقیمتبلیتبیندازند.

چهرهروز

خبر

نقدخبر

برنج

خرید کاالهای اساسی از فجر تا فطر پرتخفیف شد
درطرحفجرتافطراز12بهمنامسالتا2اردیبهشتسالآینده،34قلمکاالیاساسیپرمصرفخانواربا10تا25درصدتخفیففروختهمیشود

طرح»فجرتافطر«ازدههفجرامسال

گزارش
تاعیدفطرســالآینــده)12بهمن
1401تــا2اردیبهشــت1402(با
همکاریفروشگاههایزنجیرهایدرسراسرکشوراجرا
میشــودو34قلمکاالیاساســیموردنیازخانواربا
تخفیف10تا25درصدفروختهخواهدشد.بهگزارش
همشــهری،آنگونــهکــهازاظهــاراتدیــروزوزیر
جهادکشاورزیبرمیآیدوضعیتتأمینکاالهایاساسی
درکشورمساعداســتودرایامپایانیسال،یکطرح
معیشتیسراسریدرقالبفروشپرتخفیفکاالهای
اساسیپرمصرفخانواردرفروشگاههایزنجیرهایاجرا
میشودتابازارمصرفدرایامعیدوماهمبارکرمضانبا

آرامشوقیمتهایمتعادلهمراهباشد.

دورخیز برای تنظیم بازار شب عید
تغییرکفهعرضهوتقاضادربازارشــبعیدهمواره
بهبروزبرخــیتنشهایقیمتیمنجرمیشــودو
مأموریتطرحفجرتافطرایناســتکهاجازهنشت

اینتنشبهبازارکاالهایاساسیوپرمصرفخانواررا
ندهد.وزیرجهادکشاورزیدرحاشیهنشستدیروز
هیأتدولــتازبرنامهریزیبرایتنظیمبازارشــب
عیدوماهمبارکرمضانخبــردادوگفت:درزمینه
تأمینکاالهایاساسیکمبودومشــکلینداریمو
اینکاالهاباتمهیداتصورتگرفتهازابتدایسال،از
طریقتولیدداخلیاواردات،تأمینشدهاند.سیدجواد
ساداتینژادروزچهارشــنبهدرحاشیهجلسههیأت
دولتودرجمعخبرنگارانبااشــارهبهگفتوگوی
تلویزیونیاخیررئیسجمهوریبامردم،افزود:پیرو
صحبتهایرئیسجمهوری،باجلســاتمشترکی
کهبافروشگاههایزنجیرهایکشورانجامشد،اجرای
طرحفجرتافطردردســتورکارقرارگرفتکهدرآن
34قلمکاالیاساسیومصرفیمردمباتخفیف10تا
25درصدعرضهمیشود.اوبابیاناینکهاجرایاین
طرحموجبکاهشقیمتهاوتثبیتقیمتکاالهای
اساسیتاپایانماهمبارکرمضانوایامعیدمیشود،
ابرازامیدواریکردکهسایرفروشگاههایکشورهم

بااینطرحهمراهیکنندتاآرامشــیدرحوزهبازار
ایجادشود.

تخفیف ها از کجا می رسد؟
فروشــگاههایبزرگبهواســطهخریدقراردادیو
عمدهمحصوالت،هموارهبخشــیازکاالهایخود
رابــاتخفیفوباقیمــتپایینترازخردهفروشــی
عرضهمیکننــدوبنمایهطرحفجرتــافطرنیزبر
همینتخفیفهااســتواراســتاماآنگونهکهوزیر
جهادکشــاورزیمیگویــد:درطرحفجــرتافطر
برخیشــرکتهایتولیدیقیمتکاالهایخودرا
کاهشدادهاندوفروشگاههایزنجیرهاینیزباسود
صفردرصدکاالهایاساسیراعرضهمیکنند؛ازاینرو
دامنهتخفیف34قلمکاالیمشــمولطرحبه10تا

25درصدرسیدهاست.

کاالها و فروشگاه های طرح فجر تا فطر
مدیرعامــلشــرکتبازرگانــیدولتیایــرانبا

اعالمکاالهایــیکهدرطرحفجرتافطرمشــمول
تخفیف10تــا25درصدیهســتند،گفت:این
کاالهاشاملگوشــتمنجمد،مرغمنجمد،قند،
شــکر،پنیریواف،ماســتکمچربیککیلویی،
شــیرنایلونیکمچرب،شــیربطــریکمچرب،
کره100گرمی،روغنســرخکردنی810گرمی،
روغنپختوپز810گرمی،حبوب،رب،کنســرو
ماهیتن،برنج،چــایوبرخیدیگــرازکاالهای
اساســیپرمصرفخانواراستکهدرفروشگاههای
مختلفوباتوجهبهبرندهــایمتنوع،ترکیبآنها

متفاوتاست.
ســعیدراد،دریکبرنامهتلویزیونیودرپاسخبه
اینکهاینطرحدرکدامفروشگاههااجراییخواهد
شد،گفت:اینطرحهمهفروشگاههایزنجیرهای
کهدرکلکشورشــعبهدارند،اعمازفروشگاههای
زنجیرهایاتکا،رفاه،شهروند،هایپر،جامبو،هاپیر
می،ســپهو...ازدیروز)12بهمن(عملیاتیشدهو
بهترتیبکاالهایعرضهشدهنیزبیشترخواهدشد.

بازار

آخرین قیمت مرغ و تخم مرغ در میادین
همزمانباکاهشقیمتتخممرغدرمیادینمیوهوترهبار،قیمت
مرغقطعهبندیشدهافزایشیافت.براســاسنرخنامهجدید
میادینمیوهوترهبار،نوسانقیمتمرغکاملبستهبندیشده
درمیادینادامهداردوبرایاینکاالتقریباهرروزقیمتجدیدی
تعیینمیشود،امامرغتفکیکشدهدریکهفتهگذشتهبهطور
میانگین3هزارتومانافزایشقیمتداشتهاست.تخممرغنیزبه

همینمیزانکاهشقیمتداشت.

قیمت هر کیلو- تومان
3بهمن

قیمت هر کیلو-تومان
11بهمن

مرغ کامل 
بسته بندی

51.500
49.500

مغز ران

84.800
87.900

ران مرغ بدون 
پوست

73.400
76.000

سینه مرغ با 
استخوان

84.800
87.900

تخم مرغ فله 
هر کیلو

43.000
41.000

ران و سینه 
بدون پوست

77.900
80.700

فیله مرغ

117.300
121.700

ساق بدون 
پوست

86.800
90.000

تخم مرغ شانه 30عددی
تخم مرغ بسته 24عددی 

86.500
74.000

83.000
71.000

گرانی خزنده در بازار برنج
در2ماهگذشتهقیمتبرنجایرانیتا15درصدوبرنج

خارجی25درصدافزایشیافتهاست

مشاهداتمیدانیحاکیازافزایشحداقل15درصدیقیمت
انواعبرنجایرانیاســت.درخردهفروشــیهاقیمتبرنجهای
درجهیککهتــا100هزارتومــانپایینآمدهبــوددوبارهبه
130هزارتوماننزدیکشــدهوبرنجهایکشتدومتاکیلویی
140هزارتومانهمفروختهمیشــوند.ارزانترینبرنجایرانی
پرمحصولحدود70هزارتوماناســتوبرنجهایخارجیهم
کهوارداتشــانباتصمیمدولتمتوقفشده،درگرانی،شانهبه
شــانهایرانیهاپیشمیروند.نگاهیبهاعدادوارقامبازاربرنج
نشــانمیدهدرشــدقیمتوارداتیهابانگاهیبهنرخارزاز
یکسووتوقفوارداتازسویدیگر،بســیاربیشترازایرانیها
بودهاست.بهگفتهرئیساتحادیهفروشندگانبرنجبابل،قیمت
برنجسوپرکرنلپاکستانیکهماهگذشــته40هزارتومانبوده
اکنونبهکیلویی55هزارتومانرســیدهوبرنجهایپاکستانی
386همازکیلویی18تا20هزارتومانبهکیلویی34تا35هزار
تومانرسیدهاند.حسنتقیزاده،افزایشقیمتبرنجایرانیرانیز
ناشیازفعالیتدالالندانســتهواعالمکردهکهقیمتبرنجدر
مبداباقیمتآندرتمامسطوحعرضهمتفاوتاستوداللها

60درصدازاینفاصلهقیمتیسودمیبرند.
بهگفتهاو،افتقدرتخریدمردمباعثشدهحتیدراستانهای
شمالینیزمردمبهخریدبرنجهایخارجیرویبیاورند؛عاملی
کهخود،محرکیبرایافزایشقیمتبرنجهایوارداتیبودهاست.

افزایش 10 تا 15درصدی قیمت برنج
رئیساتحادیهبنکدارانموادغذاییتهرانهمافزایشقیمتبرنج
راتأییدکردودراینزمینهبههمشهریگفت:کاالهایاساسی
شاملبرنجوحبوبدریکماهونیماخیرافزایشقیمتداشته
کهصرفابهدلیلنوساننرخارزبودهاست.رضاکنگریافزود:بازار
هماکنونبهشدتراکدوتوانخریدمردمپاییناستدرنتیجه
اینافزایشقیمت10تا15درصدبودهدرحالیکهمیتوانست
بسیاربیشترازاینمیزانباشد.بهگفتهاینفعالصنفی،بازاربا
اینمیزانرشدقیمتدرثباتاستامااگرتغییرعمدهایرادر

نرخارزشاهدباشیمبازارباچالشمواجهخواهدشد.
بهگفتهکنگریهماکنونارزانترینبرنجایرانیدرعمدهفروشیها
برنجندااستکهباقیمتکیلویی50هزارتومانعرضهمیشود.
گرانتریننیزبرنجهاشمیاســتکهکیلویی112تا115هزار
توماندرســطحعمدهبهفروشمیرســد.بهاینقیمتهادر

خردهفروشیهاحداقل10هزارتومانافزودهمیشود.

برنج های وارداتی مصرف شد
دبیرکمیســیونتولیدکنندگانوواردکننــدگانبرنجدرباره
افزایــشقیمتهادربــازارگفــت:وزارتکشــاورزیازآبان
ســالجاریباممانعتازثبتســفارشوارداتبرنجوتوزیع
قطرهایاینکاالآرامشحاکمبربازاربرنجراازبینبرد.مسیح
کشاورز،بیاناینکهافتتواناقتصادیمردمافزایشتقاضابرای
خریدبرنجخارجیرابههمراهآوردهاست،افزود:بخشخصوصی
در10ماهامسالیکمیلیونو150هزارتنبرنجواردکشورکرد
کهاینحجمازبرنجبعدازوارداتدرکشورمصرفشدوبعداز
اینبرایتامیننیازایامنوروزوماهرمضانحداقلبه300هزار
تنبرنجنیازداریم.ویدرعینحالازتولید2میلیونو400هزار
تنبرنجدرسالجاریخبردادواضافهکرد:قیمتبرنجداخلی
ازسالگذشــتهروندافزایشــیبهخودگرفتوهمینموضوع
عاملیشــدکهمردمچندانرغبتیبرایخریدبرنجایرانیاز

خودنشانندهند.

دولت: بازار برنج تامین است
افزایشقیمتهادربازاربرنج،چهایرانیوچهخارجیدرحالی
استکهدولتمعتقداستبهوارداتبرنجنیازینیست.معاون
اموربرنامهریزیواقتصادیوزارتجهادکشاورزیروزگذشته
اعالمکرد:تولیدبرنجبیشترشدهوذخایرخوبیداریمبههمین
دلیلنیازیبهثبتســفارشجدیدبرایوارداتبرنجنیســت.
شاهپورعالییمقدمهمچنینگفت:مادرممتازترینسالذخیره
برنجهســتیموهمچنینبررسیهانشــانمیدهدبسیاریاز

کشورهادرهرزمانآمادهفروشبرنجبهماهستند.

ورود 2قطار جدید به شرکت ریلی 
نورالرضا در دهه فجر

مدیرعاملشــرکتحملونقلریلینورالرضا،ازورود2رام
قطارجدید5ســتارهبهناوگانحملونقلریلیشــرکت
قطارهای5ســتارهنورمصادفباایامدهــهفجرخبرداد.
محمددرگاهیبااعالماینخبر گفت:شــرکتنورالرضااز
ابتدایتأسیسدرسال1390تاابتدایسالجاری،با2رام
قطار5ســتارهدرحالفعالیتبودهکهدرشهریورامسال
یکرامقطار5ســتارهودردههفجردورامقطار5ســتاره
دیگربهناوگاناینشرکتاضافهشــدهاست.اودرادامهبه
اقداماتصورتگرفتهطییکســالگذشتهاشارهکردو
افزود:سامانهاتوماســیونفرایندهایقطارباناماختصاری
افق،براینخستینباردرصنعتحملونقلریلیمسافری
کشورازسویشــرکتحملونقلریلینورالرضابهمنظور
کنترلونظارتبرفرایندهایداخلیقطارراهاندازیشــد؛
تولیداینســامانهبهعنــوانیکمحصولقابلتوســعهبا
بهرهگیریحداکثریازتوانمندیهایمتخصصانداخلی
شرکت،درکلصنعتحملونقلریلیمسافری،باعنایتبه
منویاتمقاممعظمرهبری،بهخصوصتوجهبهفعالیتهای
دانشبنیانوباهدفشفافیتعملکردمالی،ارزیابیکارکنان
قطارونظارتبربهبودکیفیتخدماتبهانجامرسیدهاست.

10تا 15درصد
میزان تخفیف طرح

 نکات مهم طرح فجر 
تا فطر

مهم ترین کاالهای پرتخفیفکاالهای اساسی مشمول تخفیف

   گوشت منجمد34قلم
   مرغ منجمد

   قندوشکر
   پنیر یو اف

   ماست کم چرب یک 
کیلویی

   شیر نایلونی کم چرب
   شیر بطری کم چرب

   کره 100 گرمی
   روغن ۸10 گرمی

   حبوبات

   کنسرو ماهی تن
   رب گوجه فرنگی

   برنج 
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چند سالی  اســت از تب و تاِب رواج پدیده 
اجتماعی عقد آریایی می گــذرد؛ تب و تاب 
خوانش سوگندنامه ای بلندباال و خوش آهنگ 
در میــان انجمن یا همان مهمانان از ســوی 
آقای داماد یا »نوشــاد« و عــروس خانم یا 
»اوروس«. ســوگندنامه و خطبه ای که بارها 
از ســوی صاحب نظران و مسئوالن امر مورد 
اعتبارسنجی قرار گرفت و هر بار هم صحت 
آن رد شد! با این حال، هنوز هم هستند افرادی 
که از تب این پدیده، ُگر می گیرند و با گرایش 
به آن و به زعم کارشناسان و مسئوالن امر بر 
طبل بی ثباتی فرهنگی می کوبند؛ ُگرگرفتگی 
و نواختن طبلی که پیامدهای آن در بلندمدت، 
هویت اجتماعی را بــه خطر خواهد انداخت. 
در این گزارش به بررسی دالیل پدیدآورنده 
فرهنگ جعلی عقد آریایــی از زبان مردم، 

کارشناسان و مسئوالن مرتبط پرداخته ایم.

در جست وجوی هشتگ های چندصدمیلیونی!
هشتگ یا کلیدواژه عقد آریایی را در شبکه های 
مجازی و آگهی های مجازی مختلف جست وجو 
می کنیم. خیلی زود به چنــد آگهی ویژه اجرای 
این نوع عقد برمی خوریم. با شــماره ثبت شــده 
در یکی از آگهی ها تمــاس می گیریم تا از کم و 
کیف برگزاری مراسم عقد آریایی، پدیده ای که 
همچنان ترند اســت، مطلع شویم. در نخستین 
تماس، خانم جوانی از آن ســوی خــط ارتباط 
تلفنی با صدایی به طرز عجیب کشــدار، توضیح 
می دهد: »شــرکت ما، هم خدمات تشــریفات 
مانند ســالن عقد آریایی یا لوکیشــن کنار دریا 
دارد و هم با توجه به بودجه شــما فقط عاقد به 
محل مراســم تان اعزام می کند تــا خطبه عقد 
آریایی را جاری کند. هزینه ها هم از یک میلیون 
ویژه عاقد تا چندصدمیلیــون تومان برای اجاره 
سالن عقد در نوسان است.« با شماره یکی دیگر 
از آگهی ها تماس می گیریم. ایــن بار خود عاقد 
یا همان پیمان بان، برایمــان از خدمات لوکس 
عقد آریایــی می گوید: »اگر خودتان ســالنی را 
درنظر گرفته باشــید، ما فقط پکیج پیمان نامه 
شــامل خطبه خوانی پیمان بان، گروه موسیقی 
چنگ و رقص آریایی را پیشــنهاد می کنیم که 
آن نیز قیمت پایه اش 10میلیون تومان اســت. 
اگر هم سفارش سفره عقد آریایی داشته باشید 
که آن هم هزینه اش جداست. سند پیمان نامه و 
گیفت آریایی نیز هدیه ما به شما زوج خوشبخت 
خواهد بود.« خوش صحبت اســت، برای همین 
فرصت را مغتنم می شماریم و در ادامه از اعتبار 
و قانونی بــودن عقد آریایی از او می پرســیم که 
چنین پاسخ می دهد: »ببینید؛ عقد آریایی بیشتر 
جنبه تشریفاتی و تمدن دوستی دارد. تشریفاتی 
از آن حیث کــه در هر دوره ای یــک چیزی ُمد 
می شــود، مثل حاال که عروس و دامادها دوست 
دارند در مراسم شان خطبه عقد متفاوتی جاری 
شــود. تمدن دوســتی هم که به فرهنگ دوران 
باستان ســرزمین مان بازمی گردد. آن دوران که 
دختران و پسران عاشق با این شیوه محرم یکدیگر 
می شدند.« بی درنگ می پرســیم: »یعنی متن 
عقد و خطبه آریایی، ســند تاریخی هم دارد؟« 
این بار اما دیگر حوصله پاســخ دادن ندارد. شاید 
چون کنجکاوی مان، کسب وکارش را زیر سؤال 
می برد. کوتاه می گوید: »مــا دیگر ضامن اعتبار 
سند تاریخی آن که نیستیم! فقط اجرا می کنیم، 
آن هم به خواست مردم! اصال برای همین است که 

در آگهی مان ثبت کرده ایم عقد آریایی صوری.« 

ُمد است دیگر...
تعداد آگهی ها محدود اســت. برای همین سعی 
می کنیم بــا اکثر آنها تماس بگیریــم. در یکی از 
تماس ها فردی که خود را مســئول تشــریفات 
شرکتی اسم و رسم دار در زمینه اجرای مراسم های 
ســوپر لوکس معرفی می کند، می گوید: »برای 
لوکس شــدن مراســم عقد آریایی تــان، منوی 
ساقدوشــان و گلریزان آریایی هــم داریم. یک 
جور شبیه ســازی فضا به فضای ایران باستان)!( 
البته با رعایت استایل روز که مینیمالیسم است. 
این طــوری، مهمان هایتــان حســابی غافلگیر 
می شوند. البته در جریان هســتید که این عقد، 
سفره خاصی ندارد. بیشــتر دکور است و سکویی 
گل آرایی شــده که عروس و داماد روی آن مقابل 
هم می ایستند.« جمله تبلیغاتی یکی از آگهی ها 
این اســت: »رویایی ترین شــِب زندگی تان را با 
ما آریایــی تجربه کنید«. پاســخگوی تلفن این 
شرکت تشریفات نیز چنین می گوید: »من اطالع 
دقیقی ندارم که خطبه عقد آریایی، معتبر است 
یا نه. البته فرقی هم نمی کند، چون این نوع عقد 
به صورت فرمالیته برگزار می شود و قبلش حتما 
باید عروس و داماد عقد شــرعی و اسالمی انجام 
داده باشند. عقد آریایی یک فانتزی مدرن است که 
اگر غیر از این بود، دفاتر ازدواج و طالق حتما اجازه 
برگزاری اش را داشــتند.« مکثی می کند و ادامه 
می دهد: »ُمد است دیگر.« می پرسیم: »حاال برای 
این ُمد باید چقدر پرداخت کنیم؟« بالفاصله پاسخ 
می دهد: »بستگی دارد! سالن معمولی می خواهید 
یا وی آی پی ماننــد ســالن روی آب! پیمان بان 
به صورت انفرادی می خواهید یا همــراه با گروه 
موسیقی و آواز؟ به این پکیج، منوهای فیلم، عکس 
و پذیرایی هم اضافه می شود. حداقل 3میلیون و 
حداکثر بیش از 100میلیــون تومان هزینه عقد 

آریایی است.«

خطبه ای که شعر نو از آب درآمد!
با نســرین از طریق کامنت هایی که برای یکی از 
شرکت های تشریفات گذاشته بود، آشنا می شویم. 
او و همسرش سال گذشته از خدمات عقد آریایی 
این شرکت استفاده کرده بودند. نسرین می گوید: 
»مدتی بعد از مراسم ازدواجمان تازه متوجه شدیم 
که خطبه عقد آریایی اصال ارتباطی به ایران باستان 
یا قوم آریایی ندارد. متن این خطبه متعلق به یکی 
از اشــعار شــاعر معروف فریدون مشیری است! 
راســتش آن زمان که می خواســتیم مراسم مان 
را برگــزار کنیم، خیلی هیجــان زده بودم و فقط 
به دنبال شــیوه ای برای خاص بــودن و الکچری 
جلوه کردن بودم! حاال اما احســاس خوبی ندارم 
چون بیشتر از اینکه احساس خاص بودن داشته 
باشــم، به رغم تحصیالت عالی، احساس بی سواد 
بودن می کنم. خیلی از همکارانمان هم بعد از اینکه 
ماجرای شعر فریدون مشیری و خطبه عقد آریایی 
را فهمیدند، کلی متلک و کنایه بارمان کردند!« با 
مریم، که همراه دوســتش در شهر کتاب یکی از 
محله ها وقت می گذراند، وارد گفت وگو می شویم. 
او نیز در این باره می گوید: »عقد آریایی را دوست 
دارم چون برایم مهم اســت که به زبان فارسی به 
عقد همســرم درآیــم و از رمانتیک بودن متنش 
هم خوشم می آید. البته شنیده ام که خطبه عقد 
اسالمی را هم می توان به زبان فارسی بیان کرد.« 
فرشته، همان دوسِت مریم اســت که وارد بحث 
می شــود و می گوید: »صرِف دوست داشتن که 
دلیل نمی شــود آدم، کاری را انجام دهد. اوال که 
آن کار باید قانونی و رســمی باشد. به هر حال، ما 
در جامعه ای زندگی می کنیم که برای خودش و 
برای راحتی جمعی قوانینی دارد. ما هم به عنوان 
شــهروندانش ملزم به رعایت آن قوانین هستیم. 
دوما؛ اصال بیایید بررسی کنید ببینید آن کاری که 
می گویید دوستش دارید، پایه علمی و عقلی دارد! 
من همین چند سال پیش که عقد آریایی خیلی 
پرطرفدار بود، در یکی از سایت های خبری به نقل 

از مسئوالن اقلیت زرتشتیان خواندم که این عقد 
مرسوم شــده با نام آریایی، ریشه تاریخی ندارد و 
اصال با مراســم و آیین عقد و ازدواج آنها، منطبق 
نیســت!« حاال مریم لبخندی به فرشته تحویل 
می دهد و تکمیل می کنــد: »حرف هایت را قبول 
دارم ولی انصافا، عقد آریایی خیلی جذاب و شیک 

است.  به نظرت متفاوت نیست؟« 

تبی که زود سرد شد
کمی آن طرف تر از شــهر کتــاب، رامین، رضا، 
علی و پارســا در مســیر دوچرخه روی بوستان، 
سرگرم رکاب زدن هستند. از آنها نیز می خواهیم 
نظرشان را درباره عقد آریایی بیان کنند. نخست، 
علی می گوید: »متأســفانه آنقدر درگیر حاشیه 
و تجمل شــده ایم که از اصل ماجرا دوریم. اصل 
ماجرا در یک عقد بعد از قانونی و رسمی بودنش، 
تعهد و عشق است. چیزی که این روزها کم است! 
یعنی اگر این اصل ماجرا وجود داشته باشد اصال 
جایی برای این حاشــیه های بی پایه و بی اساس 
باقی نمی ماند.« رضا نیز به گفتن یکی دو جمله 
بســنده می کند: »تبی که داغ باشد زود فروکش 
می کند! تب عقد آریایی هم چند سال پیش داغ 
بود. االن آگاهی مردم نســبت به اصالت و اعتبار 
آن باال رفته است.« رامین سخنی نمی گوید و به 
جایش پارسا که خوش ســر و زبان تر هم هست، 
گفت وگو را دســت می گیرد: »عقد آریایی برای 
خودش معجونی اســت! فکر کنید دختر و پسر 
اول نکاح اســالمی انجام می دهند، بعد با ادعای 
ناسیونالیستی ســوگندنامه عقد آریایی که اصال 
اعتبار ندارد را می خوانند و دست آخر هم به سبک 
فرنگی ها جشــن می گیرند؛ معجون است دیگر! 
اینها، خودشان سردرگم نمی شوند در بلبشویی 

که برای خودشان می سازند؟« 

یک روز ولنتاین و هالووین، یک روز عقد آریایی
انتهای بوســتان محله، محل گعده سالخوردگان 
بازنشســته اســت. محمد یکی از آنهاست که با 
شــنیدن موضوع گزارش، بــرای صحبت کردن 
داوطلب می شود: »یک روز ولنتاین ُمد می شود، 
یــک روز هالوویــن، روزهــای بعد هــم نوبت 
مناسبت های دیگر از سایر فرهنگ هاست. طوری 
شــده که فرهنگ و هویت خودمــان را فراموش 
کرده ایم. ما ایرانی هستیم و مسلمان که با توجه 
به تمدن و دینمــان، بهانه برای شــادی و تفکر 
کم نداریم. ولی خب چه می شــود کــرد که پای 
»فرهنگ« خیلی وقت اســت لَنگ می زند و مرغ 
همسایه هم همیشه غاز است! به نظرم هر کس به 
اندازه خودش می تواند سهمی در ثبات فرهنگی 
ایجاد کنــد. برای مثال، خدمت تــان عرض کنم 
یک بار برای عقد یکی از بستگان راهی دفتر ازدواج 
شدیم. عاقد خیلی خوش ذوق بود. بعد از اینکه عقد 
شرعی را جاری کرد و به ثبت رساند، معنای فارسی 
خطبه را به هنرمندی تمام با چند شعر از حافظ و 
موالنا ترکیب کرد تا دل جوان های امروزی را هم 
به دست آورد.« کاظم، معلم بازنشسته است که در 
تأیید صحبت هــای کهنه رفیقش می گوید: »چرا 
راه دوری می رویــد؛ مقام معظــم رهبری همین 
چند روز پیش فرمودند که در زمینه فرهنگ عقب 
مانده ایم و باید بیشــتر تالش کنیم. گوشه بسیار 
کوچکی از این فرهنگ نیز این تحریف ها، تهاجم ها 
و تعریف های اشــتباه مانند عقد آریایی است که 
هم دروغ اســت و هم هزینه های ازدواج جوانان 
را باال می برد.« ابراهیم، آخرین نفری است که در 
این باره اظهارنظر می کند: »باید قبول کنیم که ما 
ایرانی ها ید طوالیی در چشم و هم چشمی داریم. 
برایمان تفاوتی هم ندارد که موضوع این چشم و 

هم چشمی ها چیست.«

یک روز ولنتاین و هالووین، یک روز عقد آریایی
این نوع از عقد، کی مد شده و چه وضعیتی دارد و چرا معتبر نیست؟

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

ایثارگران در الیحه بودجه ۱۴۰۲
الیحه بودجه سال 1۴0۲ کل کشور در تاریخ چهارشنبه ۲1 
دی ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. با نگاهی 
کارشناسانه و نقادانه به موارد مرتبط با ایثارگران در الیحه 
پیشــنهادی دولت خواهیم پرداخت تا نقاط ضعف و قوت 

الیحه بودجه در حوزه ایثارگران شفاف شود.
یکی از موارد مهم در مصوبات قانونی به ویژه در ســال های 
اخیر در قوانین بودجه سنواتی، موضوع خودروي جانبازان و 
سایر ایثارگران دارای شرایط دریافت خودرو است. بیش از 
10سال از تاریخ تصویب ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران درباره واگذاری خودرو به آنان می گذرد. در این 
مدت دولت های مختلف از تصویب آیین نامه اجرایی آن به 
دالیل مختلف شــانه خالی کرده و از اجرای این قانون مهم 
در حوزه ایثارگران خودداری کردنــد. در دولت های قبلی 
با بی توجهی بــه تصویب آیین نامه اجرایــی ماده ۴۵ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران، عماًل این تسهیالت بسیار 
ضروری و حیاتی به ویژه برای جانبازان ۷0 درصد و جانبازان 
دارای محدودیت های جسمی حرکتی را نادیده گرفتند. در 
اواخر دولت قبل و در بودجه سال 1۴00 بند »ز« تبصره ۷ 

قانون بودجه به شرح زیر به تصویب رسید:
وزارت صنعت، معــدن و تجــارت مکلف اســت از طریق 
شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید 
محصوالت ملی خود نســبت به فروش خودرو به جانبازان 
باالی ۲۵ درصد دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و 
جانبازان ۵0 درصد تا ۷0 درصد با معرفی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، با تقسیط ۵ ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را 
هر 3 ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات 
و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند. از همان 
ابتدا مشخص بود، این مصوبه در قانون بودجه 1۴00 جنبه 
تشریفاتی و رفع تکلیفی داشــته و دولت وقت قصد اجرای 
آن را ندارد. هر کس که اندک آشــنایی با حوزه قانونگذاری 
و تشریفات اداری ارائه خدمات و تسهیالت را دارد، می داند 
چنین ادبیاتی در تصویب قانون با این نواقص جدی در فرایند 
اجرای آن، یعنی موانعی در اجرای قانون وجود خواهد داشت.
این موضوع در قانون بودجه 1۴01 به شــکلی ضعیف تر و 
با مشــکالت و موانع جدی تر به تصویب رسید. گویا بخش 
قانونگذاری از تصویب قوانینی کــه اجرای آن غیرممکن یا 
دشوار است، دســت برنمی دارد. بند »ی« تبصره ۷ قانون 

بودجه سال 1۴01 به شرح زیر به تصویب رسید:
وزارت صنعت، معــدن و تجــارت مکلف اســت از طریق 
شــرکت های خودروســازی ایران خودرو و ســایپا از محل 
تولید محصوالت ملی خود به تعداد 10 هزار خودرو نسبت 
به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهدا، جانبازان 
۲۵ درصد و باالتر دارای محدودیت های جسمی و حرکتی 
و جانبازان ۵0 درصد و بیشــتر با معرفی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران به شــرطی که فاقد خودرو بــوده و تاکنون هم با 
معرفی بنیاد شــهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده 
باشند با تقسیط ۵ ساله و کارمزد ۴ درصد از محل تسهیالت 
قرض الحسنه تبصره 1۶ اقدام کند )جانبازان باالی ۷0 درصد 
مشمول شرایط این بند نیســتند(. گزارش عملکرد این بند 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت هــر 3 ماه یک بار به 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن 

مجلس شورای اسالمی ارائه شود.
تاکنون با گذشت بیش از 10 سال از تصویب ماده ۴۵ قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تصویب بند »ز« تبصره 
۷ قانون بودجه 1۴00 و بند »ی« تبصــره ۷ قانون بودجه 
1۴01 کوچک ترین اقدام مؤثری برای اجرای قانون از سوی 
دولت و مجلس صورت نگرفته اســت. اکنون متن واگذاری 
خودرو، مجدداً در بند و تبصره ۷ الیحه پیشــنهادی بودجه 
سال 1۴0۲ گنجانده شده است، که برای اجرا باید اصالحاتی 
در آن صورت گیرد در غیراین صورت به سرنوشت مصوبات 

قبلی گرفتار خواهد شد.

نحوه تعیین مهلت مشموالن 
دانش آموز برای خدمت سربازی

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا درخصوص ضوابط و 
مقررات مهلت مشــموالن دانش آموز بــرای تعیین تکلیف 
وضعیت خدمت ســربازی گفــت: دانش آموزانــی که قبل 
از ورود به ســن مشــمولیت موفق به اخذ مــدرک دیپلم 
)پایه دوازدهم( می شــوند، از تاریخ ورود به سن مشمولیت 
یک ســال مهلت معرفی دارند و درصورت قبولی در مقاطع 
تحصیلی دانشگاهی می توانند از معافیت تحصیلی برخوردار 
شــوند. تقی مهری در ادامه توضیح داد که به عنوان مثال، 
مشمول متولد ۲0اردیبهشت13۸3 که در سال1۴00 موفق 
به اخذ مدرک دیپلم شده با ورود به سن مشمولیت یعنی از 
تاریخ یکم  اردیبهشت1۴01، به مدت یک سال )تا تاریخ یکم 
 اردیبهشت1۴0۲( مهلت دارد تا وضعیت خدمتی خود را از 
طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 تعیین 
تکلیف کند. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا همچنین 
تصریح کرد: دانش آموزانی که قبل از ورود به سن مشمولیت 
انصراف، ترک یا اخراج از تحصیل داشــته اند از تاریخ ورود 
به سن مشــمولیت )1۸ســالگی تمام( ۶ ماه مهلت دارند تا 
وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند. سردار مهری 
در مورد مهلت معرفی دانش آموزانی که وارد سن مشمولیت 
شده اند، خاطر نشان کرد: مشموالنی که در سن مشمولیت 
)1۸ســال تمام( در مقطع دیپلــم فارغ التحصیل، انصراف، 
اخراج و یا ترک تحصیل داشــته اند از تاریخ فراغت، انصراف 
و ... حداکثر یک ســال مهلت دارند تا با همراه داشتن برگ 
اعالم وضعیت تحصیلی برای تعییــن تکلیف خدمتی خود 
از طریق یکی از دفاتر پلیس+10 اقدام کنند. او تأکید کرد: 
مشموالنی که در ماه های خرداد تا شهریور سن مشمولیت 
موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اند، تا پایان شهریور ماه سال 
بعد مهلت معرفی دارنــد؛ به عنوان مثال، مشــمول متولد 
۲0اردیبهشت ماه13۸3 که در تاریخ یکم خرداد ماه1۴01 در 
مقطع دیپلم فارغ التحصیل شده است تا 31شهریورماه1۴0۲ 

مهلت تعیین تکلیف دارد.

آغاز زودتر از موعد طرح نوروزی
مرتضــی مرادی پــور، معــاون عملیــات 
ســازمان امــداد و نجــات هالل احمر: با 
توجــه به شــروع  مــاه رمضــان در ســوم 
فروردیــن و تعطیلــی 16اســفندماه بــه 
مناســبت نیمــه شــعبان، پیش بینــی 
می شود سفرهای پایان سال و نوروزی 
زودتر از موعد شروع شــود؛ بنابراین با 
هماهنگــی فرماندهــی پلیس راهــور و 
اورژانس طــرح ملی امــداد و نجات هم 
زودتر از سال های قبل آغاز می شود. با 
توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنــی بــر ضــرورت کاهــش تصادفات 
جــاده ای در نوروز، طــرح فوریتی داریم 
تــا در زمینــه پیشــگیری از تصادفــات و 
افزایش آمادگی امدادگران اقدام کنیم.

مدیــرکل دفتــر تأمیــن مســکن و امور 
مهندســی ســاختمان کمیته امــداد از 
ارائــه بیــش از 2میلیون واحــد خدمت 
مسکن به مددجویان در 4دهه فعالیت 
این نهاد خبر داد. محمود توکلی افزود: 
در ســال جاری نیــز بیــش از 4۰هــزار 
مددجوی کمیته امداد خدمات مسکن 
شامل »احداث و تکمیل«، »تعمیر و 
بازسازی« و »خرید« در حوزه مسکن 
دریافت کرده اند. به گفته او در 1۰ماهه 
سال جاری 12هزارو122 واحد مسکن با 
حمایت کمیته امداد احداث، تکمیل و 
یا خریداری و تحویل مددجویان شده 

است.

 2
میلیون واحد

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش گفــت: در ۳ماهــه 
گذشــته حدود 1۹هزار تماس از سوی 
دانش آموزان و ۵هزار تماس از ســوی 
والدین با خط ملی 1۵۷۰جهت مشاوره 
تلفنــی ثبــت شــده اســت. به گفتــه 
اصغرباقــرزاده، تــا پیــش از راه اندازی 
ســامانه 1۵۷۰خانواده هــا، افــراد و 
دانش آمــوزان بــا مراجعــه حضــوری یا 
به طور پراکنده با مراکز مشاوره تماس 
می گرفتند که این مراکز شماره واحدی 
نداشــت و شــماره آن در هــر اســتان 
متفاوت بود. حدود یک سال است که 
معاونت پرورشی و فرهنگی با راه اندازی 
ایــن خــط، شناســایی آســیب های 
اجتماعی، ارائه خدمات اولیه و فوریتی 

را تسهیل کرده است.
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بررسی تغییر شاخص آلودگی 
هوا برای تعطیلی مدارس در 

جلسه هیأت دولت

وزیر آموزش و پرورش از بررسی تغییر شاخص آلودگی 
هوا برای تعطیلی مدارس در جلسه هیأت دولت خبر 
داد. یوسف نوری در حاشــیه آیین نواختن گلبانگ 
انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
حساسیت این موضوع قرار شده است تا با طرح موضوع 
در هیأت دولت نسبت به تصمیم گیری در خصوص 
تغییر شــاخص های آلودگی هوا تصمیم بگیریم.  او 
در ادامه از افتتاح 1100مدرسه در ایام دهه فجر خبر 
داد و گفت: این مراکز شامل مراکز آموزشی، پرورشی 
و ورزشی است که شامل بیش از۵هزار کالس درس 
می شــود و فردا با حضور رئیس جمهور در شهر ری 
افتتاح خواهند شد.  وزیر آموزش و پرورش ادامه داد:  
برگزاری یادواره های شهدا در فضای مجازی و به صورت 
حضوری، مسابقات قرآنی، مدیحه سرایی و اکران فیلم 
ازجمله برنامه های دهه فجر در مدارس است. همچنین 
در حوزه های هنری و فرهنگی، دانش آموزان مسابقات 

خوبی خواهند داشت.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبر

ایثارگران بخوانند

جنگاورانمیدانفرهنگ،بیکارنمینشینند
شهال فضلی، جامعه شناس اعتقاد دارد پدیده عقد آریایی یک پدیده کامال اجتماعی است 
که دارای ابعاد مختلف است. وی می گوید: »اغلب پدیده های اجتماعی تاریخ مصرف دارند، 
یکی از آنها همین پدیده عقد آریایی است که اوج مصرف آن با توجه به شواهد به اتمام رسیده 
است. اما با این حال بررسی جامعه شناسانه این پدیده ها در کیفیت مواجه با سایر پدیده های 
اجتماعی و فرهنگی مشابه در موقعیت پیشابحران و بحران می تواند تأثیرگذار عمل کند. سؤال 
اینجاست که پدیده عقد آریایی چرا شکل گرفت؟ در پاسخ به این پرسش می توان به مفاهیم و 
عواملی مانند خألهای فرهنگی، به روزآوری عناصر ارزشی، باز معرفی هویت ایرانی-اسالمی، 
فرهنگ ستیزی مکاتب مخالف، افراطی گری ملی گرایان در برابر دین به عنوان نقطه مقابل، 
تعبیر غلط از دین به عنوان فرهنگ عرب )درحالی که اسالم دینی فرامرزی  است(، موج سواری 
فضای مجازی بر جریان فرهنگ ســتیزی و بی توجهی به جعلیات فرهنگی اشاره کرد. این 
مفاهیم و عوامل درصورتی که از سوی متولیان امور فرهنگی مورد توجه قرار نگیرند، عرصه 
برای جوالن جنگاوران فرهنگی باز می شود؛ جنگاورانی که هیچ گاه بیکار نمی نشینند.« فضلی 
در پایان خاطرنشان می کند: »از فعالیت سوداگران در عرصه توسعه بازار مصرف نیز نباید غافل 
ماند. در دنیای امروز این بازار مصرف فقط شامل محصوالتی برای رفع نیازهای جسمانی مانند 
گرسنگی و تشنگی نمی شود. بازار مصرف امروز، همه نیازهای بشر را دربرمی گیرد و برای همه 
این نیازها سوداگران دست به تولید می زنند. تولید سوداگران یک ویژگی بارز دارد و آن رواج 
مصرف گرایی است که درباره عقدآریایی، فرهنگ مصرف گرایی در کنار تجمل پرستی، فرصت 

بروز و ظهور یافت.«

دیدگاه

احتمال استخدام ۲۰هزار پرستار
عباس عبــادی، معــاون وزیر بهداشــت: 
باید میان پرســتارانی که در زمان سخت 
کرونا کنار مردم بودند با کسانی که طرح 
خــود را آغاز نکردنــد یا ترک طــرح کردند 
تفاوت باشد. برای این دسته از پرستاران 
امتیاز ویژه به ازای ماه هایی که در بخش 
کرونا فعالیت کرده باشند، درنظر گرفته 
می شــود و ایــن امتیــازات در اســتخدام 
2۰هــزار پرســتار جدیــد در ســال آینــده 
مؤثر خواهــد بود. ان شــاءهللا اگــر مجوز 
جدید اســتخدامی بیایــد و بتوانیم پیش 
از نوروز14۰2 آزمون اســتخدامی را برگزار 
کنیم، اتفاق مبارکی در حوزه سالمت رخ 

خواهد داد.

ازسبقهتاریخیتاساختارزبانییکخطبهنامعتبر
»علی مظفری«، رئیس سابق کانون سردفتران ازدواج و طالق در رابطه با رواج عقد آریایی و اجرای آن 
در دفاتر ثبت ازدواج می گوید: »برگزاری مراسم عقد آریایی در دفترخانه های رسمی ازدواج غیرقانونی 
است. همچنان که در سنوات گذشته دفاتری را که عقد آریایی در آنها برگزار شده بود، پلمب کردیم. 
نظارت ها و ثبت شکایات در این زمینه همچنان صورت می پذیرد.« مظفری که هم اکنون کارشناس 
ارشد حقوق خانواده و دفاتر ازدواج و طالق است، ادامه می دهد: »فراگیری پدیده عقد آریایی هم اکنون 
سیر نزولی در پیش گرفته است، چراکه آگاهی افراد نسبت به اعتبار و صحت آن افزایش یافته و فریب 
سوءاستفاده های مالی در سایه تهاجم فرهنگی آن بر همگان عیان شده است. در واقع خطبه ای که 
در این عقد خوانده می شد، شعر یکی از شاعران معاصر ایران است که به مناسبت نکاح و ازدواج یکی 
از خویشاوندان خود سروده بود. این را نیز می توان با اندکی تحقیق و تفحص در ساختار کلمات آن 
که برگرفته از دستور زبان معیار امروز است، دریافت. از سویی، برگزاری اینگونه عقد هیچ سنخیتی 

با تاریخ ایران باستان در دوران زیست اقوام آریایی و به طبع آن، جامعه زرتشتیان نداشته و ندارد.«

دیدگاه
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آسفالت معابر و خیابان های مهدی شهر نیاز به ترمیم دارد
 متأســفانه وضعیت آســفالت خیابان ها، معابــر و کوچه های 
مهدی شهر)سنگسر سابق( بســیار نامطلوب است. خصوصا در 
فصل زمســتان و بارندگی که عبور و مرور از برخی معابر تقریبا 
غیرممکن می شود.خواهشمندیم شهرداری هرچه زودتر دستور 
ترمیم و بازســازی آنها را صادر کند.بارها به خاطر همین مشکل 

خودروی شهروندان آسیب دیده و دچار دردسر شده اند.
چراغیان از مهدی شهر

چراکیسه های شن کنار خیابان ها هنگام بارش برف استفاده 
نمی شوند

یکی از اقدامات خوب و مفید شهرداری قرار دادن کیسه های شن 
کنار خیابان برای اســتفاده هنگام بارش برف است.اما این اقدام 
به تنهایی کافی نیست و می بایست افرادی از کارکنان خود را برای 
استفاده از این کیسه ها و شــن ریزی هنگام بارش برف خصوصا 
باالی شهر که بارندگی در آن بیشتر است و خیلی از کوچه های آن 
سرباالیی و لغزنده هستند به کار بگیرد.مسلما شهروندان عادی 

نمی توانند با بند آوردن خیابان و کوچه ها اقدام به این کار کنند.
محبی از تهران

سامانه پرداخت آنالین قبوض کار نمی کند
 روش پرداخت غیرحضوری و به اصطالح آنالین قبوض برای 
کمک به مردم و جلوگیری از تردد بی مورد و کاهش ترافیک 
طراحی شده است اما متأسفانه کم پیش می آید که بخواهیم 
قبوض مان را به این روش پرداخت کنیم و دچار مشکل نشویم. 
بارها پیش آمده که وارد سایت شــده ام مراحل آن را تا نیمه 
انجام داده ام ولی به دلیل نامعلومی سایت اعالم خطا کرده و 
پرداخت ناموفق مانده است. این مشکل باید به کمک طراحان 
این سامانه ها برطرف شود وگرنه عمال بی استفاده اند و مشکلی 

را از مردم حل نمی کنند.
سینا از مهرشهر کرج 

نرخ دریافت عوارض جاده چالوس منصفانه نیست
با ســاخت و بهره برداری از تونل البرزعوارض عبور از این مسیر در 
روزهای عادی 30هزار تومان و در روزهای شلوغ و به اصطالح پیک 
تردد 50هزار تومان در نظر گرفته شده است. همه ما می دانیم که 
حجم تردد در این جاده نسبت به سایر جاده های کشور بسیار بیشتر 
است خصوصا در ایام عید و تعطیالت تابستان. به همین خاطر عوارض 
دریافتی از آن هم باید کمتر از رقم فعلی باشد.مگر احداث و راه اندازی 
یک تونل چقدر هزینه داشته است که هر روز میلیون ها تومان بابت 

آن عوارض دریافت شود!
صفدری از اندیشه کرج

 وعده تعاونی مسکن گمرک 30 سال است که محقق نشده است 
حدود 3دهه قبل تقریبا سال 1370تعاونی مسکن گمرک پروژه 
ساخت مســکن برای کارکنانش را کلید زد ما هم به امید خانه دار 
شدن در این طرح شــرکت و برای شــروع پول قابل توجهی هم 
پرداخت کردیم.ارقامی که در زمان خودش ارزش داشت و می شد 
سرمایه گذاری دیگری با آن انجام داد. اکنون30سال است که از آن 
زمان گذشته و حتی یک نفر هم صاحب خانه یا زمین نشده است 
بارها و بارها موضوع را پیگیری کردیم اما کسی پاسخگو و پیگیر نبوده 
است. چه بسا برخی از سرمایه گذاران این طرح هم از دنیا رفته اند! 
سردرگم مانده ایم و راه به جایی نداریم. آیا کسی از مسئوالن گمرک 

پاسخی برای ما دارد؟
رسولیان از تهران

تلفن های ثابت شهرری از 10روز پیش قطع شده است
 حدود 10روز است که تلفن های ثابت منطقه شهرری تهران قطع 
شده است. به مخابرات منطقه مراجعه کردیم گفتند که کارکنان 
در اعتراض به عدم دریافت مطالبات شان در اعتصاب به سرمی برند. 
نمی دانیم که تکلیف ما در این میان چیست؟ بسیاری از ساکنان این 
منطقه سالمندان یا افراد بی بضاعتی هستند که تلفن همراه ندارند 
و تنها راه ارتباط شان تلفن ثابت اســت. مشکالت درون سازمانی 
شرکت ها و ادارات خصوصا اداره مخابرات که تقریبا تمام مردم کشور 

از مشترکانش هستند نباید گریبانگیر مردم عادی شود.
مرزوقی از شهرری

عملیات ساخت پروژه عمرانی پل روگذر امامزاده جعفر شهر 
هشتگرد کی به سرانجام می رسد؟

از 7سال پیش پروژه عمرانی پل روگذر امامزاده جعفر)ع( 
شهر هشــتگرد، به اصطالح کلنگ خورد و شروع شد. بعد 
از مدتی انجام این پروژه متوقف و چند ســالی راکد ماند.

خوشــبختانه مدیرکل راه آهن تهــران و حومه اعالم کرد 
که با همکاری شرکت »سداد« در نخستین فرصت ادامه 
این عملیات را پیگیری می کند. ســؤال این است که این 
عملیات دقیقا در چه تاریخی به سرانجام رسیده و نهایی 

خواهد شد؟
همت آبادی از هشتگرد

 برخی از سایت های فروش بلیت هواپیما از شرایط خاص 
جوی سوءاستفاده می کنند

 مدتی پیش با خانــواده برای زیــارت ثامن االئمه)ع( عازم 
شهر مقدس مشهد شــدیم. متأســفانه زمان بازگشت ما 
مصادف شد با بارش شدید برف و شرایط نامساعد جوی. به 
همین خاطر پروازمان در آن تاریخ کنسل شد.ما هم به علت 
نداشتن مرخصی و ضرورت بازگشت مجبور شدیم تا با یکی 
از سایت های مرجع فروش بلیت هواپیما تماس بگیریم. در 
کمال تعجب این سایت بلیت 1میلیون و 18هزار تومانی را به 
مبلغ 1میلیون و 800هزار تومان به ما فروخت! ما هم از سر 
ناچاری قبول کردیم.این کار نه اخالقی است و نه منصفانه. 
اگر کسی به هر دلیل توان پرداخت این مبلغ اضافه را نداشته 
باشد تکلیفش چیست؟ ضروری است تا شرکت هواپیمایی 
کشــوری با وضع و اعمال قانون یکســان برای همه مراجع 
فروش بلیت، نظارت بیشتری بر عملکرد آنها بکند تا جلوی 

این قبیل سوءاستفاده ها گرفته شود.
پورابوالحسنی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

با پیدا شدن جسد یکی از قربانیان جست و جو برای
یافتن 2قربانی دیگر ادامه دارد

سقوط مرگبار »گرگر« در
رودخانه خروشان

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

جواد عزیزیگفت و گو
روزنامه نگار

گفت وگو با تنها زن راهدار ایران که دیروز  عکس ها و فیلم هایش در فضای مجازی جنجالی شد

شیرزن جاده های برفی 

از دیروز که عکس ها و فیلم هایش در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شده، توجه خیلی ها را جلب کرده 
اســت. اینکه چطور یک زن تصمیم گرفته راننده 
کامیون  راهداری بشود و با به خطر انداختن جانش 
در جاد ه های برفی، کمک به مــردم و نجات افراد 
گرفتار در بــرف و کوالک را انتخاب کند، ســؤالی 
اســت که افراد زیادی به دنبال جوابش هستند و 
حاال خودش در پاسخ می گوید: من عاشق کامیونم 
و جاده. از بچگی عشق ماشــین و کامیون بودم و 
دلم می خواست کارهایی را انجام دهم که خیلی ها 
نمی توانند. مهناز بهرامی، همان شیرزن لرستانی که 
حتما فیلم ها و عکس هایش را پشت فرمان ماشین 
برف روبی دیده اید و حاال با عنــوان تنها زن راهدار 
ایران، حسابی مشهور شده است. او در گفت وگو با 
همشهری از زندگی اش می گوید و اینکه چطور شد 

که شغل راهداری را انتخاب کرد.

به نظر خودت عجیب نیســت که 
یک زن، شغل راهداری را انتخاب کند؛ آن هم 
رانندگی کامیون برف روبی که قرار است به دل 
خطر برود و ممکن است در این راه جانش را به 

خطر بیندازد؟
اصال عجیب نیست. مگر رانندگی زن ها عجیب است 
که رانندگی کامیون عجیب باشد. من عاشق شغلم 
هستم و ثابت کردم که زن ها هم می توانند از پس 

چنین کارهایی بربیایند.
چه شــد که تصمیم گرفتی راننده 

کامیون راهداری شوی؟
من از بچگی عشق ماشین بودم. عاشق کامیون بودم. 
باورتان نمی شود اما وقتی بچه بودم، با گل کامیون 
درست می کردم. همیشه دوست داشتم یک تریلی 
برای خودم داشته باشم. اصال انگار دنبال کارهایی 

بودم که بقیه دختران کمتر دنبالش می رفتند.
مگر به دنبال چــه کارهای دیگری 

رفته بودی؟
دوست داشــتم فوتبالیســت تیم ملی شوم. برای 
رسیدن به آرزویم خیلی تالش کردم. حتی به تیم 
آلومینیوم اراک هم رسیدم و مدتی در این تیم بازی 
می کردم. امــا در نهایت به خاطــر مخالفت پدرم، 

فوتبال را ادامه ندادم.
بعد از آن بــود که رفتــی دنبال 

گواهینامه پایه یک و رانندگی کامیون؟
نه. یک مدتی هم به دنبال راه اندازی آژانس تاکسی در 
الیگودرز بودم. سال83 گواهینامه ام را گرفتم و بعد از 
آن شروع کردم به تعلیم رانندگی. اما دلم می خواست 
برای خودم آژانس داشته باشم. کار خیلی سختی 
بود. برای رسیدن به آن خیلی تالش کردم. خیلی ها 
تالش می کردند با کارهایشــان منصرفم کنند و 
مانع ام شوند. بیشتر از یک سال و نیم تالش کردم. 
حتی به دفتر رئیس جمهور هم رفتم تا اینکه باالخره 
موفق به دریافت مجوز شــدم. آژانــس بانوان راه 
انداختم و البته در این راه فرماندار هم خیلی کمکم 
کرد. با همه سختی ها و اذیت  شدن هایی که داشت، 
آژانس راه افتاد. برخی از زنان سرپرست خانوار را به 
آنجا بردم و مشغول به کارشان کردم و بعد از آن بود 
که افتادم دنبال گواهینامه پایه یک. می خواستم به 

آرزویم برسم. اینکه یک کامیون داشته باشم.
باالخره به این آرزو رسیدی؟

بله. ثابت کردم که خواستن توانستن است و انجام 
خیلی کارهــا زن و مرد ندارد. تا قبــل از اینکه در 
راهداری مشغول به کار شوم، تریلی داشتم. راننده 

ترانزیت بودم و خیلی به شغلم عالقه داشتم.
خانواده ات با ایــن تصمیم های تو 

مشکلی نداشتند؟
نه. اتفاقا مشوقم هم بودند. اگر حمایت آنها نبود به 

این خواسته هایم نمی رسیدم.
مردم شهر چطور؟ نگاه آنها نسبت 

به تو چگونه بود؟
اوایل که آژانس داشــتم، برایشــان عجیب به نظر 

می رسیدم. حتی برخی مزاحم تلفنی می شدند و 
اذیت می کردند. اما حاال کامال برعکس است. مردم 
نگاهشان عوض شده و به من احترام می گذارند. مرا 
تشــویق می کنند و می گویند که خوشحال اند که 

باعث افتخار شهرم شده ام.
تو که به آرزویت رسیده بودی و برای 
خودت تریلی داشتی و راننده ترانزیت بودی. 

چرا تصمیم گرفتی به راهداری بروی؟
بعد فوت پدرم، چون همه برادر و خواهرهایم ازدواج 
کرده بودند و ســر خانه و زندگی شان رفته بودند، 
مادرم تنها شــد. نگرانش بودم و نمی خواستم تنها 
باشد. چون راننده ترانزیت که باشی گاهی هفته ها در 
جاده ای و خانواده ات را نمی بینی. برای اینکه مادرم 
تنها نباشد، تریلی را فروختم و تصمیم گرفتم در کنار 
او زندگی کنم. برای همین دنبال شــغلی بودم که 
بتوانم هم به عالقه ام برسم و هم در کنار مادرم باشم.

خودت ازدواج نکرده ای؟
نه. 41سالم است و مجردم.

از کی وارد راهداری شدی؟
از ســال97. البته اولش اصرار می کردند که شغل 
دفتری داشته باشم اما نمی خواستم. عادت ندارم 
پشت میز بنشــینم. آنقدر اصرار کردم که باالخره 
قبول کردند به عنوان راهدار در راهدارخانه الیگودرز 

مشغول به کار شوم.
راهدار بودن چه حس و حالی دارد؟

برای من که عالی  است)با خنده(. اما خب کار سختی 
است. از دیروز)سه شنبه( که در ارتفاعات روستای 
فرسش در حوالی الیگودرز بارش برف شروع شد، 

کار ما هم شروع شد. باورتان نمی شود اما از ساعت 
7صبح سه شنبه تا همین حاال که دارم با شما صحبت 
می کنم )بعدازظهر چهارشنبه(،  سر کارم. دیشب 
بارش برف شدید بود و داریم جاده را باز می کنیم. 
هوا آنقدر سرد است که بخاری ماشین اصال جواب 

نمی دهد. آدم یخ می کند.
یعنی بیشتر از 24ساعت است که 

مشغول کاری؟ کجا استراحت کردی؟
بله. داخل ماشین. به غیراز من بقیه همکارانم هم 
همین وضعیت را دارند. راهداری کار سختی است. 
ما داخل ماشین غذا می خوریم، استراحت می کنیم 

و زندگی می کنیم.
ماشینت چیست؟

یک کامیون برف روب مایلر.
راهدارها حتما خاطــرات زیادی از 
نجات افرادی که در برف مانده اند دارند. مهم ترین 

خاطره ای که داری را برایمان تعریف کن.
خب خاطره که زیاد دارم اما توی ذهنم نیست. چون 
کار ما باز کردن جاده و نجات افراد گرفتار در جاده 
است. از طرفی االن مشغول کار هستم و باید جاده را 
باز کنیم. اما اگر بخواهیم سریع برایتان تعریف کنم، 
یک شب که برف سنگینی در جاده باریده بود، به 
کمک یک نیسان رفتم که از جاده منحرف شده و 
در برف گیر کرده بود. نیسان چادر داشت و به جز 
راننده، کلی آدم پشت نیسان و زیر چادر بودند که 
از سرما می لرزیدند. وقتی رسیدیم، با تجهیزاتی که 
داشتیم ماشین را از داخل برف بیرون کشیدم و به 
محلی امن بردیم و همه سرنشینانش نجات یافتند. 
یا مدتی قبل یک پاترول در جاده برفی گیر کرده بود 
که داخلش 7یا 8نفر بودند. حسابی ترسیده بودند 
و فکر می کردند کارشان تمام است. وقتی نجاتشان 
دادیم، از خوشحالی سر از پا نمی شناختند. یک بار 
هم یک پژو بود که راننــده اش مردی جوان بود. نه 
زنجیر چرخ داشت و نه لوازم گرمایشی. حتی لباس 
درست و حسابی مخصوص زمستان هم تنش نبود. 
در بیابان و جاده ای برفی از مســیر منحرف شده و 
گیر کرده بود. یادم هست که خیلی به او غر زدم و از 
دستش عصبانی شدم. می گفتم حداقل لباس گرم 
می پوشیدی یا ماشینت را مجهز می کردی. شاید 
باورتان نشود اما وقتی از او ســیم بکسل یا طناب 
خواستم، یک ملحفه آورد و گفت: » این خوب است 
برای اینکه به جای طناب از آن اســتفاده کنیم؟« 
همین باعث شد که حســابی دعوایش کنم و االن 

عذاب وجدان دارم که چرا سر او داد زدم.

اعضای یک خانواده روســتایی برای شــرکت در عروسی که در 
روستای مجاور برگزار می شد مجبور بودند برای عبور از رودخانه 
خروشان از گرگر استفاده کنند اما وقتی سوار این وسیله خطرناک 
شدند ناگهان سیم آن پاره شد و همگی به رودخانه سقوط کردند. 
حاال با گذشت 2روز از این حادثه پیکر بی جان پدر خانواده کشف 
شده و با وجود ادامه جســت وجوها از سرنوشت مادر و فرزند این 

خانواده خبری نیست.
به گزارش همشــهری، اعضای خانواده کریمی ســاکن روستای 
ســرتنگ برزه بخش ززوماهرو از توابع الیگودرز واقع در اســتان 
لرســتان بودند. آنها قرار بود برای شــرکت در جشن عروسی به 
روستای النه شــاهی بروند. اعضای این خانواده برای رفتن به این 
روستا باید از رودخانه ای خروشان عبور می کردند؛ اما هیچ پل یا 
راهی برای عبور از رودخانه در آن نزدیکی وجود ندارد. از ســویی 
بارندگی های چند روز اخیر موجب شده تا سطح آب رودخانه باال 
بیاید و شدت جریان آن بیشتر از همیشه شود. در این شرایط تنها 

راه عبور از رودخانه گرگر بود.
 گرگر وســیله ای اســت که در مناطق محروم از آن برای عبور از 
رودخانه اســتفاده می شود. سیم بکســلی از این سو به آن سوی 
رودخانه کشیده می شــود و با اســتفاده از میله یا سبدی آهنی 
روســتاییان به آن طرف رودخانــه می روند. روی ایــن رودخانه 
خروشان نیز از سال ها قبل برای عبور و مرور روستاییان یک گرگر 
ایجاد شده بود و با وجود خطرات زیادی که این وسیله دارد مردم به 

اجبار از آن استفاده می کردند.
ظهر سه شنبه نیز اعضای خانواده شامل میرآقا کولیوند کریمی، 
پدر 57ساله خانواده، زهرا کولیوند رشیدی، مادر 35ساله خانواده، 
سبحان کولیوند کریمی فرزند 9ساله آنها، عفت کولیوند کریمی، 
دختر 12ساله خانواده و مجتبی مددی جوان 20ساله ای که از اهالی 
روستای النه شاهی است سوار بر گرگر شدند تا از عرض رودخانه 
عبور کنند. آنها به وسط رودخانه رســیده بودند و مسافت زیادی 
باقی نمانده بود که به آن طرف رودخانه برســند اما ناگهان گرگر 
لرزید و سیم بکسل آن پاره شد. بر اثر این حادثه سبد آهنی که این 
5نفر ســوار بر آن بودند داخل رودخانه سقوط کرد. شدت جریان 
آب هرکدام را به سویی می برد و هر یک برای نجات جان خود تقال 
می کردند. هرچند چند دقیقه بعد عفت )دختر خانواده( و مجتبی 
)جوان اهل روستای النه شاهی( توانستند خود را نجات دهند اما 
پدر، مادر و پســر خانواده در رودخانه خروشــان دچار سرنوشت 

نامعلومی شدند.

کشف پیکر یکی از قربانیان
از ظهر سه شنبه که بر اثر سقوط گرگر 3نفر ناپدید شدند گروه های 
امداد و نجات تالش های شان برای یافتن آنها را آغاز کردند. شدت 
جریان رودخانه و باال آمدن سطح آب بر اثر بارندگی های اخیر کار 
جست وجو را دشوار کرده بود. با وجود این جست وجوها ادامه یافت 
تا اینکه ظهر دیروز پیکر بی جان یکی از حادثه دیدگان کشف شد. 
محمد قدمی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان لرستان در 
این باره به همشهری می گوید:  محلی که این حادثه در آنجا اتفاق 
افتاده، ازجمله مناطق محروم است و اعضای این خانواده به دلیل 
نبود راه و پل بر رودخانه مجبور به اســتفاده از گرگر شدند. آنجا با 
الیگودرز 130کیلومتر فاصلــه دارد و نزدیک ترین پایگاه امداد و 

نجات در 40کیلومتری آنجا واقع شده است.
او ادامه می دهد: به دنبال اعالم خبر پاره شــدن گرگر و ســقوط 
اعضای این خانواده در رودخانه 2تیم امدادی هالل احمر و یک تیم 
غواصی از شهرداری و نیروهای مردمی راهی محل حادثه شدند و 
جست وجوها برای یافتن مفقودشدگان آغاز شد. رودخانه ای که این 
حادثه در آن اتفاق افتاده خروشان است و بارش های روزهای اخیر 
نیز باعث شده سطح آب در آنجا باال بیاید و همین موضوع کار امداد 
و نجات را دشوار کرده و شرایط مساعد نیست. با این حال به دلیل 
ســنگالخ بودن منطقه احتمال اینکه جریان آب حادثه دیدگان 
را مسافت زیادی با خودش برده باشــد کم است. در این وضعیت 
جســت وجوها ادامه پیدا کرد تا اینکه ظهر چهارشنبه پیکر یکی 

از آنها پیدا شد.
قدمی در ادامه می گوید: همکارانم در جریان جست وجوهای خود 
موفق شدند که پدر خانواده را که مردی 57ساله بود را کشف کنند و 
آن را از آب بیرون بکشند و پیکر این قربانی بعد از کشف برای انجام 

مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

مرگ تلخ بابای مدرسه  بر اثر انفجار گاز
خدمتگزار مدرسه که بر اثر انفجار گاز دچار سوختگی شدیدی 
شده بود پس از یک هفته در بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گزارش همشهری، این حادثه ســاعت8:43 صبح سه شنبه 
چهارم بهمن ماه در مدرسه عالمه حلی مالیر اتفاق افتاد. شدت 
این انفجار که به دلیل نشــت گاز در نمازخانه مدرسه رخ داد به 
حدی بود که شیشه های مدرسه شکســت و به نمای داخلی و 
مبلمان مدرسه نیز آسیب رسید. از سوی دیگر خدمتگزار مدرسه 
به نام سعید بازیار که در آن زمان در نمازخانه حضور داشت نیز 
دچار 60درصد سوختگی شد و برای درمان به بیمارستان سوانح 

سوختگی کرمانشاه اعزام شد.
از آن روز کادر پزشــکی تالش زیادی برای مداوای خدمتگزار 
مدرسه انجام دادند اما پس از یک هفته این تالش ها به نتیجه ای 

نرسید و او روی تخت بیمارستان جانش را از دست داد.
سعید بازیار، 46ساله بود و 10سال سابقه خدمت در آموزش و 

پرورش را داشت.

مجرم سابقه دار پس از آزادی از زندان،  نقشه زورگیری از 

دادسرا
مسافران را کشید. او همراه همسر و فرزند خردسالش سوار 
ماشین می شد تا نقشه سرقت خشــن از زنان مسافر را 

عملی کند.
به گزارش همشهری، اواخر پاییز امسال زنی جوان به اداره پلیس رفت و اسرار 
سرقتی هولناک را فاش کرد. او که به  شدت زخمی شده و هنوز آثار کبودی 
روی صورت و بدنش وجود داشــت، به مأموران گفت: چند شب قبل از محل 
کارم خارج شدم که به خانه بروم. به عنوان مسافر سوار پرایدی شدم که عالوه بر 
راننده یک زن جوان به همراه فرزند خردسالش در صندلی عقب نشسته بودند. 
مرد دیگری هم روی صندلی جلو کنار راننده نشسته بود که به نظر می رسید 
مسافر است. به همین دلیل با خیال راحت سوار شدم، اما در بین راه ناگهان زن 
جوانی که کنار وی نشسته بودم دستش را روی دهانم گذاشت و مسافری که 
در صندلی جلو بود با چاقو تهدیدم کرد که اگر مقاومت کنم جانم را می گیرد. 
آنها کیف و طالهایم را می خواستند. سعی کردم مقاومت کنم که ناگهان مرد 
زورگیر با چاقو چند ضربه به من زد و زن جوان هم با مشت و لگد به جانم افتاد. 
دچار خونریزی شدم و در آن وضعیت چاره ای جز تسلیم شدن نداشتم. آنها 
بعد از سرقت کیف و طالهایم مقابل یک دستگاه خودپرداز توقف کردند و با 
تهدید رمز کارت عابربانکم را گرفتند و حسابم را خالی کردند. سپس درحالی که 
به شدت زخمی شده بودم، مرا در بیابان های اطراف تهران رها کردند که یک 
راننده عبوری به دادم رسید و مرا به بیمارستان انتقال داد. چند روز بستری بودم 

تا اینکه پس از بهبود مرخص و برای شکایت راهی اداره پلیس شدم.

زورگیری های سریالی
با ثبت اظهارات این زن، گروهی از مأموران پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان 
خشن را آغاز کردند. درحالی که تحقیقات ادامه داشت، چندین شکایت مشابه 
دیگر هم پیش روی کارآگاهان قرار گرفت. بررسی ها نشان می داد که دزدان 

تحت تعقیب درحالی که پسربچه ای نیز همراهشان بود اقدام به سوار کردن 
زنان مسافر کرده و دست به سرقت اموالشان می زدند. سارقان درصورتی که با 

مقاومت طعمه شان روبه رو می شدند با چاقو وی را زخمی کرده و تا حد 
مرگ کتک می زدند. زورگیران پرایدسوار، شماره پالک ماشین را 

مخدوش و صورت شان را با ماسک می پوشاندند؛ به همین دلیل 
مالباخته ها، چهره آنها را ندیده بودند. تا اینکه یکی از شاکیان 

که در یک قدمی مرگ قرار گرفته بود به زندگی برگشت و 
سرنخ مهمی در اختیار پلیس قرار داد. این زن، کسی بود که 

به عنوان مسافر سوار ماشین دزدان شده بود، اما آنها با قمه 
چند ضربه به سر وی زده و او را به کما فرستاده بودند. 
طوری که پزشکان بازگشت وی به زندگی را معجزه 
می دانســتند. او وقتی بهبود یافت و از بیمارستان 
مرخص شــد، به مأموران گفت کــه چهره یکی از 
سارقان را دیده و همین باعث شد که با چهره نگاری 
و بررسی بانک اطالعاتی مجرمان سابقه دار، یکی از 
اعضای باند سرقت شناسایی شود. او وحید نام داشت 
و آخرین بار پاییز امسال از زندان آزاد شده بود. در 
پرونده اش جرایمی همچون ســرقت،  زورگیری و 
حمل مواد مخدر ثبت شده بود و با این سرنخ مأموران 
موفق شدند مخفیگاه وی را شناسایی کنند. اما وقتی 
برای دســتگیری اش به آنجا رفتند، اثری از متهم 
نبود. با این حال زنی جوان و پسرخردســالی که در 
سرقت های خشن حضور داشتند بازداشت شدند. 
زن جوان در بازجویی ها به زورگیری های سریالی با 
همدستی شوهرش)وحید( و دوست وی اقرار کرد. او 
با قرار قانونی بازداشت شده و تحقیقات برای بازداشت 

متهمان فراری این پرونده ادامه دارد.

یکی از مالباخته ها از مرگ گریخت تا اسرار سرکرده باند خشن را فاش کند

پسربچه؛ شاهد سرقت های پدر و مادر
سرقت با اجبار شوهر  

زن جوان 28ساله اســت و می گوید او و پسرش 
با تهدید و اجبار شوهرش در ســرقت ها همراه او 

می شدند. 

شوهرت چطور تهدیدت می کرد؟
او معتاد به شیشه اســت و می گفت اگر به حرفش 
گوش نکنیم ما را می کشــد. می ترســیدم مبادا 

تهدیدش را عملی کند.
چرا اصرار داشت با آنها همراه شوید؟

او از زندان که آزاد شــد با دوستش نقشه سرقت 
کشید. آنها با ماشین راهی خیابان می شدند که از 
زنان مسافر سرقت کنند اما کسی سوار ماشین شان 
نمی شد. برای همین من و پسرمان را مجبور کرد با 
آنها برویم. می گفت که اینطوری طعمه هایش شک 

نمی کنند و سوار ماشین می شوند. 
چطور دلت می آمد جلوی بچه ات 

دست به سرقت بزنید؟
پسرم اغلب در ماشین خواب بود. چون وقتی هوا 

تاریک می شد راهی سرقت می شدیم.
فقط از زنان سرقت می کردید؟
بله. چون معموال زنان طال همراهشان است.

چرا طعمه ها را کتک می زدی؟
دستور شوهرم بود. اما من فقط آنها را کتک می زدم 
و کسی که چاقو داشت، شوهرم و همدستش بودند. 

چند مورد سرقت انجام دادید؟
تعدادش را به خاطر ندارم، فکــر می کنم باالی 10 

مورد شد.
با اموال سرقتی چه می کردید؟

شوهرم و همدستش می فروختند. گاهی هم طالها را 
من می بردم طالفروشی و می فروختم. شوهرم به من 
اطمینان داده بود که دستگیر نمی شویم. او خودش 
یک مجرم حرفه ای است که من بارها به جدایی از 
او فکر کردم، اما در آخر به خاطر فرزندم بی خیال 
می شدم و به زندگی ادامه  می دادم. او به زور مرا وارد 
دنیای تبهکاران کرد و حاال که دســتگیر شده ام و 
باید به زندان بروم به شــدت پشیمانم از اینکه با او 

همکاری کرده ام. چون نگران آینده پسرم هستم.

گفت و گو

دیوان عالی کشــور اعالم کرد که اجرای حکم 
اعدام محمد قبادلو به اتهام محاربه تا روشن شدن 
تکلیف پرونده دیگر او درباره قتل یکی از مأموران 

انتظامی، متوقف شده است.
به گزارش همشهری ، محمد قبادلو جوانی است 
که از چندی قبل به اتهــام قتل یکی از مأموران 
انتظامی دستگیر شده است. او متهم است هفتم 
آبان ماه امسال ســوار بر یک دستگاه خودروی 
پیکان سفیدرنگ مأموران موتورسوار پلیس را زیر 
گرفته و ضمن مجروح کردن شماری از آنها یکی 
از مأموران به نام استوار فرید کرم پور را به شهادت 
رسانده است. او پس از محاکمه در دادگاه انقالب 
اسالمی تهران به اتهام افسادفی االرض به اعدام 

محکوم شد. با وجود این او در پرونده دیگری که 
مربوط به رسیدگی به اتهام قتل مأمور پلیس بود 
روز 19 آذر ماه در دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شد، اما دادگاه کیفری هنوز رأی خود را 

در این باره صادر نکرده است.
روز گذشته دیوان عالی کشور اعالم کرد: با نظر 
دیوان عالی کشور اجرای حکم اعدام محمد قبادلو 
در پرونده افسادفی االرض تا زمان رسیدگی به 
پرونده قتل عمد یکی از مأموران فراجا متوقف 
شــد. اجرای حکم قصــاص بر اجــرای حکم 
افســاد فی االرض تقدم دارد و تا بررسی پرونده 
قصاص شهید کرم پور در دیوان عالی، اجرای حکم 

افسادفی االرض متوقف شده است.

صدور کیفرخواست دراجرای حکم اعدام محمد قبادلو متوقف شد
 پرونده شهادت آرمان علی وردی

3 ماه پس از شهادت آرمان علی وردی، طلبه بسیجی در جریان ناآرامی های 
شهرک اکباتان، پرونده متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. به گزارش همشهری، آرمان علی وردی، بسیجی 
یگان امام رضا)ع( و طلبه حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی، چهارم آبان ماه در 
درگیری های شهرک اکباتان توسط چند نفر مورد شکنجه قرار گرفت و به 
طرز ناجوانمردانه ای به شهادت رســید. چند روز بعد از این حادثه بود که 
5نفر به اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شدند و ضمن اعتراف 
به قتل، صحنه جنایتی را که مرتکب شده بودند، بازسازی کردند. با گذشت 
چند هفته از انجام تحقیقات مقدماتی، روز گذشته دادستان تهران از صدور 
کیفرخواست در این پرونده خبر داد. علی صالحی گفت: پرونده متهمان به 
قتل شهید آرمان علی وردی در 6 جلد به صدور کیفرخواست منتهی و به 
دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد. براساس این گزارش قرار است متهمان 

این پرونده به زودی در دادگاه محاکمه شوند.
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روزنامه یو اس ای تودی ]آمریکا[
افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا

یو اس ای تودی نوشــته که کارشناسان معتقدند قیمت 
بنزین در آمریکا در سال2023، بعید است کاهش پیدا 
کند. قیمت به ازای هــر گالن)3.78لیتر( به 3.5دالر 
رسیده است. اگرچه بعید است قیمت ها دوباره به رقم 
بی ســابقه 5دالری که اواخر بهار و در طول تابستان 
امســال رســید، صعود کند اما قیمت 4دالری اصال 
بعید نیســت. قیمت بنزین در آمریکا پس از یک رشد 
چشمگیر، اواخر ســال2022 یعنی کمتر از 2ماه پیش 
به حدود 3دالر رســیده بود. با این حال، بار دیگر روند 
صعودی قیمت  بنزین، آغاز شده است. افزایش قیمت 
بنزین در بهار و تابستان ناشی از آغاز جنگ اوکراین بود.

پوتین زیادی منطقی است
فرانســوا اوالنــد، رئیس جمهــور پیشــین 
فرانســه: والدیمیر پوتین فردی به شدت 
منطقی اســت که بهدنبــال دســتیابی به 
راه حــل دلخــواه خــود اســت. او امیــدوار 
اســت حمایت غــرب از اوکراین کم شــود 
تــا بتواند بــا مذاکره به شــرایطی کــه برای 
پایــان دادن به جنگ درنظر دارد، برســد. 
او اســتدالل خــاص خــودش را دارد و در 
چارچوب آن آماده اســت از زور اســتفاده 

کند.)پولیتیکو(

تهدید واقعی عراق، فساد است
محمــد شــیاع الســودانی، نخســت وزیر 
عــراق: قاچــاق ارز بــه خــارج از عــراق یــک 
واقعیــت و مشــکلی مزمــن اســت کــه 
سال هاســت وجــود دارد. فســاد تهدیــد 
حقیقــی بــرای عــراق پــس از ظهــور گــروه 
تروریستی داعش اســت. مبارزه با فساد 
باید بــا اقدامــات اســتثنایی و غیر ســنتی 

انجام شود.)خبرگزاری واع(

هشدار درباره آغاز جنگ جهانی سوم 
مارین لوپــن، رهبر جنــاح راســت افراطی 
فرانســه: ارســال تدریجــی تســلیحات 
جنگــی بــه اوکرایــن بــه معنــی ادامــه 
یافتــن جنگ برای یــک قرن خواهــد بود. 
درگیر شــدن تمام و کمــال پیمــان ناتو در 
این جنــگ منجــر به جنــگ جهانی ســوم 
خواهد شــد. اتحادهای جدید روسیه که 
مسکو را از اروپا تفکیک كرده و تبدیل به 
شــریک ممتاز هند و چیــن کــرده را نباید 

دست کم گرفت.)اسپوتنیک(

اعتصاب نیم میلیون نفری در 
انگلیس

راننده،دولتیکارمنــد،معلممیلیوننیمازبیش
،چهارشنبهروزانگلیسدردانشــگاهاستادوقطار
کشورایندرشدههماهنگاعتصابترینبزرگدر
هایاتحادیهاعتصابعلت.کشــیدندکارازدست
دستمزدکمبودومعیشتیمسائلانگلیسدرشغلی
اعتصابات،»رویترز«گزارشبه.استشدهعنوان
تعطیلیبهرامدارسانگلیسسراســردرگسترده
.کردمتوقفراریلیخدماتازبســیاریوکشاند
مرزیهایبازرســیبهکمکبرایانگلیسارتش
شدهگفته.اســتگرفتهقرارباشآمادهحالتدر
اعتصابدرانگلیــسدرمعلمهــزار۳۰۰حدود
،»بوستدمری«.اندداشــتهشرکتچهارشنبهروز
کهگفت،انگلیسآمــوزشملیاتحادیهدبیرکل
اعتصابجزایچارهکهکنندمیاحساسمعلمان
استمعنیاینبهدستمزدکاهشکهچرا،ندارند
شغلاینترکبهمجبورمعلماناززیادیتعدادکه
باقیکهکسانیبرایراکارموضوعاینوهســتند
کلدبیرگفتهبه.کندمیترسختبسیار،مانندمی
گذشتهسال۱۲درانگلیسآموزشملیاتحادیه
گرفتهصورتمعلمانحقــوقدربارفاجعهکاهش
سطحباالترینکهانگلیسدرتورمافزایشبا.است
کشوراین،آیدمیحساببهگذشتهدههچهاردر
دراعتصاباتازموجــیشــاهداخیرهایماهدر

بخشهایمختلفبودهاست.

نقلقولخبر

خبر

کیوسک

الچین؛ کانون بحران قفقاز
ادامهانسدادکریدورمواصالتیبینمنطقهقرهباغوارمنستان،ممکناستبهرویارویینظامیدوبارهباکووایروانمنجرشود

۱6سالمحاصرهرژیمصهیونیستیعلیهنوارغزهبهتشدیدبحرانانسانیدراینمنطقهازفلسطینمنجرشدهاست
غزه؛ باریکه بحران، روی ریل فقر

جهانجمعیتیمنطقهترینمتراکمعنوانبهغزهنوار

۲گزارش
در.بردمیرنجمحاصرهشــرایطدرانسانیبحراناز
درســاحلیباریکهاین۳65کیلومترمربعیمحدوده
باالبتهکهدارندســکونتنفر۲.۳میلیونازبیش،فلســطینجنوب
امورهماهنگیدفتــر.گذرانندمیراخــودزندگی،شــرایطبدترین
اشارهباگزارشیدردیروز)OCHA(متحدمللسازمانبشردوستانه
هایمحدودیتکهنوشتگذشــته۱6سالطیغزهنوارمحاصرهبه
زندگیشــرایط،غزهبهکاالهاوافــرادوآمدرفتدرمــدتطوالنی

فلسطینیهادراینمنطقهرابابحرانشدیدروبهروکردهاست.
این.استصهیونیستیرژیمکاملمحاصرهتحت۲۰۰7سالازغزهنوار
حماسفلسطینیگروهکه،شــداعمالغزهنواربرآنازپسمحاصره
دشمنعنوانبهآویوتلاما،شدپیروز۲۰۰6سالپارلمانیانتخاباتدر
رسمیتبهراهافلسطینیانتخاباتنتایجتنهانه،حماسیکشــماره
ازبخشاینمیــانتاکردتالشغــزهنوارتحریمبابلکه،نشــناخت
از۱6سالازپساکنون.کندایجادجداییباختریکرانهوفلســطین
حتیبلکه،افرادتنهانهکهدهدمینشانهاگزارش،غزهنوارمحاصره
.شــودمیانجامبســیارمحدودیتباغزهدرنیزکاالهاخروجوورود
،ساختمانیمصالحازجملهکاالهاوســیعطیفشاملمحدودیتاین

تجهیزاتپزشکیوحتیبرخیاقالمکشاورزیمیشود.
ایناعمالمتحــدمللســازمانبشردوســتانهامورهماهنگیدفتر

ازکهافزایدمیخودگزارشدروداندمیغیرانســانیراهامحدودیت
یعنیگذشتهدســامبرماهطی،غزهنفریاز۲میلیونبیشجمعیت
جمعیتاز۲درصدفقطیانفر46هزارحدودفقط،پیش۲ماهحدود
مجوز.کننددریافتراغزهشمالیمرزازخروجمجوزتوانستندغزهنوار
اشتغالیاپزشکینیازهایدالیلبهفقطنیزافرادازتعداداینخروج
شمالازخروجبرایدیگردرخواســتهاهزاردهواســتشدهصادر
۲مقصدفقطغزهنوارازخروجبرایهافلسطینی.استشدهردغزهنوار
توانندمیرااشغالیفلسطینمحدودشهرهایبرخییاباختریکرانه
مانندغزهنوارساکنهایفلسطینیخارجیسفرامکانوکنندانتخاب

صدور،حالاینبا.استدشواربســیارباختریکرانهدرشانهمتایان
ماهدرغزهنوارشمالمرزیگذرگاهازخروجبراینفری46هزارمجوز
اینبرمحاصرهاعمالازقبلخروجآمار9درصدفقط،امسالدسامبر

منطقهاست.
نیروهایکنترلدرکــهغزهنوارجنوبیمرزدرواقعرفحگذرگاهدر
نفر۱4هزارحدودبرایفقطدسامبرماهدرخروجمجوز،استمصری
اینهرچند،شدهصادرغزهنوارســاکنانازدرصدیکازکمتریعنی
کارشناسالدجانیحسام.است۲۰۲۱سالازبیشتر58درصدنیزآمار
ادامهومحدودیتدرباره،نیوعربباوگوگفتدرغزهدرمستقرسیاسی
گروگانواسرائیلاشغالتحتهمچنانما«:گویدمینوارغزهمحاصره

سیاستهایخودسرانهوجنایتکارانهآنهستیم.«
آوارگانبــرایکاریابیوامدادرســانیآژانسمدیــر،وایتتوماس
غزهنواردرمعیشتبحرانتأییدبانیز»آنروا«بهموســومفلسطینی
۳نفرغزهدر4فلسطینیهرازکهکردهاعالم،آنمحاصرهتداومدلیلبه
نیزتازگیبه.کنندمعاشامرار»آنروا«هایکمکباتاکنندمیتالش
استکردهاعالمگزارشیدربشرحقوقایمدیترانهاروپاییباندیده
،محاصرهاثربرغزهنفری۳8۰هزارو۲میلیونجمعیتاز6۱درصدکه
اثربرکهشدهگفتهگزارشایندر.اندشــدهکشیدهفالکتوفقربه
از5۳درصدوشــدهبیکار،کارنیرویاز47درصدغــزهنوارمحاصره

ساکناناینمنطقهازنبودامنیتغذاییرنجمیبرند.

افشای طرح جورج بوش برای 
حذف عرفات 

کهدهدمینشانلندندرشدهمنتشرتازهاسناد
مرگازقبلسالچندتاآمریکاوقتجمهوررئیس

یاسرعرفاتبهدنبالحذفاوازقدرتبودهاست

آنازحکایت،شدافشاسیبیبیسویازدیروزکهاسنادی
جایگزیندنبالبهبوشجورجزماندرآمریکادولتکهدارد
بودهعرفاتیاسربافلسطینرهبریبرایدیگریفردکردن
،بوشدبلیوجورجکهنوشــتهگزارشیدرسیبیبی.است
،۲۰۰۱سالدردومانتفاضهازپسآمریکاسابقجمهوررئیس
،عرفاتیاسربرایجانشینیدنبالبهتابوددادهدستورسیابه
آمریکاتالشکهشدهگفته.باشــدهافلسطینیوقترهبر
کمپمذاکراتشکستازپسعرفاتیاسرجایگزینیبرای
بینکهمذاکراتیبود؛گرفتهصورت۲۰۰۰ســالدردیوید
صهیونیستیرژیموقتوزیرنخست،باراکایهودوعرفات

صورتگرفت،امابینتیجهماند.
،شــدســفیدکاخوارد۲۰۰۱ژانویهدربوشکههنگامی
مردمیخیزش.بودخوداوجدرهافلســطینیدومانتفاضه
،شارونآریلکهزمانی۲۰۰۰ســپتامبراواخردرفلسطین
،شدمسجداالقصیصحنوارداســرائیلوقتوزیرنخست
تاخواستعرفاتازرسیدقدرتبهبوشوقتی.کردفوران
مذاکراتآغازبرایرازمینهوکندمتوقفراهافلسطینیقیام
دولتزمانآندرهمچنین.آوردفراهماسرائیلباامنیتی
خواستارکهامنیتشورایدرراایقطعنامهنویسپیشبوش
غیرنظامیانازحفاظتبرایمللسازمانناظرنیرویاعزام

فلسطینیدربرابرنظامیانصهیونیستیبود،وتوکرد.
آندرهاتنشگرفتناوجبا،منتشرشــدهاسنادبراساس
تلفنیانگلیسوقتوزیرنخســت،بلرتونیبابوش،زمان
فلسطیناوضاعمســئولراعرفات۲طرفوکردوگوگفت
عرفاتکهبودکردهتأکیدبلروگوگفتایندر.دانســتند
خودموقعیتحفظبرایفقطودهدانجامکاریتواندنمی
عرفاتوکردهتأییدرابلرسخناننیزبوش.کندمیتالش
گفتهبلربههمچنینبوش.بوددانستهفایدهبیوضعیفرا
احتمالیجانشیندنبالبهتااســتخواستهسیاازکهبود
کهبودگفتهبوشزمانآندرهرچند،باشندعرفاتبرای
رامناسبیفردنتوانستهکهدادهاطالعاوبهســیاسازمان

هافلسطینیمیاندرعرفاتجانشینیبرای
کهدهدمینشانهمچنیناسناد.کندپیدا
،آمریکاوقتخارجهوزیر،پاولکالین
جایگزینیبــرایبــوشتصمیمبا
اینبا.اســتنبودهموافقعرفات
،بعدســالچندعرفــاتحــال
ازپــس،۲۰۰4۱۱نوامبــردر
یکازناشــیمغزیخونریزی
رویکه)ســمی)پلونیومماده
در،شــدیافتاوبــدنولباس
بیمارستانیدرپاریسدرگذشت.

دریچه

جهاننما

هزینه سیاسی تعلل 
روسیه برای پاشینیان 

جیمــز هینتــز ، خبرنگار 
پــسسال۲ :آسوشیتدپرس
میانهاتنش،بــاغقرهجنگاز
اوجبهدیگــربارباکووایــروان
میانایندر.استرسیدهخود
متحدانازیکیعنوانبهروسیه
پیمانســازمانرهبروایروان
ارمنســتانکهجمعیامنیــت
رویکردداردحضــورآندرنیز
پیشدررا»تماشــاوانتظــار«
پاشینیاننیکولخشمکهگرفته
را ارمنســتان وزیرنخســت
میانجیگری.اســتبرانگیخته
۲۰۲۰برایجنگدرروســیه
خونباردرگیریبــهدادنپایان
دستاوردیکعنوانبهکشور۲
درنظرمســکوبرایتوجهقابل
درهاروسنفوذکهشــدگرفته
ایندر.کردمیتقویترامنطقه
پذیرشبرایاماپاشینیان،میان
روسیهبسآتشتوافقپیشنهاد
پرداختگزافیسیاسیهزینه
اوارمنستاندربســیاریوکرد
خواستاروکردندخطابخائنرا
.شــدندقدرتازاوگیریکناره
کنونیمناقشهنشدنوفصلحل
محنتورنــجوالچینســربر
باغقرهدرســاکنهــایارمنی
هایچالشتواندمیکوهستانی
تشدیدراپاشــینیانسیاســی
سیاســیموقعیتحتیوکرده
بهپاشــینیان.کندتهدیدرااو
هایناآرامیاینقدرتبهخوبی
خودچوناستواقفسیاســی
هایتظاهراترهگــذرازنیزاو
۲۰۱8درسالدرکهایگسترده
بهپیوستوقوعبهکشــوراین

قدرترسید.

تحلیل

ارمنستان و   آذربایجان دوباره 
درگیر خواهند شد؟

گروه بین المللی بحران نوشته که درگیری 
احتمالی ارمنســتان و   آذربایجان نسبت به 
آنچه در ســال 2020 اتفاق افتاد کوتاه تر اما 
شدت آن به همان اندازه خواهد بود. به گفته 
گــروه بین المللی بحــران، تأثیر جنگ در 
اوکراین به بحران های سراسر جهان به ویژه 
در منطقه قفقاز جنوبی نیز کشــیده شده 
است؛ به عنوان مثال، در شرایطی که قابلیت 
نظامی ارمنســتان به دلیل اخالل در روند 
تامین تسلیحات از سوی روسیهـ  که خود 
درگیر جنگ اوکراین استـ  به تدریج تضعیف 
شــده، افزایش تقاضا برای گاز آذربایجان 
 به دلیل کاهش عرضه ازسوی روسیه، باکو را 

بیش از پیش جسورتر کرده است.

مکث

آذربایجانجمهــوریکردنمتهمازپسروزیکایروان
روســیهاز،الههالمللــیبیندادگاهدرکشــینسلبــه
.کندمداخلهالچینگذرگاهانســدادرفعبرایتاخواست
وگوگفتدردیروز،ارمنستانوزیرنخست،پاشینیاننیکول
بحراننتایجدرباره،روسیهجمهوررئیس،پوتینوالدیمیربا
صحبتآمدهپیشالچینگذرگاهانسدادپیدرکهانسانی
اینرفعبرایضروریاقداماتخواســتروسیهازوکرد
،شورویجماهیراتحادفروپاشیزماناز.دهدانجامرابحران
موردمنطقهکنترلبرایآذربایجانجمهوریوارمنستان
درگیریجریاندر.اندبودهدرگیریکدیگرباباغقرهمناقشه
باآذربایجانجمهــورینیروی،۲۰۲۰ســالدرنظامی
دههاوایلازکهرامناطــقازبرخیکنترلترکیهحمایت
باکو.گرفتدستبه،بودارمنســتانکنترل۱99۰تحت
تصرفبهراکوهستانیباغقرهمنطقهازبخشیهمچنین
اما،داردارمنیعمدتاجمعیتکهسرزمینیدرآورد؛خود
شناختهآذربایجانجمهوریازبخشیالمللیبینلحاظاز
ارمنستانکهاستگذرگاهیتنهاالچینگذرگاه.شودمی
باغقرهدرســاکنهایارمنیبرایآنطریــقازتواندمی

کوهستانی،موادغذاییواقالمداروییارسالکند.
،پوتینوالدیمیرمیانجیگــریبا۲۰۲۰ســالدرگرچه
بهاندنتوانستهتاکنونباکووایرواناما،شداعالمبسآتش
وبیگاهگاهمرگبارمرزیهایدرگیریوبرسندصلحتوافق
قفقازکهدهندهشدارکارشناســانتاشدهباعثدوطرف

آبستنیکبحرانجدیاست.

ریشه درگیری ها کجاست؟
ایمنطقهدرامــروزیآذربایجانجمهوریوارمنســتان
هایامپراتوریدورهدرمرزهایشهاقرنکهاندشدهواقع
.استشــدهتغییردســتخوشایرانوعثمانی،روســیه
واولجهانیجنــگپایاندرهاامپراتوریفروپاشــیبا
وارمنســتان،مســتقلهایدولتتشــکیلبرایتالش
بادیگریوروســیهحمایتبایکی آذربایجانـجمهوری
باغقره.شدندنیابتیجنگدرگیر عثمانیـترکیهحمایت
هاارمنیازجملهمختلفجوامعمیزبانیدلیلبهکوهستانی

وآذربایجانیهاازهمانابتدادرمرکزتنشقرارداشت.
کنترل۱9۲۱سالدرشورویجماهیراتحاداینکهازپس
امروزیاختالفاتبذر،گرفتدســتبهرانوپاکشوردوهر
منطقهکهکردتضمینابتدااستالین.کاشتمنطقهدررا
خواهدواگذارآذربایجانجمهوریبهراکوهستانیباغقره
منطقهیکعنوانبهراآن۱9۲۳ســالدرسپساما،کرد
ازبیشکــهشــرایطیدرهمآنکرد؛اعــالمخودمختار
درگیرینخســتین.بودندارمنیجمعیــتاز9۰درصد

کهزمانیشــد؛آغاز۱988سالدردوطرفبارخشــونت
تضعیفبا.بودافتادهشمارهبهشورویامپراتوریهاینفس
برایهایشانتالشآذربایجانوارمنستان،شورویقدرت
باغقرهملیمجمعزمانایندر.بخشیدندشدترااستقالل
وکردهمنحلرامنطقهخودمختاریوضعیتکوهستانی
،دوطرفهایدرگیریدر.دادرأیارمنستانبهپیوستنبه
درنوشتهبلومبرگ.شدندآوارهوکشتهمردماززیادیشمار
۱99۰کشتهدههاوایلجنگدرنفر۳۰هزارازبیشمجموع
دوطرف44روزهجنگدرنفر6هزارازبیشهمچنین.شدند
درنیزنفرهادهودادنددستازراخودجان۲۰۲۰سالدر

سپتامبر۲۰۲۲)شهریورومهر)۱4۰۱جانباختند.

ردپای تاریخ بر بحران امروز 
ســالازپیشتاباغقرهارمنــیوآذریجوامــعگرچــه
وداشتندیکدیگرباآمیزیمسالمتنسبتا۱988زندگی
اســتاینواقعیتاما،بودندآمدهکناریکدیگرباخوبیبه
درکهعثمانیامپراتــوری۱9۱5ســالکشــینسلکه
وشــدهعامقتلارمنیمیلیونونیمیکحدودآنجریان
حافظهبرعمیقیهایزخم،شدندراندهآناتولیمنطقهاز
ترسمیانایندر.استگذاشتهبرجایارمنستانجمعی
آذربایجانجمهوریجدیحامیانازهموارهکهترکیهاز
فروپاشیازپسارمنستانکهشــدباعثرودمیشماربه
دربلومبرگ.شودمتمایلروسیهبهشورویجماهیراتحاد
حامیهاآذربایجانیاغلب،ایرواننگاهاز«:نویسدمیبارهاین
بابایدکنندمیفکرکهاستتهدیدیاینوهستندترکیه
هاآذربایجانیگرچهکهاستحالیدراینکنند؛مقابلهآن
هستند؛شــیعهمســلماناناغلباماهســتندزبانترک

درحالیکهترکیهایهاعمدتاسنیهستند.«

چرا ترکیه درگیر قره باغ است؟
بستهارمنستانرویراخودمرزهایکهبودهامدتترکیه

ازبخشیکهنداشتایروانبادیپلماتیکیروابطهیچوبود
ترگستردهتنش،دیگربخشیوباغقرهدرگیریدلیلبهآن
آنآنکاراکهایواقعهبود؛۱9۱5کشینسلسربردوطرف
باکوباگرمیرابطه،مقابلدراماترکیه.کندمیردقویارا
راترکیهخامنفتوطبیعیگازآذربایجانجمهوری.دارد
آذربایجانمرز۱6کیلومتریازکهایلولهخطوططریقاز
،گذردمیموردمناقشهمنطقه48کیلومتریوارمنستانو
مناقشهدرکههاستمدتآنکارانتیجهدر.کندمیتامین
همینتارویکرداینالبته.استایستادهباکوکناردرباغقره
ترکیهنظامیحمایتاما،بودمحدودلفظیحمایتبهاواخر
به»بیرقدار«پهپادهایارســالباآذربایجانجمهوریاز
راجنگسرنوشت۲۰۲۰ســالهایدرگیریدرمنطقه
حتیآذربایجانجمهوریوترکیــه.دادتغییرباکونفعبه
نظامیهایتمرینوامضــادفاعیپیمانبعدســالیک
بیشترکنترل۲۰۲۰سالبسآتش.کردندبرگزارمشترکی
رابوددادهدستاز۱99۰دههدرآذربایجانکهمناطقی
مناقشهموردمناطقسرنوشــتبهاما،بازگرداندباکوبه
پایگاهارمنستاندرکهروسیه.اســتنکردهایاشارههیچ
کوهستانیباغقرهبهرابانصلحنیروی۲هزارداردنظامی

اعزامکرد.

الچین؛ کانون بحران 
روسیهصلححافظنیروهایبه۲۰۲۰سالبسآتشتوافق
.باشــندداشــتهنظارتالچینگذرگاهبرکهداداجــازه
ســویازکهاســت۲ماهازبیشگذرگاهاینحالاینبا
زیستمحیطحافظانراخودکههاآذربایجانیازگروهی
ترپیشکنشگراناین.استشدهمسدود،اندکردهمعرفی
برداریبهره،راالچینکریدوربســتندرخوداقدامدلیل
منطقهایندرموجودمعادنوطبیعیمنابعازغیرقانونی
پیامدهایوضعیتاینادامهکهبودندگفتهوکردهاعالم
باکواماایروان.داشتخواهدهمراهبهزیستیمحیطزیانبار
زیستیمحیطکنشگرانکارزارسازماندهیوهماهنگیبهرا
گفتهبه.استکردهمتهماقداماینانجامبهآنهاتحریکو
کهتدارکاتیوارتباطیمحوراینبســتن،ایروانمقامات
حیاتیومهمبسیارکوهستانیباغقرهمنطقهساکنانبرای
ارمنی۱۲۰هزاربرایراعیاریتمامانســانیبحران،است

ساکندرقرهباغکوهستانیایجادکردهاست.
المللیبیندیوانبهراخودشکایتایروان،بحرانتداومبا
براینهاداینمداخلهخواستاروبرده)الهه(دادگستری
دریکشنبهارمنستانیهایمقام.اســتشدهمشکلحل
متهمقومیپاکســازیبرایتالشبهراباکو،الههدادگاه
مســدودازپسویژهبههاتنشباالگرفتناکنون.کردند
المللیبینعرصهدررازیادیهاینگرانیالچینشــدن
ازیکیعنوانبهرامنطقهاینکهجاییتااســت؛زدهرقم
سالاحتمالیهایبحرانفهرســتدرزاتنشهایکانون

.اندداده۲۰۲۳قرار
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روزنامهنگار

ان
یج

ذربا
يآ

هور
جم

ي
سو

از
ده

يش
ده

زمان
سا

اي
وهه

گر
سط

نتو
چی

هال
جاد

اد
سد

ان

جنگنده های کره ای در راه عراق
ساختهایجنگندهبهعراقهوایینیرویتجهیز

درکشورایننظامیتوانارتقایبهجنوبیکره
نبردهایهواییمنجرخواهدشد

عازمزودیبهاستقرارجنوبیکرهT-50جنگندههواپیماهای
مسلحنیروهایفرمانده،رسولیحییراخبراین.شوندعراق
حالدرعراقهوایینیرویکهاستافزودهوکردهاعالمعراق
۲4فروندورودبرایخودنیازموردهایزیرساختسازیآماده
دربارهرسولیحیی.اســتجنوبیکرهصوتمافوقجنگنده
،ســوراهواییپایگاه«:گفتهمچنینهــاجنگندهاینورود
ونشستبرایشــدنآمادهحالدر،بغدادشرقیجنوبدر
همچنیناو».استارتشجدیدهایجتازسریاینبرخاست
اولویتچندین۲۰۲۳سالدرعراقدولتکهکردخاطرنشان
توانتقویتبرهااولویتاینعمدهکهداردمهمتســلیحاتی
کشورهواییفضایازمحافظتبرایهوافضانیروهایدفاعی
نیوبهنیزعراقمسائلکارشناس،الشریفیاحمد.استمتمرکز
دروسیعیمناطقازتوانندمیهاجنگندهاینکهگویدمیعرب
خودالعادهفوقهایتواناییباوکنندمحافظتعراقسراســر
توانارتقایدرعطفینقطه،آمریکاییهایجنگندهمشــابه

نظامیوتسلیحاتیعراقدرمنطقهخواهندبود.
هاجنگندهاینداشــتناختیاردرباعراقکهرسدمینظربه
وهوایینبردهــایدرخودهــایتواناییتاتوانســتخواهد
گزارشنیوعربسایتوبکهآنگونه.کندتقویتراگشتزنی
درعراقبهتواننــدمیهمچنینT-50هــایجنگنده،داده
کمککشوراینغربوشــمالدرتروریسمضدهایعملیات

کنند.
بسیاروصوتمافوقهایجنگنده،T-50ایکرههایجنگنده
مجهزرادارگریزهایفناوریبهکهروندمیشماربهایپیشرفته
هایجتباهاجنگندهاینکهدادهگزارشنیوعرب.هســتند
آنطراحیوکنندمیرقابــتآمریکاســاختF16جنگنده
صورتF-16هایجنگندهالگویبراســاسزیادیمیزانبه
شرکتمشارکتباراهاجنگندهاینجنوبیکره.استگرفته

آمریکاییالکهیدمارتینبهخطتولیدرساندهاست.
طوربهکهاستحالیدرعراقسویازایکرههایجنگندهخرید
تجهیزاتبرمتکیکشوراینهوایینیرویتوانعمدهسنتی
تجهیزاتخریددرطوالنیایسابقهعراق.استروسینظامی
هوایبهزمینموشکیهایسیستمبیشتروداردروسینظامی
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گرینویچ

انعام 5هزار دالری 

 

بارها پيش آمده که دوستان در دورهمی هایشان 
به این فکر کرده اند که چطور می توانند در زندگی 
خودشــان و دیگران تغييرات مثبت ایجاد کنند. 
برای آنهــا که دنبال ســرنخ هســتند، کاری که 
یک گروه دوســتانه در آمریــکا کرده اند می تواند 
الهام بخش باشد. آنها برای دوره ساالنه خود، در یک 
رستوران در ماساچوست قرار صبحانه گذاشتند. 
با وجود اینکه آنها نزدیک بــه 30نفر بودند، ولی 
گارسون رستوران، حســابی خوش برخورد بود و 
به آنها به خوبی ســرویس می داد. در نهایت هم، 
با چيزی روبه رو شــد که کمتر گارســوني دیده 
اســت؛این گروه دوســتان، برای این خانم جوان، 
5هزار دالر انعام گذاشــتند. این گارسون، گفت: 
وقتی که 100دالری هــا و بعــد 20 دالری ها را 
می شمرد، فقط گریه می کرده؛ چون او سرپرست 
خانواده اســت و 2 دختر دارد و این انعام را خيلی 

بموقع دریافت کرده است.

تولد در ترافیک 

انسان ها در جوامع شهری در این روزگار، تولدهای مشابهی دارند 
و عموما، اگر نگویيم همگی، در بيمارستان متولد می شوند. برای 
همين است که هر تولد متفاوتی، حســابی سر و صدا می کند. 
درســت مثل تولد نوزاد دختری در آمریکا که حســابی سر و 
صدا برپا کرده اســت. مادر این دختر، دشــی فودا که 23سال 
سن دارد، وقتی فهميد موقع زایمانش است سریعا از همسرش 
خواست تا او را در آتالنتا به بيمارستان ببرد اما از بخت بد این 
زوج، خيابان ها حسابی شلوغ بود و آنها در ترافيک گير کردند. 
اما دختر کوچولوی آنها اهميتی به شلوغی خيابان ها نمی داد و 
می خواست هر چه زودتر پا به این دنيا بگذارد. خوش شانسی این 
طفل این بود که مادرش قبال 3 بار زایمان کرده بود و تجربه این 
کار را داشت. وقتی که زن جوان فهميد زایمان در بيمارستان 
به خاطر ترافيک شدید شدنی نيســت، به این نتيجه رسيد که 
خودش به تنهایی وضع حمل کند. همزمان با او، همسرش هم 
سعی می کرد راه دررویی به بيمارستان پيدا کند اما قبل از اینکه 
ماشين به بيمارستان برسد، دختر کوچک این زوج به دنيا آمد 
و به نخستين متولد ترافيکی آتالنتا تبدیل شد. این خانم گفته 
که نوزاد در ابتدا گریه نمی کرد و حسابی ترسيده بود اما خيلی 
زود، احتماال به خاطر کالفگی از ترافيــک، صدای گریه اش به 

آسمان بلند شد.

پايان التهاب راديواکتیو

چنــد روز التهاب رادیواکتيو در اســتراليا، ســرانجام به 
پایان رســيد و مقامات گفته اند: کپســول خبرسازی را 
که گم شــدنش جنجال و ترس زیادی ایجــاد کرده بود، 
پيــدا کرده اند. ایــن کپســول کوچک که حــاوی مواد 
رادیواکتيو اســت، چند روز پيش در حال انتقال توســط 
یک شرکت معدن کاری گم شد و جست و جوی ملی برای 
پيدا کردن آن شروع شــد. این قطعه، قرار بود در سفری 
1400کيلومتری به آن سوی اســتراليا برده شود که در 
مسير گم شد. شرکت معدن کاری ریو تينتو به خاطر این 
کار از مردم معذرت خواهی کرد اما گم شدن این کپسول، 
التهابی بی ســابقه در این کشــور ایجاد کرد. این کپسول 
که 6ميلی متــر قطر و 8ميلی متر طــول دارد،  حاوی یک 
ماده رادیواکتيو اســت که خطر زیادی برای انسان دارد. 
مقامات در اســتراليا گفته اند که پيدا کردن این کپسول، 
مثل پيدا کردن سوزن در انبار کاه بوده و با خوش شانسی و 

از روی شماره سریال،  آن را پيدا کرده اند.

حافظ

چه مستی است؟ ندانم که رو به ما آورد
که بود ساقی و اين باده از کجا آورد؟

سینه ستبر
قاِب انقالب

قاب هــای انقالب بســیارند و بی شــمار. 
عکس هايی که خاطره ساخته اند و در خاطر 
همه جاخوش کرده اند و حاال می شــود با همه شان خاطره بازی کرد 
و رفت به آن روزها. تصاوير ثبت شده عکاسان ايرانی و خارجی که 
برخی شان آنقدر در همه اين 4 دهه، دست به دست چرخیده که بعضًا 
نام خالق شان گم و فراموش شده است و ما در چهل وچهارمین فجر آن 
پیروزی؛ چندتايی از شناسنامه دارهايشان را برگزيده ايم. آن هايی 
که دست کم می دانیم آفريننده شان چه کسانی هستند تا به قدر وسع 

بکوشیم و سری بگردانیم در البه الی خاطرات انقالِب قرن.

حمیدرضا محمدی

آن روزها خشم و خون از در و ديوار می باريد. کسی 
را نمی شد يافت که ابايی داشته باشد از گلوله. همه 
سینه خود را ستبر کرده و به میدان آمده بودند تا 
تیشه بر ريشه ظلم بزنند و اين همه نتیجه سال ها 

و دهه ها نفرت پراکنی و عداوت ورزی بود.
و اما جملگی نیک می دانستند که بايد خون دهند 
تا صبح آزادی را ببینند، چنان که افشین سرفراز 
سرود و رضا رويگری خواند؛ » فردا که بهار آيد/ 

آزاد و رها هستیم.« و به واقع چنین بود.
مبارزه صبر می طلبید. نمی شــد يک شــبه راه 
صدساله رفت. آن حکومت بیش از نیم قرن حکم 
رانده و ظلــم کرده بود. پس بايد که اســتقامت 
می ورزيدند تا به صالح و فالح برسند و البته به آن 
آيه شريفه 30سوره مبارکه ُفّصلت که در همان کار 

موسیقايی هم آمده بود، ايمان داشتند؛ »آنان که 
گفتند اهلل و بر اين ايمان پايــدار ماندند، حاضر 
نشدند بنده غیرخدا شــوند و حکومت غیرخدا 
پذيرند، فرشــتگان رحمت بر آنها نازل شوند و 
مژده دهند که ديگر هیچ ترس و حزن و اندوهی از 
گذشته خويش نداريم و شما را به همان بهشتی که 

انبیا وعده دادند، بشارت باد.«
 و ايــن قــاب ثبت شــده ديويــد بارنــت

)David Burnett(، عکاس آمريکايی مجله تايم 
از همان روزهای خونین 1357است؛ جوانی گريان 
از شهادت عزيِز کفن پوشش و جمعیتی ناالن که 
گرداگردش اجتماع يافته اند تا از پس همدردی 
با او، بر ادامه اين راه برای فتح قله رهايی، پیمان 

اتحاد ببندند.

   
معموال ســینما رفتن يکی از تفريحات 
آخر هفته است که بیشــتر خانواده ها 
هم اهلش هســتند و به فراخور سلیقه 
و حالشــان، فیلمی را انتخاب می کنند 
و دور هم می بینند. اين هفته اما عالوه 
بر فیلم هايی که روی پرده هســتند، 
جشــنواره فیلم فجر هم به راه است و 
می توانید يکی، دو روز هیجان انگیز را 
با ديدن فیلم های جشنواره بگذرانید. 
اگر از قبل فکرش را کرده بوديد و بلیت 
خريده ايد کــه خوش به حالتان اما اگر 
همین حاال تصمیم گرفته ايد فیلمی را 
در جشنواره تماشــا کنید، چک کنید 
ببینید به صورت آنالين برای کدام فیلم 
در ســینماهای مردمی می توانید بلیت 

تهیه کنید.
   

آنهايی که اهل گیم و بازی های رايانه ای 
هســتند، معموال ترجیح می دهند به 
جای بیرون رفتن و تفريح و گردش، در 
خانه بمانند و   بازی کنند. اما ما پیشنهاد 
بهتری برايشــان داريم. قرار است يک 
جشنواره بازی های يارانه ای اين هفته 
در تهران برگزار شود که جوايزش يک 
میلیارد تومان اســت و به 115نفر تعلق 
می گیرد. نفــر اول فیفــا و ای فوتبال 

100میلیون تومــان و نفر اول بازی های 
موبايلی و ماشین ســواری 50میلیون 
تومان جايزه می گیرند. اين مســابقات 
تا آخر بهمن برگزار می شــود و مسابقه 
نهايی هم 5اسفند در سالن همايش های 
برج میالد انجام خواهد شد. ثبت نام اين 
مسابقات شروع شده و خیلی ها تا حاال 
برای شرکت در اين مسابقه ها ثبت نام 
کرده اند. شما هم اگر عالقه منديد، سريع 
ثبت نام کنید و اين هفته به جای ماندن 
در خانه، برويد برج میالد و در سوله های 
نمايشگاهی آنجا مسابقه بدهید، شايد 

برنده شديد.
   

همزمان با شــروع دهه مبارك فجر، 
برنامه هــای تفريحی در شــهر تهران 
هم برگزار می شــود که می توانید آخر 
هفته تان را بــا يکی از ايــن برنامه ها 

پر کنیــد. نمونــه اش برپايی 
تورهای گردشگری نیم روزه در 
تهران است که هدفش آشنايی 
مردم به ويــژه جوان تر ها با 
مکان رويدادهای گردشگری 
انقالب اســت؛ هم يک جور 
گردش در شهر است و هم 
آشنايی با تاريخ که می تواند 
حسابی جذاب باشد. اگر 

عالقه منديد که با اين تورها يک ســفر 
نیم روزه در پايتخت داشــته باشید، به 
سامانه جامع گردشــگری شهرتهران 
به نشانی Visit.tehran.ir برويد و 

ثبت نام کنید.
   

خبرها حکايت می کنند که قرار اســت 
پنجشــنبه و جمعه دوباره تهران برفی 
شــود و چه تفريحی بهتر از برف بازی؟ 
پیشنهاد می کنیم در اين تعطیالت آخر 
هفته ســری به ارتفاعات تهران مثل 
توچال، ديزين يا آبعلــی بزنید و لذت 
برف بازی و تیوپ سواری را تجربه کنید. 
اگر هم اهل اسکی  هستید، می توانید 
در پیست اسکی همین مناطق، اسکی 
کنید که هم ورزش اســت و هم تفريح. 
فقط يادتان باشد لباس گرم بپوشید و 
مجهز برويد تا سرمای هوا تعطیالتتان 

را خراب نکند. 

آخر هفته ها، فرصتی دوباره برای کسب انرژی و رهايی از 
روزمرگی ها و دغدغه های کاری است. هر چند تعطیالت 
آخر هفته کوتاه اســت، اما با يک برنامه ريزی مناســب 
می توان از آن بیشترين اســتفاده را کرد. اگر تمام آخر 
هفته ها در فکر اين هستید که کجا برويد و يا چه سرگرمی 

داشته باشید، تا انتهای اين مطلب همراه ما باشید.

حال خوب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

يک وام جذاب
ساخت مسکن در شهرها و روستاهای 
مختلــف، تاکنون پيشــرفت خوبی 
داشــته و خيلــی از خانواده هایی که 
از خرید خانــه نا اميد شــده بودند را 
دوباره به خانه دار شدن اميدوار کرده 
اســت. در کنار این نهضــت ملی، وام 
200ميليون تومانی با نرخ سود 5درصد هم برای ساخت مسکن 
به خانواده های کم درآمد در شــهرهای کمتر از 25هزار نفر و 
روستاها داده می شود تا آنها بتوانند زودتر خانه دار شوند. اما حاال 
بنياد مسکن انقالب اسالمی از مجلس درخواست کرده در قالب 
بودجه سال1402 به برخی از خانوارهای کم درآمد و محروم در 
کنار پرداخت تســهيالت 200ميليون تومانی ساخت مسکن، 
مبالغی هم به صورت بالعوض پرداخت شود تا خانه دار شدن افراد 
محروم شتاب بيشتری بگيرد. این پيشنهاد جذاب فعال توسط 
مجلس در حال بررسی اســت اما آنطور که رئيس بنياد مسکن 
گفته، اعضای کميسيون عمران مجلس از آن حمایت کرده اند. 
بنياد مسکن مسئوليت احداث 1.6ميليون واحد از طرح 4ميليون 
واحدی نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که طبق آخرین آمار 
ارائه شده توسط مســئوالن بنياد هم اکنون 318هزار واحد به 
مرحله اجرا رسيده اســت. هم اکنون متوسط پيشرفت فيزیکی 
واحدهای شــهری 23درصد و واحدهای روســتایی 45درصد 

عنوان شده است.

»با يار« همراه سالمندان
نگهداری از سالمندان در خانه، شرایط 
ویژه ای دارد و به همين دليل هم خيلی 
از خانواده ها ممکن است برای گرفتن 
پرستار یا خدمات درمانی در منزل دچار 
سردرگمی شوند یا مجبور باشند هزینه 
زیادی را تقبل کننــد. خبر خوب این 
است که مدیر آسایشــگاه خيریه کهریزک گفته است؛ قرار است 
به زودی سامانه ای راه اندازی شــود که خدماتی شامل پرستاری 
در منزل، بهياری و پزشــکی، تهيه دارو و تجهيزات، حمل ونقل و 
جابه جایی سالمند، مشاوره های روانشناسی و حقوقی، تهيه و توزیع 
غذای مختص سالمندان، خدمات اوقات فراغت و تفریح و زیارت، 
نوبت دهی آنالین و پزشکی را به خانواده ها ارائه می کند. این سامانه 
با عنوان ســامانه »با یار« کمک می کند خانواده هایی که نيازمند 
دریافت خدمات در منزل برای سالمندشان هستند با خيالی آسوده 
و بدون پرداخت هزینه اضافی، از طریق تيم تخصصی به این نوع 
خدمات دسترسی داشته باشند. از دیگر خدمات این سامانه هم 
مشاوره درخصوص نوع ارائه خدمت اســت. به طور مثال در ابتدا 
نيازهای یک ســالمند بررسی می شــود و پس از آن متخصصان 
متوجه نيازمندی سالمند به استفاده از وسيله کمک توانبخشی 
خواهند شد. بر همين اساس نوع وســيله و عرضه آن محصول به 
سالمند پيشنهاد شده و به عبارتی نقطه اتصالی بين خدمت گيرنده 

و خدمت دهنده برقرار می شود.

کاالهای اساسی موجود است
این روزها همه در تدارک خرید شــب 
عيدشان هســتند و حســاب و کتاب 
می کننــد که یک وقت کم و کســری 
نياورند. ضمن اینکه امسال همزمان با 
عيد، به پيشواز ماه رمضان هم می رویم و 
برای این مناسبت هم حتما خریدهایی 
داریم. خوشبختانه امســال هم مثل سال های گذشته، کاالهای 
اساســی مورد نياز شــب عيد و ماه رمضان موجود است و آنطور 
که وزیر جهادکشــاورزی گفته هيچ کمبود و مشــکلی در این 
زمينه وجود ندارد. این مســئول همچنين بيان کرد؛ شهروندان 
خيالشان از تأمين اقالم اساسی در ماه مبارک رمضان و عيد نوروز 
راحت باشد و با دستوراتی که به اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
داده شد کنترل و نظارت بسيار منسجمی بر بازار عرضه و تقاضا 
 انجام خواهد شد. قانون شکنان هم بدانند که در بازار شب عيد و 
 ماه مبارک رمضان نظارت های ویژه ای از واحدهای صنفی انجام 
می شود و درصورت کارشــکنی برابر قانون با متخلفان برخورد 

خواهد شد.

پنجشنبه ها

وقتی به این دو  ماه می اندیشم که از 
آن روز صبح گذشته است، چيزی 
که بيشتر نظرم را جلب می کند، کندی گذشت این مدت است. 
بدیهی اســت که ما کم کار نداریم: تيراندازی، اسب سواری و 
باالبردن دیوار باروی حياط. اول ما همــه به جای عمله برای 
پسوی دیالغ کار می کنيم، مضافا بر اینکه خود من هم درس 
ورزش و امال و حساب به اوه لين می دهم. ما همه زیاد کار داریم و 
با این وصف عجله ای در کارمان نيست. فرصت زیاد داریم. روند 
زندگی کند و عجيب اســت که روزها با اینکه به همان تعداد 
ساعاتی هستند که قبال بودند، بی اندازه درازتر به نظر می آیند. 
در واقع تمام ماشين هایی که برای تسهيل کار ما بودند، مثل 
 اتومبيل و تلفــن و تراکتور و چوب خردکــن و گندم کوب و
 اره مکانيکی و…، درست است که کارمان را آسان می کردند 

ولی  در سير زمان نيز تسریع می کردند.

بله گذشــته می تواند به تو آسيب 
برســاند. اما این تو هســتی که 

می توانی از آن فرار کنی و یا از آن درس بگيری.

روبر مرل

جان فاورو

قلعه مالويل

دیالوگ

بوک  مارک

شیر شاه

ما خودمان می دانیم که چــه ملت مهربان و 
ديگردوستی هستیم اما گاه به گاهی، بعضی 
از ما، در اين طرف و آن طرف دنیا،  نمايندگان 
راســتین اين ويژگی مان می شوند و نه فقط 
دنیا، که حتی خودمــان را غافلگیر می کنند. 
مثل علی، دانشجوی مهربان ايرانی، که اين 
روزها فیلم مهربانی و سخاوت بی چشمداشت 
و بی دريغش، حســابی او را در فضای مجازی 
معروف کرده اســت. يک تولیدکننده محتوا 
در تیک تــاك، يک لنگه دســتکش يخ زده 
را در هوای ســرد و برفی کانادا به رهگذران 
برای فروش عرضــه می کند. طبیعتا همه اين 
پیشــنهاد را رد می کنند، تا اينکه اين مرد، 
به علی می رسد. دانشــجوی جوان ايرانی، 
که 2 ماه پیش برای تحصیل بــه کانادا رفته 
اســت، صادقانه می گويد که پول نقد ندارد 
اما در عــوض، وعده غذايــش را که خوراك 
کله گنجشگی اســت به اين مرد می دهد و 
البته در انتهــای فیلم، مــرد رهگذر، لنگه 
ديگر دســتکش را با هــزار دالر در آن به 
علی مــا می دهد. اين مدل تهیــه محتوا در 
آمريکای شمالی حســابی پرطرفدار است و 
انجام کارهای نیکو و انسان دوستانه را ترويج 
می دهد. اين دانشــجوی ايرانی، به ســتاره 
فضای مجازی تبديل شــده و زير پست های 
مربوط به اين ويدئو، هزاران کامنت در ستايش 

جوانمردی و سخاوت او نوشته شده است.

 علی؛ نماینده
 واقعی ما در کانادا 

خانه مهربانی
زلزله ویرانگر خوی، همزمان که هموطنانمان را در این 
شــهر بی خانمان و آواره کرده، افرادی را هم به تکاپو 
انداخته تا هر طور که می توانند قــدری از درد مردم 
خوی بکاهند. یکی از شهروندان در اروميه، در تویيتر، 
یک آگهی ساده و سرراست، خانه اش را به آنهایی که 
در خوی از زلزله آسيب دیده اند پيش کش کرده تا در 
آن موقتا مستقر شوند. این کاربر، در تویيت خود نوشته 
است: »اقامت در اروميه برای افراد زلزله زده خوی در 
آپارتمان دربستی کامال رایگان است. با شناسنامه های 
شهر خوی. دست بوس هموطنانم هستم.« این کاربر 
در پایين تویيت اش، شــماره تلفن خود را هم نوشته 
است تا به هر کس که مایل اســت،  کمک کند و البته 
زیر این تویيت، سيل پيام های محبت  آميز و قدردانی از 
این هموطن مهربان، همچنان در جریان است. این نوع 
همدلی، پدیده ای جهانی است و پيش تر هم در موارد 
بحرانی، مشــابه آن را دیده ایم. در یک نمونه معروف، 
در حمله معروف تروریستی در سال2017، لندنی ها 
گشاد دستانه در خانه هایشان را به روی کسانی که از 
این حادثه متاثر شده بودند گشودند و با هشتگ »مبل 
رایگان، بــرای لندن«، برای کمک بــه دیگران اعالم 

آمادگی می کردند.

حکایت راه اندازی این کمپين ســاده 
برمی گردد به ســال 1396. ساراخانوم 
ازجملــه خانم هایی بود کــه به صدقه 
کنار گذاشــتن اعتقــاد داشــت و این 
موضوع در ســن 35 سالگی اش تبدیل 
به عادتی شــده بود که براساس آن هر 
روز سرصبح برای رفع بال، باید مقداری 
از پولش را برای صدقه کنار می گذاشت. 

صدقه حاال نه بــه آن معنا که 
حتمــا روزی نصف پــول توی 

جيبش را کنار بگــذارد، نه. در واقع 
روزی 2هزار تومان یا گاهی 500 و یک 
وقت هایی شاید 5 هزار تومان. در نهایت 
همه صدقه ها آخر ماه به 25 یا شــاید 

30هزار تومان می رسيد.
هر 2ماه صدقه ها مبلغی حدود 60 
یا 50 هزار تومان می شــد آن را به 
دوستش خانم آســوده می داد و او 

هم هميشه پول ها را می رساند به دست 
نيازمندهایی که می شناخت. از یک روز 
اما خانم جوان قصــه ما یکباره تصميم 
گرفت با پول صدقه هــا کار نویی انجام 
دهد. او تصميم گرفت بــه جای آنکه 
صدقه ها را به خانم آســوده بدهد، سه 
چهار ماه پول ها را جمع کند و به بازار 
برود و چند کالف کامــوا بخرد. دلش 
می خواست یک کاله و شال گردن ببافد 
و آن را به یک کــودک نيازمند هدیه 

بدهد و این کار را هم عملی کرد. حس 
خوبی که از این کارش دریافت می کرد 
باعث شــد این طرح را با اعضای خانه، 
دوســتان، همکاران و حتی غریبه ها 
در ميــان بگذارد که اگر کســی دلش 
خواست صدقه هایشــان را به او بدهند 
تا با خرید کالف های بيشــتر، شال و 
کاله بيشتری ببافد. خيلی ها موافقت 
کردند و هر روز به مبلغ واریزی ها اضافه 
می شــد تا جایی که دیگر نتوانســت 
دســت تنها چيزی ببافد. برای سرعت 
کار، دو سه نفری به چند نفر که بافتن 
بلد نبودنــد، یاد دادند و کــم کم بين 
خودشــان یک کمپين کوچک شکل 
گرفت.حاال زمستان در نيمه راه است و 
آنها 5 کارتن بزرگ شال و کاله 
آماده دارند و یــک وقت هایی 
هم ژاکت یا بلــوز یا جوراب 
می بافند و می روند ســراغ 

نيازمندان... .

نذر خوبعدد خبر
عدد خبر

بباف و هدیه بدهشهروند خوب

زهرا کریمی
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وقتی شگفت زده شدیم

دغدغه های پدرانه

شیرینی لبخند بچه ها

دلبسته مهر پدری

یکی از بچه ها را در بغلش نگه داشته و تکان تکان می دهد تا آرام شود و بخوابد. همزمان چشمش به مادر و 
دخترهاست که مشغول رسیدگی به بچه های دیگر هســتند. وسط صدای گریه و نق زدن بچه ها می گوید: 
»من قبل از تولد بچه ها، 2فرزند داشتم، طهورا و آتنا، دختران 11ساله و 9ساله ام. خدا لطفی در حق من و 
همسرم کرد و ما صاحب 4قلو شدیم.« این پدر جوان از شنیدن عجیب ترین و البته شیرین ترین خبر عمرش 
تعریف می کند: »همســرم در هفته هفتم بارداری بود که برای ســونوگرافی به پزشک مراجعه کرد. آنجا 
فهمیدیم که 4قلو باردار است. اولش شوکه شدیم و باورش برایمان سخت بود. ما اصال در خانواده و اطرافیان 
حتی 2قلو هم نداشتیم؛ این اتفاق آنقدر برای من باورنکردنی بود که حتی به پزشک سونوگرافی شک کرده 
بودم و می گفتم خودم باید دستگاه را ببینم تا باور کنم تشخیص درست است! هرچه هم می گفتند تو که از 
سونوگرافی سر درنمی آوری، قبول نمی کردم! بعد از کلی اصرار باالخره داخل اتاق رفتم و دکتر در نمایشگر 
دستگاه، 4تا بچه را نشانم داد. اصال باورم نمی شد. هاج و واج از اتاق بیرون آمدم. تا 2روز در خانه مان سکوت 

بود و در ناباوری به سر می بردیم.«

مرادنیا، پدر جوان 6کودک است و این دغدغه برایش بسیار پررنگ؛ »از همان ابتدا که فهمیدم منتظر 
آمدن 4قلوها هستیم، به خرج های  پیش رو فکر می کردم و مدام از خودم می پرسیدم حاال با چه درآمدی 
این بچه ها را بزرگ کنم؟ همســرم به من روحیه می داد و می گفت، نباید از کار خدا ایراد بگیریم. خدا 
خودش روزی بچه ها را می رساند.« او از سختی های این راه تعریف می کند و ادامه می دهد: »شرایط در 
دوران بارداری همسرم برایمان سخت بود. کارگر فضای سبز هستم و وسیله نقلیه هم ندارم؛ به همین 
دلیل برای رفت وآمد به مطب دکتر و آزمایشگاه و مراجعه هفتگی به مراکز درمانی، دچار مشکل بودیم. 
حقوق چندانی هم ندارم، گاهی هم ناچار می شــدیم با موتور خودمان را به مطب برسانیم.« خانواده 
مرادنیا مستأجرند و خانه شان کمتر از 40متر مساحت دارد. شرایط زندگی در این خانه کوچک، برایشان 
خیلی سخت است. پدر می گوید: »زندگی کردن 8نفر در خانه ای به این کوچکی و بدون امکانات مناسب، 
واقعا دشوار است. برای حمام کردن بچه ها ناچاریم اتاق را گرم کنیم و چندباری دچار گازگرفتگی خفیف 
شده ایم. با این حال اصال نمی توانم به رفتن از این خانه فکر کنم؛ چون با این همه هزینه، اجاره همین 
خانه را هم به سختی جور می کنم. نداشتن وسیله نقلیه هم مشکل بزرگی است؛ مخصوصا که باید مدام 
برای آزمایش های مختلف 4قلوها را به بیمارستان ببریم. بیشتر روزها دیر سر کارم می رسم و بنده خدا 
مسئولم هم کم کم صدایش از این همه گرفتاری من درآمده است.« او امیدوار است با دریافت حمایت  ها، 

شرایط را برای رشد و زندگی بچه هایش کمی راحت تر کند.

سختی ها و مشکالت به جای خود، اما مرادنیا مدام در حال شکر گفتن است و به اینکه پدر 6فرزند است، 
افتخار می کند. او می گوید: »با همه سختی ها، خدا را شــکر می کنیم که 6فرزند سالم به ما داده است. 
روزی رسان خداست، اما طبیعی است که ما به عنوان والدین نگران آینده فرزندانمان هستیم. اطرافیان 
وقتی می شنیدند در انتظار تولد 4قلوها هستیم، به من می گفتند تو که کارگر فضای سبز هستی و درآمد 
چندانی نداری، 4قلو می خواهی چه کار؟ اما من فکر می کنم خدا لطفی در حق ما کرده که صاحب فرزندان 
سالم شده ایم و بعد از آن هم خدا بزرگ است. شکر می کنیم و راضی هستیم، اما حتما به کمک و پشتیبانی 
نیاز داریم تا از پس تامین نیازهای بچه ها برآییم.« روزهای خانه و خانواده مرادنیا با 4نوزاد دوست داشتنی، 
پر از صحنه های جالب و شیرین است. پدر جوان اینطور تعریف می کند: »وقتی بچه ها با هم گریه می کنند، 
هول می شویم و نمی دانیم چطور آرامشان کنیم. معموال همه کارهایشان با هم است؛ با هم گریه می کنند، 
شیر می خواهند و خوابشان می گیرد. مراقبت از 4بچه کوچک و بیداری های شبانه سخت است، اما در کنار 
سختی ها، شیرینی هایی هم وجود دارد. من از وجود بچه ها خیلی خوشحالم. همین که لبخند می زنند، شاد 
می شوم. حاال هرچه اطرافیان بخواهند ناامیدمان کنند و از سختی های بچه داری برایمان بگویند، اما خدا 
را برای این نعمت شکرگزارم.« طهورا و آتنا حاال صاحب 3برادر و  یک خواهر شده اند. محمد، علی، رضا و 

فاطمه، 4قلوهای خانواده مرادنیا هستند که 6مهرماه امسال  چشمانشان به این دنیا باز شد.

برای مرادنیا، قرار گرفتن در موقعیت تازه ای که کم کم آن را باور 
کرده بود، با چالش های زیادی همراه بوده است؛ از نگرانی برای 
سالمت همسرش گرفته، تا دغدغه سالم به دنیا آمدن 4قلوها؛ 
»بعد از  ماه سوم بارداری، همسرم باید بیشتر تحت مراقبت قرار 
می گرفت و هر هفته به بیمارســتان مراجعه می کرد. پزشکان 
حتی نگران ســالمت همســرم بودند و می گفتند ممکن است 
به دنیا آوردن 4قلوها برایش خطرناک باشــد و مشکل قلبی یا 
کلیوی پیداکند و این موضوع مرا بیشــتر از قبل نگران می کرد. 
دکترها می گفتنــد ادامه دادن بارداری نه تنها برای همســرم، 
بلکه احتماال برای بچه ها هم خطر دارد، اما همســرم می گفت 
حتی به قیمت جانش، نمی تواند با خواســت خــدا مقابله کند. 
به ما پیشــنهاد دادند که می توانیم از روش هایی استفاده کنیم 
تا در همان مراحل شــکل گیری جنین، تعــدادی از آنها از بین 
بروند، اما ما به هیچ وجه نمی توانســتیم خودمــان را به این کار 
راضی کنیم. با گذشــت زمان به بچه ها دل بســتیم؛ آنقدر که 
در دوران بارداری نگــران بودیم مبادا مشــکلی برای هر کدام 
از آنها پیش بیاید. حتی پزشــکان می گفتند بــا توجه به اینکه 
2فرزند هم داریم، تولد 4قلوها اوضاع مان را دشــوار می کند، اما 
ما معتقد بودیم این خواســت و کرم خدا بوده، پس باید مراقب 
فرزندانمان باشیم.« باالخره مهر ماه امسال، بچه ها در 7ماهگی و 
در شرایط اضطراری به دنیا آمدند. از همان ابتدای تولد، شرایط 
 ناگهان خیلی ســخت شــد. 2تا از بچه ها 2 ماه کامل در بخش 

مراقبت های ویژه بستری بودند.

پای صحبت پدر و مادرهای جوان که بنشینید، از سختی های 
فرزنددار شــدن می گویند؛ از نگرانی هایی که برای تامین 
نیازهای فرزندشان دارند و دغدغه هایشان برای آینده آنها. 
اما همه پدر و مادرها باور دارند که با وجود همه ســختی ها و 
دغدغه های فرزندداری، بچه ها هدیه هایی از آسمان هستند. 
مهدی مرادنیا، کارگر فضای سبز شــهرداری تهران و اهل 
کوهدشت لرستان اســت. وقتی فهمید قرار است هدیه ای آسمانی برایش فرستاده 
شود، پدر 2دختر 11و 9ساله بود، اما در خواب  هم نمی دید که قرار است با تولد 4قلوها، 
پدر 6فرزند قد و نیم قد شود. او حاال پدری جوان است که هرچند فکر کردن به تامین 
نیازهای فرزندانش خواب را از چشم هایش ربوده، اما هر روز خدا را برای داشتن این 
هدیه های آسمانی شکر می کند. مهمان خانه کوچک، اما با صفای خانواده مرادنیا شدیم 
که از پاییز امسال، صدای 4نوزاد سکوت آن را شکسته است. پدر خانواده می گوید در 

آستانه روز پدر، با داشتن 6فرزند سالم، شادترین پدر دنیاست.

نیلوفر  ذوالفقاری

یادداشت  مهم ترین اصل تربیتی را
لقمه حالل می دانم 

نجیب بود 
و عاشق خانواده

 مردم ایران سخاوتمند 
و مهربان هستند

 گفت وگو با پدر شهید فریدالدین معصومی، نخبه ای که 
در حادثه تروریستی شاهچراغ آسمانی شد 

 چند روایت دست اول علی 
فرزند مرحوم منصور پورحیدری

 روایت رومینا گوادالوپه پرز، سفیر بولیوی 
از سکونت در تهران
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فرشته ها هم 

می توانند مرد باشند

می کنــد؛ 1   را  هوایــت  دلــم 
وقت هایی که روحــم درد دارد 
و قلبم می شــکند به دنبال شانه هایت 
می گــردم و در پی آغوشــت و برای 
رســیدن به آرامش. پدر؛ تو تکیه گاهی 
که جهنم های پیچ و تاب زندگی را برای 
فرزندان و همســرت دلپذیرتر می کنی 
اما بهشت زیر پایت نیســت و سودای 
آن را هم در ســر نمی پرورانی. تویی که 
بی صدا و بی هیاهو، می توانی ســاعت ها 
یک کنج بنشــینی و حرف نزنی اما گاه 
لبخند نازکی از گوشه لبانت نثار ما کنی 
تا دلگرم شــویم به وجودت. اما راستش 
را بخواهی، دلبرکانــت خوب می دانند 
که در دلت غوغاســت و هجمه های فکر 
و خیال دست از سرت برنمی دارد. تویی 
که اقتدار مردانه ات اجازه نمی دهد برای 
ما از مشکالت دم بزنی و هر لمحه تالش 
می کنی در دریای پرتالطم زندگی، کشتی 
خانواده را از دل توفان های ســهمگین، 
مقتدرانه، بی ادعا و عاشقانه به ساحل امن 
و آرام برسانی و بذر امید را در دل خانواده 

بنشانی.
*

عشق، مولد حرکت است و مهر به 2  
خانواده اولویت هر مردی؛ مهری 
که به او انگیزه کار و تالش برای معاش و 
حال خوش خانواده اش را می دهد و چه بسا 
به تأکید بزرگان، مرد اگر عاشق نباشد، 
نمی تواند در این مسیر ثابت قدم بماند و 
از مشقت ها دلسرد و زمینگیر می شود؛ 
چراکه پناهگاه عاطفی هر مردی، خانواده 
او یعنی همســر و فرزندانش هستند. 
هرچند تأمین رزق و روزی و معیشت با 
خداوند اســت ولی مرد وسیله است و با 
تالش های او هزینه هــای خانواده تأمین 
می شود؛ تالشــی که چنانچه در فرامین 
دینی و روایت ها آمده؛ به منزله عبادت 
بوده و چه خوش معتقد است مولوی، عارف 
و شاعر ایرانی: »اگر می بینید که مردان از 
صبح تا شب مشغول کارند و با سختکوشی 
کار می کنند برای آن است که در خانه، در 
پناه عاطفی و روانی همسر و فرزندان خود 
قرار گیرند.« و سرانجام هر مرد عاشق، 

آرامش است و آرامش.
*

مردان ایرانی به نســبت مردان 3  
جهــان، بســیار خانواده خواه و 
خانواده دوست هســتند. این یک ادعا 
نیســت و اعداد و ارقام سنجش  مردان 
ازدواج کرده کشورمان، موید این موضوع 
است. کارشناســان با اطمینان معتقدند 
که براســاس فرهنگ رایج در این مرز و 
بوم و آمارهای موجود، کامال قابل اثبات 
اســت که قریب به اتفاق مردان ایرانی 
عاشــق تشــکیل خانواده و در نهایت 
تجربه پدرشدن هســتند. ارتباط این 
خانواده دوستی را با متوسط سن امید به 
زندگی مردان ایرانی که ۷6 سال است، 
نیز به راحتی می توان سنجید؛ به طوری 
 که از جمعیت ۸4 میلیونی کشور، حدود

4۳ میلیون نفر را مردان تشکیل می دهند 
و از میان ۳1 میلیون و 200 هزار نفر مرد 
باالی 1۵ سال هم 21 میلیون و ۳10 هزار نفر 
از آنها دارای همسر، هستند. در این میان 
به لحاظ آماری، نسبت مردان به زنان در 
آستانه ازدواج، هم تقریبا متناسب است 
و مضیقه ازدواج در کشور برای آقایان و 

بانوان وجود ندارد.
*

به تصویر ایــن صفحه خوب نگاه 4  
کنید، چقدر حال خــوب از این 
لبخندها ساطع می شود. این پدر جوان، 
عاشق همسر و فرزندانش است و آنها را 
هدیه الهی می داند و دلش غنج می زند 
برای لبخند فرزندانش و دلخوش  است 
به ســالمت آنها. اگرچه اندوخته مالی 
و حســاب بانکی پر ندارد و کارگر ساده 
فضای سبز اســت اما تالش می کند تا 
در مســیر تأمین نیازهای خانواده باز 
نماند؛ مــردی که صبورانــه و مثل یک 
فرشته مهربان دوشادوش همسرش در 
تکاپوســت و مدام خدا را برای 6فرزند 
ســالمی که به او داده، شکر می گوید و 
چشــم امیدش به یگانه بی همتاست؛ 
مردی که امیدوار است متولیان فرهنگی 
و دغدغه داران فرزنــدآوری، حامی او  و 
خانواده های اینچنینی باشند و سقف دائم 
باالی سرشان فراهم کنند تا شادمانه های 
این پــدر و فرزندانش در پیچ و تاب های 
سخت اقتصادی و تأمین معاش آنها کم کم 

رنگ نبازد.
*

فرشته ها هم می توانند مرد باشند؛ 5  
چراکه قوی ترین فرشته نگهبان 
برای هر دختری، پدرش است و دردانه 
هر پدر هم دخترش؛ مهری که هیچ چیز 

نمی تواند جایش را پر کند.

ین
 ام

سن
مح

س:  
عک

مرادنیا: روزی رسان 
خداست، اما طبیعی 
است که ما به عنوان 
والدین نگران آینده 
فرزندانمان هستیم. 
اطرافیان وقتی 
می شنیدند در انتظار 
تولد 4قلوها هستیم، 
به من می گفتند تو که 
کارگر فضای سبز هستی 
و درآمد چندانی نداری، 
4قلو می خواهی چه کار؟ 
اما من فکر می کنم خدا 
لطفی در حق ما کرده که 
صاحب فرزندان سالم 
شده ایم و بعد از آن هم 
خدا بزرگ است

مهدی مرادنیا و همسرش 
بعد از 2دختر اخیرا صاحب 4قلو شده اند

خانواده مرادنیا در خانه ای کوچک تر 
از 40متر مستأجرند و چشم امیدشان 

 اول به خدا و بعد دریافت حمایت   
برای بچه هاست

فرشته های 
دوست داشتنی

طاهره کوشکی، مادر 4قلوها:

از ته دل 
دوستشان دارم

طاهره کوشکی، مادر این 6فرزند، 
28ســاله اســت و در بــارداری 
ســومش، اصال تصور نمی کرد که 
قرار اســت با 4نوزاد از بیمارستان 
به خانه برگــردد! به ویژه اینکه در 
خانواده شان ســابقه چندقلوزایی 
وجود نداشته اســت. او می گوید: 
»بعــد از اینکــه خــودم متوجه 
بارداری ام شــدم، صبر کــردم تا 
6هفته شود و برای کنترل تشکیل 
قلب بچه به سونوگرافی رفتم. آنجا 
بود که خانم مسئول گفت جنین ها 
4تا هستند. خشکم زد! اصاًل باورم 
نمی شــد. مانده بــودم که چطور 
شــده.« کوشکی پیشــنهادهای 
مختلــف بــرای خاتمــه دادن به 
بــارداری را بــه یاد مــی آورد و از 
اصرار خودش به تســلیم شــدن 
در برابر خواســت خــدا می گوید: 
»خیلی ها حتی دکتــری که به او 
مراجعه کردیم، به من پیشــنهاد 
سقط دادند، اما من خیلی محکم 
جلویشان  ایســتادم. نمی خواستم 
بچه هایم را از دســت بدهم. گفتم 
اینها از طرف خدا هستند، ما اجازه 
نداریم آنها را از بین ببریم.« دوران 
بارداری این مادر با سختی سپری 
شــده؛ چراکه شــرایط جسمانی 
ویژه  و احتمال ایجــاد خطر برای 
مادر و بچه ها وجود داشته است. با 
این حال کوشکی به هیچ قیمتی، 
حتی به بهــای به خطــر افتادن 
جانش، راضی به آســیب رساندن 
به بچه هایش نشــده است. مادرها 
بهتر می دانند که نگهداری از نوزاد 
چقدر سخت اســت و انرژی الزم 
دارد، حاال تصور کنیــد این مادر 
جوان باید به 4نوزاد رسیدگی کند؛ 
به طوری که خودش می گوید بعضی 
روزها واقعا کنتــرل اوضاع برایش 
سخت می شــود: »وقتی از خواب 
بیدار می شوند یک لشکر باید آماده 
خدمت باشد. خدا نکند که دوتا یی 
با هم گرسنه باشند یا خودشان را 
خیس کنند، دیگر نمی دانم با کدام 
دســت باید به آنها برســم؟ وقتی 
دخترهایم مدرسه می روند، دیگر 
واقعاً دســت و پایم را گم می کنم، 
اما از ته دل دوستشان دارم؛ اینها 

فرشته های خانه ما هستند.«

پدر موسیقی نوین

استاد علینقی وزیری معروف به 
کلنل وزیری، از موسیقی دانان 
سرشــناس و از پیشــگامان 
آهنگسازی برای اجرای ارکستر 

موسیقی ایرانی بود.

پدر علم ارتباطات

کاظم معتمدنژاد به دلیل نقشی 
که در تدریس آکادمیک علوم 
ارتباطــات و روزنامه نــگاری 
در ایران داشــت به پدر »علم 

ارتباطات ایران« شهرت یافت.

پدر علم کویرشناسی

پرویز کردوانی، جغرافی دان و 
دارنده مدال ملی و نشان عالی 
دانش، پدر علم کویرشناســی 
ایران در این حوزه بسیار خدمت 

کرد.

پدر معماری مدرن

هوشنگ سیحون، طراح، معمار، 
نقاش و تندیس ساز پیشکسوت و 
باسابقه ای است که جایگاه ابدی 
بزرگانی چون خیام، کمال الملک، 

بوعلی سینا هنر اوست.

پدر مدرسه سازی

محمدرضا حافظــی، بنیانگذار 
جامعه خیران مدرسه ساز کشور، 
سال ها برای ســاخت مدرسه 
تالش کرد و به پدر مدرسه سازی 

معروف شد.

پدر صنعت  گاز

محســن خلیلــی کــه برای 
نخستین بار شعله های گاز را در 
خانه های ایرانی روشن و کارخانه 
بوتان را راه اندازی کرد، به عنوان 

پدر صنعت شناخته می شود.

پدر داستان نویسی 
کوتاه

محمدعلی جمالزاده با داستان های 
انتقادی، ساده، طنزآمیز و سرشار 
از ضرب المثل هــا و اصطالح های 
عامیانه، آغازگر سبک واقع گرایی 

در ادبیات فارسی شد.

پدر صنایع غذایی

شــاهرخ ظهیری، پدر صنایع 
غذایی ایران و بنیانگذار شرکت 
صنایع غذایی »مهرام« مدیریت 
مجموعه های صنعتی متنوعی را 

برعهده داشت.

پدر روانشناسی 

پروفسور سعید شاملو، بنیانگذار 
روانشناسی بالینی ایران است و 
نخستین کلینیک مرکز مشاوره 
و راهنمایی را در سال 1۳44 در 

دانشگاه تهران راه اندازی کرد.

پدر علم فیزیک ایران

پروفســور محمود حســابی، 
پایه گذار فیزیک و مهندسی نوین 
بــود و از او به عنوان خدمتگزار 
فرهنــگ ایــران و انســانی 

ایران دوست نام برده می شود.

این پدران 
ایران زمین

به همه آنها که به یک علم، 
هنر، پیشه و فعالیت ویژه جان 
بخشیده اند، در افکار عمومی 
و نگاه صاحب نظران، لقب پدر 
داده شده است؛ پدرانی که 
تعدادشان کم نیست و همگی 
فخر این مرز و بوم هستند؛ 

درست مثل این چند پدر.

پروانه بهرام نژاد
دبیر  روز هفتم



مكتب خانه 10

پدران و پسران بسیاری  در جنگ تحمیلی راه شهادت را  پیش گرفتند

پسر کو ندارد  نشان از پدر!
در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله، پدران و فرزندان بسیاری دوشادوش هم قدم در میدان رزم گذاشتند و برای مبارزه حق علیه باطل راهی مقصدی شدند 
که پایانش بی انتها بود و هر دو با هم آسمانی و برای شهادت در راه خدا انتخاب شدند. پدران و پسرانی که تعدادشان کم نیست اما بضاعت ما برای گرامیداشت یاد و نام و 

خاطرشان اندک است.

پنجشنبه

شماره 198
13  بهمن 1401  پدرانه

  کسی نداند که فرزند شهید 
هستید

کتاب »خداحافظ ســاالر«، به قلم 
»حمید حسام«، خاطرات »پروانه 
چراغ نوروزی«، همســر ســردار 
سرلشــکر شــهید »حاج حسین 
همدانــی«، قافله ســاالر مدافعان 
حــرم را روایت می کنــد. کتاب از 
ســال ۹0 و بحران سوریه و دمشق 
که در آستانه ســقوط قرار داشت 
آغاز می شود و با بازگشت و تداعی 
خاطــرات دوران کودکی همســر 
شهید در دهه ۴0 ادامه می یابد.این 
کتاب حاصل ۴۴ ساعت مصاحبه 
با همسر شهید است که نوع روایت 
داســتانی هیچ دخل تصرفی را در 
آن وارد نکرده. یکی از شاخصه های 
این کتاب پرداختن به بعد پدرگونه 
شــهید همدانی فارغ از شخصیت 
نظامی او است. حمید حسام  درباره 
این کتاب و درباره شــهید همدانی 
گفته: »سردار همدانی نام خانوادگی 
فرزندان خود را تغییر داده بود و تا 
روز شــهادتش، همکاران فرزندش 
نمی دانستند او فرزند شهید همدانی 
است. این شــهید بزرگوار معتقد 
بود که هیچ کــس در جامعه نباید 
بداند که شما فرزند من هستید تا 
به خاطر من برای شما تبعیض قائل 
شود، لذا برخی روایت هایی که در 
»خداحافظ ساالر« بیان شده نباید 
حمل بر تفاوت و تمایز باشد.« کتاب 
»خداحافظ ساالر« سال 1۳۹۶ و 
توسط انتشارات ۲۷ بعثت به چاپ 
رسیده است. سردار شهید حسین 
همدانی ۴فرزند دارد و براســاس 
روایت اعضای خانواده خیلی اهل 
موعظه نبود اما به شدت روی مال و 
کسب حالل تأکید داشت و به آنها 
توصیه می کرد در کار فقط رضای 
خدا و کسب روزی حالل مدنظرتان 

باشد.

خداحافظ ساالر

   تجلی ازخودگذشتگی ها
موزه شــهدا که در ســال 1۳۵۹ 
کار خــود را آغــاز کــرد، میزبان 
عالقه مندان به تاریخ رشادت های 
دلیرمــردان دوران دفاع مقــدس 
اســت. ایــن مــوزه، بــا نمایش 
پوســترهایی با موضوع شــهادت 
و انقالب در ســال ۵۹ و به همت 
دانشــجویان عالقه مند کارش را 
شــروع کرد و در نهایــت فعالیت 
این مجموعه در ســال ۶۳ به نام 
موزه شهدا گسترش یافت. در این 
موزه که به بنیاد شــهید وابسته 
است، اشیا و وسایل به جا مانده از 
شهدا، کتاب های مربوط به جنگ 
و دفاع مقدس، وقایع انقالب و... به 
نمایش درآمده است. همچنین در 
این موزه عکس هــا، قرآن، لباس ، 
ســجاده، نوارهــای ســخنرانی، 
مقاالت، تســبیح و ســایر وسایل 
دیــده می شــود. یادگارانــی که 
فداکاری ۷00 شهید مختلف را به 
تصویر می کشد. ساختمان ۴طبقه 
موزه شــهدای تهــران نزدیک به 
۳۷00 مترمربع مســاحت دارد و 
۳1۳ غرفه مختلف در این مجموعه 
دیده می شــود. ســاختمان موزه 
تقریبا قدیمی اســت و زیر سایه 
درختــان کهن خیابــان طالقانی 
تهران قرار گرفته است. اگر عالقه 
دارید که از موزه»شــهدا« بازدید 
کنید و ســاعتی در حال و هوای 
جنگ به سر ببرید، کافی است که 
به خیابان طالقانی، نبش خیابان 
شهیدموسوی مراجعه کنید. برای 
رفتن به موزه می توانید از خط مترو 
برای رســیدن به مقصد استفاده 
کنید. نزدیک ترین ایستگاه مترو 
به موزه شهدای تهران نیز متروی 
طالقانی اســت. کافی است سوار 
خط یک شــوید و در این ایستگاه 
پیــاده شــوید. فقــط ۵ دقیقه 

پیاده روی تا موزه خواهید داشت.

موزه شهدا

 گفت وگو با پدر شهید فریدالدین معصومی، نخبه ای که 
در حادثه تروریستی شاهچراغ آسمانی شد

 لقمه حالل، مهم ترین اصل در تربیت فرزند صالح است 
و بچه ها در خانواده عشق و صمیمیت را می آموزند

 مهم ترین اصل تربیتی را
لقمه حالل می دانم 

روز پدر که از راه می رسد، تمام پدران چشــم به راه فرزندانشان هستند تا 
کنارشان بروند و آنها را در آغوش بگیرند و به جشن گل و شیرینی و بوسه ببرند 
اما هستند پدرانی که در این روز تنها سهم شان از حضور فرزندان، فقط یک 
قاب عکس و یک دنیا خاطره و دلتنگی است. مثل پدر شهید »فریدالدین معصومی« از شهدای حادثه 
تروریستی حرم شاهچراغ)ع( که سال گذشته هرگز گمان نداشت که امسال در فراق پسر نخبه اش 
این روز را سپری کند. او امسال جای خالی فریدالدین را بیش از همیشه در روز پدر احساس خواهد 
کرد. پدری که از راه و مسیر و سرنوشت فرزندش رضایت دارد و می گوید شهادت، پاداش نان حاللی 
است که بر سر سفره برده و لقمه های پاک که از گلوی فرزندانش پایین رفته است. گفت وگوی ما را با 
سیدمحسن معصومی، پدر شهید سید فریدالدین معصومی که در آستانه فرارسیدن والدت حضرت 

علی)ع( و روز پدر صبورانه پاسخگوی ما بود، از دست ندهید.

    به نظر شما رسالت پدری به ویژه پدر شهید 
بودن سنگین است؟

به نظر من از مهم ترین حس هایی که یک مرد در زندگی خود 
می تواند تجربه کند، پدر شدن است؛ احساسی که آن قدر شیرین 
است که به تحمل همه مسئولیت ها و سختی هایش می ارزد. پدر 
شهید هم که باشی این احساس برایت کمی متفاوت تر خواهد 
بود. در همین جا فرارســیدن روز پدر را به همه پدران ازجمله 
فرزندانم تبریک می گویم و امیدوارم همه پدرها همیشه سالمت 

باشند و موفقیت فرزندان خود را ببینند.
    فکرمی کردید که روزی به عنوان پدر شهید 

خطاب شوید؟
همه ما هرقدر هم عالقه مند به مقوله شهید و شهادت باشیم اما 
هیچ وقت انتظار شنیدن خبر شهادت عزیزانمان را نداریم. من و 
پسرم هر دو خادم حرم امام رضا)ع( بودیم. زمانی که پسرم شهید 
شد، نوبت من بود که در حرم امام رضا)ع( حاضر باشم و خدمت 
کنم. وقتی خبر شهادتش را دادند، همان موقع رو به حرم مطهر 
و ضریح آقا کردم و اشک از چشمانم جاری شد. از امام رضا)ع( 
خواستم که خدا به من و مادر و همسر شهید و فرزندانش صبر 
بدهد. در آن لحظه خیلی ناراحت بودم اما با این فکر که شهادت 
پسرم، معامله ای با خداست و او در راه خالق شهید شده، تسلیم 
درگاه الهی شــدم و تا حــدودی آرامش یافتــم. امیدوارم که 

موردقبول باریتعالی قرارگیرد.

    چه ویژگی شــهید فریدالدین در خاطرتان 
جاوید می ماند ؟

شهید فریدالدین، فرزند ســوم من و از بهترین ویژگی های او 
ایستادگی برای حرف ها و عقایدش بود، او کامال استقرار عمل 
داشت و تقوای بســیاری از خود نشــان می داد به طوری که از 
کودکی این تقوا را نشان می داد. فرزندم خیلی مؤمن بود و برایش 
فرق نمی کرد کجاست، وقت اذان به نماز می ایستاد، در نیوزیلند 
هم کار قرآنی می کرد، حسینیه ای راه اندازی و شیعیان را جمع 
کرده بود و گروه خوبی تشکیل داده بود و با همه آنها به خوبی 
ارتباط داشــت. به افراد ضعیف اهمیت می داد. از سفر که آمد 
به شدت دغدغه مردم را داشت و کمک می کرد برای پروژه ای به 
المرد فارس رفت و همانجا هم به شهادت رسید. در حوزه مروی 
درس خواند، خادم یار حرم امام رضا)ع( بــود با برادرش با هم 
کشیک بودند و با هم می رفتند، ما اصال نمی دانستیم که حافظ 
قرآن است، برادرش این را فهمیده بود و بعد ها برای ما بازگو کرد. 
همچنین او فردی صادق و راستگو بود و در کار و زندگی رو راستی 
و صداقت برای او اهمیت خاصی داشت. او در زندگی هیچ وقت 

اتالف وقت نداشت و در کارهای جهادی همیشه پیشقدم بود.
    همانطور که گفتید، شــهید فریدالدین در 
نیوزیلند تحصیل کرد، چطور به کشور بازگشت 
و زندگی در ایران را به ماندن در نیوزیلند ترجیح 

داد؟

او در دامن مادرش بزرگ شــده و تربیت او باعث شــده بود تا 
به چنین فرد بزرگواری تبدیل شــود. مادر شهید فریدالدین 
فداکاری بســیاری برای او کرد و از جان خود مایه می گذاشت. 
زمانی که شهید فریدالدین خواست از کشور برود و تحصیل کند؛ 
با این هدف از ایران رفت تا کامل تر شود و علم خود را بیشتر کند. 
پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد در نیوزیلند دکتری خود را 
ادامه داد. او تمایل داشت که تحصیل خود را ادامه دهد اما مادرش 
بی تابی می کرد و به همین دلیل به ایران بازگشت تا به میهن خود 
در کنار خانواده اش خدمت کند. او پیشنهاد های بسیاری را از 
کشورهای دیگر رد کرد و به ایران بازگشت چرا که باور داشت باید 
دانش خود را در ایران پیاده سازی و با اشتغال زایی هموطنان خود 

را مشغول به کار کند و حرکت مفیدی صورت دهد.
    از زحمات همسرتان برای تربیت فرزندان و 
فداکاری هایش برای فرزندان یاد کردید که دور 
از انتظار از یک مادر نیســت. به نظر شما پدران 
در راهبری تربیت فرزندان چه نقش و جایگاهی 

دارند؟
خوب، نمی توان نقش پدر را در خانواده نادیده گرفت. یک پدر 
همانطور که از قدیم گفته اند ســتون خانواده است. پدری که 
همه اعضای خانواده به او تکیه می کنند و می تواند یک دوست 
و یار واقعی برای همسر و فرزندانش باشد. من به عنوان یک پدر 
همیشه با فرزندانم دوست و رفیق بوده ام. آنها هم همیشه با من 
صمیمی هستند. به عنوان مثال فرزندم »فریدالدین« همیشه با 
من شوخی می کرد و ارتباط خوبی باهم داشتیم. ما همیشه با هم 
صحبت های علمی می کردیم و او همیشه همه جزئیات را با من 

در میان می گذاشت.
    رابطه خوب و صمیمانه زن و شوهر چقدر در 

تربیت فرزندان صالح تأثیرگذار است؟
بسیار زیاد. رابطه صمیمانه یک زن و شوهر در تربیت فرزندان 
نقش مستقیم و مؤثر دارد و باعث می شود تا فرزندان در مسیر 

تربیتی درســت و صحیح قرار بگیرند. وقتی ارتباط میان زن و 
شوهر خوب و صمیمانه باشــد، فرزندان صمیمیت و عشق را 
می آموزند و قطعا در آینده آنها نیز همانند پدر و مادر عشــق و 
صمیمیت را در زندگی خود و در ارتباط با مردم و اطرافیان پیش 

خواهند گرفت.
    مهم ترین اصول تربیتی شما در تربیت فرزند 

چه بوده است؟
من ادعایی در این زمینه ندارم اما مهم ترین اصل من در تربیت 
فرزندان، اعتقاد به لقمه حالل اســت و همیشه تالش کرده ام 
که بر این اصل پایبند باشم و زندگی ام عاری از نان حرام باشد. 
همچنین داشتن ارتباط صمیمانه و دوستانه از دیگر اصول من 
در تربیت فرزندانم بوده است. از همان دوران کودکی فرزندانم 
تاکنون، ما هر از گاهی جلسه های شبانه  برگزار می کنیم و در آن 
هر یک از فرزندان صحبت و نقد و نظرهای خود را مطرح می کنند. 
برگزاری این جلسه ها نه تنها باعث ایجاد صمیمیت بیشتر میان 
ما می شود، از سوی دیگر باعث شده تا هیچ حرف نگفته ای در 
دلمان باقی نماند و دوستی و صمیمیت میان خانواده را بیشتر 

کرده است.
    از لقمه حالل یاد کردید. به اعتقاد شما لقمه 
پاک و طیب چه تأثیری در رشد معنوی و روحی 

افراد دارد؟
به اعتقــاد من لقمه حــالل در تربیت فرزندان صالح نقشــی 
صددرصدی دارد و از لقمه حالل است که همیشه نتیجه خوب 

حاصل می شود.
    گفتید با فرزندان خود رابطه رفاقتی داشته 
و دارید. آنها در مواجهه با نکات اخالقی که شما 
به عنوان پدر گوشزد می کنید، چه واکنشی نشان 

می دهند؟
باور کنید کــه هیچ یــک از فرزندان من هیچ وقــت، خطایی 
نداشــته اند که من بخواهم به آنها گوشزد کنم اما گاهی پیش 

آمده که به آنها بخواهم نصیحت های پدرانه داشته باشم و آنها 
نصیحت ها را به گوش جان خریدارند. البته همانطور که گفتم ما 
همیشه جلسه های خانوادگی داریم که فرصتی است تا درباره 
همه آنچه در زندگی مان جریان دارد، صحبت و به شکل بهتر 
مشــکالت را حل کنیم. همچنین من اگر بخواهم نصیحتی به 
فرزندانم داشته باشم براساس آیه های قرآن و احادیث موجود 
با آنها صحبت می کنم. فرزندانم هم چون مذهبی هستند و هم 
می دانند که این حرف ها، حرف های خدایی است، خیلی راحت و 
خوب آنها را قبول می کنند. البته نه اینکه آنها هر حرفی را بدون 
فکر قبول کنند، بلکه در ابتدا تعقل و تفکر کرده و در نهایت این 

نصیحت های پدرانه را پذیرفته و به آن عمل می کنند.
    شــهید فریدالدین که خودش هم پدر بود و 
2فرزند داشت، در تربیت فرزندانش تا چه حد 
شما را الگو قرار داده و در رفتار و منش جای پای 

شما گذاشته بود؟
به اعتقاد من پســرم فریدالدین در تربیت فرزندان خود همان 
رفتار و برخوردی را داشــت که من با او و دیگر فرزندانم داشته 
و دارم. او به خوبی می دانست که این راه نتیجه خوبی به همراه 
دارد. خدا را شکر نوه هایم نیز کامال موفق هستند. بعد از شهادت 
پسرم، وقتی به محضر مقام معظم رهبری رسیدیم و حضرت آقا 
از پسر شهید پرســیدند که وقتی بزرگ شدی، می خواهی چه 
کاره بشوی؟ او جواب داد می خواهم راه پدر را ادامه بدهم، چون 

او یک انسان کامل بود.

می
ست

ر ر
می

س:   ا
عك

سعید مرادی

ســیدابراهیم اســماعیل زاده و 
سیدحسین اســماعیل زاده، پدر و 
پسری که صاحب پالک های ۵۵۵ 
و ۵۵۶ بودند، با هم به جبهه رفتند و 
در آغوش هم به مقام شهادت نایل 
آمدند. شهید ســیدابراهیم )پدر( 
همراه پســرش سیدحسین اهل 
روســتای باقرتنگه بابلسر بودند. 
ســیدابراهیم متولد 1۳0۴ بود و 
هنگام شروع جنگ ۵۶ سال سن 
داشت. پسرش متولد 1۳۳۶و معلم 
روســتا بود و ۴ فرزند داشت. پدر 
و پســر، در عملیــات »والفجر۶« 
در قله های ســر به فلک کشــیده 
»چیالت« به شــهادت رسیدند. 
ابتدا پسر در آغوش پدر شهید شد 
و سپس پدر نیز همانجا درحالی که 
ســر فرزندش را در آغوش گرفته 
بود، در اثر اصابــت گلوله  به فیض 
عظیــم شــهادت دســت یافت. 
شهیدان اســماعیل زاده ۲۵ سال 
مفقود الجسد بودند تا اینکه گروهی 
از اعضای تفحص، پیکرهای مطهر 
این دو شــهید بزرگوار را در سال 
1۳88در منطقه چیالت یافتند و 
به آغوش خانواده شان بازگرداندند.

شهادت 
در آغوش همدیگر

ذکــی بهفــر و تنهــا پســرش 
محمدرضا بهفــر ازجمله پدران 
و پسرانی هســتند که در دفاع از 
خاک این مرز و بوم، گوی سبقت 
را از هم ربودند و در پیشگاه الهی 
شــهادت را به همدیگر تبریک 
گفتند. حاج ذکــی که در جبهه 
به عنوان راننده آمبوالس خدمت 
می کرد، وقتی در جریان عملیات 
والفجر ۴ به شــدت مجروح  شد 
از همرزمانش  خواســت پسرش 
محمدرضا را از جبهه برگردانند 
تا ضمن رســیدگی به خانواده، 
در حــوزه علمیه قــم تحصیل 
کند. غافــل از اینکه فرزندش در 
فاصله نه چنــدان دوری از پدر 
مجروح و بر اثر شــدت جراحت 
در بیمارســتان تهران بســتری 
شــد. پدر در روز ۲8 مهر 1۳۶۲ 
در مریــوان )پنجویــن عراق( 
به شــهادت  رســید و پســرش 
محمدرضا هــم در کمتر از 10 
روز و در هشــتم آبان به پدرش 
پیوســت و پیکــر مطهــرش 
 غروب 11 آبــان در کنــار پدر 

آرام گرفت.

 شهادت پسر 
۱۰ روز پس از پدر 

عزیز رودبــاری با بیــش از ۷0 
ســال ســن و 8 اوالد، جبهه را 
رها نمی کرد. پســرش شــعبان 
هم ۴بچــه داشــت و ایــن دو 
پدر و پســر بســیجی اکثرا در 
جبهه ها، کنار هــم بودند. حاج 
شــعبان، اردیبهشــت 1۳۶۵ و 
در سن ۲۷ســالگی، در منطقه 
عملیاتی»فاو« به شهادت رسید 
و پیکرش برای تشییع به قزوین 
منتقل شــد اما عزیز حاضر نبود 
برای تشییع پسرش به مرخصی 
بــرود. به گفتــه همرزمانش او 
می گفت: »من احساس می کنم 
قرار اســت در این عملیات مزدم 
را بگیرم، دلم نیست بروم.« اما با 
اصرار زیاد فرمانده و درحالی که 
نســبت به رفتنش کامال بی میل 
بود، قبول کرد و مســافر قطاری 
شــد کــه هواپیماهــای عراقی 
بمبارانش کردند. تنها مسافر آن 
قطار که در جریــان این بمباران 
شهید شد، آقا عزیز در ۷۳سالگی 
بود که پیکرش را همراه پسرش 
تشییع و در گلزار شهدای قزوین 

به خاک سپردند.

 شهادت 
برای رسیدن به پسر

بعد  از شــهادت ناصر رجبیان 
در ســال 1۳۶۴ هنــوز دو مرد 
دیگــر در خانــواده رجبیــان 
باقی بود و برادر و پدر شــهید 
هم بعــد از رفتن ناصــر اصرار 
داشــتند به جبهه برونــد، اما 
فقط یکی از آنهــا باید می رفت 
و دیگری پیش مــادر خانواده 
می مانــد. بنابراین پدر و پســر 
قرار گذاشــتند تا برای رفتن به 
جبهه قرعه کشی کنند. به همین 
دلیل پیش امام جماعت مسجد 
محله رفتند و از او خواستند تا 
اســتخاره بگیرد. لحظاتی بعد 
قرعه به نام پدر افتاد و هاشــم 
رجبیــان پــدر خانــواده در 
اسفند ماه ســال  1۳۶۴و بعد  از 
بازنشستگی، راهی جبهه شد؛  
همان جایی کــه ناصر خدمت 
می کرد؛ همــان واحد اطالعات 
و عملیات تیپ ۲1 امام رضا)ع(. 
شــهادت پدر بعد  از۳ ماه و در 
خرداد سال  1۳۶۵ رقم خورد. 
قبل از عملیات آزادسازی مهران 
به وســیله اصابت گلوله توپ به 

مقام شهادت رسید.

 قرعه ای 
که به نام پدر افتاد 

ابراهیــم و اســماعیل طاهری 
از شــهدای شــهر »الیگودرز« 
هستند که اسماعیل، در منطقه 
عملیاتی سرشت خدمت می کرد 
و در ســال ۶۴ بر اثــر روی مین 
به شهادت رســید. ابراهیم، پدر 
او هــم که طاقت دوری پســر را 
نداشــت و خدمــت بــه مردم 
تمام هدفش بود، ۲ســال بعد از 
شهادت پســر، یعنی هفتم مهر 
ماه ســال ۶۶ در سن ۵۹ سالگی 
در منطقه بوکان کردســتان به 
شهادت رسید. شــغل او قبل از 
رفتن به جبهه، نجاری بود و بعد 
از شــهادت فرزندش اسماعیل، 
وارد بســیج و از ایــن طریق به 
 جبهه اعزام شد. او حدود ۶ بار به 
جبهه رفــت و در آخرین اعزام 
مجروح و به شهادت رسید. برخی 
از همرزمان شهید اینگونه روایت 
کردند که دشمنان قرآنی گذشته 
بودند و به ســمت آن تیراندازی 
می کردند. در این میان شــهید 
ابراهیم داوطلب می شود تا برود 
قــرآن را بردارد که به شــهادت 

رسید.

 شهادت در راه 
عشق به مردم و قرآن

شــهید محرم خلفی  زاده، ســال 
1۳۲8 در روستای زنگیر از توابع 
شهرســتان گرمی به دنیا آمد. در 
حد خواندن و نوشتن سواد داشت 
و کارگــر بــود. او از ابتدای جنگ 
به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
یافت. فرزندش، شــهید شــاپور، 
8آبان 1۳۴۶ به دنیا آمد. تا پایان 
دوره راهنمایی درس خواند. سپس 
به فراگیری علوم دینی و حوزوی 
پرداخت و با الگو از پدر و عشــقی 
که برای دفاع از کشور در او وجود 
داشت، به عنوان بسیجی در جبهه 
حضور یافت. ۲۴اسفند ماه 1۳۶۳ 
در عملیات »بــدر« و در بمباران 
شیمیایی جزیره مجنون عراق، در 
بحبوحه عملیات، شاپور تیر  خورد 
و امکان حرکت نداشــت، در این 
حین، عراقی ها منطقه را بمباران 
شــیمیایی کردنــد. نیروها تغییر 
موضع داده و به عقب برگشتند. اما 
محرم، پسرش شاپور را در آغوش 
گرفت و ماند. بعد از عملیات، پیکر 
پدر و پســر درحالی که در آغوش 
 هم به شــهادت رســیده بودند، 

پیدا شد.

 آرام 
جاِن بابا 

دکتری رشته مهندسی مکانیک

نــخـــبه شـــهید، نــخستیــــن مـــختــــرع دو 
روبات ماهی در کشور نیوزیلند و نخستین 

مخترع بین المللی روبات ماهی بهینه

متولد ۱۳۶۱

شهید فریدالدین معصومی
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پدرِ پسر قهرمان

  تعدادی از پدر و پســرهای 
معروف ورزش ایران

کمتر پیــش می آید کــه فرزندان 
اســطوره های ورزش راه پدرانشان 
را بروند و این قاعده، مختص ورزش 
ایران نیست. اما این قانون نانوشته 
گاهی اوقات در ورزش ایران نقض 
شــده و البته تعداد ورزشــکارانی 
که بــه پیــروی از پدرانشــان به 
 ورزشــکاران موفق تبدیل شده اند 

زیاد نیست.
  ناصر و آتیال حجازی

تنها پســر ناصر حجازی تا آستانه 
دستیابی به جایگاه یک فوتبالیست 
بزرگ پیــش رفــت، امــا به رغم 
نمایــش درخشــان در ترکیــب 
اســتقالل خیلــی زود بــا فوتبال 
وداع کرد. آتیال با بازی در پســت 
 هافبــک دفاعــی، تخصصش زدن 

ضربات پنالتی بود.
  علی و محمد پروین

تنها پســر علــی پروین هــم در 
20ســالگی مطــرح شــد، اما در 
26ســالگی یکباره و زودتر از حد 
انتظار با فوتبــال خداحافظی کرد. 
خیلی هــا معتقــد بودنــد محمد 
می تواند استثنا باشد و از زیر سایه 

نام پدرش بیرون بیاید، اما نشد.
  همایون و شاهین بهزادی

همایون بهزادی کــه روزگاری در 
تیم شاهین توپ می زد، مثل همه 
بازیکنان این تیم نــام فرزندش را 
شــاهین گذاشت. شــاهین هم به 
باالترین سطح فوتبال ایران نزدیک 
شــد و مدتی هم بــرای همان تیم 
بازی کرد، اما در 24سالگی کفش ها 

را آویخت.
  احمدرضا و امیر عابدزاده

چند ســال قبل بود که احمدرضا 
عابدزاده مدعی شد پسرش یکی از 
بهترین دروازه بان های فوتبال ایران 
خواهد شــد. امیر که این روزها در 
لیگ دسته دوم فوتبال اسپانیا بازی 
می کنــد، در جام جهانی قطر یکی 

از 3دروازه بان همراه تیم ملی بود.
  علی و ایرج دانایی فرد

دانایی فردهــا را بایــد یکــی از 
اســتثناهای ورزش ایران دانست. 
علی، بازیکن قدیمی و نخســتین 
مربی تیم تاج بود، امــا ایرج گوی 
ســبقت را از پدر ربود و به ســتاره 
فوتبال ایران در جام جهانی1978 
تبدیل شد و زننده گل معروف ایران 

به اسکاتلند در آن جام بود.
  شاهین و مدد نصیری نیا

مدد نصیری نیا یکی از وزنه برداران 
باسابقه دهه50 بود که قهرمان آسیا 
هم شد. فرزندش، شاهین نیز عالوه 
بر قهرمانی آســیا در ســال1999 
بــا رکوردهای فوق العــاده، عنوان 

قهرمان جهانی را به دست آورد.

چند روایت دست اول علی، فرزند مرحوم منصور پورحیدری

نجیب بود 
و عاشق خانواده

    درباره خصوصیــات اخالقی منصورخان، 
نقل قول های فراوانی وجــود دارد. یکی از 
برجسته ترین خصوصیات اخالقی او احترامی 
بود که برای رقیب ســنتی یعنی پرسپولیس 
قائل می شد. احترام او به تیم رقیب برای شما 

که رابطه نزدیکی با پدر داشتید، ملموس بود؟
در صحبت های خصوصی که با هم داشتیم، مدام می گفت: 
حریف ما باید قدرتمند باشــد. اعتقادش بر این بود که اگر 
اســتقالل و پرســپولیس، همزمان قوی باشــند در نهایت 
تیم ملی قدرتمندی خواهیم داشــت و بیش از هر موضوع 
دیگری مصلحت ملــی را در نظر می گرفت. در آن ســال ها 
هنوز پای فوتبالیســت های ایرانی به لیگ های اروپایی باز 
نشــده بود و قریب به اتفاق، بازیکنان تیم ملی از 2باشــگاه 
استقالل و پرســپولیس انتخاب می شــدند. پدرم رقابت با 
چاشنی کری خوانی را دوست نداشت و رقابت توأم با احترام 
را می پســندید. بگذارید یک خاطره برایتان تعریف کنم. در 
آخرین ماه های عمرش که روی تخت بیمارســتان خوابیده 
بود، پرسپولیس در جام حذفی به تیم گمنام قشقایی شیراز 
باخت. یک عده ای که اطراف پدرم بودند خوشحالی می کردند، 
اما پدرم خیلی ناراحت شد و به ما گفت هیچ وقت از باخت تیم 
رقیب خوشحال نباشید. او شاید از معدود کسانی بود که از 
باخت تیم رقیب غصه دار می شد. شاید در فوتبال دنیا رسم 
نباشد که مربیان و بازیکنان رقبای سنتی، ارتباط خوبی با هم 
داشته باشند، اما پدرم با برخی بزرگان پرسپولیس مثل علی 
پروین، حسین کالنی و ابراهیم آشتیانی رفاقت داشت و مورد 

احترام آنها بود.

    منصور پورحیــدری در برابر نامالیمات 
هم ســکوت می کرد؛ مثال هیچ موقع درباره 
اتفاقات بازی اســتقالل و ملوان که بعد از 
نیم قرن موجب کناره گیری اش از استقالل شد 
صحبت نکرد. این هم جزو خصوصیات اخالقی 
و رفتاری او بود که درباره اتفاقات پشت پرده 

صحبت نمی کرد؟
پدرم به شکل عجیبی در برابر برمالکردن رازهای سر به مهر 
مقاومت می کرد. جواب کسانی که مدام درباره اتفاقات پشت 
پرده بازی معروف استقالل و ملوان می پرسیدند، می گفت: 
زمانی جواب شما را می دهم که بخواهم برای همیشه از ایران 
بروم. پدرم می دانست که هرگز ایران را ترک نمی کند و با این 
ترفند خودش را از جواب دادن به اطرافیانش معاف می کرد. 
از این اتفاقات در زندگی شــخصی اش کم رخ نداده بود. در 
سال1375 هم اســتقالل را به جمع 4تیم برتر آسیا برد، اما 
به طور ناگهانی از طرف مدیرعامل وقت باشگاه برکنار شد و 
ناصر حجازی روی نیمکت استقالل نشست. پدرم حق خودش 
می دانست که در آسیا روی نیمکت استقالل بنشیند و چه 
بسا آن تیم را قهرمان آسیا می کرد، اما هرگز علیه مدیرعامل 
و شــخص ناصر حجازی مصاحبه نکرد و باز هم ترجیح داد 

سکوت کند.
    ما دربــاره وجه اخالقــی ماجرا صحبت 
می کنیم، اما بروز چنین رفتارهایی در فوتبال 
اروپا یک عرف است. آقای پورحیدری هم در 
سال های جوانی دستیار مربیان بزرگ اروپایی 
مثل رایکوف و جکیج بود. فکر می کنید ریشه 

چنین رفتارهای حرفــه ای و به زعم برخی ها 
اخالقی را می توان به همکاری با مربیان اروپایی 

تعمیم داد؟
بدون تردید یک چیزهایــی را از رایکوف و جکیج یاد گرفته 
بود، اما تصورم این است که شخصیت پدرم قبل از ورودش به 
فوتبال و در خانواده اش شکل گرفته بود. خیلی از مربیان ایرانی 
با رایکوف و جکیج کار کرده اند، اما خصوصیات اخالقی شان 
با پدرم تفاوت داشت. رفتاری که پدرم در فوتبال بروز می داد، 
تلفیقی از اصول حرفه ای گری و پرنســیپ های اخالقی بود. 
او تا روزهای آخر عمر به مکتب باشگاه استقالل وفادار ماند 
و هر موقع احســاس می کرد این تیم به کمکــش نیاز دارد، 
همه کارهای دیگرش را کنار می گذاشــت. وقتی با تیم ملی 
قهرمان بازی های آسیایی تایلند شد، خیلی ها معتقد بودند با 
جوان هایی که به بازی گرفته می تواند تیم ملی را قهرمان جام 
ملت های آسیا کند، اما به طور ناگهانی از تیم ملی کنار کشید 
و به کمک اســتقالل رفت. این اتفاق شاید با اصول حرفه ای 
سازگار نباشد، اما وفاداری به باشگاه جزو همان پرنسیپ های 

اخالقی اوست.
    شاید به خاطر همین ماجرا بود که منصورخان 
را پدر معنوی باشگاه استقالل می دانستند و 
بعد از فوتش خیلی ها اســتقالل را به خانه ای 
بی ستون تشبیه کردند. لقب»پدر« را از روی 
ســکو به او دادند یا به خاطر مــدل رابطه ای 
که با شاگردانش داشــت به او می گفتند پدر 

استقالل؟
بازیکنان قدیمی اســتقالل بارها در مصاحبه های مختلف 

گفته اند که آقای پورحیــدری در حــق بازیکنانش پدری 
می کرد. من از کودکی شاهد چنین رفتارهایی بودم. بازیکنانی 
که مشکالت خانوادگی یا مادی داشــتند، به پدرم مراجعه 
می کردند و او هم مثل بزرگ خانواده مشــکالت آنها را حل 
و فصل می کرد. این رابطه پدر و فرزندی میان او و بازیکنان 
برقرار بود و تماشــاگران دو آتشه اســتقالل این موضوع را 
می دانســتند. پدرم گاهی اموالش را می فروخت تا مشکل 
شاگردانش حل شــود. در دهه60 که استقالل اوضاع خوبی 
نداشت، نمایشگاه ماشــینش در خیابان مطهری را فروخت 
و خرج باشــگاه کرد. یک بار هم قبل از دربــی بود که یکی 
از بازیکنان مطرح اســتقالل گفت تا پولــم را ندهید بازی 
نمی کنم. پدرم شــبانه خانه اش را فروخت تا آن بازیکن روز 

دربی بازی کند.
    جالب است که آقای پورحیدری گاهی نقش 
مدیرعامل را هم در اســتقالل ایفا کرده، اما 
یکی از عادت هایش این بود که بدون قرارداد 
کار می کرد. در 3دهه ای که به عنوان مربی در 

استقالل بود چندبار قرارداد امضا کرد؟
پدرم در همه این سال ها بدون قرارداد و بدون دریافت دستمزد 
کار می کرد، اما در اواخر دوران حضورش، فدراســیون اعالم 
کرد عوامل کادر فنی تیم ها برای نشستن روی نیمکت باید 
قرارداد رسمی را که به تأیید سازمان لیگ رسیده باشد ارائه 
دهند. همین قانون باعث شد پدرم برای نخستین و آخرین 
بار به عنوان سرپرست با استقالل قرارداد ببندند. وقتی هم از 
دنیا رفت حساب بانکی پر و پیمانی نداشت و موجودی اش از 
چند ده میلیون تومان بیشتر نبود. یک بار در خاطراتش تعریف 

می کرد که در رختکن امجدیه آبگوشت بزباش بار می گذاشت 
تا بازیکنان بعد از تمرین ناهار بخورند و گرسنه به خانه نروند.

    منصور پورحیدری به معنای واقعی عاشق 
استقالل بود و تا آخرین روزهای عمر از عشقش 
دست نکشید. این نجابت و وفاداری و عشق در 

زندگی شخصی اش هم نمود داشت؟
پدرم عشــق جنون آمیزی به استقالل داشــت و در زیست 
شخصی اش هم یک انسان عاشق پیشه بود. به خانواده احترام 
می گذاشــت و هرگز صدای بلندش را در خانه نشــنیدیم. 
رفتارش به گونه ای بود که معموال کسی روی حرفش حرفی 
نمی زد. من تا سال1379 در تیم جوانان استقالل با مجتبی 
جباری، آندرانیک تیموریان و خسرو حیدری همبازی بودم، 
اما پدرم گفت دوســت ندارم فوتبال را ادامه بدهی، من هم 
عطای فوتبال را به لقایش بخشــیدم و از ســال1380 وارد 

دانشگاه شدم.
    در چه پستی بازی می کردید؟

مثل پدرم در دفاع راست بازی می کردم، اما با ورود به دانشگاه، 
در رشــته کامپیوتر تحصیالتم را ادامه دادم. شــاید به این 
موضوع پی برده بود که فوتبالیست هایی مثل من زیر سایه 

پدر می مانند و در فوتبال ایران به جایی نمی رسند.
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بازیکــن ســابق و دفــاع راســت، تنهــا 
پســر مرحــوم منصــور پورحیــدری و 

فارغ التحصیل رشته رایانه

متولد ۱۳۶۲

ورزشکاران رشته های مختلف بسیاری، در تاریخ کشورمان یک عنوان خاص را یدک می کشند

بنیانگذاران ورزش نوین ایران
از زمانی که سنگ بنای تشکیالت ورزشی در کشورمان گذاشته شد، تا کنون ورزشکاران بسیاری برای ترویج و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در 
ایران کوشیده اند و خدمات برخی از آنها فراتر از تالش های فردی برای کسب موفقیت های تازه برای این سرزمین بوده است. بزرگ مردانی که برای ادای 

دین به آنها، »پدر« خطابشان می کنند تا نامشان در تاریخ ورزش ایران ماندگار شود.

پدر وزنه برداری

نام جعفر سلماســی به 2دلیل در 
تاریخ ورزش ایران جاودانه شده 

اســت. این وزنه بــردار نامی، 
نخســتین مدال آور ورزش 
ایــران در بازی های المپیک 
به حســاب می آید و با مدال 
برنزی کــه در المپیک1948 

به گردن آویخت برای نخستین 
بــار کشــورمان را در مهم تریــن 

رویداد ورزشی دنیا صاحب مدال کرد. 
سلماسی 3سال بعد در نخستین دوره بازی های آسیایی در دهلی نو هم 
مدال طال گرفت که نخستین مدال وزنه برداری ایران در تاریخ بازی های 
آسیایی به شمار می آید. او در سال1290 در کاظمین به دنیا آمد. اجداد 
روحانی اش، سال ها قبل، از سلماس عازم کاظمین شده بودند، اما او در 
جریان جنگ جهانی دوم به ایران برگشت و ساکن تهران شد. نخستین 
مدال آور تاریخ ورزش ایران در بازی های المپیک، الفبای وزنه برداری را در 
باشگاه »نیرو و راستی« تهران یاد گرفت و به اتفاق رسول رئیسی و محمود 
نامجو پایه گذار نخستین تیم ملی وزنه  برداری ایران شد. سلماسی کارمند 

آموزش و پرورش بود و در بهمن ماه سال1378 با دنیای فانی وداع کرد.

پدر فوتبالقهرمانی از کاظمین 

در تاریخچه فوتبال کشور از حسین 
صدقیانی که سال ها برای تیم های 

راپیدوین و شارلوا بلژیک بازی 
کــرد، به عنوان کســی که 
پایه های این رشته ورزشی را 
در ایران بنا کرد، نام برده اند. 
او بعد از پایان دوران فوتبالش 

در قامت مربی در فوتبال ایران 
فعالیت کرد و برای نخســتین بار 

تیم ملی ایران را تشکیل داد. صدقیانی 
با تالش های فراوان تیم ملی ایران را جمع و جور کرد و در نخســتین  بازی 
تیم ملی که در ســال1320 مقابل تیم ملی افغانستان انجام شد به عنوان 
سرمربی روی نیمکت این تیم نشســت. آنچه نام حسین صدقیانی را در 
فوتبال ایران ماندگار کرده تالش های او برای تشکیالتی کردن فوتبال و سر 
و  شکل دادن به »تیم ملی ایران« بود. اهمیت همین موضوع باعث شده تا 
4دهه بعد از فوتش به شایستگی از او به عنوان پدر فوتبال ایران نام ببرند و 
جایگاهی دست نیافتنی برایش قائل باشند. آخرین حضور حسین صدقیانی 
در جام جهانی1978 آرژانتین رقم خورد که در مقام سرپرست روی نیمکت 

تیم ملی ایران نشست.

از وین تا مشهد

پدر بسکتبال 

آن طورکــه در تاریخچه بســکتبال 
ایران آمده، فردی به نام فریدون 

شــریف زاده از ســال1314 
بــرای نخســتین بار در ایران 
بسکتبال را با شیوه های نوین 
به دانش آمــوزان آموزش داد. 
او در جوانی بازیکن و کاپیتان 

تیم بسکتبال گاالتاسرای بود و 
در بســکتبال ترکیه به عنوان یک 

فوق ستاره شناخته می شد. شریف زاده 
در ترکیه هواداران بســیاری داشــت، اما بعد از پایان دوران حرفه ای اش به 
ایران برگشت و به عنوان مربی ورزش در دبیرستان البرز مشغول به کار شد. 
او در مدت زمان نسبتا کوتاه، تیم منسجمی را تشکیل داد و روانه نخستین 
دوره مسابقات آموزشگاهی کرد. بعد از درخشش تیم بسکتبال کالج البرز، 
آرام آرام سایر مربیان ورزش در تهران به صرافت افتادند که بسکتبال را به 
دانش آموزان تهرانی آموزش بدهند و اینگونه بود که مسابقات آموزشگاهی 
به سرعت رونق گرفت. موجی که او و شاگردانش در تیم بسکتبال کالج البرز 
به راه انداختند در نهایت به گسترش روزافزون بسکتبال در ایران و تأسیس 

انجمن بسکتبال و والیبال ایران منجر شد. 

پایه گذار بسکتبال 
نوین پدر داوری ایران 

داوود نصیری هم یکی از گمنام ترین 
مفاخــر ورزش ایــران اســت 

که نســل جدیــد، اطالعات 
چندانــی درباره ســوابق و 
افتخاراتش در عرصه ورزش 
ندارد. او به شــکل عجیبی 
همــه عمــرش را صــرف 

یادگیری و ترویــج ورزش در 
ایران کرد و در این کار اســتمرار 

داشــت. نصیری در 4رشــته فوتبال، 
وزنه برداری، واترپلو و بســکتبال، موفــق به اخذ گواهــی بین المللی 
درجه A شــد و از پایه گذاران ورزش های بیســبال و هاکــی در ایران 
نیز به شــمار می آید. او در 1327 از طرف کنفدراســیون فوتبال آسیا 
برای نخســتین بار به عنوان داور بین المللی معرفی شد. داوود نصیری 
نخســتین داور بین المللی ایران و کســی بود که در 4رشــته فوتبال، 
وزنه برداری، واترپلو و بســکتبال درجه بین المللی داوری داشــت که 
به همین خاطــر از او به عنوان پــدر داوری ایران یــاد می کنند. داوود 
 نصیری بعد از چند دهه فعالیت در عرصه ورزش در آذرماه سال1392 

درگذشت.

مردی برای همه 
فصول

پدر پینگ پنگ 

نام احتشــام زاده ها بــرای طرفداران 
پینگ پنــگ در ایــران کامــال 
آشناست و خیلی ها پینگ پنگ 
را با آنها شــناخته اند؛ از امیر 
احتشــام زاده که در سال های 
دور برای نخستین بار تیم ملی 
پینگ  پنگ را سروشکل داد تا 

حمید و مجید احتشــام زاده که 
اگرچه نتوانســتند افتخارات پدر را 

تکرار کنند، اما تا وقتی راکت در دســت 
می گرفتند رقیب نداشتند. امیر احتشام زاده کسی است که در زمانه خودش 
بارها قهرمانان بزرگ پینگ پنگ جهان را برد، یک بار به عنوان بهترین بازیکن 
جهان انتخاب شد و پینگ پنگ ایران را که آن روزها یک ورزش نوظهور بود به 
دنیا معرفی کرد. او نقش بی بدیلی در شکل گیری تیم ملی و اعزام به مسابقات 
مهم بین المللی داشت و تاریخ شفاهی پینگ پنگ در ایران به  حساب می آید. 
اگر تالش هایش نبود نسل های بعد به آسانی مجال خودنمایی در مسابقات 
بین المللی را پیدا نمی کردند. خدمات امیر احتشام زاده به پینگ پنگ ایران 
گسترده است و به شایستگی از او که 25سال در پینگ پنگ ایران بی رقیب بود 

به عنوان پدر پینگ پنگ ایران یاد می کنند.

قهرمان بی رقیب 

پدر دوومیدانی 

احمد ایزدپناه به عنوان یکی از نخستین 
معلم هــای ورزش و پایه گــذار 

دوومیدانی نوین در ایران است. 
او از کودکــی عالقه عجیبی به 
برگزاری مســابقات دو داشت. 
ریشه این عالقه هم به مسابقاتی 
بر می گشــت که در آن سال ها 

با عنوان المپیک ایران در میدان 
مشق تهران برگزار می شد. ایزدپناه 

در خاطراتش از تماشای این مسابقات در 
سال1303 یاد کرده که برادرش در دوی 100متر و پرش طول، قهرمان شد. 
او بعد ازآن تشکیالتی برای برگزاری مسابقات دو در مدارس و محله های تهران 
تاسیس کرد. آن مسابقات به دلیل نبود وسایلی مثل متر و کرنومتر، ابداعی 
برگزار می شــد و معیار دونده ها و داوران برای انتخاب نفرات برتر، پیمودن 
مسافت بین دو تیر چراغ برق محله بود. این مسابقات بعدها به نقطه شروعی 
برای یافتن دونده های مستعد تهرانی بدل شد و اســتاد ایزدپناه، قهرمانان 
پرآوازه ای مثل علی باغبانباشی، جالل کشــمیری و تیمور غیاثی را تربیت 
کرد. ایزدپناه 2دوره نسبتا طوالنی ریاست فدراسیون دوومیدانی را بر عهده 
داشت حاال بعد از حدود یک  قرن او را با لقب پدر دوومیدانی ایران می شناسند.

مشق ورزش

پدر کشتی

عبدالحســین فعلــی، یکــی از 
بزرگ ترین مربیان تاریخ کشتی 
ایران است و از دهه 40 تا 70 
میالدی سکان هدایت کشتی 
ایران را در دســت داشــت. 
 او در این 3دهه شــاگردان 
بســیاری تربیــت کــرد. 

کنــار  در  فعلــی  حاجــی 
مربیگــری در تیــم ملــی، بــه 

باشــگاه های جنوب شــهر می رفت تا 
کشــتی گیرهای جوان و بااســتعداد را کشــف کند. او به باشگاه های 
معــروف آن موقع مثل پــوالد، ببر، البــرز و ایزد فردوســی می رفت و 
 از دل همین رفت وآمدها نســل اول کشــتی ایران را ســر و شکل داد. 
کشتی گیرهایی مثل عباس زندی، عباس حریری، نبی سروری، منصور 
مهدی زاده، منصور برزگر، محمدرضا طالقانی و... توســط عبدالحسین 
فعلی کشف شدند، اما کشف بزرگ او جوان جویای نام به اسم غالمرضا 
تختی بود. کشتی ایران خوش شــانس بود که حاج عبدالحسین فعلی 
103ســال عمر کرد و تا آخرین ماه های عمرش از این ورزش باستانی 

جدا نبود.

استاد فن 

پدر ورزش مدرن 

وقتی صحبت از پیشقراوالن ورزش 
ایران اســت، اگــر از میرمهدی 

ورزنده نام نبریــم، حق مطلب 
را ادا نکرده ایــم. او که الفبای 
ورزش را در مدرســه ایرانیان 
استانبول و مدرسه نظام فرانسه 
و دارالمعلمین نظامی بروکسل 

آموختــه بود به ایران برگشــت 
و ورزش را در مــدارس تعلیم داد. 

مرحــوم ورزنده در مدرســه دارالفنون 
جلســاتی با موضوع فواید ورزش برگــزار می کرد و گاهــی بانی برگزاری 
جشن های ورزشــی می شــد. از ورزنده به عنوان پدر ورزش مدرن در ایران 
نام می برند چرا کــه درس تربیت بدنی با تالش های او در ســال1306 در 
مدارس گنجانده شد. میرمهدی ورزنده سرپرست تیم فوتبالی بود که برای 
نخستین بار در سال1305 تشکیل شد و برای انجام بازی دوستانه با تیم های 
آذربایجانی به باکو رفت. والیبال در سال1299 توسط او در ایران معرفی شد. 
در سال1296 هم او موفق شد کلوب ژیمناستیک، اسکریم و شمشیربازی 
را در تهران تشکیل دهد. میرمهدی ورزنده در سال1361 درگذشت و در 

گورستان ایرانی های استانبول به خاک سپرده شد.

بنیانگذار شیو ه های 
جدید آموزش

برخی از بزرگان، فوتبال ایران را با عنوان های اغراق آمیز می شناســند، اما 
»منصور پورحیدری« است که به طور شــگفت انگیزی عمر و زندگی اش را 
وقف اســتقالل کرد. از او به عنوان مظهر وفــاداری در فوتبال یاد می کنند 
چرا که به عنوان فوتبالیست و مربی، نزدیک به نیم قرن در باشگاه استقالل 
حضور داشت و در برهه ای بازگشت به نیمکت پرماجرای استقالل را به ادامه 
ســرمربیگری در تیم ملی ترجیح داد. از او به عنوان نماد شرافت و نجابت 
در فوتبال ایران هم نــام می برند. نجابتش به حدی بود که وقتی اســتقالل در گرمای تموز آبادان 
به صنعت نفت باخت، در آخرین روزهای عمرش در مقام سرپرســت، مقابل خبرنگاران ایستاد و 
گفت: »مشکل از من بود که عصا داشتم و نتوانستم خوب بدوم.« علی تنها پسر منصور پورحیدری 
که دســت بر قضا به توصیه پدرش در جوانی با فوتبال وداع کرده، خاطرات بسیاری از همنشینی 
 با پدر دارد. خاطرات او پاســخی به این پرســش اســت که چرا به منصور پورحیدری می گفتند 

پدر استقالل؟

مهرداد رسولی
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بی تردید هنوز بسیاری از ما ایران گردی به معنای واقعی نداشته  و درصد ناچیزی، ثروت این سرزمین پهناور را از نزدیک مشــاهده و زیست در آنجا را تجربه کرده ایم. کشور هزارچهره و 
چهارفصلی که چه از نظر وجود جاذبه های تاریخی و طبیعی و چه ابعاد فرهنگی و سبک زندگی شهری و روستایی سرشار از تنوع تماشایی است؛ جاذبه هایی که مشابه آنها در دنیا وجود دارد 
و البته شناخته شده تر هستند، درحالی که ما از وجود چنین میراثی در وطن مان بی خبریم؛ چشم اندازهایی که برخی برای بازدید از آنها پا فراتر از مرزها می گذارند و صدها دالر خرج می کنند 

تا لذت همنشینی با آنجا را بچشند؛ درست مثل نمونه هایی که در این عکس ها می بینید. حاال انتخاب سفر با خودتان است ایران یا خارج؟!

روایت رومینا گوادالوپه پرز، سفیر بولیوی از سکونت در تهران

ایران را بدون اخبار 
جعلی  باید شناخت

پیش از آنکه در قامت سفیر بولیوی ظاهر شود، جامعه شناس بوده و با دانش 
عمیقی از فرهنگ، مذهب و آداب و رسوم اقوام کشورمان به ایران آمده است. 
»رومینا گوادالوپه پرز راموس« که جزو معدود بانوان دیپلمات حاضر در ایران 
و ازجمله فعال ترین آنهاست، در مدت اقامتش در تهران، به چندین استان و 
شهر کشورمان ازجمله خوزستان، کرمان، یزد، بوشهر، کیش، تبریز، اراک و 
اصفهان سفر کرده و در دیدار با مقامات استانی خواستار خواهرخواندگی این 
شهرها با برخی شهرهای کشورش بوده است. این دیپلمات که از کشور چندملیتی بولیوی متشکل 
از 36قوم و مذهب به ایران آمده، عالقه بسیاری به فرهنگ ما و زبان فارسی دارد و این عالقه مندی در 
روز مالقاتمان، در پوشش ظاهری خانم سفیر که شالی منقش به خطاطی از اشعار فارسی به سر دارد، 

هم مشهود است. گفت وگوی ما با خانم سفیر را در ادامه بخوانید.

پيشنهاد  

  خانه دکتر سیاوش شقاقی
موزه نقاشی پشت شیشه

  قدمت: اواخر قاجاریه
  شماره ثبت:2322

  نشانی: خیابان سعدی، خیابان 
برادران شــهید قائدی )هدایت 

سابق(، تقاطع نورمحمدی
موزه نقاشی پشت شیشــه ایران، 
دومین موزه نقاشــی پشت شیشه 
در جهان و تنها موزه مستقلی است 
که به یکی از شاخه های نگارگری 
اختصاص داده شده است. این موزه 
دربرگیرنده مجموعــه عظیمی از 
نقاشی های پشت شیشــه از دوران 
صفویه تا عصر حاضر اســت. بنایی 
که این مــوزه در آن قرار دارد، یکی 
از خانه های قدیمی تهران، متعلق 
به مرحوم دکتر ســیاوش شقاقی، 
از پزشــکان حــاذق بیماری های  
ریوی اســت. ایــن خانــه پس از 
فــوت دکتــر، توســط وراث بــه 
شــخص دیگری واگذار و در سال 
1374کل مجموعــه به ســازمان 
فرهنگی- هنری شهرداری تهران 
فروخته شــد و پس از بازسازی در 
سال1377خورشــیدی به صورت 
گنجینه ای از آثار نقاشی پشت شیشه 
از سوی شهرداری تهران، از سوی 
سازمان میراث فرهنگی فعالیتش 
را آغاز کرد. در طبقه پایین )همکف( 
این خانه موزه، گالــری دائمی قرار 
دارد و در طبقه باال نمایشــگاه های 
مناسبتی نیز عالوه بر آثار گنجینه 
موزه بــه نمایــش درمی آید. خانه 
شقاقی در 3طبقه ســاخته شده و 
ســتون هایی بلند و قطــور، آن را 
اســتوار نگه داشــته اند. سقف این 
خانه، شــیروانی و نمای ساختمان 
با اســتفاده از قوس هــای هاللی، 
نعل اسبی و جناغی و گچبری های 
متنوعی تزئین شــده است. فضای 
حیاط به درخت هــای گوناگون و 
حوضی فیروزه ای رنگ مزین است 
و یک رختشویخانه نیز در آن  دیده 

می شود.

تاریخ گردی

  غذا حاضره!
ستارخان؛ راسته شکموها

اگــر گذرتان به محله ســتارخان 
افتاده باشــد، حتما از بوی خوش 
غذاها و تنوع رســتوران ها گرسنه 
شده اید. در این خیابان که یکی از 
طوالنی ترین معابر و از مهم ترین 
راســته های تجاری غرب تهران 
اســت، تنوع تجــاری، اینجا را به 
مقصــد افــراد بســیاری به ویژه 
شــکموها تبدیــل کرده اســت. 
براســاس یــک قانون نانوشــته، 
ابتدای خیابان را ایســتگاه شکم 
می نامنــد؛ جایی کــه در هر یک 
قدمی تــان انــواع رســتوران ها، 
فســت فود ها و ویتامینه هــای 
متنــوع و معــروف شــما را در 
برمی گیــرد و در دل  آنهــا انواع 
غذاها و خوراکی  هــای رنگارنگ 
از ســاندویچ و کبــاب ترکــی، 
کله پاچــه و جگــر و  آش گرفته 
تا پیتزا و پاســتا  دلبری می کند. 
ایــن خیابــان از میــدان توحید 
آغاز می شــود و مغازه های متعدد 
برای جذب مشتری از شیوه های 
مختلف اســتفاده می کنند. یکی 
با نورپــردازی و دیگــری با نصب 
سایبان و قراردادن میز و صندلی 
در پیاد ه رو، در ایــن میان برخی 
رســتوران ها و فســت فودی ها و 
حتی آبمیوه فروشی ها هم هستند 
که به دلیل شهرتشــان مشــتری 
ثابت خــود را دارنــد. درهرحال 
کسب وکار فســت فودی ها در این 
خیابــان رونق دارد و تعــداد زیاد 
مغازه های این صنف و شلوغی شان 
گواه این مدعاست. اگر شما هم به 
خوراک و غذا عالقه مند هســتید 
می توانید آخر هفته یک ســر به 
خیابان ســتارخان بزنید و دلی از 

عزا دربیاورید.

شکم گردی

پنجشنبه
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    حدود 3سال است که به عنوان دیپلمات در 
ایران اقامت دارید. به عنوان یک زن با ملیت 
غیرایرانی آیا در این مدت با مشکلی مواجه 

شده یا با مانعی برخورد کرده اید؟ 
از زمان آغاز به کار و تســلیم استوارنامه  خود، در مقام سفیر 
دولت چند ملیتی بولیوی در جمهوری اســالمی ایران، با 
هیچ مشــکلی مواجه نشده ام، چه رســد به اینکه با مانعی 
روبه رو شــوم. در مقابل، مقامات دولتی همــواره با احترام 
و ســخاوت در امور این نمایندگی همکاری داشــته و تمام 
ابزارها و  ساز وکارها را تسهیل کرده و به تمام الزاماتی که از 
طریق یادداشت های اداری به وزارت امور خارجه ارسال شده 
رسیدگی کرده اند؛ همین امر در مواردی که درصورت لزوم 
به صورت شفاهی به وزارت امور خارجه ارائه داده ام، نیز صدق 
می کند. اینگونه است که اهداف این نمایندگی دیپلماتیک 
که براســاس سیاســت خارجی دولت چند ملیتی بولیوی 

برنامه ریزی شده، حاصل می شود.
    در مناسبات غیررسمی مردم ایران را چطور 

دیدید؟ 
مردم ایران چه در تهــران و چه در چندین اســتان ایران 
که با آنها معاشرت داشته و رابطه دوســتی برقرار کرده ام، 
سخاوتمند و مهربان بوده اند. موقعیت هایی برای گفت وگو 
و ایجاد صمیمیت با افرادی با موقعیت های اجتماعی متنوع 
در اختیار داشــته ام و همه آنها دارای شــخصیت و شفقت 

مثال زدنی هستند.
    قبل از ســفر به ایران گمان می کردید کار 
در این کشور چگونه باشــد؟ نظرتان درباره 

ایران چه بود؟
من به عنوان یک جامعه شناس مشاغلی داشته  و تحقیقات 

دانشگاهی درباره کشــورهای مختلف ازجمله ایران انجام 
داده ام. بــا توجه به گرایــش حرفه ای ام، همــواره کنجکاو 
بودم از ایران و سایر کشورهای غرب آسیا بازدید کنم، زیرا 
ژئوپلیتیک، در این نقطه از جهان تعریف شــده و در حال 
شــکل پذیری اســت. من همیشه در فکر ســفر به آسیای 
غربی )یا از دیــدگاه غربی »خاورمیانه«( بــودم، زیرا مردم 
این مناطق با دانش و فرهنگ به بشــریت کمک کرده اند. 
مایه تأســف اســت که بناها و آثار بــاارزش تمدنی فراوان 
به دلیل جنگ های تحمیلی که چندین کشور در این نقطه 
از کره زمین پشت سر گذاشته اند، از بین رفته است. تمدن 
پارســی یکی از قدیمی ترین تمدن هــای روی کره زمین 
اســت. مردم از سراسر جهان همواره با ســفر به این کشور 
و ازجمله آشــنایی با تخت جمشــید- که زمانی پایتخت 
امپراتوری ایران بود- شگفت زده می شــوند. ایران نمادی 
از تمدن و مملو از جاذبه های گردشــگری و فرهنگی است. 
در کل تنوع فرهنگی مردم ایران، شناخت من را درباره این 
کشور به صورت چشمگیری افزایش داده؛ کشوری که دارای 
فرهنگ چند هزار ساله است و بخشی از قلمرو و یادگارهای 
باستانی، معماری و طبیعی آن، در فهرست میراث جهانی 
بشریت قرار گرفته است و من این میراث را به عنوان میراث 

خود باز می شناسم.
    قبل از فعالیت به عنوان دیپلمات، به ایران 

سفر هم داشتید؟
بله. من برای نخســتین بار زمانی که به عنوان نایب رئیس 
مجلــس نمایندگان دولــت چندملیتی بولیــوی خدمت 
می کردم، در پی دعوت ســفیر اســبق ایران جناب آقای 
ســیدرضا طباطبایی شــفیعی برای شــرکت در ششمین 
کنفرانس بین المللی در حمایت از انتفاضه فلسطین که در 

فوریه 2017برگزار شــد، به ایران سفر کردم. در این راستا، 
می دانستم که با آمدن به جمهوری اسالمی ایران، می توانم 
بیشتر با واقعیت ایران اخت بگیرم و با آن آشنا شوم؛ نه فقط از 
طریق کتاب هایی که درباره این کشور شگفت انگیز خوانده ام. 
من به عنوان یک جامعه شناس همیشه به روندهای سیاسی 
و انقالبی که در جهــان رخ داده عالقه مند بــوده ام و برایم 
چالش برانگیز بود به سرزمینی بروم که مبارزات اجتماعی 
و سیاســی گوناگونی به انجام رســانده بود که هدف از آنها 
گسســتن پیوندهای وابســتگی به آن قدرت هایی بود که 
ملت ها را سرکوب و به آنها تعرض کرده اند. من چندین کتاب 
درباره ایران مطالعه کرده بودم اما هیچ چیز قابل مقایسه با 

زندگی کردن در این کشور نیست.
    پس با چنین شــناختی حضور در ایران را 

پذیرفتید؟
بله، به همین دلیل وقتی مفتخر شدم که رئیس جمهور برادر 

»اوو مورالس آیما«، از من خواست سفیر دولت چندملیتی 
بولیوی در جمهوری اسالمی شوم، با کمال میل پذیرفتم زیرا 
می دانستم که فرصتی برای مطالعه بسیاری از واقعیت های 
غرب آسیا، در اختیارم قرار گرفته اســت؛ چراکه با حضور 
در ایران وقایع ژئوپولتیک جهان به گونه ای متفاوت تجربه 
می شود، زیرا شــخص این فرصت را دارد که با آنها زندگی 
کند و بدون گرفتاربودن در اخبار جعلی که در رســانه های 
قدرت های جهان در حال گردش اســت، ایــن واقعیت را 

تشخیص بدهد و درک کند.
    در ایران و تهران گردشگری هم داشته اید؟

در نخستین سفرم به تهران توانســتم از برخی مکان های 
تاریخــی و موزه ها دیدن کنــم، تجربیات خــود را با همه 
مهمانانی که به ششــمین کنفرانس بین المللی حمایت از 
انتفاضه فلسطین آمده بودند، به اشتراک بگذارم، دانش خود 
را غنی تر کنم و شور انسانی شهروندان عادی را احساس کنم. 
هر زمان فرصتی فراهم می شد با همدلی و احترام، گفت وگوی 
کوتاهی را با مردم در خیابان ها داشــتم. درمدت اقامتم در 
تهران به عنوان سفیر، به موزه دفاع مقدس، النه جاسوسی، 
منزل امام خمینی )ره( کــه در آن مــوزه ای از تصاویری از 
برجســته ترین وقایع انقالب ایران وجــود دارد، موزه ملی 
ایران، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، موزه هنرهای معاصر و...، 
سر زده ام که به شما امکان می دهد با بخشی هایی از تاریخ، 

فرهنگ و سیاست آشنا شوید.
    تجربه شخصی  تان از زندگی و کار در ایران 

چطور بوده است؟
کار در این کشور باعث رشد من به عنوان یک انسان شده و به 
من اجازه داده است تا در تاریخ، فرهنگ و ارزش های آن غرق 
شوم و باالتر از همه باعث رضایتی در من شده است که مسبب 
آن مردم ایرانند که سخاوتمندانه و برادرانه و دوستانه، قلب 
مرا پر از عشق و صمیمیت کرده است. به این ملت فوق العاده، 

سالمی صمیمانه دارم. من در فعالیت های گوناگونی با آنها 
در عرصه های مختلف، مشارکت داشته ام.

    در مقام سفیر بولیوی، مهم ترین اقدامی که 
تا کنون پیش برده اید، چیست؟ 

از زمانی که به عنوان سفیر در جمهوری اسالمی ایران مشغول 
به کار شــدم، همواره به دنبال تقویت روابــط دوجانبه بین 
بولیوی و ایران بوده ام و در کنار هم به تفاهماتی رسیده ایم که 
به نفع ملت ها و دولت های ماست. از این منظر، کار به ابزاری 
تبدیل می شــود که پیوند برادری ایجاد می کند و اگر خدا 
بخواهد، در آینده ای نزدیک خانه دوســتی بولیوی و ایران 
می تواند به واقعیت تبدیل شود. با تمام آنچه گفته شد، باید 
تأکید کنم که کار در ایران همیشه مایه خرسندی من خواهد 
بود و از این فرصت استفاده می کنم تا از محبتی که مقامات 

دولت فعلی و نیز دولت قبل به من داشته اند، تشکر کنم.
    به عنوان یک بانوی دیپلمــات در ایران، 

بزرگ ترین آرزویتان چیست؟
بزرگ ترین آرزوی من این اســت که در عرصه بین المللی، 
تالش های دیپلماتیکی که مقامات جمهوری اسالمی ایران 
انجام می دهند، بتواند به طور قطع تحریم های اعمال شده را 
بشکند، زیرا این تحریم ها اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و به 
آن آسیب می زند و زندگی روزمره مردم ایران تحت تأثیر آن 

قرار می گیرد.

پریسا  نوری

دل
  عا

منا
س:   

عك

فارغ التحصیل دانشگاه عالی 
سن سیمون )کوچابامبا-بولیوی(، 

فارغ التحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد ازجمله از 

 دانشگاه های بولونیا )ایتالیا(،
گرانادا )اسپانیا( و کپنهاگ )دانمارک(

جامعه شناس، استاد دانشگاه، دیپلمات 
و سفیر کشور چندملیتی بولیوی در تهران 

متولد 1958

زندگی در ایران با آنچه در کتاب ها 
مطالعه کرده بودم قابل مقایسه نیست 

و فرصت خوبی برای درک واقعیت ها، 
در ابعاد گوناگون آن، بدون گرفتاری در 

اخبار جعلی برخی رسانه های خارجی 
است که واقعیت را از لحاظ سیاسی، 

ایدئولوژیک، تاریخی، اجتماعی و 
فرهنگی تحریف می کنند

رویای شب تاب
ویژگی: اگر خوش اقبال باشید و یک شب مهتابی 
گذرتــان به چابهــار بیفتد، حتما ایــن منظره 
شــگفت انگیز را در بندر تنگ از دست نخواهید 
داد. از نیمه دوم شهریور ماه تا نیمه اول فروردین 
ماه، فیتوپالنکتون ها یکی از ســاکنان کوچک 
و میکروســکوپی دریا، با هنرنمایــی جلوه ای 
دوچندان به این ســاحل می بخشــند؛ ساحلی 
که با تأللو نور آبی رنگ در دل ســیاهی شــب 
و آمیخته بــا صدای امواج، بســیار حیرت انگیز 
اســت. دانه های آبی رنگ که به درخشــندگی 
جواهر خود را به ساحل می رســانند و گاه روی 
خاک نرم ســاحل باقی می مانند و در میان مردم 
با نام ساحل شب تاب معروف است و همانند یک  
رؤیای آبــی می آیند و چند دقیقه بیشــتر دوام 
نمی آورند و به سرعت از بین می روند. این ساحل 
نظیر پدیده شــفق قطبی بســیار نایاب است 
و در مناطق محدودی از جهان دیده می شــود. 
قدم زدن در ساحل شب تاب چابهار، رویایی ترین 
تجربه پیاده روی را برای شما به ارمغان می آورد.

سرزمین چشمه های چشم نواز
ویژگی: چشمه های رنگی و شگفت انگیز باداب سورت 
در مازندران، جزو ثروتی اســت که تنها در معدود 
نقاطی از این کره  خاکی یافت می شود اما به عنوان 
یکی از مراکز دیدنی ســاری، هر سال گردشگران 
زیادی را به سوی خود می کشاند. جایی که در سال 
۱3۸۷ به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران )بعد از 
کوه دماوند( به ثبت رسید. این استخر های طبیعی 
از جنس تراورتن هستند و در بلندای ۱۸۴۱ متری 
از تراز دریا قرار گرفته و اطراف چشمه ها، پوشیده 
از درختچه های زرشک وحشی است و رنگ زیبای 
نارنجی  منحصر به فرد آنهــا در نتیجه  غلظت باالی 
رسوبات دارای اکسید آهن به وجود آمده که عالوه  بر 
زیبایی خاص، ارزش درمانی دارد. باداب به معنی آب 
گازدار و سورت به معنی شدت اثر است و برای همین 
اینجا شامل چندین چشمه با آب های کامال متفاوت از 
لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است؛ مجموعه ای که 
قرار است به عنوان یک ژئوپارک به ثبت جهانی برسد 
و با چشمه های پاموک کاله ترکیه خواهر خوانده شود.

دریای ستارگان 
ویژگی: مجمع الجزایر مالدیو که به بهشت استوا معروف 
اســت، بیش از هزار جزیره مسکونی، گردشگری و 
مرجانی دارد و در تمام سال هوای گرم و مطبوعی بر این 
 Vaadhoo ،جزایر حاکم است. یکی از این جزیره ها 
و بخشی از جزیره مرجانی اســت؛ جزیره ای که به 
دریای ستارگان وادهو شــهرت دارد و شب ها آب 
دریا در نزدیکی ســاحل، آبی و درخشان می شود 
و در ســاحل نیز ذرات آب همچون ســتارگان آبی 
می درخشــند. در این جزیره آب دریا در نزدیکی 
ساحل مانند اکسیر جادویی آبی رنگی می درخشد 
و ذرات آب هم با حضــور فیتوپالنکتون ها که با جزر 
و مد به سمت ساحل سرمی خورند، همچون تکه ای 
از الماس درخشــان خودنمایی می کنند. افرادی که 
روی ماسه های ساحل وادهوي مالدیو قدم می زنند، 
به علت فشار ایجاد شــده روی ماســه ها، رد پای 
درخشــان آبی رنگ و پر از ستاره برجای می گذارند 
که براق و تماشــایی اســت. به لطف درخشش این 
ساحل مردم از سراسر جهان به اینجا سفر می کنند.

قلعه پنبه ای 
ویژگی: حوضچه های ســفید از سنگ تراورتن 
و براق و اســتخرهای گرم و مرطوب پاموک کاله 
یا همان قلعه پنبه ای یکــی از جاذبه های ایالت 
دنیزلی در جنوب غربی ترکیه اســت که هر سال 
بیش از 2میلیون گردشگر را به خود جذب می کند. 
آب های غنی از موادمعدنی این منطقه از باالی کوه 
همانند آبشاری به پایین کوه سرازیر می شوند و در 
بین راه حوضچه هایی را ایجاد می کنند که مکان 
مناسبی برای شنا هستند. در این منطقه ۱۷ چشمه  
آب گرم وجود دارد که دمــای آنها بین ۹۵ تا 2۱2 
درجه  فارنهایت متغیر است؛ چشمه های آب گرم 
طبیعی که آب جاری پس از عبور، از خود کربنات 
به جا می گذارد. پوشیدن کفش هنگام راه رفتن در 
چشــمه ها برای جلوگیری از ته نشین شدن مواد 
معدنی، ممنوع اســت. همچنین موزه ای در این 
منطقه وجود دارد که در آن عالوه بر باقی مانده هایی 
از شــهر  هیراپولیس، برخی از نمونه های زیبا از 
هنر و صنعت در عصر اســتفاده از برنز اســت.

ایران

باداب 
سورت

ایران
سواحل 
چابهار

مالدیو

سواحل 
وادهو 

ترکیه

پاموک 
 کاله

 جنوب ساری، حدفاصل
روستاهای اروست و مالخواست

بهترین زمان بازدید: 
هر چهار فصل 

وسعت: 
200 هکتار

ترکیه، حدود 17کیلومتری 
دنیزلی

بهترین زمان بازدید:  اواســط فروردین تا 
اواسط تیر ماه و فصل پاییز

وسعت: 
1077هکتار

 جنوب غرب سریالنکا، 
اقیانوس هند
بهترین زمان بازدید: 
هر چهار فصل 

وسعت: 
900000 کیلومتر مربع

120کیلومتری غرب بندر چابهار، 
روستای تنگ

بهترین زمان بازدید: 
نیمه دوم سال

وسعت: 
97۳9 کیلومتر مربع

 گوشه و کنارهای سرزمین ما جاذبه های تماشایی ای دارد 
که رقیب پرآوازه های  گردشگری جهان است

مریم باقرپورایران یا خارج؟
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آغاز رسمی جشنواره 41
سال های سختی که بر سینمای ایران 

گذشت

پایتخت عطش
چرا نمایش فیلم های خارجی در جشنواره 
فجر دهه های 60 و 70، مهم و تأثیر گذار بود

در خبرها خواندم که »اســتاد« برداشتی از نمایشنامه 
»اولئانا« نوشته دیوید ممت است. فیلم شما را می توان 
اقتباسی وفادارانه از این نمایشــنامه دانست یا صرفا 

برداشتی آزاد از آن است؟
کار ما فیلمنامه اوریجینال است. ما برداشــتی از »اولئانا« 
داریم. در حقیقت انگار که من و پیام الریان که نویســنده 
فیلمنامه بوده ایم، این نمایشنامه را خوانده ایم و گذاشته ایم 
کنار. فیلمنامه ما فقط اشتراک موضوعی با نمایشنامه ممت 
دارد. به همین دلیل کار ما برداشت آزاد محسوب می شود و 

اقتباس به حساب نمی آید.
موضوع نمایشنامه هم به روز و داغ است.

موضوع، کامال داغ و به روز است؛ چون موضوعات انسانی کهنه 
نمی شــوند. همانطور که خیلی از کارهای داستایوفسکی را 
اگر حاال بخوانید، کامال موضوع روز به حساب می آیند. چون 
مسائل انسانی مسائلی هستند که بارها در تاریخ تکرار شده اند 

و باز هم تکرار خواهند شد.
فیلم »اولئانا« را که خود ممت براساس نمایشنامه اش 

ساخته، دیدید؟
ندیدم و مخصوصا هم ندیدم تا تحت تأثیر آن قرار نگیرم.

چقدر تجربه های تئوریکی که در مطالعات ســینمایی 
داشتید، در ساخت فیلم به کارتان آمد؟

خیلی مؤثر است. مطالعات نظری باعث می شود که افق دید 
انسان وسیع شود و نسبت بین مطالعات نظری و خود فیلم را 
می توان در روح کار پیدا کرد؛ برای مثال، در کتاب »سینمایی 

دیگر« که امتداد کتاب »غربی زدایی مطالعات فیلم« است، 
از این زاویه به کیارستمی نگاه کردیم که کیارستمی دنبال 
شــیوه های کمتر استفاده شــده یا استفاده نشــده در بیان 
ســینمایی بود؛ یعنی کیارســتمی می خواست شیوه های 
سینمای رایج و تجاری دنیا را - که حدود 90درصد فیلم ها 
براساس آنها ساخته می شــود - کنار بگذارد و دنبال قواعد 
بیانی جدیــد می گشــت. »غربی زدایی مطالعــات فیلم« 
مجموعه مقاالت و گفت وگوهایی بود با آدم هایی که همین 
دغدغه را دارند؛ یعنی دنبال شیوه های متفاوت غیرغربی در 
مطالعات سینمایی در اقصی نقاط دنیا می گردند. در دکوپاژ و 
کارگردانی فیلم هم تالش مان بر این بود که سراغ شیوه های 
کمتر رایج، حداقل در سینمای ایران برویم. حاال فیلم را که 
ببینید متوجه می شوید فیلم ما از لحاظ فیلمنامه و کارگردانی 
از شیوه ای استفاده می کند که شاید مقداری برای مخاطب 

ایرانی غریب باشد.
همین غرابت برای مخاطبی که طی سال ها به تنبلی ذهنی 

عادت داده شده، پس زننده نیست؟
نه، غریب بودن لزومــا به معنای غیرجذاب بودن نیســت. 
مخاطب ما کمتر با آثار خوب رو به رو می شود؛ یعنی چیزهایی 
که می بیند یا راحت الحلقوم هــای فرهنگی اند یا چیزهای 
مبتذل؛ برای نمونه، آثار مرحوم کیارستمی در زمان حیاتش 
اکران درستی در کشور نداشت. خاطرم هست که روزی فیلم 
»طعم گیالس« را در خانه گذاشته بودم و داشتم می دیدم. 
مادر داشت در آشپزخانه آشپزی می کرد. چند دقیقه ای از 
فیلم را همینطور از آشپزخانه دید و بعد آمد کنار من نشست و 
تا آخر فیلم را تماشا کرد. اواسط فیلم از من پرسید این فیلم را 
تلویزیون گذاشته یا تو؟ گفتم من گذاشتم. تا آخر فیلم را دید 
و کامال جذب فیلم شده بود. ببینید، مادر من به عنوان یک زن 
خانه دار می تواند با »طعم گیالس« ارتباط خوب برقرار کند، 

منتها »طعم گیالس« را کی نشانش داده ایم؟ 
یعنی شما معتقدید که مخاطب ایرانی اصال آثار خوب را 

ندیده است؟
ندیده، چون اصال اینها در اختیارش نیست. نه تلویزیون اینها 

را پخش می کند و نه سینماها. اصال این فیلم ها را نمی بیند که 
بتواند تصمیم بگیرد این را می خواهد یا چیز دیگری را. حاال 
من در فیلمم در نقطه ای قرار گرفته ام که سعی کرده ام این 
دو گونه را به هم نزدیک کنم؛ یعنی گونه کامال روشنفکری و 
گونه کامال تجاری. یعنی فیلمم در مرز متعادلی از این دو گونه 
قرار بگیرد. کاری که چند فیلمساز مورد عالقه خودم انجام 
داده اند؛ کارگردانانی همچون میشــاییل هانکه، کریستین 
مونجیو و برادران داردن. این فیلمســازهای محبوب من به 
نوعی در مرز این دو گونه می ایستند و فکر می کنم فیلم من 

هم همینطور است.
حضور بهروز افخمی به عنــوان تهیه کننده چه تأثیری 

داشت؟
ما کار را با تهیه کننده دیگری شروع کردیم و پروانه ساخت 
گرفتیم. حتی 3 روز در لوکیشنی فیلمبرداری کردیم و بعد 
متوجه شدیم که آقای معجونی تومور مغزی دارد و بینایی 
چشم چپش ازبین رفت. ناچار شدیم کار را متوقف کنیم. خود 
آقای معجونی تأکید کرد که بازیگر را عوض کنید. ما گفتیم 
می خواهیم صبر کنیم و با شما بگیریم. خب، 3 ماه وقفه افتاد تا 
آقای معجونی رفت تومور را درآورد و تجدید قوا کرد و برگشت 
سر کار. وقتی ایشان آمد سر کار، تهیه کننده قبلی انصراف داد. 
می دانید که فیلم اولی ها ناچارند به برخی تهیه کننده ها  باج 
بدهند یا از فیلم اولی  ها پولی می گیرند یا برخی تهیه کننده ها 
می گویند فالن کس من در فیلم بازی کند و هزار جور مسائل 
دیگر. به هر حال تهیه کننده قبلی خودش را کشــید کنار و 
شانس ما بود که بهروز افخمی آمد و اصال اتفاق بزرگی برای 
کار ما رقم خورد. بهروز افخمی کارگردانی صاحب ســبک 
است، ولی در موضع تهیه کننده مشورتش را می داد و اجازه 
می داد که من تصمیم بگیرم. خب، می دانید این ویژگی در 
مورد تهیه کننده هایی که کارشــان را بلد نیستند و بویی از 
کارگردانی هم نبرده اند نادر اســت چون می خواهند به هر 
طریقی در کار کارگردان مداخله کنند، چه برسد به ایشان 
که کارگردانی صاحب سبک و مسلط به تکنیک است. ولی 
این بزرگواری را داشت که اجازه بدهد من به عنوان کارگردان 

خودم تصمیم بگیرم و تجربه  خودم را داشته باشم. حتی به من 
اجازه داد که برخالف نظر ایشان عمل کنم و این اتفاق عجیبی 
بود. در عین حال، نکاتی که می گفت، حتی اگر به آنها عمل 
هم نمی کردیم، حواس مان را راجع به چیزی جمع می کرد و از 
نظر تکنیکی واقعا به کار ما کمک کرد. عالوه بر این، در تدوین 
به شکل جدی وقت گذاشت و باالی سر کار آمد و می دانیم که 
ایشان جزو تدوینگران شگفت انگیز سینمای ماست و واقعا 

کار ما را در این مرحله ارتقا داد.
پس حضور افخمی به عنوان فردی باتجربه در کنار شما 

قوت قلب خوبی بوده است.
حتما اینطور بوده. واقعا اعتماد به نفس گروه و خود من را باال 
برد. هر تهیه کننده ای چنین تأثیری ندارد، ولی بهروز افخمی 
واقعا کمک کرد، راهنمایی کــرد و در عین حال چیزی را به 

من تحمیل نکرد.
نکته ای که راجع به حسن معجونی و بیماری اش گفتید 
جالب بود. حســن معجونی بازیگری است که چه روی 
صحنه، چه روی پرده ســینما و چه در قاب تلویزیون 
معموال به خوبی نقشش را ایفا می کند. می خواهیم ببینیم 

به نظرتان حسن معجونی قبل و بعد از عمل فرقی کرد؟
حسن معجونی، بازیگر شــگفت  انگیزی است. به نظرم فرق 
کرد و بهتر شده بود. قبل از عمل متوجه شدیم که ایشان زود 
خسته می شود یا گاهی نمی توانســت دیالوگ ها را به اندازه 
کافی حفظ کند. من و پیام الریان تعجب می کردیم، چون 
می دانستیم که ایشان در تئاتر اسطوره است. بعد از عمل، با 
روحیه شادتر، شارپ تر و بهتر آمد سر کار. خدا را شکر تومور 

خوش خیم بود و مشکلی نداشت.
»اولئانا« نمایشنامه ای دوپرسوناژه است و احتماال فیلم 

شما هم نباید بازیگر زیادی داشته باشد.
فیلم ما 3کاراکتر اصلی و تعدادی بازیگر فرعی دارد.

در سینمای ایران معموال وقتی فیلمی کم  کاراکتر یا کم 
لوکیشن است، به نادرست به تئاتری بودن متهم می شود.

تماشــاگران، فیلــم را کــه ببیننــد خودشــان 
متوجــه می شــوند فیلــم مــا اینگونه نیســت.

گفت وگو با سیدعماد حسینی، کارگردان فیلم »استاد«

 آمدن
 بهروز افخمی

از خوش شانسی ما بود
گفتوگو

روزنامه نگار
محمدناصر احدی

گزارشنشست

اکران 18فیلم در اصفهان
 آغاز سیزدهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان

امسال چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر، در حالی برگزار می شــود کــه اصفهان نیز در 
برگزاری این جشنواره سهیم خواهد بود. سیزدهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر اصفهان از دوشنبه 
۱7 بهمن مــاه آغاز می شــود و اکــران فیلم ها در 
اصفهان تا ۲3 بهمن ماه، به مدت 7روز در سینماهای 
»فلسطین« و پردیس ســینمایی »ساحل« برای 
اکران عمومی و در سینما »ســپاهان« ویژه اکران 
اصحاب رسانه، مطبوعات و هنرمندان ادامه خواهد 

داشت.
علی تمنایی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهان با بیــان اینکه تعــداد 7۲ فیلم به 
دبیرخانه مرکزی این جشنواره ارسال شده که پس از 
بررسی ها، تعداد ۱۸ فیلم در بخش سودای سیمرغ به 
تأیید رسیدند، توضیح داد: اصفهان از اکران فیلم ها، 
بی نصیب نخواهد بود و همه فیلم ها در اصفهان نیز 
اکران خواهد شد. ضمن اینکه جشنواره بین المللی 
فیلم فجر اصفهان از روز دوشــنبه ۱7 بهمن ماه با 
مراسم افتتاحیه و تجدید میثاق هنرمندان با شهدا 
در گلستان شهدای اصفهان، آغاز خواهد شد و اکران 
فیلم ها در اصفهان تا ۲3 بهمن ماه به مدت 7روز ادامه 
خواهد داشت. در نهایت، برنامه اختتامیه جشنواره 
فیلم فجر اصفهــان در روز دوشــنبه ۲۴ بهمن ماه 

برگزار خواهد شد. 
تمنایی، حضور هنرمندان اصفهانی در جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر را قابل  توجه دانســت و افزود: 
در راستای دیده شدن هنرمندان و اهالی سینمای 
اســتان، در برنامه اختتامیه جشــنواره فیلم فجر 
اصفهان از آنها تجلیل و از زحمات آنها تشکر خواهد 
شد که بر این اساس، هیأت انتخاب در استان تشکیل 
و نامزدها بررســی شــدند. همچنین برای توجه به 
تولیــدات هنرمندان اســتانی، فراخوانی منتشــر 
کرده ایم تا افراد عالقه مند برای اکران آثارشــان در 
جشنواره فجر درخواســت دهند.  به همین منظور، 
آثار این افراد در سینما ســپاهان در کنار فیلم های 
ســودای ســیمرغ، اکران خواهند شد.جشــنواره 
بین المللی فیلم فجر همیشــه با فــراز و فرودهایی 
همراه بوده، اما دوباره چشــم اصفهان به برگزاری 
جشنواره روشن  شده است که امیدواریم از برگزاری 
جشنواره اســتقبال شده و شاهد نشــاط و تحرک 
ویژه ای از سوی هنرمندان باشیم. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با اشاره به اسامی 
فیلم های بخش سودای سیمرغ، اعالم کرد: امسال 
فیلم های ســودای ســیمرغ هر روز در3 سانس۱6، 
۱۸:30 و ۲۱ اکران خواهد شد. همچنین فیلم های 
»در آغوش درخت«، »آه سرد«، »جنگل پرتقال«، 
»شــماره۱0«، »پرونده باز اســت«، »روایت ناتمام 
سیما«، »هوک«، »چرا گریه نمی کنی«، »های  پاور«، 
»بعد از رفتن«، »کــت چرمی«، »هفت بهار نارنج«، 
»آنها مرا دوست داشــتند«، »استاد«، »عطرآلود«، 

»یادگار جنوب«، »بچه زرنگ« و »سرهنگ 
ثریــا« در اصفهــان اکران خواهند شــد.

همزمان با جشنواره فیلم فجر
 افتتاح 2پردیس سینمایی

در 3شهر
در آستانه آغاز چهل و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر، همزمان ۲پردیس سینمایی در شهرهای 

پرند و قرچک ورامین افتتاح شد.
به گزارش همشهری، محمد خزاعی، رئیس سازمان 
ســینمایی، به بهانه افتتاح این ۲پردیس سینمایی 
در شــهرهای پرند و قرچک ورامیــن، عنوان کرد: 
توسعه زیرساخت و فناوری نوین سینما از نیازهای 
اجتناب ناپذیر ماست. هم اکنون بیش از ۲30شهر، 
فاقد سالن سینما هستند که با تالش های سازمان 
سینمایی طی یک سال اخیر، ۱۸0سالن سینمایی 
به بهره برداری رســیده و این رونــد ادامه خواهد 

داشت.
وی افزود: شعارگسترش عدالت فرهنگی و در قبال 
آن توسعه سالن ســینما ازجمله راهبردهای دولت 
جدید در شــهرهای کم برخوردار اســت؛ چرا که 
به دلیل بضاعت و غنای نیروی انســانی، ســینمای 
ایــران نیازمند توســعه ظرفیت های ســینمایی و 

زیرساخت های آن است.
خزاعی ادامه داد: ســینمای ایران ســاالنه بیش از 
۱00فیلم تولید می کند که هم اکنون این میزان از 
تولیدات، بیش از ظرفیت زیرساخت های اکران در 
اقصی نقاط کشور است. در دولت جدید تالش های 
بسیاری در راستای توســعه زیرساخت ها، تثبیت 
تولید فیلــم و حتی افزایش آن در کشــور، صورت 
گرفته اســت و باید الزام به »توازن هدفمند« بین 
تولید فیلم در کشــور و »اکران و نمایش« این آثار، 
ایجاد شــود. هر چه زیرســاخت های سینمایی در 
استان های کشــور به طور متوازن و اصولی توسعه 
و بسط داده شــود، به همان اندازه نیز به »اقتصاد 
پایدار« و »امنیت معیشتی خانواده سینما« کمک 

می شود. 
خزایی همچنیــن گفت:» نهضت سینماســازی و 
توسعه و تجهیز سالن های سینما« راه اندازی شده 
و ما به زودی شــاهد خبرهای خوبــی در این حوزه 
خواهیم بود. با همین روند، در آینده نزدیک می توانیم 
سراغ توسعه سینما در شهرهایی برویم که تاکنون 
از این موهبــت برخوردار نبوده اند. بر این اســاس، 
پردیس ســینمایی قرچک ورامیــن در زمینی به 
مساحت۱0هزار متر و زیربنایی در حدود ۱۱00متر 
در شــهرک طالییه قرچک، احداث شــده است. 
این پردیس سینمایی با 3ســالن نمایش و ظرفیت 
3۱۲صندلی به بهره برداری رسیده است. همچنین 
سینمای پرند به مساحت 900مترمربع در فاز3 واقع 

شده و دارای ۴ســالن مجزا با ظرفیت های 
۱۸۵، 70، ۴0 و 3۵ صندلــی اســت.«

پیام رئیس سازمان 
سینمایی به مناسبت 
آغاز جشنواره فجر۴۱

 

رئیس  خزاعــی،  محمد 
سازمان سینمایی در پیامی 
از جشــنواره فیلم فجر 
ســخن گفت. در بخشی 
از این پیام آمده اســت: 
بین المللی  »جشــنواره 
فیلم فجر، از برایند رنج ها 
و مجاهدت هــای خانواده 
ســینمای ایران به میراث 
فرهنگی کشــور تبدیل 
شده و این مشعل فروزان 
که همه ســاله گرمابخش 
فضای جامعه است و در عین 
حال، جلوه گاه دستاوردهای 
ساالنه سینمای ایران نیز 
به شــمار می آید، امروز 
چراغ این جشــنواره در 
پرتو تالش های نجیبانه و 
بی هیاهــوی جمع بزرگی 
از خانــواده ســینمای 
ایران  که با درک شــرایط 
پیچیده اجتماعی ماه های 
اخیر، حراســت از منافع 
و مشــترکات ملی را ارج 
نهادند، روشــن است تا 
کژتابی  تاریک اندیشــان، 
لطمه ای به این حرکت ملی 

وارد نسازد.«
در بخش دیگــری از این 
پیام آمده است: »سینمای 
ایران سرشار از خالقیت ها، 
دستاوردها و نوزایی است؛ 
جوشــش از درون و نو به 
نو شــدن فضای سینما و 
بهره گیــری از بزرگان این 
عرصه بــرای رونمایی از 
چهره های تــازه نفس و 
ســپردن بیرق پرافتخار 
سینما به دستان توانمند 
و پرامیــد آنهــا، معنای 
دیگر تبدیــل تهدید به 
فرصت هاســت و همــه 
می دانیم دمیــدن هوای 
تازه، ضرورتــی تاریخی 
برای تعالــی و صیانت از 
ارزش های ســینمای ملی 
است. فیلم های راه یافته این 
دوره از جشنواره، نشانی 
از تنوع دیدگاه ها، سالیق 
و رنگ آمیــزی گونه های 
سینمایی در سپهر سیاسی 
اجتماعی ایران امروز است 
تا زیبایی و فضیلت مفاهمه 
و گفت وگو را نمودار سازند 
و شعار سازمان سینمایی که 
)همه سینما تهران نیست( 

محقق گردد.«
سینمایی  سازمان  رئیس 
همچنیــن عنــوان کرد: 
»اخالق، امیــد و آگاهی، 
شعار این رویداد فرهنگی، 
طلیعه ای برای راهیابی به 
عمق اندیشه و »محتوای 
تراز« سینمای ایران است 
که پرده های رنگارنگ آن در 
پرتو کوشش قابل تحسین 
هزاران نفر از متخصصان 
سینمای ایران در فیلم های 
منتخب جشنواره چهل و 

یکم، تجلی یافته است. «

سعید خانی، مدیر پردیس 
ســینمایی »صبا مال« در 
مصاحبه ای با اشاره به اینکه 
در این دوره از جشــنواره، 
یک ســالن بــا ظرفیت 
حدود48۰ نفر را به پخش 
فیلم ها اختصاص داده است، 
گفت: اگر وضعیت تبلیغات 
تغییر کنــد، پیش فروش 
با  جشــنواره  بلیت های 
فیلم ها  نمایش  شــروع 
در ســینماهای مردمی، 
می تواند بهتر شود. برای ما 
هم اگر جشنواره به لحاظ 
اقتصادی پُر باشــد، تعداد 
سالن ها را افزایش می دهیم. 
او در پایان بیان کرد: نکته 
مهم دیگر به حذف جایزه 
برمی گــردد که  مردمی 
حذف آن نباید به گونه ای 
باشد که مخاطب احساس 
کند جشنواره این بخش، 
برایش اهمیتی ندارد. اینکه 
گفته می شود به دلیل دیر 
رسیدن فیلم ها، نمی توان 
شرایط رأی گیری مردمی را 
برقرار کرد، دلیل قابل قبولی 
نیست و بهتر است یک بازه 
زمانی برای تمام فیلم ها مثال 
در 5 روز آخر جشنواره، در 
نظر گرفته شود تا جایزه ای 
که متعلق به مــردم بوده، 
بــرای ســال دوم حذف 
نشود. به  هرحال این جایزه 
در جــذب حضور مخاطب 

می تواند تأثیرگذار  باشد.

تنوع دیدگاه ها 
سالیق و رنگ آمیزی 
گونه هادر فیلم های 

امسال

جایزه مردمی فیلم 
فجر حذف نشود

»استاد«، نخستین ساخته سیدعماد حســینی، با نگاهی به نمایشنامه 
»اولئانا«، نوشته دیوید ممت ساخته شده است. این نمایشنامه دوپرسوناژه 
درباره دانشجوی دختری به نام »کارول« اســت که استاد مردش به نام 
»جان« را به تعرض متهم می کند. جان که در آستانه ترفیع رتبه قرار دارد و 
این مسئله می تواند به اعتبار حرفه ای او لطمه بزند، سعی می کند کارول را 
متقاعد کند که او دچار سوء برداشت شده و جان نیت سوئی نداشته است. این نمایشنامه با اینکه به سال1992 
تعلق دارد، اما با توجه به جنبش #من_هم موضوعی کامال به روز دارد. سیدعماد حسینی، دانش آموخته 
سینماست و سابقه فعالیت دانشگاهی دارد. از او 2 کتاب »غربی زدایی مطالعاِت فیلم« و »سینمایی دیگر؛ 
چند مقاله و گفت وگو درباره سینمای عباس کیارستمی« منتشر شده است. با او درباره تجربه ساخت نخستین 
فیلمش، تأثیر مطالعات تئوریک بر کارش و حضور بهروز افخمی به عنوان تهیه کننده فیلم صحبت کرده ایم.

برگزاری نشست خبری فیلم »استاد«
دوران تمام شده »می تو«

چراغ نشست های خبری جشــنواره چهل و یکم فجر با 
برپایی نشست خبری فیلم سینمایی »استاد«به کارگردانی 

عماد حسینی و تهیه کنندگی بهروز افخمی، عصر دیروز 
در پردیس ملت روشن شد. این نشست خبری که اجرای 
آن برعهده محمدرضا مقدسیان بود، با حضور کارگردان، 
تهیه کننده و هدیه حسینی نژاد و سجاد بابایی بازیگران 

این پروژه سینمایی برگزار شد.

بهروز افخمی)تهیه کننده(:  برای ساخت »استاد« استخاره کردم1

   فیلم را برای نخســتین بار امروز به طور کامل دیدم و 
فکر می کنم فیلم گرمی است و از آن به عنوان تهیه کننده 
راضی هستم، حتی شنیدم کسی هم هنگام نمایش فیلم 
از سالن خارج نشده و این بسیار خوب است، من جایگزین 
مجید رجبی معمار در این فیلم بودم و کار چندانی برای 

فیلم نکردم. 
  هزینه تولید فیلم کمتر از 3/۵ میلیارد تومان بوده است 
و فکر نمی کنم با این فیلم بتوان فساد را در سینمای ایران 

برطرف کرد. 
  برای ساخت این فیلم استخاره کردم چرا که دوره »می 
تو«تمام شده است. می خواستم این فیلم کمدی باشد چرا 
که کسی می تو را جدی نمی گیرد، اما در استخاره ای که 
داشتم وعده های خوبی از قرآن داشتم. ما بدون کمک هیچ 

نهاد دولتی موفق شدیم تا این فیلم را تمام کنیم.

هدیه حسینی نژاد )بازیگر(:  نقش چالش برانگیز2

    فکر می کنم کمتر خانمی باشد که یک بار از کنار 
چنین شرایطی )زنی که مورد تهدید قرار می گیرد( رد 
نشده باشد. برای من هم موارد مشابهی رخ داده بود که 
تصمیم گرفتم این فیلم را بازی کنم و بازبینی در این 
فیلم برای من بسیار چالش برانگیز بود و فکر می کنم 
که آنقدر که من در این فیلم متأثر شدم مردان به دلیل 

درک متفاوت متأثر نشده باشند.

لبه تیغ 3سجاد بابایی )بازیگر(:

    کاراکتر من در فیلم عصبی یا در لبه تیز غیرت قرار 
گرفته است، کاراکتر برای من نوعی تک روی داشت که 

درگیر تصمیم گیری لحظه ای می شود.

خبر

فجر در استان ها
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پرده آخر تئاتر فجر41
  نگاهی به 10روز برگزاری جشنواره تئاتر فجر

و جایزه هایی که به خانه ها رفتند

وقتی قرار بود جشنواره تئاتر فجر چهل ویکمین دوره اش 
را برگزار کند،  پیش بینی می شد که شاید نتواند در جذب 
مخاطب موفق شود. اما این جشنواره در روزهای پایانی 
توانست در جذب مخاطب خود را نشــان دهد که اگر 
نمایش خوبی روی صحنه بیاید، می شــود تماشاگران و 

عالقه مندان به تئاتر را به سالن های نمایش آورد.

  تماشاگر آماتور؛ تماشاگر حرفه ای

روزهای اول جشــنواره مانند هر دوره دیگــری که برگزار 
می شد، به واســطه تبلیغات کم و نبود برنامه های تبلیغاتی، 
سالن ها آنطور که باید و شاید نتوانستند صندلی های خود را 
پر کنند. وقتی جشنواره به نیمه رسید با اجرای نمایش ها از 
شهرهای مختلف و رسیدن به یک تنوع و همچنین چند اجرا 
از کشورهای خارجی، ســالن های نمایش توانست مخاطب 
هر ساله خود را داشته باشد؛ مخاطبانی که یا با بلیت میهمان 
و یا خرید بلیت های 80 تــا 120هزار تومانی به تماشــای 
نمایش ها نشستند. تماشاگران این دوره از جشنواره گاهی 
تماشــاگران آماتوری بودند که برای نخستین بار به تماشای 
نمایش نشســتند و برخی نیز تماشاگران حرفه ای بودند که 

نمایش های مورد نظر خود را تماشا کردند.

  نمایش های خارجی راضی کننده
 در کنار اجرای نمایش ها، برگزاری کارگاه های آموزشی هم 
در این دوره توانست برای گروه های نمایشی که از شهرهای 
مختلف حضور دارند، موقعیت خوبی باشد. امسال بیشترین 
سهم برای گروه های شهرســتانی بود که بتوانند در روزهای 
جشنواره برای دیده شــدن تالش کنند و برای برنده شدن، 
رقابت داشته باشند. البته گاهی بی نظمی در زمان اجراها و 
کنسل شدن اجراها در دقیقه 90 باعث نارضایتی تماشاگران 
می شــد. در این دوره از جشــنواره تئاتر فجر بخش مسابقه 
مانند دیگر دوره ها برگزار شــد، بخش مرور به نوعی حذف 
شد و تولیدات جدید یک ساله برای رقابت روی صحنه آمدند؛ 
موضوعی که توانست تا حدی هیجان را به اختتامیه جشنواره 
بازگرداند. با این همه امسال چند نمایش خارجی توانست، 
تئاتر فجر را در این بخش ســربلند کند؛ بخشی که در همه 
دوره های برگزاری جشنواره محل نقد منتقدان بود. امسال 
هم کارهای ضعیف خارجی در جشنواره حضور داشتند اما 

3 اجرا توانست این بخش را روسفید کند.

  و اما اختتامیه

 در این دوره از جشنواره بیشتر جوایز در بخش بین الملل را 
گروه نمایش عراقی از آن خود کرد؛ گروه نمایشی از کشوری 
که روزگاری با ما درگیر جنــگ تحمیلی بود و حاال عالوه بر 
حضور گروه های نمایشی اش، داورهایش آمدند تا اجراهایمان 
را داوری کنند؛ اجراهایی که بــا موضوع دفاع مقدس بود. در 
اختتامیه این دوره یک مجــری زن، مدیریت برنامه در تاالر 
وحدت را برعهده داشت. پیش از آنکه برنامه اختتامیه شروع 
شود، مراسم رونمایی کتاب های پژوهشی از انتشارات نمایش 
برگزار شد. در مراسم اختتامیه از پیشکسوتان شهرستان هم 
تجلیل شد. در بخش مســابقه از ابراهیم پشت کوهی برای 
نمایش »مکبث زار« تقدیر شد و جایزه اول به نمایش »امل« 
به کارگردانی جواد االسدی رسید. جایزه ویژه هیأت داوران 

هم به گروه بازیگر نمایش »اسب قاتلین« رسید.

  دفاع و تشکر وزیر از تئاتر و هنرمندان

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد که برگزاری جشنواره های 
فجر برایش از همه  چیز مهم تر بوده و هســت، از همان ابتدا 
تالش کرد تا جشنواره در بهترین شکل برگزار شود. وزیر در 
مراسم اختتامیه هم حضور داشت و با عنوان این مطلب که 
اهالی تئاتر خوش درخشیدند، عنوان کرد: »حضور هنرمندان 
برای همه ما روحیه بخش بود و من می خواهم از همه اهالی 
تئاتر تشکر کنم که خوش درخشیدند چه در استان ها و چه 
در این یک دهه ای که جشــنواره در تهران برقرار بود. خدا را 
شکر می کنیم که هنرمندان با این شور و شعف در جشنواره 
حاضر شدند. ما شــعار عدالت فرهنگی را سرلوحه کارمان 

قرار دادیم و با درخشــش هنرمندان شهرســتانی 
خألیی که در این زمینه وجود داشت، برطرف شد.«

پنجشنبه 13 بهمن 141401
 شماره  8706

سال های سختی که بر سینمای ایران گذشت
چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلــم فجر با 
صحبت های کوتاه مجتبی امینی )دبیر جشنواره فیلم 
فجر( در پردیس سینمایی ملت که به عنوان خانه رسانه 

مشخص شده به طور رسمی آغاز شد.
به گزارش همشــهری، روز گذشــته 12بهمن ماه اکران فیلم »اســتاد« به کارگردانی 
عماد حسینی و تهیه کنندگی بهروز افخمی آغازگر رسمی جشنواره فیلم فجر در دوره 

چهل ویکم بود که دقایقی پس از ساعت 16 در پردیس سینمایی ملت، روی پرده رفت.
پیش از اکران این فیلم، مجتبی امینی با حضور در یکی از سالن های نمایش فیلم با اشاره به 
اینکه جشنواره همانند چند دوره قبل افتتاحیه ندارد، گفت: در این دوره چیدمان فیلم ها 
در بخش سودای ســیمرغ با حضور 24فیلم از اقلیم های مختلف کشور است و این آثار 
توسط هنرمندان در شرایط سخت تولید شده اند. او افزود: سینمای ایران 3سال سخت 

را پشت سر گذاشته و زندگی و معیشت هنرمندان هم با سختی هایی مواجه بوده است.
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: کمک کنیم تا روح جدیدی به سینما دمیده شود و صنعت 
سینمای ایران در سال آینده پررونق شود تا چرخه سینما هم به مرحله شکوفایی برگردد.

همچنین ایسنا نوشته: جشنواره فیلم فجر در نخستین روز خود در شرایطی آغاز به کار 
کرده که هنوز تکلیف نهایی رأی گیری مردمی )سیمرغ مردمی(مشخص نشده و فیلم های 
بخش های کوتاه و بین الملل هم معرفی نشده اند. همچنین گفته می شد در خانه رسانه 
برای نمایش فیلم های مستند و کوتاه هم سالن و ســانس هایی درنظر گرفته شده که 

زمانبندی آنها به طور دقیق فعاًل اعالم نشده است.
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مستند  فجر  قصه متفاوت 
از یک اسیر جنگی

گفت وگو با ابراهیم اصغری، تهیه کننده فیلم »شماره10«

در جشنواره امسال، فیلم هایی با موضوع 
دفاع مقدس دیده می شود، این فیلم هم درباره جنگ 

تحمیلی است. کمی از داستان فیلم بگویید؟
فیلم درباره اسیری است که از اســارتگاه دشمن فرار 
می کند و در مسیر فرار، فراز و فرودهایی دارد. در پایان 
هم تصمیم می گیرد بــه یک قهرمان تبدیل شــود و 

اتفاقات طور دیگری رقم می خورد.
قصه نگارش فیلمنامه و تولید آن چطور 

شروع شد؟ 
قصه را آقای زرگرنژاد براســاس تحقیقات گسترده ای 
که در 3-2سال گذشــته به عنوان نویسنده انجام داده 
بود، نوشــت. بر مبنای خاطراتی از چند نفر از اســرای 
جنگ داستان هایی شــکل گرفتند و این داستان ها در 
یک قصه دراماتیک جمع شدند و در نهایت شماره 10 

شکل گرفت.
با توجه به وضعیت موجود این روزها تولید 

فیلم هم با مشکالت زیادی روبه رو ست، از نگارش 
فیلمنامه تا مرحله تولیدش، بزرگ ترین چالشتان 

در ساخت این فیلم چه بود؟
ما کار را دیر شــروع کرده بودیــم و محدودیت زمانی 
داشتیم، ولی دوســت داشــتیم فیلم آماده حضور در 
جشنواره فجر باشد. به همین دلیل در یک زمان محدود 
پیش تولید و تولید را انجام دادیم و از طرف دیگر مصر 
بودیم که هر طور شده فیلم کیفیت خوبی داشته باشد. 
با همراهی خوب آقای زرگرنــژاد و دیگر عوامل و بنیاد 

فارابی این اتفاق افتاد.
فیلم شــما به عنوان دومیــن فیلم در 
ســینمای مطبوعات به نمایش درآمد، از بازخورد 
منتقدان و اهالی رســانه بگویید؟ خودتان دوست 

دارید چه اتفاقی برای این فیلم بیفتد؟
داستان فیلم، قصه متفاوتی است و ما هم سعی کردیم 
ساخت خوبی داشته باشد، به ویژه می خواستیم در این 

شرایط با نســل جوان ارتباط برقرار کند. حتی تالش 
کردیم از نظر هنــری اتفاقاتی بیفتد کــه منتقدان و 
کارشناسان هم نظر خوبی به کار داشته باشند. با توجه به 
همه این موارد فکر می کنم، فیلم جایش را در سینمای 

ایران و در جشنواره فجر باز کند.
هم از مخاطبان صحبــت کردید و هم از 
منتقدان. برای تهیه کنندگان معموال اقبال عمومی 
و نظر مردم اهمیت بیشتری دارد تا منتقدان. شما 
به عنــوان تهیه کننده برایتــان کدام یک مهم تر 

هستند؟
به نظر من نقطه مطلوب این است که هم تماشاگران و 
هم منتقدان از فیلم راضی باشند. هر دو گروه مخاطب 
فیلم هستند و بهتر اســت که هر دو فیلم را بپسندند. 
به نظر من در مورد این فیلم این اتفاق خواهد افتاد. چون 
همه عوامل فیلم سعی کردند به بهترین شکل کارشان 

را انجام دهند.

روز گذشته، در نخستین روز جشنواره 
بین المللی فیلم فجر، فیلم »شماره1۰« 
به نویسندگی و کارگردانی حمید زرگرنژاد و تهیه کنندگی ابراهیم 
اصغری، در پردیس ســینمایی ملت به نمایــش درآمد؛ فیلمی که 
محصول بنیاد فارابی است و براســاس یک داستان واقعی ساخته 

شــده، از بازیگران این فیلم هم می توان به مجید صالحی، حسام 
منظور، سیامک صفری و بهرنگ علوی اشاره کرد. اصغری در کارنامه 
کاری خود تهیه کنندگی فیلم هایی چون »تک تیرانداز«، »اشنوگل«، 
»شورشیرین«، »کبودی یاس«، »شب حورا«، »مردی از جنس بلور« 

و »مردی شبیه باران« را دارد.

6 مستند در فجر 41
از شروط پذیرش فیلم های مستند تا داوران این بخش

اسامی مســتندهای راه یافته به چهل و یکمین جشــنواره فیلم فجر، اعالم شد و مشخص شد که 
6فیلم مستند در این بخش، برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین مستند، با یکدیگر رقابت خواهند 
کرد که اسامی آنها عبارت است از: »6410روز اسارت« به کارگردانی زهره نجف زاده و تهیه کنندگی 
سید مصطفی موسوی تبار، »خونه مامان شکوه« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و تهیه کنندگی 
مهدی شاه محمدی، »در پس جنگ« به کارگردانی محمدحسین محمودیان و تهیه کنندگی مرتضی 
شعبانی، »دنیای وحشی زاگرس« به تهیه کنندگی و کارگردانی فرشاد افشین پور، »کوهستان بی صدا« 
به کارگردانی فرود عوض پور و تهیه کنندگی پژمان لشکری پور و »غیرمسکونی« به تهیه کنندگی و 

کارگردانی مسعود زارعیان. 
2 شرط اصلی برای پذیرش مســتندها، در این بخش قرار داده شده است؛ اول آنکه مستندها باید در 
شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت که در آذرماه امسال برگزار شد، حضور  می داشتند و دوم آنکه 

زمان فیلم ها، باید باالی 75دقیقه باشد.

داوران مستند
این درحالی اســت که براساس اخبار منتشر شــده از سوی ســتاد برگزاری چهل و یکمین دوره از 
جشنواره فیلم فجر، رضا خوشدل راد )تهیه کننده و مستندساز(، مصطفی رزاقی کریمی)مستندساز(، 
امین قدمی)تهیه کننده و مستندساز(، سلیم غفوری)قائم مقام معاون سیما، تهیه کننده و مستندساز( و 
مهدیه سادات محور)تهیه کننده و مستندساز( نیز قرار است مستندهای راه یافته به این دور از جشنواره 
فیلم فجر را داوری کنند. نگاهی به ترکیب داوران جشنواره، نشان می دهد که سالیق متنوع از نسل های 

مختلف سینمای مستند، در این ترکیب حضور داشته و به داوری آثار می پردازند. 

 »خونه مامان شکوه«  
مستندی از درد و رنج کسانی که اعتیاد دارند

مستند »خونه مامان شکوه« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و تهیه کنندگی مهدی شاه محمدی 
شاید هیچ وقت از تلویزیون پخش نشود، این فیلم جزو 6مستندی است که در جشنواره فیلم فجر به 
نمایش در می آیند. مستندی که توانست تحسین مخاطبان جشنواره سینما حقیقت امسال را به همراه 
داشته باشد. بخشی مقدم در این فیلم، سراغ یکی از آسایشگاه های خصوصی ترک اعتیاد در تهران رفته 
که مخصوص دختران جوان است. در این مرکز تعداد زیادی از دختران جوان و چه بسا دهه هشتادی 
را می بینیم که برای رهایی از شر مواد مخدر، پای به خانه مامان شکوه گذاشته و چند ماهی را در این 

مکان سپری می کنند.
این دختران، خاطرات خود از روزهای سیاه اعتیاد و اتفاقاتی که آنها را در این مسیر قرار داده، تعریف 
می کنند و کارگردان نیز بدون اینکه حضورش احســاس شود، این تصاویر را به نمایش می گذارد. اما 
نکته عجیب ماجرا در البه الی حرف های این دختران، انطباق سخنان آنان با اخباری است که بعضا و به 
 صورت غیررسمی در رسانه ها بیان شده و پشت پرده هولناک اعتیاد را به نمایش می گذارد. برای مثال، 
اخباری درباره رسیدن سن اعتیاد به مقطع متوسطه یا دسترسی به مواد مخدر در کمتر از چندین دقیقه 
در رسانه ها دیده می شود. این مستندساز با مهارت، به ثبت سند  شرایط می پردازد و حتی از داوری و 
موضع گیری پرهیز می کند. »خونه مامان شکوه« با توجه به غنای تصویری و موضوع جذابش می تواند 
بخت اول دریافت سیمرغ بلورین چهلمین جشنواره فیلم فجر باشد. مستندی که در اکران های عمومی، 
قطعا جذاب و پرتماشاگر خواهد بود. »خونه مامان شکوه« مستندی است که برخالف اغلب مستندهای 

سال های اخیر، وسوسه نزدیک شدن به سینمای داستانی و روایتگری یا استفاده از مصاحبه را ندارد.

گفت و گو

فهیمه پناه آذر؛ روزنامه نگارگزارش



نقشمهمادبیاتسینمایی

در ســال هایی که نه خبری از زیرنویس فارسی فیلم ها بود و 
نه منابع چندانی در دسترس مخاطبان قرار داشت که درباره 
فیلم ها و فیلمسازان اطالعات کسب کنند، ادبیات سینمایی 

نقش مؤثری در این زمینه ایفا می کرد. 
ماهنامه فیلم به عنوان تنها نشریه سینمایی موجود تا سال ها 
یکی از مهم ترین منابع برای تماشــاگران جشنواره بود . در 
شــماره ویژه جشــنواره ماهنامه فیلم مطالب مفید و قابل 
استنادی درباره فیلم های جشنواره، منتشر می شد و در مورد 
فیلم های خارجی این مطالب و مقــاالت معموال با نقدهای 
روشنگری همراه بود. در نیمه دوم دهه 60همزمان با برگزاری 
جشنواره، کتاب های سینمایی مرتبط با بخش های جنبی و 
مرور منتشر می شد. از کتاب های تارکوفسکی و پاراجانف که 
ماهنامه فیلم منتشر کرد تا انتشار همزمان چند کتاب درباره 
یاسوجیرو ازو که همزمان با برگزاری بخش مرور آثارش در 

جشنواره منتشر شد. 
ســال ها مخاطبان بخش بین الملل جشــنواره فیلم فجر از 
مخاطبان جدی نشــریات و کتاب های ســینمایی بودند؛ 
سال هایی که کتاب های سینمایی با عناوینی کمتر از امروز 

منتشر می شد، ولی خواننده و تیراژ باالتری داشت.

ازکالسیکهاتامحصوالتجدید

یکی از ویژگی های جشــنواره فیلم فجــر در دهه های 60 و 
70، نمایش فیلم های مهم تاریخ ســینما بود. در آن سال ها 
تقریبا همه آن چیــزی که در آرشــیو فیلمخانه ملی وجود 
داشــت به جشــنواره  می آمد و در ادوار مختلف روی پرده 
می رفت. ســال هایی که فیلم های صامت و آثار پیشــگامان 
سینما، مانند فیلم های گریفیث و آیزنشتاین در جشنواره فجر 
مخاطب پیگیر داشت. کنار آثار قدیمی، در بخش جشنواره 
جشنواره ها، جدید ترین فیلم های سینمای جهان که برگزیده 
فستیوال های معتبر بودند هم به نمایش درمی آمدند. درواقع 
در بسته پیشــنهادی جشــنواره، هم فیلم کالسیک وجود 
داشت و هم فیلم های متاخر سینمای جهان؛ فیلم هایی که 
تماشایشان روی پرده بزرگ سینما فرصت مغتنم و باارزشی 
بود. در 2دهه اول برگزاری جشــنواره فیلم فجر، فیلم های 

خارجی معموال با استقبال مواجه می شدند.

گزارش

روزنامه نگار
ناهید پیشور 
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صفت بین المللی بودن جشنواره فیلم فجر را چقدر 
می توان جدی گرفت؟ در پاســخ به این پرســش 
معموالً پای قیاس فجر با فستیوال های مهم دنیا به 
میان می آید و از دل این قیاس هم اغلب این نتیجه 
حاصل می شود که فیلم فجر همه اهمیت و ارزشش 
را مدیون نمایش فیلم های مهم سینمای ایران اســت نه حضور فیلم های خارجی؛ 
جشنواره ای که ســال ها چه در دهه60 و چه در دهه90 صفت بین المللی بودن را از 
پیشانی اش زدوده بی آنکه آســیبی به آن وارد شود. اینکه بدیهیات حضور فیلم های 
خارجی در جشنواره فجر رعایت نشده یا کمتر رعایت شده و از میانه های دهه90 تا 
همین پارسال تن به جدایی بخش بین الملل و برگزاری جشنواره ای مستقل در فصل 
بهار داده بود و تصمیم به بازگشت بخش بین الملل و تعطیلی جشنواره جهانی فجر، 
کمتر با استقبال مواجه شده است همه اینها حکم به داخلی بودن رخدادی می دهند 
که بیشتر قلب تپنده سینمای ایران بوده تا ضیافتی برای حضور بهترین های سینمای 
جهان. می شود به این نکته هم اشاره کرد که تجربه تماشای فیلم بر پرده بزرگ سینما 
برای سینماروها با فیلم ایرانی انس و الفت دیرینه داشته و سال هاست که عمال فیلم 
خارجی در اکران داخلی با اقبال عمومی مواجه نشده و عالقه مندان پیگیر سینمای 
جهان، جایی جز پرده نقره ای را برای رسیدن به دلمشغولی هایشان دنبال می کنند و 
در عصر دسترسی آسان به هر محصولی که متعلق به آن سوی آب هاست کسی منتظر 
تماشای فیلم خارجی در جشنواره فیلم فجر نیست. همه اینها اما در محدوده بررسی 
فیلم فجر این سال ها معنا می دهند و اگر به دهه های گذشته رجوع کنیم با تصویری 
کامال متفاوت از اقبال مخاطب فجر نســبت به محصوالت ســینمای جهان مواجه 
می شویم. آنچه موضوع این نوشته است هم دقیقا مرتبط به دورانی است که دست کم 
یک دهه به طول انجامید. برای بازخوانی تاریخ هم باید همه  چیز را از مبدا آغاز کرد 
و دیروز را نه از منظر امروز که در مناسبات زمانه اش بررسی و واکاوی کرد . اینکه چرا 
و چگونه و در چه زمانی نمایش فیلم های خارجی در جشــنواره فجر اتفاقی مهم و 
تأثیر گذار بود و در شکل دادن سلیقه سینمایی طیفی متنوع و متکثر که هم شامل 
سینماروها بود و هم سینماگران، به صورتی جدی ایفای نقش می کرد. اینکه چگونه 
روزگاری تهران در بهمن ماه و موعد برگزاری جشنواره فیلم فجر به پایتخت عطش 
تبدیل می شد و بخش قابل توجهی از شور و اشتیاق دوستداران سینما و جشنواره با 

تماشای فیلم های خارجی برآورده می شد.

پایتخت عطش
چرا نمایش فیلم های خارجی در جشنواره 
فجر دهه های 60 و 70، مهم و تأثیر گذار بود

معجزه در تهران
نخســتین جشــنواره فیلم فجر گرچه  برگزیــده ای در بخش فیلم هــای بلند ۱
نداشت ولی برای نخستین و آخرین بار 
فیلم های ایرانی در کنار فیلم های خارجی در بخش 
مســابقه قرار گرفتند و از 21فیلم بخش مسابقه 

فقط ۵ فیلم ایرانی بودند.
ترکیــب فیلم های خارجی بخش مســابقه را هم 
اغلب آثاری از اردوگاه شرق تشکیل می دادند؛ از 
فیلم های روسی و چینی تا آثار اروپای شرقی مثل 
»بالینت فابیان به سوی خدا می رود« ساخته زلتان 
فابری فیلمساز شهیر مجاری. اختصاص 2 بخش 
»چشم انداز سینمای کوبا« و »ســرخ پوستان و 
سیاه پوستان در ســینما« منطبق با حال و هوای 
روز جامعه انقالبی ابتدای دهه 1360 بود و طبعا 
مخاطبانی هم داشت. اما دستاورد مهم نخستین 
جشنواره فیلم فجر برای دوستداران جدی سینما 
بخش »ســینمای ایتالیا از نئورالیســم تا امروز« 
بود. ضیافتی برای نمایش تعــدادی از مهم ترین 
فیلم های تاریخ سینما با فهرست پر و پیمانی که از 
»رم شهر بی دفاع« و »آلمان سال صفر« و »ژنرال 
دالرووره« روبرتو روســلینی و »دزد دوچرخه« و 
»معجزه در میالن« ویتوریو دسیکا تا »سالواتوره 
جولیانو« و »دست ها روی شهر« فرانچسکو رزی 
و »برادر خورشــید، خواهر ماه« فرانکو زفیرلی را 

شامل می شد. 
بســته پیشــنهادی جذاب برگزار کنندگان دوره 
اول برای دوستداران سینمای هنری اروپا بود که 
تماشاگر هدف خود را بیشــتر از میان مخاطبان 
کانون فیلم تعطیل شــده و دانشجویان و روزنامه 
نگاران جســت وجو می کرد. فرامــوش نکنیم که 
در مقطع برگزاری نخستین دوره جشنواره فیلم 
فجر، هنوز اکران فیلم خارجی در شمایلی متنوع 
و گسترده جریان داشت و فیلم هایی چون »جاده« 
فدریکــو فلینی و »نبــرد الجزیــره« جیلو پونته 
کوروو)حاضر در بخش سینمای ایتالیا از نئورالیسم 
تا امروز( یا »آپاچی« رابــرت آلدریچ )به نمایش 
درآمده در بخش سرخ پوستان و سیاه پوستان در 
سینما( پیش تر روی پرده سینماها آمده و اکران 

عمومی شده بودند.

بیا و بنگر
فیلم فجر، در دوره چهارم برگزار کنندگان 2 بعد از 2 دوره غیبت سینمای جهان در 
جشنواره به بازگشــت فیلم خارجی در 

بخش های جنبی رضایت می دهند.
در بهمن 1364 نمایش فیلــم »راه« یلماز گونی 
که به تازگی نخل طالی کن را برده بود در بخش 
»چشم انداز سینمای آسیا« یک اتفاق مهم برای 
دوستداران سینما بود.»راه« فیلم محبوب طیفی 
از منتقدان دهه 1360 که هنــوز وفادار به تعهد 
اجتماعی بودند، نخســتین بار در این جشــنواره 
دیده شــد. کنارش باید به چند فیلم مهم بخش 
»نمایش هــای ویژه« اشــاره کرد کــه به عالیق 
دوستداران ســینمای هنری اروپا پاسخ می داد؛ 
از »ســه برادر« فرانچســکو رزی و »پدرساالر« 
برادران تاویانی تا »مرد آهنین« آندره وایدا و »فیتز 
کارلدو« ورنر هرتسوگ. در فاصله بهمن 1361 تا 
بهمن 1364 فعالیت ویدئوکلوپ ها ممنوع و امکان 
تماشای فیلم خارجی محدود شده بود و دیدن هر 
محصول متفاوتی از آنچه در دایره اکران عمومی 
قرار داشــت، حکم دریچه ای به سینمای جهان را 
داشت. یک سال بعد و در جشنواره پنجم، بخش 
»نمایش های ویــژه« با حضــور فیلم هایی چون 
»قلب« لوئیجی کومنچینــی، »1984« مایکل 
ردفورد، »دانتون« آندره وایــدا و »بیا و بنگر« الم 
کلیموف پاسخگوی بخشی از عطش دوستداران 

سینمای جهان بود.

ناگهان تارکوفسکی
تاریخ برگزاری جشــنواره فیلم فجر، 3 در دوره ششــم برای نخستین بار در 
بخش ویژه ای به یک فیلمساز اختصاص 
می یابد؛ بخشــی که محصول نــگاه ویژه مدیران 
ســینمایی وقت به این فیلمســاز اســت و اقبال 
تماشاگران جشنواره که محصول توجه رسانه ای 
)ماهنامه فیلم به عنوان تنها مرجع سینمایی قابل 
اتکا در آن سال ها( و انتشار کتابی درباره فیلمساز به 
تألیف بابک احمدی همزمان با برپایی دوره ششم 
است. اهمیت این توجه ویژه در سال های بعد و با 
سرمشــق قرار گرفتــن آثار این کارگــردان )که 
به عنوان الگوی سینمای مطلوب مورد توجه بنیاد 
فارابــی به عنوان مغــز متفکر و بــازوی حمایتی 
ســینمای ایران قرار گرفته( توســط فیلمسازان 
داخلی، مشخص می شود. با چنین پس زمینه ای 
بخش »امید، ایثار، دنیای آندره تارکوفسکی« به 
اتفاق ویژه جشــنواره ششــم تبدیل می شــود. 
صف های طوالنی مقابل سینماهای نمایش دهنده 
فیلم های تارکوفســکی، نشــان داد که مخاطب 
جشنواره همسو با تصمیم برگزار کنندگان کنجکاو 
تماشای فیلم های فیلمساز نخبه گرا و ناراضی روس 
است؛ استقبالی که مهر تأیید بر تصمیم سیدمحمد 
بهشتی و رفقا زد. اینگونه بود که نمایش »کودکی 
ایوان«، » آندره روبلف «، »ســوالریس«، »آینه«، 
»استاکر«، »نوستالگیا« و »ایثار« با استقبال پرشور 

مخاطبان فجر مواجه شد.

شرق، ایمان به فرجام نیک 
غرب، تردید و سرگشتگی

فیلم فجر بخش پر و پیمان »اســتادان 4 در ابتدای دهه 70 و در دهمین جشنواره 
خاموش سینمای فرانسه« ضیافتی برای 
تماشــای »قاعده بازی« ژان رنوار، »روز جشن« 
ژاک تاتی، »اورفه« ژان کوکتــو و »کاله« ژان پیر 
ملویل بــود.  اتفاق مهم تر مرور آثــار 2 کارگردان 
بزرگ بــا 2 عنوان عجیب بود:» آکیرا کوراســاوا، 
شرق، ایمان به فرجام نیک« و »اینگمار برگمان، 
غرب، تردید و سرگشتگی«. اگر »هفت سامورایی«، 
»یوجیمبو« و »ریش قرمز« از کوروســاوا قباًل از 
تلویزیون پخش شده بودند، در عوض خیلی ها برای 
نخستین بار در این فستیوال بخت تماشای »مهر 
هفتم«، »توت فرنگی های وحشی«، »همچون در 

یک آینه« و »سونات پاییزی« برگمان را یافتند.

فیلمهایتکراری،عناوینتازه
 تنوع نمایش فیلم های خارجی در جشــنواره های دهه 70 
بیشتر از گذشــته شــده بود ولی در عین گستردگی شاهد 
تکرار نمایش کالسیک ها با عناوین تازه هم بودیم. فیلم هایی 
که از جشنواره ای به جشنواره دیگر می آمدند. مثال نیمی از 
فیلم های بزرگداشت توشیرو میفونه در دوره پانزدهم را آثار 
کوروساوا تشــکیل می دادند که پیش از آن بارها به نمایش 

درآمده بودند.
 با این همه غافلگیری هایی هم در کار بود مثل نمایش 7 فیلم 
از کنجی میزوگوچی در دوره سیزدهم که روی پرده رفتن 
»اوگتسو مونوگاتاری« و »سانشوی مباشر« از این جشنواره 
در یادها ماند؛ همچنان که خاطره تماشای »پول توجیبی« 
فرانسوا تروفو و »شما فقط یک بار زندگی می کنید« فریتس 
النگ در همین جشنواره و »مجموعه انیمیشن های استودیو 

آردمن« در دوره پانزدهم.

برای تمام فصول
مالل می افزود ولی مرور آثار فرد زینه مان، کریشتف کیشلوفسکی )جشنواره شانزدهم(، فرانچسکو رزی و کنستانتین کوستا 5 در نیمه دوم دهه 70، دسترسی به فیلم خارجی آسان تر از دهه 60 شده بود و دسترسی به مرور از تشنگی می کاست و تکرار بر 
گاوراس )جشنواره هجدهم( برگ برنده های فجر برای عالقه مندان ســینما بود. فیلم فجر در این سال ها با »آدم های نازنین« 
جاسمین دیزدار، »امپراتور و آدم کش« چن کایگه، »مسیر سبز« فرانک دارابونت، »از شکالت شما متشکرم« کلود شابرول و »ای برادر 
کجایی« برادران کوئن هم شور می آفرید. در سال های بعد نمایش »گوستداگ« جیم جارموش و »بیل را بکش« کوئنتین تارانتینو هم 
گرم و پرشور و تجربه تماشای فیلم ها بر پرده بزرگ ســینما همچنان جالب توجه بود. به دهه 80 رسیده بودیم به آخرین سال هایی که 
نمایش فیلم خارجی، گاهی با اقبال مواجه می شد ولی بیشتر اوقات سالن های نمایش دهنده خالی یا نیمه خالی بودند. دوران دیگری آغاز 
شده بود و دیگر خبری از صف های طوالنی مقابل سینما عصر جدید نبود و طولی نکشید که عصر جدید دیگر میزبان فیلم های جشنواره 
فجر نبود . عصر تازه ای آغاز شــده بود. عصر دی وی دی و بلوری و اینترنت و سینمای خانگی و دیگر کسی به امید کشف هنری سازی  از 
لهستان یا به شوق تماشای فیلمی از استادان کالسیک به جشنواره فجر نمی آمد. در این فاصله نسل ها هم عوض شده بودند و تماشاگر 
پیگیر فیلم خارجی بین و مجله فیلم خوان دهه 60، جای خود را به بچه های نسل اینترنت داده بود؛ نسلی که اصال عادت و اطمینانی به 
تماشای فیلم خارجی روی پرده سینما نداشت. و احتماال نقل خاطره جمعیت مشــتاقی که مقابل شهر قصه زیر برف سنگین در صف 

یدتماشای »ناگهان بالتازار« روبر برسون ایستاده بود را هم می گذاشت به حساب افسانه های دهه 60 و بی اعتنا از کنارش می گذشت.
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بررسی چهار دهه برگزاری جشنواره فیلم 

فجر در گفت وگو با فریدون جیرانی

 همچون 
غدر یک آینه  آشیانه سیمر

سال های شکوفایی

شور جوانی
فریادها و نجواها

ویژه جشنواره فیلم فجر

کارنامه 40ساله
جشنواره فجر

پالن 1

پالن 2

پالن 3



پنجشنبه 13 بهمن 161401
 شماره  8706

 شنیدن امواج لرزه ای 
بعد از زلزله  طبیعی است 

مــردم آســیب دیده از زلزلــه در خــوی 
می گویند که صداهای عجیــب و غریبی 
می شــنوند؛ صداهایی که گویی شب ها با 
شدت بیشتری به گوش می رسد و کماکان 

به هراس آنان دامن می زند.
یک زلزله شناس و استاد پژوهشکده زلزله شناسی این صداها را 
امواج لرزه ای می خواند و با تأیید طبیعی بودن شنیدن این صداها 
به همشهری می گوید: امواج لرزه ای بعد از زلزله از نوع امواج صدا 

هستند و شنیده شدنش مسئله عجیبی نیست.
مهدی زارع، در ادامه علت شنیدن امواج لرزه ای را اینطور توضیح 
می دهد: در پس لرزه ها صدای زلزله شنیده می شود؛ صدایی که 

در سکوت شب ها واضح تر و بلندتر است.
زارع یادآور می شود که شدت پس لرزه ها در کم و زیاد به گوش 
رسیدن امواج لرزه ای مؤثر است و می گوید: از آنجا که در 5روز 
اخیر که از زلزله خوی می گذرد پس لرزه هایی با شــدت بیش از 

3-2 ریشتر اتفاق افتاده، شنیده شدن صدا کامال طبیعی است.

پیش بینی علمی زمین لرزه
موضوع دیگری که این روزها بازار داغی دارد، احتمال پیش بینی 
زلزله اســت. زارع تأکید می کند که قابل پیش بینی بودن زلزله 
با اینکه فردی به طور دقیق ســاعت و روز زلزله را مطرح کند، 2 
موضوع کامال مجزاست. این استاد زلزله شناسی ادامه می دهد: 
زلزله هم مثل هر پدیده طبیعی دیگر قابل پیش بینی است، اما 
اینکه فردی زمان، مکان و تاریخ دقیق آن را ارائه کند، موضوعی 
است که هنوز علم بشر به آن دسترســی پیدا نکرده. منظور از 
پیش بینی زلزله این است که پیش از وقوع زلزله، تخمین درست 
و نسبتا دقیقی از بزرگی، مکان و زمان وقوع آن انجام شود. برای 
مفید بودن یک پیش بینــی، زلزله باید شــدید یعنی با قدرت 
6ریشتر یا باالتر از 6باالتر باشد. البته باید پیش بینی ای ارائه کنیم 
که منطقی و در چارچوب استدالل عقلی و منطبق با روش های 

شناخته شده علمی باشد.

 ترفند جدید کالهبرداران
پس از زلزله خوی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا خبر داد

همشــهری آنالیــن- شــایعه پراکنی 
معضلی ست که با اهداف سودجویانه انجام 
می شود. بعد از وقوع زلزله در شهرستان 
خوی شایعات بسیاری در فضای مجازی 

منتشر شد که باعث نگرانی مردم این شهر زلزله زده شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتــای فراجا در این باره به 
همشــهری گفت: بعد از وقوع اتفاقاتی مانند زلزله خوی افراد 
مغرض و ســودجو با اهداف مختلف اجتماعــی، اقتصادی یا 
سیاسی شایعه ســازی می کنند و باعث ســردرگمی یا ترس   
شهروندان می شوند. در همین زلزله چندروز پیش شهرستان 
خوی در فضای مجازی شایعاتی مانند، طبیعی نبودن زلزله یا 
وقوع یک زلزله بزرگ تر پخش شد که شهروندان را دچار ترس 

و وحشت کرد.
سرهنگ رامین پاشایی، افرود: شایعه سازی ها با اهداف مختلفی 
انجام می شود، نخســتین هدف آنها  تشویش اذهان عمومی 
است تا بتوانند با سردرگم کردن افراد جامعه، اهداف بزرگ تر 
و مخرب تری را اجرایــی کنند. به طور مثــال در زلزله خوی 
خیلی سریع شایعه ســازان کار خود را آغاز کردند و شایعاتی 
را از قبیل اینکه تا ســاعاتی دیگر در تبریز و زنجان نیز زلزله 
خواهد آمد در فضای مجازی منتشر کردند. این در حالی است 
که تا کنون حتی مراکز علمی و تخصصی هم نتوانسته اند زلزله 

را پیش بینی کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: این افراد با 
توجه به ساعات زلزله که در شب اتفاق افتاد، قصد داشتند تا 
مردم را مجبور به خارج شدن از خانه ها کنند تا در مرحله بعد 
بتوانند منازل  آنها را مورد سرقت قرار دهند. همچنین در ادامه 
در مردم نارضایتی به وجود بیاورند، اما اطالع رسانی با همکاری 

رسانه ملی این عمل آنها را خنثی کرد.
سرهنگ پاشایی افزود: شــایعه ای که به تازگی مطرح شده، 
جمع آوری کمک های مردمــی به منظور یاری رســاندن به 
آسیب دیدگان زلزله اخیر شهرســتان خوی است که توسط 
کالهبرداران منتشــر شده. شایعه سازان شــایعه جمع آوری 
کمک های مرمی را با سوءاســتفاده از موقعیت ایجاد شده و 
نام، اعتبار و شهرت افراد مشهور و نامی کشور منتشر کردند. 
شهروندان کمک رسانی به زلزله زدگان را از طریق سایت های 
رسمی و مراجع قانونی دارای مجوز که نام، مشخصات و شماره 
حساب های آنها از طریق رســانه های ملی و خبرگزاری های 

معتبر اطالع رسانی می شود، پیگیری کنند.
وی در پایان گفــت: توصیه ما به مردم این اســت که اخبار را 
از طریق خبرگزاری های معتبر و رســمی یا رسانه ملی دنبال 
کنند، کما اینکه شبکه خبر ســیما آخرین اخبار را به صورت 
شبانه روزی اعالم می کند. بعضی از شهروندان بدون قصد قبلی 
در چرخه بازنشر شایعات قرار می گیرند و شایعات مغرضانه  را 
بدون شــناخت منبع خبر در فضای مجازی منتشر می کنند. 
سرهنگ پاشــایی تأکید کرد: هموطنان عزیز موارد مشکوک 
 اینچنینی را از طریق ســایت رســمی پلیس فتــا به آدرس

 cyberpolice.ir یا شــمارهتلفن۰۹63۸۰با همکاران ما در 
پلیس فتا در میان بگذارند.

پیگیری 

 لرزه های قوی
روی موج مجازی

همزمانی پس لرزه ها با شایعه های فضای 
مجازی موجب شده است برخی از زلزله زدگان 

که در کمپ ها ساکن شده اند زمزمه کوچ 
چندماهه را به میان آورند

پس لرزه ها ادامه دارد، گاهی شــدیدتر و گاهی احساس نمی شود، همانطور که 
پس لرزه های شایعه های تلگرامی امان مردم و امدادگران را بریده. نیمی از اهالی 
خوی،  شهر را به مقصد مناطق دیگر ترک کرده اند و آنها یی که مانده اند هم تکلیف 
ماندن و رفتن شان هنوز معلوم نیست به طوری که نقل قول دهان به دهان آنهایی 

که در کمپ ماندنی شده اند کوچ چند ماهه به شهرهای دیگر است.

   همزمانی پس لرزه ها و شایعه ها
به گزارش همشــهری، اهالی حال و روز خوشــی ندارند، پای صحبــت هر یک که 
می نشینیم، نقل شان حرف و حدیث هایی است که پس از زلزله قوت گرفته؛ احتمال 
یک زلزله شدیدتر در حد ۸ریشتر و صداهای عجیب همزمان با پس لرزه . انگار هیچ چیز 
عادی نیست، محمد از اهالی خوی است که شــهر را نیمه تعطیل با مغازه های بسته 
توصیف می کند. او که خانه اش از نگاه کارشناســان آسیب جزئی دیده به همشهری 
می گوید: حتی خانه هایی که ظاهرا سالم هســتند هم دیوارهایشان ترک برداشته و 
به خاطر همین ترک ها و قدرت پس لرزه ها می ترسیم به خانه برویم. همین  ترس هم 
باعث شده است بسیاری از مردم شهر را ترک کنند و امثال ما که مانده ایم یا در اردوگاه ها 
باشیم یا جلوی خانه ها چادر بزنیم. محمد از نگرانی اهالی به دلیل زلزله های شدید در 
چند ماه اخیر می گوید و معتقد است شایعه های تلگرامی یکی از مهم ترین عوامل این 
نگرانی ها هستند. نکته مهمی که این شهروند اهل خوی اشاره می کند، تکرار مداوم 
پس لرزه ها و همزمانی اتفاقی آنها با پیش بینی های صورت گرفته از سوی شبکه های 
مجازی است که موجب شده مردم کم کم به این شایعه ها باور داشته باشند. زلزله، اینجا 
با صداهای عجیب و غریب هم همراه است که موجی از نگرانی را به جان اهالی انداخته 
و در چشم های آنها یی که از سرما به خود می لرزند، اما حاضر نیستند به خانه بازگردند، 
مشهود است. شهر نیمه تعطیل است اما برخی از اهالی که در کمپ ها ساکن شده اند یا 
جرأت رفتن به خانه هایشان را ندارند، زمزمه کوچ چند ماهه را به میان آورده اند. آنها 
می گویند: »سرمای استخوان سوز خوی اجازه نمی دهد چند ماه در چادر بمانیم، چند ماه 

می رویم و وقتی خانه ها سر و سامان گرفت بازمی گردیم.«

گروه ایرانشهر گزارش

عدد خبر

خبر آخر

خبر

گپ

 بررسی مصوبات زلزله خوی
در هیأت دولت

مصوبات منطقــه زلزله زده خوی در هیأت دولت بررســی 
می شود. به گزارش ایرنا، اســتاندار آذربایجان غربی گفت: 
رئیس جمهوری در جلسه یکشنبه آینده  هیأت دولت، میزبان  
برنامه و مصوبات برای بهبود وضعیــت زلزله زدگان منطقه 

خوی و فیرورق است.
محمدصــادق معتمدیان اظهــار کرد: در تمــاس تلفنی 
رئیس جمهوری، اطالعــات الزم از آخرین وضعیت مناطق 
زلزله زده بــه ایشــان داده و قرار شــده تا برنامــه  و طرح 
سازماندهی تکمیلی در جلســه هیأت دولت تقدیم شود تا 

برای تصمیم گیری مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر صبوری مردم درباره خدمات رســانی پس از 
زلزله افزود: در روزهای آتی خدمــات دولت در این منطقه 
بیشــتر نیز می شــود؛ بنابراین با همکاری مــردم عالوه بر 
امدادرسانی و خدمات رسانی، ظرفیت این منطقه را درباره 

شاخص های مقاوم سازی ارتقا می دهیم. 

بــرای  جهــادی  گروه هــای  ورود  بــا 
امدادرســانی به مــردم زلزلــه زده خوی، 
رونــد توزیــع غــذای گــرم نیــز ســرعت 
گرفتــه اســت و روزانــه بیــش از ۵هــزار 
وعده غــذای گرم در ایــن منطقه توزیع 
می شود. به گزارش مهر، بعد از گذشت 
۴روز از وقوع زمین لرزه در خوی، توزیع 
غذای گرم در بین مــردم زلزله زده خوی 

همچنان ادامه دارد. 

5000
وعده

استاندار آذربایجان غربی گفت: تعداد 
اردوگاه های اسکان اضطراری در خوی 
به ۶۰ کمپ افزایش می یابد. به گزارش 
مهر، محمدصــادق معتمدیــان افزود: 
تاکنــون ۴۰ اردوگاه و کمــپ اســکان 
اضطــراری بــا ظرفیــت ۷۹هــزار نفــر 
جمعیت در مناطق مختلف شهرستان 
خــوی بر پــا شــده که ایــن تعــداد بــه ۶۰ 

اردوگاه افزایش خواهد یافت. 

60
اردوگاه

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی 
از ارســال ۱۰تــن البســه گــرم، بــرای 
زلزله زدگان خوی خبــر داد و گفت: این 
محموله از کاالهای موجود در انبارهای 
اموال تملیکی برای استفاده مردم این 
منطقه فرستاده شده است. به گزارش 
ایرنا، ناصر عتباتی افزود: ۱۰تن البســه 
گرم از تهــران و ۵هزار تخته پتــو از تبریز 
و 3تــن مــواد غذایــی از ارومیه بــه خوی 

ارسال شد.

10
تن

   کمپ های شهری و روستایی
هرچند برخی اهالی در شهر جلوی خانه هایشان چادر زده اند، اما مشاهدات میدانی خبرنگار همشهری نشان می دهد تعداد 
این چادرها زیاد نیست. آنطور که پیداســت هالل احمر هم اجازه چادرزدن جلوی خانه را در شهر نمی دهد. پیش از این 
مرتضی  مرادی پور، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر در گفت وگو با همشهری تأکید کرده بود که در 
زلزله های شهری به دلیل کمبود فضا، ساختمان های بلند و مواردی از این دست بیشتر چادرها در اردوگاه ها برپا می شوند، 
اما در فضای روستایی معموال چادرها در حیاط خانه ها قرار می گیرند. زلزله اول خوی در مهرماه و در بخش قطور و بیشتر در 
شهر مشهود بود، اما زلزله دوم یعنی 2۸دی بیشتر در روستاهای فیرورق منجر به خسارت شد و حاال زلزله سوم هر دو گروه را 
درگیر کرده است. حاال شهر خوی و فیرورق گویی تعطیل هستند و چیزی به چشم نمی خورد، اما در روستاها گاهی در یک 

مسیر طوالنی تعداد زیادی چادر امدادی کنار هم برپا شده اند و خود یک کمپ را تشکیل داده اند.

   کمک رسانی بهتر شده است
کمبود امکانات و بی نظمی در توزیع امکانات یکی از مهم ترین مشــکالت مردم زلزله زده در روزهای گذشته بود؛ به طوری 
که تأکید می کردند مسئوالن فقط می آیند و عکس یادگاری می گیرند و می روند. این گالیه ها تا حد خشم هم پیش رفته 
بود تا جایی که اهالی حتی به امدادرسان ها و خبرنگاران هم روی خوش نشان نمی دادند. از شامگاه سه شنبه )11بهمن( اما 
گروه های امدادی و جهادی خودشان را به خوی رساند ند تا کمک حال نیروهای استانی و شهرستان باشند. از سوی دیگر، 
ورودی های شهر با ورود کمک های مردمی و سازمانی از شهرها و استان های مختلف ترافیک زیادی دارد. درگیری مردم در 
زمان توزیع که فیلم ها و عکس هایش منتشر شده بود  نیز کمتر شده است و به نظر می رسد این بار نیز مشکالت اطالع رسانی در 
فضای مجازی کار دست همه داد؛ انتشار اخبار کمک ها زودتر از رسیدن اقالم موجب بی اعتمادی و دلسردی مردم شده بود.

   کمبود امکانات پزشکی   در مناطق زلزله زده
آواربرداری خانه های تخریبی هنوز شروع نشده است، آواربرداری روستاهای زلزله زده زلزله پیشین هم که شروع شده بود؛ 
طی  چند روز گذشته به دلیل شرایط اضطراری امدادرسانی، متوقف شده بود. در این شرایط اوضاع تا عادی شدن فاصله دارد، 
اما حاال بعد از گذشت چند روز از شنبه، ۸بهمن، آنچه بیشتر به چشم می خورد، کمبود اکیپ های پزشکی و بهداشتی است. 
بی خوابی های شبانه، کابوس و ترس کودکان، مشکالت بهداشتی زنان و سرماخوردگی و آنفلوآنزا به دلیل سرما کم کم خود را 

نشان داده اند و در این میان، جای خالی کمپ های پزشکی، مشاوران و روانشناسان به خوبی احساس می شود.

بسیاری از اهالی خوی، فیرورق و روستاهای اطراف به شهرهای 
دیگر کوچ کرده اند یا قصد کوچ دارند. این مشکل در نتیجه شایعه 
وقوع زلزله بزرگ تر، پس لرزه های شدید و کمبود امکانات رقم 
خورده است. شایعه دیگر اما این اســت که هالل احمر به مردم 

اعالم کرده است شهر را ترک کنند تا امکانات کافی فراهم شود.
با وجود این، مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی با 

بیان اینکه کوچ زلزله زدگان بیشتر به 5شهر ارومیه، گلدشت، 
چالدران، ماکو و سلماس بوده است به همشهری می گوید: هالل 
احمر هیچ گاه امکان این را ندارد که به اهالی بگوید شهر را ترک 
کنند. از سوی دیگر، ترک شهر و کوچ زلزله زدگان به شهرهای 

دیگر کار امدادگران را سخت تر و پراکنده می کند. 
حمید محبوبی تأکیــد می کند: اگر جمعیــت زلزله زدگان در 
شهرستان خوی متمرکز بود قطعا امدادرسانی با سرعت بیشتری 
انجام می شــد. او با گالیه از انتشار شــایعه ها تصریح می کند: 

شایعه ها هم مردم را نگران و هم ما را دچار مشکل کرده است و 
نیروهای امدادی ما به جای اینکه به فکر امدادرسانی باشند باید 

هجوم مردم را برای دریافت اقالم مدیریت کنند.
محبوبی با اشاره به توزیع بیش از 22هزار چادر امدادی در میان 
زلزله زدگان توضیح می دهد: طبق پروتکل های بین المللی ما باید 
فقط 10هزار چادر برای خانه هــای تخریبی توزیع می کردیم، اما 
قدرت شایعه موجب شده مردم حتی حاضر نشوند به خانه ای که 

سالم است برگردند.   

مکث

کوچ زلزله زدگان و مشکالت امدادرسانی

 زلزله خوی به روایت ارقام 

اطالعات فوری

  برای اسکان اضطراری
  از 20استان

به خوی ارسال شد

 37000 
دستگاه چادر

 حضور تیم های
 سحر هالل احمر   برای 

حمایت روحی زلزله زدگان

 70 
نقطه زلزله زده

حضور تیم های واکنش سریع از 
استان های تهران، قزوین، زنجان، 

آذربایجان غربی  و شرقی

 5 
استان 

توسط 3فروند هواپیمای 
نیروی هوایی ارتش 

ارسال شد

 52 
محموله امدادی
تن

وقوع زلزله

21:44
شنبه 8بهمن

تلفات

3
نفر

خسارت

3050
واحد مسکونی

مختصات زلزله

6
کیلومتری خوی

قدرت زلزله

5.9
ریشتر

امدادگر هالل احمر

1000
نفر

اسکان اضطراری

40
اردوگاه

اسکان

76800
نفر

عمق زلزله

7
کیلومتری زمین

شهرهای تحت تأثیر

2
شــهر خوی و فیرورق

روستاهای  تحت تأثیر

86
روستا  

آسیب دیده 

77920
خانوار   

مصدوم 

1017
نفر   

خوی
بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهرستان آذربایجان غربی

 مقاوم سازی 52 درصد
خانه های روستایی

محمد علیپور رحمتی، نماینده ماکو و چالدران در مجلس 
شــورای اســالمی خواســتار پیش بینی اعتبار کافی برای 
مقاوم سازی خانه های روستایی شهرستان خوی در بودجه 
سال آتی شده است. این درخواست با توجه به تکرار زلزله ها 
در چند ماه گذشته مطرح می شــود.  مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آذربایجان غربی در گفت و گو با همشهری با 
بیان اینکه هیچ یک از واحد های مسکونی مقاوم سازی شده 
توسط بنیاد مسکن در روســتا های شهرستان خوی آسیب 
ندیده است، اظهار می کند: بازســازی و مقاوم سازی اماکن 
مسکونی در روستا ها و شــهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت 
مهندسی و براســاس روش های روز و اســتفاده از مصالح 
استاندارد انجام می شود. جعفر برزگر با بیان اینکه از تعداد 
2۷ هزار و ۹۹1 واحد مسکونی روستایی در سطح روستا های 
شهرستان خوی، 52 درصد واحد ها توسط بنیاد مسکن مقاوم 
سازی شده اســت، می افزاید: تاکنون 15 هزار از واحد های 
روستایی این شهرستان توسط بنیاد مسکن مقاوم سازی شده 
است. برزگر با اشاره به مقاوم سازی ۴۷ درصد از واحد های 
مسکونی شــهر های زیر 25 هزار نفر شهرستان خوی ادامه 
می دهد: از مجموع 63۹۷ واحد مســکونی، تاکنون 2۹۸۷ 

واحد مقاوم سازی شده اند.

شمال غربی ترین 
 نقطه ایران
در مرز ترکیه 

شغل غالب

کشاورزی 
دامداری

امدادرسانی در مناطق زلزله زده خوی

روستاهای 
تخریب شده 

سایر روستاهای 
شهرستان

41درصد 
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هزار سؤال 

بی جواب

بهروز رسایلیچهره روز
روزنامه نگار

کی روش از تیم ملی رفت، اما پرسش های 
بی شماری در مورد دوران حضور او باقی ماند

با اعالم خداحافظی رسمی کارلوس کی روش از 
تیم ملی، پرونده دومین حضور او روی این نیمكت 
داغ هم بسته شد و به پایان رســید. حاال مربی 
پرتغالی در شغلی دیگر، به تعبیر خودش »سفری 
جدید« را آغاز خواهد کرد، اما در مورد سفر قبلی او 
یعنی دوران چند ماهه حضورش در تیم ملی ایران 

همچنان سؤاالت بی جواب فراوانی وجود دارد.

   چرا آمد؟
این سؤال را شخص مهدی تاج باید جواب بدهد. 
طبیعتا کی روش به عنوان یک مربی، اصال بدش 
نمی آمد مفت و مسلم به جام جهانی برود و جای 
کسی را اشغال کند که مرارت رهنمون کردن این 
تیم به قطر را به جان خریده بود. به جای کارلوس، 
احتماال هر 8میلیارد ساکن دیگر کره زمین هم 
اگر بودند چنین پیشنهاد ســخاوتمندانه ای را 
قبول می کردند! بنابراین مسئول اصلی اتفاقی 
که رخ داد و به نتیجه نرســید، شــخص رئیس 
فدراسیون فوتبال است. تاج به اندازه ای از صحت 
تصمیمش در مورد جایگزین کردن کی روش با 
دراگان اســكوچیچ مطمئن بود که حتی پیش 
از انتخابات فدراســیون هم رایزنی هایش با مرد 
پرتغالی را آغاز کرد. شایسته است امروز او پا پیش 
بگذارد و چرایی اتخاذ این تصمیم زیانبار و مخرب 

را توضیح بدهد.

   این تصمیمات چرا اتخاذ شد؟
پســت خداحافظی کی روش با تیــم ملی، در 
صفحه خودش یک کامنت جنجالی داشــت. 
محمدحســین کنعانی زادگان، مدافع االهلی 
قطر او را متهم به خیانــت کرد. کامنت کنعانی 
را دوست نداشــتید؟ این یک بحث دیگر است، 
اما یادتان باشــد چرایی بازی نكردن او و شجاع 
خلیل زاده هنوز برای کسی روشن نشده است. 
زوج هماهنگی که در تمام طول مســیر حضور 
ایران در جام جهانی همراه هــم بودند، ناگهان 
در مرحله نهایی مسابقات نیمكت نشین شدند 
تا ایران به اندازه مجموع 2جام جهانی قبلی گل 
بخورد. خب چه کســی باید به این ابهام پاسخ 
بدهد؟ چه کسی باید جواب بدهد که چرا ایران 
تنها تیمی بود که یک بازیكن کمتر از فهرست 
مجاز نفــرات به قطر بــرد؟ چرا ایــران در این 
مسابقات 4دروازه بان داشــت؟ آن چه ترکیب 
مزخرفی بود که برای تیم ملی در بازی با انگلیس 
به میدان رفت؟ کی روش که رفت؛ آیا کســی 

هست به این سؤاالت جواب بدهد؟

   چرا عذر نخواست؟
نه بعد از فاجعه شكست در برابر انگلیس، نه پس 
از باخت به آمریكا و حذف از جام جهانی و نه حتی 
در پیــام خداحافظی کی روش هیــچ خبری از 
عذرخواهی نبود. قطعا این مدل رفتاری از سوی 
مربی پرتغالی، در طول زمان شكل گرفته و کوتاه 
آمدن های بی شمار در داخل کشور او را به سمتی 
هدایت کرده که انگار می تواند همیشه از ما طلبكار 
باشد. سؤال اینجاست که چه اتفاقی باید رخ بدهد 
تا یک نفر مجاب شود یک کلمه از هواداران مغموم 
پوزش بطلبد؟ کــی روش نه تنها این کار را نكرد، 
بلكه حتی بعد از جام جهانی یک نشست خبری 
هم برای توضیح در مورد ابهامات نگذاشت و در 

متن وداعش مثل قهرمان ها سخن گفت!

   آیا بازگشت دیگری در کار است؟
بخش تكان دهنده پیــام خداحافظی کارلوس، 
جمله پایانی آن بود: »به امیــد آینده«! اینطور 
به نظر می رسد که کارلوس هنوز برای خودش 
بخت بازگشت به تیم ملی ایران را قائل است. چرا 
که نه؟ وقتی همچنان کسانی در ورزش کشور 
هستند که شكســت های او را پیروزی بخوانند 
و مثل مریدها دنبال مراد پرتغالی باشند، چرا او 
نباید تیم ملی ایران را در آب نمک بخواباند؟ تا 
این جماعت فرصت می دهند، آن فرصت طلب 

هم استفاده می کند.

 فول کردی
آقای کنعانی!

یكی از حواشی خداحافظی کارلوس کی روش 
از تیم ملی ایــران، کامنت عجیب و غریبی بود 
که محمدحســین کنعانــی زادگان در صفحه 
شــخصی این مربی گذاشــت. او پای پســت 
کی روش نوشــت: »تو به ایران خیانت کردی، 
نه به من و شــجاع خلیل زاده.« منظور کنعانی 
بازی نكردن او و دوست و هم تیمی اش شجاع در 
ترکیب اصلی ایران در جام جهانی 2022 بوده 
است. انتظار می رفت کنعانی و شجاع به عنوان 
زوجی که در قلب خط دفاعی تیم ملی توانسته 
بودند نقــش مهمی در صعود بــه جام جهانی 

ایفــا کننــد، در مرحله 
نهایی این تورنمنت هم 

به میدان بروند، اما حضــور کی روش به جای 
دراگان اسكوچیچ همه معادالت را عوض کرد.

سوژه روز
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وزیر طرف معاون را گرفت
در واکنش به دعوای پوالدگر با دبیر و ساعی، سجادی می گوید کمک 

مجلس به فدراسیون ها بخشی از بودجه ساالنه شان است. این در حالی 
است که خود نماینده مجلس حق را به رؤسای فدراسیون ها داده  است

پنجره بسته شد، سوز رفت
در روز آخر مهلت نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ های اروپایی بازیکنان زیادی 

جابه جا شدند و معامله انتقال تعداد بیشتری به هم خورد. سردار آزمون در بایر 
لورکوزن ماندنی شد و مارسی به جای او ویتینیا را از براگا خرید
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از همه راضی بود بنده خدا

چقدر هم که مفید است

یکی از شــگفت انگیزترین اتفاقات 
فوتبــال ایران که ایــن فصل در 
استقالل رخ داد، مربوط می شود 
بــه درنظــر گرفته شــدن بند 
»رضایت مدیرعامــل« در قرارداد 
بازیکنان این تیم! گویا مصطفی آجورلو 
برای اینکه رقم پایه قرارداد بازیکنان چندان درشت به نظر نرسد، 
برای هر کدام از آنها آپشنی را به عنوان رضایت مدیرعامل درنظر 
گرفته بود که مثال در مورد سیاوش یزدانی 3میلیارد تومان بود. 
جالب اینجاست که بعد از افشای داستان قرارداد یزدانی، برخی 
رسانه ها گزارش دادند این بند برای تمامی بازیکنان این فصل 
فعال شــده و آجورلو همان ابتدا از همه آنها ابراز رضایت کرده 
است! این اتفاق در حالی رخ می دهد که قاعدتا سرمربی تیم باید 
از بازیکن راضی یا ناراضی باشد، نه مدیرعامل. بنده خدا آجورلو 

اما قلبش رقیق است و از همه ابراز رضایت کرده!

در خبرهــا آمده اســت مهدی تاج 
بار دیگــر به عنــوان نایب رئیس 
کنفدراســیون فوتبال آســیا در 
منطقه آسیای مرکزی انتخاب شد 
تا برای دومین دوره متوالی در این 
سمت حضور داشته باشد. گویا استاد 
در این انتخاب، رقیبی هم نداشته و به عنوان تنها نامزد، برگزیده 
شده است. خیلی هم عالی؛ امیدواریم مثل دوره قبلی حضور تاج 
در این سمت، شاهد البی های او به سود ایران باشیم و از زمین و 
زمان برای ما برکت ببارد. دیدید که در این چند سال چقدر به ما 
میزبانی دادند، چطور همه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
مجوز حرفه ای گرفتند و چگونه جانی اینفانتینو به خودش اجازه 
نداد نام خلیج فارس را جعل کند. همه اینها را مدیون کرســی 
بین المللی تاج بودیم که خوشبختانه حفظ شده و می تواند بار 

دیگر برای فوتبال ایران منشأ اثر باشد.

نكته بازی

وز چهره ر

وز سوژه ر

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

111736-18106228سپاهان1
71436-18106221پرسپولیس2

12830-1786320استقالل3

20530-1886425گل گهر4

19429-1885523تراکتور5
8425-1867512آلومینیوم6

7524-17412112مس رفسنجان7

14224-1859416فوالد8

421-23-1856719نساجی9

519-18-1856713ملوان10

319-15-1747612هوادار11

519-13-174768پیکان12

18-14-1739514ذوب آهن13
614-17-1735911مس کرمان14

1111-21-17251010صنعت نفت15
2510-37-17241112نفت مسجد سلیمان16

10سال شایعه
مثل همه حرف و حدیث های یک دهه قبل، انتقال سردار آزمون به مارسی هم واقعی نبود

پنجره زمســتانی نقل وانتقاالت فوتبال اروپا در حالی به 
پایان رسید که در آخرین ســاعات آن، بار دیگر یک 
شــایعه مهم پیرامون مهاجم ایرانــی بایر لورکوزن 
به وجود آمد. بر این اساس گفته شد سردار آزمون 
مورد توجه المپیک مارسی در فرانسه قرار گرفته و به 
این تیم ملحق خواهد شد، اما نهایتا پنجره زمستانی 

بدون وقوع چنین اتفاقی بســته شــد و آزمون باید 
نیم فصل دوم را هم در بوندس لیگا توپ بزند. طی روزهای قبل هم 
از احتمال پیوستن سردار به تیمی در لیگ ترکیه سخن گفته شده 
بود؛ اتفاقی که فارغ از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن، سرانجام رخ 
نداد. به نظر می رسد خود آزمون هم از این دست شایعات خسته 
شــده، چرا که در پایان بازی با دورتموند همــه آنها را تکذیب و 

شایعه سازان را محکوم کرد.
حقیقت آن اســت که عمر این قبیل حــرف و حدیث ها در مورد 

انتقال ســردار آزمون به چیزی حدود یک دهه می رسد. 
از همان زمانی که ســردار راهی لیگ روسیه شد، هر 
روز در موردش می گفتند به فالن تیم بزرگ اروپایی 
خواهد رفت. وقتی بعد از سال ها باالخره آزمون به 
لورکوزن رسید، به نظر می رسید دیگر عمر این حرف 
و حدیث ها هم تمام شده باشد، اما عملکرد ضعیف 
آزمون در لورکوزن باعث شد این بازیکن بار دیگر در 
کانون شــایعات قرار بگیرد. به طور همزمان، حتی از باشگاه های 
روســی هم به عنوان مقصد احتمالی ســردار یاد می شود که این 
یکی دیگر بازگشت به عقب و رسما »فاجعه« است. به نظر می رسد 
ســردار فقط نیم فصل دوم را فرصت دارد تا شایســتگی هایش 
را نشــان بدهد. بعد از ســال ها حرف و حدیث و تأیید و تکذیب، 
واقعا حیف است دوران توقف سردار در یکی از 5 لیگ برتر اروپا، 

همین قدر کوتاه و ناموفق باشد.

 هفته هجدهم لیگ برتر با توقف دوباره پرسپولیس و صعود سپاهان 
به صدر جدول آغاز شد. سپاهان درحالی که به نظر می رسید بازی 
سختی مقابل گل گهر داشته باشد، این حریف را با 4گل شکست 
داد و دقایقی بعد با توقف پرســپولیس 10نفره و تساوی این تیم 
مقابل آلومینیوم، راهی صدر جدول شــد. به ایــن ترتیب فاصله 
5امتیازی پرسپولیس با سپاهان خیلی سریع و در 2هفته از بین 
رفت تا زردپوشان با امتیازی برابر و البته تفاضل گل بهتر در صدر 
قرار بگیرند. دیروز همچنین تراکتور و ملوان هم به ترتیب فوالد و 
نســاجی را بردند که برد تراکتور با گل دقیقه100 مدافعش، برد 

حساس و جالبی بود.

   باد فوالد خوابید
هفته هجدهم را فوالد و تراکتور آغاز کردند. تراکتور بعد از مدت ها 
در تبریز از حضور هواداران خود هم بهره می برد و در میان تشویق 
آنها به دنبال گلزنی مقابل دفاع چندالیــه فوالد بود. تیم نکونام با 
همان تاکتیک های گذشته، یعنی پرس سنگین در زمین و خارج از 
زمین برای متوقف کردن میزبان آمده بود و این تاکتیک تا دقیقه90 
هم جواب داد. اما در وقت های تلف شده زیادی که اعالم شده بود، 
نهایتا روی یک ضربه کرنر، ریکاردو آلوز بهترین گل ساز لیگ یکی 
دیگر از ارسال های دقیقش را انجام داد تا هادی محمدی با ضربه 
ســر دروازه گردان را باز کند. تراکتور با این برد شیرین، به جمع 
صدرنشین ها نزدیک تر شد. تیم پرقدرت پاکو خمز حاال 7امتیاز با 
صدر فاصله دارد و اگر فاصله 5امتیازی سپاهان و پرسپولیس قابل 
جبران بود، البد این فاصله 7امتیازی هم می تواند قابل جبران باشد.

   اشتباه حقیقی
بازی ملوان و نساجی در شهر انزلی، با تک گل سجاد بازگیر به سود 
میزبان تمام شد و صحنه جالب مسابقه، واکنش علیرضا حقیقی در 
صحنه گل بود. حقیقی شوت ملوانی ها را مشت کرد اما به جای اینکه 

توپ را از روی دروازه به بیرون بفرستد، آن را روی خط دروازه فرود 
آورد. ملوان با این برد جایگاهش را در میانه جدول محکم تر کرد اما 
نساجی به سقوط آزادش در هفته های اخیر ادامه داد. تیم مطهری 

از 4بازی اخیرش فقط یک امتیاز گرفته است!

   4 گل برای چهارمین برد متوالی
سپاهان در همان دقایق ابتدایی دروازه گل گهر را باز کرد تا این بازی 
سنگین کمی برای زردپوشان ساده تر شود. این گل البته با حاشیه ها 
و اعتراضات زیادی همراه بود چون یکــی از بازیکنان میهمان به  
نشانه مصدومیت روی زمین افتاده بود و رامین رضاییان و نورافکن 
بی توجه به این موضوع، موقعیت گلزنی را برای شهریار مغانلو فراهم 
کردند. رضاییان در پایان بازی پیرامون این صحنه گفت: »از امیر 
قلعه نویی عزیز و همه بازیکنــان گل گهر عذرخواهی می کنم ولی 
کارم اشــتباه نبود.« او به بازیکنان همه تیم ها توصیه کرد در این 
صحنه ها توپ را به بیرون نزنند تا فوتبال ایران پیشرفت کند! بعد 
از این گل سپاهان از حمله دست نکشــید و با پاس مغانلو و ضربه 
احمدزاده دومین گل را هم زد. در نیمه دوم امید نورافکن که یک 
کارت زرد داشت، به خاطر تمارض کارت زرد دومش را هم گرفت 
و اخراج شد. اما سپاهان 10نفره 2گل دیگر هم زد و کار گل گهر را 
یکسره کرد. تیم قلعه نویی فقط یکی از گل ها را با ضربه سر کی روش 
استنلی پاسخ داد اما شکست سنگین را پذیرفت. شهریار مغانلو هم 
با 2گل دیروزش 6گله و با صدرنشین های جدول گلزنی شریک شد.

   همه  چیز علیه پرسپولیس
پیش بینی می شــد که آلومینیوم با خط دفاعی موفقی که در این 
فصل ساخته، برای پرسپولیس دردسرساز شود، اما آنچه پیش بینی 
نمی شد 10نفره شدن قرمزها در نیمه اول آن هم با اخراج علیرضا 
بیرانوند بود. پرسپولیس بعد از سپری کردن 5روز پرحاشیه، بازی 
با آلومینیوم را هجومی آغاز کرد و تا قبل از 10نفره شــدن در یکی 

دو صحنه می توانســت به گل برســد، اما کاشــته عالیشاه توسط 
پورحمیدی دفع شد و سقوط دیاباته در محوطه جریمه را هم داور 
پنالتی تشــخیص نداد تا بازی بدون گل به دقایق پایانی نیمه اول 
برسد. در این دقایق، فرار فخرالدینی در صحنه ای که مشکوک به 
آفســاید بود، با خروج بیرانوند همراه شد. دروازه بان پرسپولیس به 
توپ نرسید و برخوردش با فخرالدینی، داور را مجاب به اعالم خطا 
و بیرون کشیدن کارت قرمز کرد. با این اخراج، نیمکت پرسپولیس 
که هنوز خاطرات هفته گذشــته را فراموش نکرده بود، به شــدت 
معترض شد تا بازی برای دقایقی طوالنی متوقف شود. فخرالدینی 
در لحظه فرار با مدافع آخر سرخپوشــان روی یک خط قرار داشت 
و صحنه آنقــدر میلی متری بود که حتی کارشناســان داوری بعد 
از تماشــای ویدئوی بازی نظرات مختلفی داشــتند. ضمن اینکه 
حرکت فخرالدینی مستقیما به سمت دروازه نبود و پرسپولیسی ها 
به همین دلیل معتقد بودند کارت زرد برای بیرانوند کافی است. اما 
شدت خطا، داور بازی را مجاب کرد که کارت قرمز را برای دروازه بان 
شماره یک تیم ملی بیرون بکشــد. بعد از این صحنه، داوری بازی 
برای مرتضی منصوریان مشکل تر هم شد و تصمیمات او در خیلی از 
صحنه ها اعتراض نیمکت نشینان را به دنبال داشت. پرسپولیس که 
به خاطر 10نفره شدن عالیشاه را به اجبار از ترکیبش بیرون کشیده 
بود، در نیمه دوم دیاباته را هم از زمین خارج کرد تا عیسی آل کثیر 
برای نخستین بار در این فصل راهی میدان شود. آل کثیر اما در تنها 
موقعیتی که به دست آورد مغلوب پورحمیدی شد و بازی در نهایت 
بدون گل به پایان رســید. در نیمه دوم یک خطای مشــکوک هم 
روی ترابی در محوطه جریمه رخ داد که به عقیده اکثر کارشناسان 
پنالتی بود. حاال پرسپولیسی ها ناراحت تر و عصبی تر از همیشه اند و 
درحالی که صدرنشینی را با امتیازی مساوی به سپاهان بخشیده اند، 
باید هفته آینده بدون بیرانوند به زمین نفت آبادان بروند. البته رقیب 
آنها هم هفته آینده باید در غیاب رضاییان، محمد دانشگر، محمد 

کریمی و امید نورافکن با فوالد سرسخت روبه رو شود.

 گروه تعقیب
در کرمان

 هفته هجدهم بازی های لیگ برتر که روز گذشته 
آغاز شد، امروز با برگزاری 4بازی باقیمانده به پایان 
می رســد. دیروز غیر از استقالل، ســایر مدعیان 
قهرمانی مقابل رقبای خود ایستادند و امروز نوبت 
آبی هاست که باید در زمین سفت کرمان روبه روی 
تیم مس بایستند. جدال مس رفسنجان با ذوب آهن 

هم دیگر بازی مهم امروز خواهد بود.

   میزبان چغر، میهمان سمج
مس کرمان، صاحب رتبه چهاردهم جدول اســت 
و حال و روز چندان خوبی ندارد. طبیعتا رویارویی 
با تیمی که جزو 3تیم انتهایی است و خطر سقوط 
را احساس می کند، بازی آســانی به نظر می رسد 
اما مس در خانه اش تیم بدی نبــوده و در جدول 
بازی های خانگی رتبه ای تک رقمی دارد. مس در 
این فصل 2بار در خانه اش شکست خورده، یعنی 
فقط یک بار بیشتر از استقالل! آبی ها حتی در بازی 
رفت و در خانه خودشان هم به سختی از سد مس 
عبور کردند. در ورزشــگاه آزادی کرمانی ها با یک 
دفاع همه جانبه تا دقایق پایانی تیم ساپینتو را در 
حسرت گل نگه داشــتند تا اینکه باالخره کوین 
یامگا در یک لحظه زهرش را ریخت و تک گل بازی 
را زد. اســتقالل با برد پرگل هفته گذشته روحیه 
باالیی گرفتــه و امیدوار اســت در این هفته ها که 
با تیم های پایین جدول بازی می کنــد باز هم به 
صدر جدول نزدیک تر شود. مشکل ساپینتو باز هم 
مصدومان پرتعداد این تیم هستند که البته هر هفته 
از تعداد آنها کاسته می شود اما هنوز غیبت حسینی،  
مرادمند و مهدی پور آنها را آزار می دهد. مس کرمان 
در 7بازی اخیر فقط 5امتیاز گرفته و اگر امروز هم 
بدون امتیاز بماند ممکن اســت در پایان روز، رتبه 

چهاردهم را با نفت آبادان شریک شود.

   بهترین فرصت برزیلی ها
نفت آبادان از زمان آمدن تاوارس، شکل بازی اش 
کامال تغییر کرده و این سرمربی برزیلی تیم بسیار 
باکیفیت تری از قعرنشــین زردپوش لیگ ساخته 
است. اما تیم تاوارس هنوز به اندازه لیاقتش امتیاز 
نگرفته و نتوانسته از رتبه پانزدهم جدا شود. تاوارس 
در بدو ورودش نســاجی را در قائمشــهر برد و در 
اصفهان هم تا مرز بــردن ذوب آهن پیش رفت. اما 
در مجموع خوش شانس نبود و از 5بازی اخیر فقط 
2امتیاز گرفت. صنعت نفت امــروز میزبان هوادار 
است و این بازی را فرصت بسیار خوبی برای فرار از 
قعر جدول می داند. نفت نیاز مبرمی به 3امتیاز دارد 
و بازی با تیم دهم جدول از آن فرصت هایی است که 
نباید به سادگی از دست داد. به خصوص که رقیب 
این تیم امروز با استقالل بازی می کند و این هفته 

می تواند هفته بازگشت امید به آبادان باشد.

   سالطین تساوی
از ســاعت15امروز در رفســنجان، تیم مس این 
شهر از ذوب آهن میزبانی می کند و نارنجی پوشان 
خیلی امیدوارند که با پیروزی در این مســابقه به 
صدرنشین ها نزدیک تر شوند. مس در 2هفته ای که 
از نیم فصل دوم سپری شده 2پیروزی باارزش مقابل 
نساجی و گل گهر را در دقایق پایانی با مساوی عوض 
کرده است. در مقابل ذوب آهن هر 3بازی اخیرش را 
باخته و اصال شرایط خوبی ندارد. مس رفسنجان در 
خط دفاعی یکی از بهترین آمارهای تاریخ لیگ برتر 
را داشت و تا قبل از 2بازی اخیرش حدود 700دقیقه 
گل نخورده بود. اما در 2بازی اخیر تقریبا به اندازه 
کل نیم فصل اول گل خورد که البته 2ضربه پنالتی 
هم به باال رفتن گل های خورده این تیم کمک کرد. 
محمد ربیعی امروز از تیمــش هیچ نتیجه ای جز 
پیروزی بر تیم مهدی تارتار نمی پذیرد. اما از خاطر 
نبریم که این دو تیم رکوردداران کسب تساوی در 
فصل جاری هســتند. همزمان با این مســابقه در 
تهران هم تیم پیکان از نفت مسجدسلیمان میزبانی 
می کند. پیکان برای دومین هفته متوالی میزبان 
اســت و در هر 2 بازی هم از قعرنشین های جدول 
میزبانی کرده اســت. این تیم هفته گذشته مس 

کرمان را یک بر صفر برد.

شروع عجیب یک گلر؛ 
باالتر از بیرو!

یک دروازه بان، تازه 5هفته اســت به لیگ برتر ایران اضافه شده اما 
عملکردش عالی بوده و نمرات خیره کننده ای گرفته است. میانگین 
امتیازات او در این 5بازی از همه دروازه بان های لیگ، حتی از بیرانوند 
که بهترین بازیکن این فصل خوانده می شود بیشتر بوده و همه اینها 
در حالی است که این دروازه بان در یک تیم متوسط به نام هوادار بازی 
می کند. محمدرضا خالدآبادی از آن اسم ها نیست که خوب در خاطر 
آدم ها بماند و حتی اگر روزی دروازه بان معروفی شد هوادارانش برای 
ساختن شعار هم به دردسر می افتند! اما این دروازه بان جوان و گمنام 
که ساکت الهامی از هفته سیزدهم او را به گلرهای باتجربه اش ترجیح 
داد، طی 5بازی 3بار به عنوان برترین بازیکن میدان انتخاب شده و 
یک بار هم بهترین دروازه بان هفته بوده اســت. هم اکنون میانگین 
نمرات خالدآبادی در سایت متریکا 7.55است، درحالی که علیرضا 
بیرانوند با میانگین 7.44بهترین دروازه بــان لیگ و حتی بهترین 
بازیکن این فصل خوانده می شــود. تنها دلیل اینکه خالدآبادی در 
جدول برترین های لیگ، باالتر از بیرانوند و آلوز و دیگران قرار نگرفته، 
تعداد بازی های اوست که هنوز به حدنصاب الزم )حضور در یک سوم 
مسابقات( نرسیده است. او اگر به همین منوال ادامه بدهد دو سه هفته 
دیگر صدرنشین جدول ها می شود و خودش را در جمع برترین های 
لیگ جای می دهد. خالدآبادی طی این 5بازی مقابل نساجی، فوالد، 
ذوب آهن، آلومینیوم و نفت مسجدسلیمان بازی کرده و فقط 2بار 
گل خورده است. هوادار امروز با نفت آبادان بازی می کند و بازی های 
2هفته آینده ایــن تیم مقابل تراکتور و پرســپولیس محک بهتر و 
کامل  تری برای ارزیابی این گلر جوان خواهد بود. گلری که در هر بازی 
0.4گل خورده درحالی که میانگین گل خورده تیمش تا قبل از آمدن 
او 1.08در هر بازی بوده است. عالوه بر او، حسین پورحمیدی هم یکی 
از برترین گلرهای این فصل بوده که هفته گذشته با سبقت از ایمان 
صادقی خودش را به رتبه دوم جدول دروازه بان ها رساند. پورحمیدی 
البته به اندازه خالدآبادی گمنام نیســت و خیلی ها او را با عملکرد 
خوبش درون دروازه آلومینیوم می شناسند. او در این فصل 2پنالتی 
مهار کرده و با احتســاب یک پنالتی فصل گذشته، پنالتی گیرترین 
دروازه بان لیگ در 2سال اخیر بوده است. پورحمیدی با 10کلین شیت 
در این فصل رتبه دوم را بعد از بیرانوند دارد. او در 2فصل گذشته هم 

رتبه های دوم و سوم را بین دروازه بان ها داشت.

فول کردی آقای کنعانی!
 به این ترتیب کنعانی و شجاع از ترکیب خارج 
شــدند که احتماال بی ارتباط با نزدیکی آنها 
به سرمربی پیشین تیم ملی نبوده است. با این حال انتقاد از این 
دست موارد، وظیفه کارشناسان و رسانه هاست. حتی اگر حق با 
کنعانی باشــد، بازیکن نباید به خودش اجازه بدهد چنین صریح 
علیه سرمربی موضع بگیرد. این مسئله مخصوصا در مورد کنعانی 
به شــکل دوچندان صدق می کند؛ بازیکنی که از زمان بازی در 
ملوان مورد توجه همین کی روش بود و به تیم ملی دعوت می شد. 
حتی بعد از حضور ناموفق کنعانی در استقالل و رباط پاره کردن 
این مدافع هم کی روش پشت او را خالی نکرد، بنابراین شاید چنین 

رفتاری در شرایط فعلی اصال زیبنده نبوده است.

ادامه از 
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در روز آخر مهلت نقل وانتقــاالت نیم فصل لیگ های اروپایــی بازیکنان زیادی 
جابه جا شدند و معامله انتقال تعداد بیشــتری به هم خورد. سردار آزمون در بایر 
لورکوزن ماندنی شد و مارســی به جای او ویتینیا را از براگا خرید. ایسکو که در 
تست پزشکی اونیون برلین هم قبول شده بود، از سوی این باشگاه آلمانی دیپورت 
شد. هافبک اسپانیایی به تازگی قراردادش را با سویا فسخ کرده و می تواند پس از 
پایان مهلت نقل وانتقاالت به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمی بپیوندد. اینترمیالن با 
پاری سن ژرمن بر سر انتقال میالن اشکرینیار به توافق نرسید و حاال باید در تابستان 
این بازیکن را رایگان از دست بدهد. یک کارشکنی از سوی چلسی هم باعث شد 
انتقال حکیم زیاش به پاریس منتفی شود. چلسی 3بار مدارک را اشتباه فرستاد 
تا معامله را از مسیر خارج کند. روز آخر یک رکورد جدید در لیگ برتر ثبت شد و 
انزو فرناندس، پدیده آرژانتینی جام جهانی 2022 به گران ترین بازیکن تاریخ لیگ 

برتر تبدیل شد.

  پایان قانونی
اگر باشگاه ها تا قبل از ساعت02:30 بامداد چهارشنبه برگه قرارداد بازیکن مدنظر 
خود را امضا کرده و تحویل داده باشند، می توانند از 2ساعت وقت اضافه برای تکمیل 
انتقال استفاده کنند، بنابراین در چنین شرایطی حداکثر تا ساعت 04:30صبح )به 
وقت ایران( برای انجام کارهای اداری قراردادها فرصت وجود خواهد داشت. رونمایی 
و اعالن رسمی از سوی تیم ها می تواند در زمان دلخواه صورت بگیرد. اگر غیر از این 

فهرست، بازیکن دیگری هم جابه جا شده باشد، دلیلش همین است.

  رکورد انزو
تاد بولی، از زمانی که مالکیت باشــگاه چلســی را در دســت گرفتــه، مثل تازه 
به دوران رسیده ها ولخرجی کرده است. این آمریکایی روز آخر توانست با پرداخت 
رقم فسخ قرارداد انزو فرناندس به بنفیکا رکوردی جدید در لیگ سطح اول فوتبال 
انگلیس ثبت کند. حــاال انزو با 121میلیون یورو گران تریــن بازیکن تاریخ لیگ 
برتر اســت و تاد بولی جوگیرترین رئیس باشــگاه پس از آبراموویچ. رکورد قبلی 
در اختیار جک گریلیــش، لوکاکو و پل پوگبا بود. ریور پالته تیم ابتدایی ســتاره 
آرژانتینی25درصد مبلغ انتقال انزو را دریافت خواهد کرد. قرارداد این بازیکن هم 

بلندمدت است و تا ژوئن 2031 اعتبار دارد؛ یعنی 8.5سال.

  رکورد تاد
تاد بولی تاکنون 632میلیون پوند در 2پنجره نقل و انتقاالتی هزینه کرده که این رقم 
با پاداش ها از مرز ۷00میلیون پوند فراتر می رود. خریدهای چلسی از زمان ورود تاد 
بولی؛ انزو فرناندس 106میلیون پوند، وسلی فوفانا ۷1میلیون پوند به عالوه پاداش، 
مودریک ۷0میلیون پوند به عالوه پاداش، کریستوفر انکونکو 63میلیون پوند )در 
پایان فصل(، کوکوریا 58میلیون پوند به عالوه پاداش، رحیم استرلینگ 50میلیون، 
نونی مادوکه 35میلیون به عالوه پاداش، کولیبالی 34میلیون به عالوه پاداش، بنوا 
بادیاشیل 34میلیون به عالوه پاداش، مالو گوستو 26میلیون، کارنی چوکووئمکا 
15میلیون به عالوه پاداش، چزاره کاسادی 15میلیون به عالوه پاداش، اوبامیانگ 
11میلیون، داوید داترو فوفانا 11میلیون، آندری ســانتوس 11میلیون به عالوه 
پاداش، ژائو فلیکس 11میلیون )قرضی(، گابریل اسلونینا 8میلیون به عالوه پاداش، 

دنیس زکریا 3میلیون )قرضی(.

  رکورد انگلیس
با احتساب رقم های منتشرشــده برای انتقال این بازیکنان، باشگاه های لیگ برتر 
انگلیس مجموعا ۷63میلیون یورو در این پنجره نقل و انتقاالتی هزینه کرده اند. این در 
حالی است که باشگاه های اللیگایی در این پنجره نقل و انتقاالتی مجموعا 20میلیون 

یورو هزینه کرده اند و بیشترین رقم پرداختی نیز 8میلیون یورو بوده است.

  رکورد پنجره
احتماال چلسی شلوغ ترین پنجره نقل وانتقاالتی تاریخ فوتبال را پشت سر گذاشته 
است. چلسی در پنجره نقل و انتقاالت ژانویه؛ دیوید داترو فوفانا: 11میلیون پوند، 
بادیاشیل: 34میلیون پوند، آندری سانتوس: 11میلیون پوند، ژائو فلیکس )قرضی(: 
11میلیون پوند، مودریک: 88میلیون پوند، مادوکه: 30میلیون پوند، مالو گوستو: 

30میلیون پوند، انزو فرناندس: 115میلیون پوند.

   رکورد کانسلو
کانسلو واقعا مدافع خوبی است اما رقم هایی که برای جابه جایی او هزینه شده، برای 
یک مدافع زیاد است. او پرخرج ترین مدافع تاریخ است؛ انتقال از بنفیکا به والنسیا: 
15میلیون یورو، انتقال از والنسیا به اینتر: قرضی، از والنسیا به یوونتوس: 40میلیون 
یورو، از یوونتوس به من ســیتی: 65میلیون یورو، ازمن سیتی به بایرن: قرضی، به 

همراه بند خرید ۷0میلیون یورویی. جمع: 190میلیون یورو برای همه انتقال ها.

  شغل جدید بارسا
بارسا از شــر هکتور بیرین خالص شــد و درحالی که او را رایگان از 

آرسنال گرفته بود، با مبلغ 1.1میلیون یورو به اسپورتینگ لیسبون 
فروخت. بارســا همین کار را با اوبامیانگ هم انجام داده بود. او 
را هم رایگان از آرســنال جذب کرد و به چلسی فروخت. بارسا 
انگار به داللی بازیکن روی آورده اســت. مدیران این باشــگاه 

می خواستند فرانک کســیه را که به صورت آزاد از میالن گرفته 
بودند، به باشگاهی بفروشــند یا با بروزوویچ در اینترمیالن معاوضه 

کنند که نشد.

    آمربات محیا، هافبک 26ســاله مراکشی فیورنتینا با 
بارسلونا بر سر انتقال قرضی و بند خرید 25میلیون یورویی 
به توافق رسیده بود اما فیورنتینا با این انتقال مخالفت کرد.

    سدریک ســوارس مدافع راست 31ســاله و پرتغالی 
آرسنال با قراردادی قرضی تا پایان فصل به فوالم پیوست.

    هری سوتار مدافع 24ساله و استرالیایی استوک سیتی 
با عقد قراردادی 5.5ساله به لسترسیتی پیوست.

    مارسل زابیتسر هافبک 28ســاله و اتریشی بایرن 
مونیخ با قــراردادی قرضــی تا پایــان فصل به 

منچستریونایتد منتقل شد تا جای اریکسن 
را که 3ماه مصدوم است، در این تیم بگیرد.
    کیلــور ناواس، دروازه بان 36ســاله 
و کاســتاریکایی پاری ســن ژرمن با 
قــراردادی قرضی تا پایــان فصل به 

ناتینگهام فارست ملحق شد.
    تاتنهام پدرو پــورو را به صورت 
قرضی و تا پایان فصل و با بند خرید 
اجباری به خدمت گرفته اســت. به 
گزارش منابع غیررسمی، تاتنهام برای 
جذب این مدافع راســت 23ساله که 
پیراهن شماره23 اسپرز را به تن خواهد 

کرد، 45میلیون یورو می پــردازد. رئال 
هم این مدافع راســت را می خواست اما 

پشیمان شد.
    مارسی اعالم کرد ویتور مانوئل کاروالیو 

اولیویرا با نام مستعار ویتینیا را از براگا خریده 
و با او قراردادی 4.5ساله امضا کرده است. گفته 

می شود مارســی برای جذب این مهاجم متولد 
2000 رقم بند خرید 30میلیــون یورویی او را به 
باشــگاه پرتغالی پرداخت کرده است. ویتینیا در 
2۷بازی از این فصل برای براگا آمار 13گل و 5پاس 
گل را ثبت کرد. مارسی قرار بود سردار آزمون را بخرد.

    اورتون روز دوشنبه برای جذب اولیویه ژیرو تالش 
کرد ولی این مهاجم فرانسوی برای ماندن در میالن، 

پیشــنهاد اورتون را رد کرد. اورتون حتی انجوما را هم 
نتوانست قرضی از ویارئال بگیرد و این بازیکن به تاتنهام 
رفت. هواداران این باشــگاه از فرهاد مشیری و دیگر 

مالکان اورتون شاکی هستند.
    درحالی که ادن آزار همچنان رئال را ترک نکرده 

و بازی هم به او نمی رســد، برادرش در انتقالی 
قرضی از دورتموند به آیندهوون رفت.

    لوکا پلگرینی مدافع چپ 23ســاله و 
ایتالیایی یوونتوس با قراردادی قرضی 

تا پایان فصل به التزیو رفت.
    فلیپه مدافع 33ساله و برزیلی 

اتلتیکومادرید با عقد قراردادی 
دائمــی تــا ســال 2024 به 

ناتینگهام فارست پیوست.

پنجره بسته شد
سوز رفت

آشفته بازار 
در روز آخر 
نقل و انتقاالت 
زمستانی 

طراحان پروژه سوپرلیگ پس از اتفاقاتی که برای 
یوونتوس و بارسلونا افتاد و از باشگاه اولی 15امتیاز 
کسر شــد و دومی با موانع بی شــماری از سوی 
اللیگا روبه رو شد، به تکاپوی بیشتری افتاده اند و 
امیدهای راه اندازی این پروژه را زنده کرده اند. پس 
از اینکه دادگاه مادرید ماه های گذشــته با پروژه 
سوپرلیگ اروپا مخالفت کرده بود، فرجام خواهی 
روسای 3باشگاه بارسلونا، رئال مادرید و یوونتوس 
به نتیجه رســید و حاال یوفا و فیفا از نظر قانونی 
نمی تواننــد هیچ یک از این باشــگاه ها را جریمه 

کنند. دادگاه شــعبه 1۷شــهر مادرید در حکم 
جدید خود با نظر 3قاضی اعالم کرد: »یوفا و فیفا 
نمی توانند رفتــار ضدرقابتی خود را توجیه کنند 
چرا که آنها از بحــث ارزش های اروپایی به عنوان 
توجیهی برای انحصارطلبی خود استفاده می کنند 
تا مانع از فعالیت رقیبشــان در سوپرلیگ شوند. 
رفتارهای یوفا بــه هیچ وجه توجیهی برای منافع 
فوتبال اروپا به نظر نمی رســد.« عده ای معتقدند 
این یک حکم موقتی و تشریفاتی است و به زودی 
باطل می شود و اسپانسرهای آمریکایی سوپرلیگ 

را ناکام می کنــد. پیش از این خــوان الپورتا در 
مصاحبه ای اعالم کرده بود احتماال این رقابت ها از 

سال 2025 آغاز خواهد شد.
از سویی باشــگاه بارســلونا یک حکم دیگر علیه 
اللیگا گرفت و توانســت قــرارداد گاوی را ثبت 
کند. درحالی که روز گذشته خاویر تباس، رئیس 
اللیگا اعالم کرده بود بارســلونا مشــکل فیرپلی 
مالی درخصوص دســتمزدهای پرداختی دارد و 
نمی تواند قرارداد گاوی را در تیم نخســت خود 
ثبت کند، شکایت کاتاالن ها با رأی موافق دادگاه 

همراه شد تا بارسا قرارداد پسر طالیی سال 2022 
را به عنوان بازیکن تیم نخست و با شماره 6 ثبت 
کند. اللیگا و تباس تمام تالش خود را خواهند کرد 
تا این حکم دادگاه را لغو کنند. آنها درخواســت 
تجدید نظر داده اند و اگر با این درخواست موافقت 
شود، قرارداد ثبت شــده گاوی لغو می شود و بند 
فسخ قرارداد او بار دیگر به 60میلیون یورو کاهش 
خواهد یافت. تباس ســال 2005 نیز برای ثبت 
نشــدن قرارداد لیونل مســی تمام تالش خود را 

انجام داده بود.

بازگشت امید 
به سوپرلیگ

دیگر جابه جایی ها

سائول،
 کاراسکو، ایسکو و 

حسام عوار در ساعات اخیر به 

منچستریونایتد پیشنهاد شدند 

ولی این باشگاه دنبال آنها نرفت 

و فقط زابیتسر را در اختیار 
گرفت.

جورجینیو 

در انتقالی دائمی از چلسی 

به آرسنال پیوست. او تا پایان فصل 

با چلسی قرارداد داشت و آرسنال توانست 

این ایتالیایــی را 12.5میلیون پوند به مدت 

1.5فصل بخرد.با  آمدن جورجینیو آرسنال 

یک هافبک دفاعی اش را موقتا مرخص کرد و 

آلبرت سامبی لوکونگا 23ساله و بلژیکی 

قرضی تا پایان فصل به کریستال 

پاالس واگذار شــد.

هریس 
ســفروویچ مهاجــم 

30ساله و سوئیسی بنفیکا که 

به صورت قرضی در گاالتاسرای 

توپ می زد، با قــراردادی قرضی 

تا پایان فصل به سلتاویگو 

منتقل شد.

رئال مادرید امشب آخرین مسابقه نیم فصل اول را در حالی مقابل تیم بدون مربی 
والنسیا برگزار می کند که از بارسلونا عقب افتاده است. جنارو گتوزو در فاصله 3شب 
مانده به این مسابقه حساس از هدایت والنسیا برکنار شد. 2تیم همین چند هفته 
پیش در نیمه نهایی سوپرجام اسپانیا در عربستان با هم یک  -یک مساوی کرده بودند 
که رئال به لطف درخشش کورتوا به فینال صعود کرد. کارلتو در این فصل با رئال 
همان کاری را کرده که فصل پیش انجام داده بود. امتیازات و عملکرد او در 2نیم فصل 
اول 2سال اخیر دقیقا مشابه اســت؛ 22-2021 )43 امتیاز، 39گل زده، 15گل 
خورده، 225شوت زده و63شوت دریافتی( و 23-2022)42 امتیاز، 38گل زده، 
16گل خورده، 218شوت زده و 65 شوت دریافتی(. پارسال بارسلونا در این مقطع 

28امتیاز گرفته بود و در رتبه ۷ جدول بود.
کارلو آنچلوتی که در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا به لیورپول، فینالیست فصل 
پیش خورده، جدا از ال کالسیکوی سوپرجام، 2ال کالسیکوی دیگر در نیمه نهایی 
جام حذفی در پیش دارد و در یک مقطع 5هفته ای 3بار باید با بارسلونا و ژاوی روبه رو 
شود. او دیگر نمی تواند در چنین مسابقه هایی مقابل والنسیای بدون سرمربی امتیاز 

از دست بدهد.
    تونل وحشت رئال از 2اسفند تا 28اسفند؛ 2 اسفند: لیورپول، ۷ اسفند: اتلتیکو، 
10اسفند )قطعی نیست(: بارسلونا، 14اسفند: بتیس، 21اسفند: اسپانیول، 24اسفند: 

لیورپول، 28اسفند: بارسلونا.
    کریم بنزما در این فصل 13گل زده است که با توجه به غیبتش در 9بازی فصل، 
آمار بدی نیست اما با عملکرد درخشانش در فصل گذشته با 44گل و 15پاس گل 
فاصله زیادی دارد. او فصل گذشته تا این مقطع 24گل زده بود و می توان گفت که 
تأثیرش در رئال نصف شده است. کریم فصل گذشته میانگین 1.36گل یا پاس گل 
در هر بازی داشــت اما حاال میانگینش 0.۷گل یا پاس گل در هر بازی است. بنزما 
بعد از جام جهانی بهتر شــده و در 8بازی ۷گل زده. کریم فصل گذشته میانگین 
0.35پاس گل در هر بازی را داشت و این عدد در فصل جاری به 0.05پاس گل در 

هر بازی رسیده است.
    فرالن مندی به علت مصدومیت، 2ماه از میادیــن دور خواهد بود و بازی های 
حساس رئال مقابل لیورپول و بارسلونا را از دست می دهد. رئال با او در ال کالسیکوها 
تا پیش از فینال سوپرجام هرگز نباخته بود. ابراهیما کوناته، مدافع فرانسوی لیورپول 

هم مصدوم شده و بازی با رئال در لیگ قهرمانان را از دست داده است.
    رئال هر 3بازی آخر در اللیگا را پس از آنکه 4بر یک و با 3پنالتی به والنسیا باخت، از 
این تیم برده است. این طوالنی ترین روند پیروزی رئال مقابل این تیم در لیگ است؛ 

پس از 5برد متوالی بین سال های 2009 تا 2011.
    رئال مادرید در 14بازی خانگی آخر خود در اللیگا از والنســیا شکست نخورده 
اســت؛ 9برد و 5مســاوی. نباختن در بازی امشــب می تواند این تیم را با رکورد 
طوالنی ترین نباختن بین سال های 1969 تا 1983که 13برد و 2تساوی مقابل این 

تیم به دست آورده بود، برابر کند.
    پنجشنبه ها برای رئال  مادرید خوش یمن است و این تیم هیچ یک از 15بازی خود 
را در اللیگای پنجشنبه ها نباخته؛ 13برد و 2تساوی. رئال هر 6بازی آخر خود در 
این روز به خصوص را برده است. والنسیا 3بازی از 8بازی خود را در پنجشنبه شب ها 
باخته است که یکی از آنها شکست 3بر صفر در ژوئن 2020 مقابل همین رئال بود.

    خاویر آلبروال روخاس داور اهل کاستیا و مانچگو قضاوت بازی امشب را به عهده 
خواهد داشت.

پنجشنبه های مادریدرئال در این روز هرگز نمی بازد
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1 – بیرون آوردن - ورزش گوی 

و بطری های چوبی
2 – ترک نکردن جایی - اندازه 

سطح - برس چارپایان
3 - نامواره - لقب امام حسن)ع( 

- فطری
4 – پیش درآمد آشغال - آیاتی 
از قرآن که معنی شــان واضح 
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5 - قدیمی - بیدار - نیکو
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غائب
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روشن روان
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ققنوس
 محمدرضا گرایی هفته اول اسفندماه در تورنمنت

 مصر روی تشک می رود. این نخستین میدان
او بعد از کسب نقره جهان در سال2022 است

ازگشت ـب

   بازگشت دلخانی به میادین
محمدرضا گرایی در 72کیلوگرم، محمدهادی ســاروی در 97و امین میرزازاده 
در 130کیلوگرم فرنگی کاران اعزامی به این رقابت ها هستند. همچنین رنگرز در 
نفرات اعزامی نام میثم دلخانی در 63کیلوگرم را هم قرار داده اســت. دلخانی در 
مسابقات جهانی 2021به مدال طالی جهان رسید و سپس در تورنمنت قزاقستان 
با مصدومیت جدی از ناحیه آرنج روبه رو شد و مسابقات جهانی 2022را از دست 
داد. او با نظر پزشکان در مسابقات کشوری هم غایب بود و حاال همانند مدال آوران 
جهانی 2022کارش را از مصر آغاز خواهد کرد. محمدرضا گرایی ســتاره کشتی 
فرنگی ایران که طالی المپیک و جهان را در وزن 67کیلوگرم کســب کرده و در 
مسابقات جهانی 2022هم در همین وزن به مدال نقره رسید در تورنمنت مصر 
قرار است در وزن 72کیلوگرم روی تشــک برود. گرایی پیش تر هم در این وزن 
کشتی گرفته است ولی به دلیل اینکه این وزن المپیکی نیست پیش از المپیک 
توکیو به 67کیلوگرم برگشت و ابتدا موفق شد کسب سهمیه المپیک کند و پس از 
آن در توکیو مدال طالی المپیک را کسب کرد. او که برای حضور در 67کیلوگرم، 
کیلوهای زیادی را کم می کند در جهانی نروژ و صربستان هم در 67کیلوگرم روی 
تشــک رفت و صاحب مدال طال و نقره جهان شــد. حاال کادر فنی قصد دارد در 
تورنمنت مصر او را در 72کیلوگرم روی تشک بفرستد تا گرایی کیلوهای زیادی 

کم نکند. وزن 72کیلوگرم جزو اوزان غیرالمپیکی است.

   گرایی: تصمیم بر این بود که وزن کم نکنم
محمدرضا گرایی درباره حضور در مســابقات مصر و اینکه بعد از مسابقات جهانی 
صربستان برای نخستین بار قرار است روی تشک برود به همشهری گفت: »با نظر 
کادر فنی قرار است اوایل اسفندماه در مصر کشتی بگیرم. کادر فنی درنظر داشته در 
این تورنمنت وزن کم نکنم و در یک وزن باالتر کشتی بگیرم. در این مدت تمریناتم 
را در شیراز پیگیری می کردم. هرچند که تمرینات منظمی نداشتم ولی از شرایط 
آرمانی هم دور نشدم و سعی می کردم حداقل روزی یک جلسه تمرین را داشته باشم. 
امیدوارم در مدت زمان باقیمانده تا مسابقات مصر شرایطم بهتر شود.« گرایی درباره 
بازگشتش به وزن 67کیلوگرم گفت: »کادر فنی تصمیم گرفته در 72کیلوگرم 
کشتی بگیرم و بعد از مسابقات مصر دوباره باید تصمیم گیری شود که در چه 
وزنی کشتی خواهم گرفت. الزم بود بعد از مسابقات جهانی کارم را از یک 
جایی شروع کنم که کادر فنی مسابقات مصر را برایم درنظر گرفت. با 
توجه به اینکه این مسابقات دومین رقابت رنکینگ دار اتحادیه جهانی 
کشتی است به نظرم کشــتی گیران خوبی در این رقابت ها حاضر 
شوند.« هم اکنون حســن رنگرز با یک تیم 18نفره در تورنمنت 
زاگرب کرواسی حاضر شده است. به نظر سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی از دل این تورنمنت می خواهد ترکیب تیم خود را برای 

مسابقات قهرمانی آسیا در فروردین ماه هم انتخاب کند.

در واکنش به دعوای پوالدگر با دبیر و ساعی، سجادی می گوید کمک مجلس به 

فدراسیون ها بخشی از بودجه ساالنه شان است
وزیر طرف معاون را گرفت

وزیر ورزش هم حرف های معاون قهرمانی اش را می زند. حمید ســجادی، در دعوای محمد 
پوالدگر با علیرضا دبیر و هادی ساعی، طرف معاونش را گرفته است. روسای فدراسیون های 
کشتی و تکواندو سر بودجه با وزارت ورزش مشکل دارند. آنها می گویند کمکی که مجلس 
از محل تبصره14 به این 2 فدراسیون و 26فدراسیون دیگر کرده، جدا از بودجه ای است که 
وزارت ورزش از محل بودجه ورزش قهرمانی برای فدراسیون ها درنظر گرفته. اما پوالدگر مدعی 
است که مجلس در حمایت از وزارت ورزش و از تبصره14 این کمک ها را به فدراسیون ها کرده 
است و بودجه ای که فدراسیون ها از تبصره14 می گیرند، بخشی از بودجه ای است که وزارت  

ورزش قرار است به آنها بدهد.
سجادی، وزیر ورزش روز گذشته در این مورد توضیحات بیشتری به همشهری داد و از معاونش 
حمایت کرد: »هم آقای پوالدگر درست فرموده اند و هم آقای دکتر حسین فیروزی معاونت 
توسعه. خیلی از دستگاه ها یک بودجه اصلی دارند و چندین تبصره. تبصره14 جزو مواردی 
بود که ما از مجلس خواســته بودیم تا از محل آن به ورزش کمک شود. مجلس به خصوص 
کمیســیون فرهنگی و تلفیق، روزهای پایانی پارســال که در حال تصویب بودجه بودند، 
310میلیارد تومان از تبصره14 برای ورزش درنظر گرفتند که 285میلیارد را به فدراسیون ها 
اختصاص دادیم. االن دوستان عامیانه و ساده می گویند مجلس این بودجه را به ما داده است. 
این موضوع سرفصلی برای یک سوءتعبیر است. البته ظاهر قضیه این است، وگرنه همکاران 
خوب من در فدراسیون ها خودشان می دانند قضیه چیست ولی نمی دانم چرا مدام این موضوع 
را تکرار می کنند. در کل وزارت ورزش به عنوان سیاستگذار منابعی دارد و موظف است به صورت 
عادالنه این منابع را بین فدراســیون ها تقســیم کند. به طور مثال فدراسیون ژیمناستیک 
5.5میلیارد تومان بوجه اش است که باید 4میلیارد از تبصره14 تامین می شد که نشد. ما 

پیگیر هستیم که این مبلغ را بگیرند و در حقشان اجحاف نشود.«
سجادی در حالی بودجه حمایتی مجلس را بخشی از بودجه وزارت ورزش می داند که 
احمد راستینه، رئیس کمیته ورزش و جوانان فراکسیون فرهنگی، تیرماه امسال و در 
روزهایی که رئیس فدراسیون کشتی با پوالدگر سر بودجه درگیر بود، به طور مشخص 
در مورد این فدراسیون به تسنیم گفته بود: »ما خدمت پوالدگر در جلسه کمیسیون 
تأکید کردیم که بودجه حمایتی مجلس ربطی به بودجه وزارت ورزش ندارد و رئیس 

فدراسیون درست می گوید.«
بودجه ای که وزارت ورزش برای تکواندو درنظر گرفته 22میلیارد تومان و بودجه کشتی 

70میلیارد تومان اســت. جالب اســت که مجلس در بودجه حمایتی 20میلیارد تومان 
به تکواندو و 70میلیارد تومان به کشتی کمک کرده اســت. با توجه به ادعایی که پوالدگر 
و ســجادی دارند، تکواندو فقط 2میلیارد از بودجه وزارت ورزش سهم می برد. سهم کشتی 
هم که صفر است. دبیر و ساعی در اعتراض به این اقدام وزارت ورزش، تفاهمنامه مالی بین 
این وزارتخانه و فدراسیون زیرنظرشان را امضا نکرده اند. ساعی چندی پیش در اعتراض به 
قانون شکنی های وزارت ورزش، جمله قابل توجهی را از پوالدگر نقل کرده بود: »با من صحبت 
کردند و گفتند 20میلیارد تومان مجلس را خودتان باید پیگیری کنید.« اگر گفته پوالدگر و 
سجادی صحت داشته باشد و حمایت های تبصره14بخشی از بودجه وزارت است، چرا خود 

وزارت ورزش پیگیر نیست و این مسئولیت را به فدراسیون ها محول کرده است؟

VAR کمک برای خرید   
فدراســیون فوتبال برای خرید VAR به وزارت ورزش نامه زده و برای تامین هزینه 
کمک خواسته است. ســجادی در این مورد هم توضیح داد: »در بودجه محلی برای 
خرید VAR نداریم. نامه را دیده ام و اگر منابعی داشته باشیم برای کمک ابایی نداریم. 
اگر برای ورزشگاه آزادی خریداری شود، می توانیم از شرکت تجهیز و توسعه هم کمک 
بگیریم. به هرحال خرید VAR یک کار ملی است و ما دوستانی را که می خواهند برای 

خرید اقدام کنند تنها نمی  گذاریم.«

دومین مسابقه رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی کشتی قرار 
است از 4تا 7اسفندماه 
به میزبانی کشور مصر در 
شهر اسکندریه برگزار 
شود. پیش از این قرار بود 
این مسابقات در شهر 
قاهره برگزار شود که 
روز گذشته اتحادیه 
جهانی خبر از تغییر 
شهر میزبان داد. 
حسن رنگرز سرمربی 
تیم ملی قصد دارد 
مدال آوران کشتی 
فرنگی در مسابقات 
جهانی 2022را در 
مصر محک بزند و به 
نوعی آنها از دومین 
تورنمنت رنکینگ دار 
اتحادیه وارد چرخه 
انتخابی تیم ملی 
خواهند شد.



ملکه تاریکی

فرح در پاریس 
ساندویچ می فروخت 

           فرح به دلیل اینکه پیشینه دو همسر 
قبلی شاه را نداشت تا مدت ها پس از 
راهیابی به دربار، در حاشیه بود. پس 
از بچه آوردن، قدری موقعیتش تثبیت شد. چندی 
پیش هم سِر پیری و معرکه گیری آمده و می گوید: 
من نایب السلطنه ام و نوه پسری ام هم شاه آینده ایران 
است! گوینده این ســخن، تنها می تواند یک نادان 
به تمام معنا باشد. واقعاً از بس سیگار کشیده، مغزش 
خراب است! کاًل کسانی که زیاد سیگار می کشند و 
مشروب می خورند، غیرعادی می شوند. این خانم هم 
گویا در مصرف این چیزها زیــاده روی کرده، چون 
حرف هایش حقیقتاً احمقانه اســت. شــاه هم در 
جلسات عمومی و خصوصی، گاه به خاطر اظهاراتش 
به او تندی یا بی احترامی می کرد. شــما خاطرات 
علم- که در 7 جلد منتشر شده است- را بخوانید و 
ببینید که شاه، چطور با این خانم صحبت می کرده 
است. بارها بر سر او داد زده و تحقیرش کرده است. او 
در این یادداشت ها از قول شاه می نویسد: »من اگر 
بروم، این زن چهار روز هــم نمی تواند ایران را اداره 
کند.« عالوه بر خاطرات علم، یکی از بهترین کتاب ها 
در شــناخت کارنامه فرح، خاطرات مینو صمیمی 

است؛ کارمند دفتر مخصوص فرح.

پیشینه خانوادگی ملکه
قطبی ها ساکن کوچه ستاره در عشرت آباد بودند. 
پدر فرح، ســهراب دیبا، ســروان بود و در همان 
دوران کودکــی او، در اثر ابتال به ســرطان فوت 
کرد. آنگونه که گفته اند، مــرد زن باره ای هم بوده. 
چند روز پیش در خاطرات یکی از شــخصیت ها 
می خواندم که پدر فرح به او گفته بود: امشب یک 
خانم ســالخورده دعوتم کرده و شام مرا می دهد! 
در واقع یک چنین اخالق هــای گدایی مآبانه ای 
داشت. مادرش پس از فوت همسر خود، در خانه 
خانم شــرقی خیاطی می کرد البتــه بعدها قصد 
داشت همسر نعمت نصیری بشــود که او زیر بار 
نرفت! در خاطرات احمدعلی بهرامی، سفیر ایران 
در مراکش، درخصوص رفتارهای گدامآبانه فریده 
دیبا، نکات بسیار جالبی آمده است. اینها خانواده ای 
بودند که از سربند راهیابی به دربار، به مال و مکنتی 
رسیدند. از دیگر اعضای خانواده دیبا، وکیل الملک 
دیبا و عالءالملک دیبا هستند البته به اعالءالملک، 
»االغ الملک« هم می گفتند. او همان فردی است 
که میرزاآقاخان کرمانی، خبیرالملک و سیدحسن 
روحی را به ایران برگرداند که اعدام شوند چراکه 
گفته می شد این سه تن در قتل ناصرالدین شاه، 

محرک میرزارضا کرمانی بوده اند.
این افراد ازلی مذهب بودند. فــرح دیبا مثل خود 
شاه و خواهر و برادرهایش، سواد چندانی نداشت و 
تنها 2 سال در فرانسه درس خوانده بود البته خوب 
به فرانسوی حرف می زد. مادام هولو، همسر سفیر 
فرانسه در ایران، او را نزد جهانگیر تفضلی می برد 
و می گوید: این دختر فرانســه اش عالی است، اما، 
چون پول ندارد، برای ادامه تحصیل در فرانســه، 
شما بورسیه اش کنید. تفضلی می گوید: این مسئله 
در حوزه اختیاراتم نیســت، بهتر است به اردشیر 
زاهدی مراجعه کند، چون قرار است او برای جلب 

دانشجویان، به آنها پولی بدهد.

 مقابل چشمان مبهوت مردم بلوچ
جالب اســت بدانید که فرح در دوره دانشجویی 
خود در پاریس، مدتی ساندویچ می فروخت! یکی 
از دوســتانم به نام دکتر حاجعلی لو می گفت که 
وقتی همراه با همسرش برای شرکت در فستیوال 
کارگران به کنفدراسیون کمونیست ها در پاریس 
رفته بود، دیده که فرح در آنجا ساندویچ می فروخته 
است! با توجه به ســابقه خانوادگی فرح، می توان 
گفت که او عقده فقر و بدبختی داشــت. یکسری 
دخترهای گدا مثل لیلی امیرارجمند هم همیشه 
دور و بر او بودند. این تیم حتی وقتی به مال و مکنت 
هم رسیدند، مثل آدم های تازه به دوران رسیده و 
عقده ای رفتار می کردند. مثاًل لباس های شیک یا 
چکمه می پوشیدند و به میان بلوچ ها می رفتند و به 
آنها فخر می فروختند! حتی مجله زن روز در همان 
زمان، در انتقاد به رفتار آنها نوشته بود: خانم شما با 
دامن باالی زانو، مقابل چشمان مبهوت مردم بلوچ، 
با آن شرایط سخت زندگی نشســتی و ویسکی 

می خوری؟

خیال خام
فرح برخــالف دو همســر قبلی شــاه، فاقد تبار 
شناخته شــده و برخورداری های ناشی از آن بود، 
حتی در مقام مدیریت جریانات فرهنگی در کشور 
هم، دسته گل های عجیب و غریبی به آب می داد! 
نمونه اش همان جشــن هنر پرحاشیه شیراز بود. 
خانم مریم خوارزمــی در برخی از شــماره های 
مهــر و آبان ماه ۱۳۵۶ روزنامه کیهــان، به برخی 
از بی بندوباری هایی که به عنــوان نمایش هنری 
در خیابان های شــیراز به نمایش گذاشــته شد، 
پرداخته اســت. به عنوان مثــال، در گزارش این 
خانم آمده که زنان و مردانــی به عنوان هنرمند، 
لخِت مادرزاد جلوی شــهبانو نمایش اجرا کرده 
و می رقصیدند! یا مادر شــهبانو آنچنان آدامس 
می جوید که صدای چیک چیکش می آمد! در این 
روزها به دلیل پژوهشی که در مورد »شاه در دوران 
تبعید« انجام می دهم، بسیاری از آثاری که درباره 
سبک حکومت شاه، در خارج از کشور منتشر شده 
را بازخوانی می کنم. یکی از این کتاب ها، خاطرات 
دکتر نیلی آرام است که بسیار جالب می نماید. او در 
این کتاب، مفصاًل به شرح فساد و دزدی های دربار، 
ازجمله فرح پرداخته و به نکات مهمی اشاره کرده 
است. حال می خواهند از چنین آدمی، چهره ملکه 
نیکوکار بسازند! آقا دوران پادشاهی تمام شد! مگر 
وقتی دوران پادشــاهی در فرانسه به پایان رسید، 

دوباره این نظام به آن کشور برگشت؟ 

بیشتر بدانیم
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مسابقه برهنگی با نام دختر شایسته 
در دوره پهلوی، بیش از همه بر نقش زیبایی و افسونگری زن ایرانی تأکید و تالش 
می شد تا زن ایرانی با طرح هایی مثل »دختر شایســته« مدلی از زن اروپایی و 

غربی باشد
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مأموریت:  غربی شدن زن ایرانی
مجله زن روز با برگزاری جشن دختر شایسته اهداف 

رژیم پهلوی را برای سکوالریزه کردن  جامعه سنتی ایران پیش می برد

اسرار خيانت

تاج میلیون دالری جواهرسازان فرانسوی
ساخت تاج نایب الســلطنه را به جواهرسازان فرانسوی 
سفارش دادند. به نوشته یکی از روزنامه ها »... تاجی که 
علیاحضرت فرح در روز جشن تاجگذاری بر سر خواهند 

گذاشت تقریبا 2 کیلو وزن دارد و جواهرات آن در میان طال 
و طالی سفید کار گذاشته شده است، قیمت این تاج را به هیچ 

وجه نمی توان تخمین زد و یا حساب کرد. این تاج میلیون ها دالر ارزش دارد.« 
  جشن تاجگذاری / مرکز بررسی اسناد تاریخی / 1385

قصر مجلل و آپارتمان درندشت در لندن
قصر بســیار مجللی در اطراف لندن وجود داشت که از 
بناهای تاریخی دوره ویکتوریا به شــمار می آمد و یکی 
از قصرهای عمده لندن بود. ایــن قصر در یک محوطه 
چندده هکتاری قرار داشت. فرح فورا آن را پسندید و این 

کاخ به نام رضا خریداری شد. همچنین فرح آپارتمانی در 
حدود یک زمین فوتبال در غرب لندن که محالت اعیان نشین 

در آن محدوده قرار داشت، برای خود خرید و از این خرید بسیار خوشحال شد، 
زیرا آپارتمان درست شبیه آپارتمان اشرف در نیویورک بود.

  خاطرات فریده دیبا؛ دخترم فرح/مترجم: الهه رئیس فیروز / ص179/ تهران: 
به آفرین  / 138۰

انتقام جویی تا آخرين نفس
اردشیر زاهدی که خود یکی از رجال رژیم پهلوی بود از فساد 
فرح پهلوی در کتاب خاطراتش می نویسد: »یکی از دوستان 
صمیمی شهبانو هم در ایران جا مانده بود و علیاحضرت بیم 

آن داشتند که او به دســت انقالبیون بیفتد و اعدام شود. این 
فرد آقای فریدون جوادی بود که اعلیحضــرت از او متنفر بودند و 

همیشه بین ایشان و شهبانو بر سر این شخص دعوا بود. شاه او را بچه خوشگل می  نامید 
و همیشه به شهبانو می گفت که خوب است این بچه  خوشگل ها را از دور خود دور کنید، 
اما شهبانو اهمیتی نمی داد و از فریدون جوادی حمایت می کرد. واقعیت این است که 
از سال ۱۳۵۳یا ۵4  به بعد که اعلیحضرت پای دختر سرلشــکر آزاد را به کاخ باز کرد، 
شهبانو برای مقابله به مثل و انتقام جویی از شاه با افرادی مانند فریدون جوادی رفت وآمد 
می کرد. فریدون جوادی موفق به فرار از ایران شد و به آمریکا آمد و در نیویورک موقعی 
که شاه در بیمارستان بستری بود خودش را به شهبانو رساند و باعث عذاب و ناراحتی شاه 

در آن روزهای آخر عمر شد.«
  کتاب خاطرات اردشیر زاهدی

جزئیاتی درباره رئیس بنیاد فرح 
برخی فریب عناوین کارهای فرح را می خورند، مثال بنیاد خیریه 
فرح. اما جالب اســت بدانید که ریاست این به اصطالح خیریه 
را »هوشنگ نهاوندی« برعهده داشــت. او که عضو رسمی لژ 
آفتاب بود و جلسات مفصلی با »ریچارد هلمز«، رئیس وقت سیا، 

داشت در خود رژیم پهلوی متهم به فساد مالی شد و به زندان افتاد. 
هوشنگ نهاوندی، بعد از انقالب علناً به گروه های همجنسگرا پیوست 

و عکس های او در لباس و آرایش زنانه در مطبوعات فرانسوی منتشر شد. جالب تر آنکه این 
بنیاد، بودجه رسمی دولتی هم داشت و در واقع محملی برای عوام فریبی و جذب بودجه بود.

  مطبوعات عصر پهلوی / مجله سیاه و سپید / ص2۶3 / تهران: مرکز بررسی اسناد 

فضاحت؛ یار دیرینه ملکه 
»لیلی امیرارجمند« یار دیرینه فرح از نوجوانی بود. فسادش به 
قدری بود که بارها صدای فرح و مادرش را هم درآورده که »وقاحت 
هم حدی دارد«. در همان دوران تحصیل در فرانسه تغییر دین 

داده و کاتولیک شــده بود. او می گفت: »اگــر آدم ها در حضور هم 
معاشقه، مغازله و زناشویی کنند لذتش دوچندان می شود و خودش 

همیشه مجالس چندنفره راه می انداخت و گاهی که مرد کم می آوردند از همین خدمه دربار 
صدا می کردند و می بردند به داخل محفل خودشان« واقعا انسان شرمش می آید از بیانش.

  خاطرات تاج الملوک / ص 459

پرتاب شمعدانی به سمت فوزیه 
فوزیه، نخستین همســر محمدرضا پهلوی، انتخاب خود او نبود. برخی معتقدند 
که انگلیسی ها در وصلت میان دختر پادشــاه مصر با پسر رضاشاه نقش داشتند 
اما اطرافیان محمدرضا مدعی اند که رضاشاه عکس فوزیه را در روزنامه دید و او را 
به عنوان عروسش برگزید. منابع تاریخی و خاطرات به جا مانده از آن دوران، فوزیه را 
دختری گوشه گیر و مغموم توصیف کرده است. حسین فردوست، در خاطراتش، به 
این موضوع اشاره می کند که فوزیه، عموماً با سفیر مصر و همسرش مراوده داشت و 
اهل ارتباط با درباریان نبود. این مسئله، به مذاق مادر محمدرضا، یعنی تاج الملوک 

آیرملو، خوش نمی آمد. انگلیسی ها هم خواستار جدا شدن فوزیه از محمدرضا بودند؛ این را فردوست در خاطراتش 
آورده و تأکید کرده است که ارنست پرون، ندیم سوئیسی انگلیسی االصل شاه، از ارتباط غیراخالقی تقی امامی، 
آجودان فوزیه با وی، پرده برداشت و همسو با اشرف در زمینه طرد شاهزاده مصری از دربار پهلوی عمل کرد. این 
رسوایی که با بیرون کردن تقی امامی از کاخ همراه شد، انزوای بیشتر فوزیه را رقم زد و او در تنهایی وحشتناکی که 
به آن دچار شده بود، شاهد مراودات مخفیانه همسرش با زنان رنگارنگ، ازجمله پری دیوساالر، بود که ارتباط شاه 
با آنها از طریق دار و دسته خواهرش، اشرف، برقرار می شد. افزون بر این، جدال فوزیه با اشرف گاه به درگیری های 
فیزیکی هم می کشید. قاسم غنی در خاطرات خود نقل کرده است که یک بار اشرف شمعدانی نقره ای را به سمت 
فوزیه پرت کرد و چیزی نمانده بود  که صورت وی به شدت آسیب ببیند. به این ترتیب، کاسه صبر فوزیه لبریز شد، 

به مصر رفت و تقاضای طالق کرد و شاه هم، بدون معطلی او را طالق داد.

پوست خربزه زیر پای ثریا
شاه بین سال های 1327تا 1329، همسر رسمی نداشت؛ هر چند این موضوع در زندگی خصوصی او تغییری 
به وجود نمی آورد؛ با این حال، این بار، با وساطت شمس، طرح ازدواج دوباره شاه ریخته شد؛ ثریا اسفندیاری 
بختیاری، نوه اسفندیارخان سردار اسعد که مادری آلمانی داشت، انتخاب شمس برای برادرش بود. شاه و 
ثریا در دی ماه سال 1329ازدواج کردند. همسر جدید شاه به مراتب شرایط را برای فعالیت خواهرهای او بدتر 
کرد. ثریا اسفندیاری برخالف فوزیه، صاحب فامیل عریض و طویلی بود و خیلی زود توانست آنها را جایگزین 
اطرافیان پیشین محمدرضا کند؛ موضوعی که پذیرش آن برای اشرف و حتی شمس، غیرممکن بود. با این 
حال، شمس ارتباطش را با ثریا حفظ کرد و از آن برای به دست آوردن موقعیت های اقتصادی و نیز اعمال نفوذ 

بیشتر، بهره  برد. این وضعیت هرچند برای اشرف قابل تحمل نبود اما او توانست با حیله گری های خاص خود، مانع از محدودشدن حوزه 
نفوذش شود. فردوست در خاطراتش به یاد می آورد که اشرف، با وجود دشمنی با ثریا، می کوشید همواره خود را نسبت به او، خیرخواه نشان 
بدهد و گاه و بی گاه برای احوالپرسی به سراغش برود. با این حال، این رویکرد کامالً موقتی و بر مبنای سیاستی منفعت طلبانه بود. بی تردید 
اشرف در انتظار به دست آوردن موقعیتی برای گذاشتن پوست خربزه، زیر پای همسر برادرش به سر می برد؛ موقعیتی که با قطعی شدن 
عدم توانایی ثریا برای بچه دار شدن، به دست اشرف افتاد. چندی بعد شاه گرفتن زن دیگری را تنها جهت بچه دار شدن مطرح کرد ولی ثریا 
آن را مشمئزکننده خواند و تصمیم خود را درخصوص جدایی اعالم کرد. از این رو در بهمن 133۶ثریا به سوئیس رفت و در 23اسفند همان 
سال خبر طالق آن دو منتشر شد. در طالق  نامه ای که در آلمان توسط گارد سلطنتی ایران به ثریا تسلیم شد، شرایط زیادی قید شده بود، از 
جمله: پرداخت 2برابر مهریه )حدود یک میلیون تومان(، حقوق ماهانه 3۰ هزارتومان و عنوان شاهزاده سلطنتی و حق استفاده از گذرنامه 

سیاسی. همچنین محمدرضا پهلوی ارثیه  ای 4۰میلیون دالری به اضافه ماهانه 3۰۰هزار فرانک برای ثریا باقی گذاشت.

مکث

مدرسه ژاندارک 
فرح پهلــوی در کتاب خاطراتــش می گوید: طی مدت 
تحصیل در مدرســه ژاندارک، عقاید مذهبی ام به طور 

کامل متزلزل شــد. می دیدم که راهبه ها و مادر مقدس 
مشروبات الکلی می نوشــند و به یکدیگر حرف های رکیک 

می زنند و گاها از روی شوخی و با نوعی لذت یکدیگر را زن خراب یا فاحشه خطاب 
می کنند! فساد موجود در مدرســه موجب گردید تا به زودی در خوابگاه ما نیز 

روابط همجنس بازی میان دختران بالغ برقرار شود... .
  کتاب اسرار زندگی شاه و فرح )خاطرات فرح دیبا( / ص 57

خودخواهی 50هزاردالری
»پرویز راجی« در خاطرات خود بــه نمونه کوچکی از 
ولخرجی های فرح پهلوی اشــاره کرده است: »اخیراً 
توسط دربار مبلغ ۵0هزار دالر به »لسلی بالنک« که 
قرار است کتابی درباره شهبانو بنویسد پرداخت شده 

است و اســداهلل علم، وزیر دربار، اینطور تشخیص داده 
که انتشــار این کتاب می تواند هدیه جالبــی برای تقدیم به 

شهبانو باشد.«
  پرویز راجی / خدمتگزار تخت طاووس
ترجمه: ح.ا. مهران / چ 9/  تهران: اطالعات / 13۶5/ ص 81

خسرو معتضد
تاریخ نگار  مردم در خیابان 

چه می گفتند؟
بعضی از شعارهای مردم 

فساد اخالقی عناصر دربار 
را هدف می گرفت. مردم 

با توجه به موقعیت زمانی 
در اعتراض به رقصیدن 

کارتر و فرح در شب ژانویه 
1978 )11دی 135۶( ده ها 

شعار طنزآمیز سرودند. 
به عنوان نمونه، در خیابان 

این جمله ها را آهنگین 
می خواندند:  »زاری نکن 

شهبانو... ممد دماغ بمیره... 
کارتر تو رو می گیره...«

»شاپور بختیار در کاخ  و 
بسته... کارتر می زنه، شاه 

می خونه، فرح می رقصه...«
فرهنگ شعارهای انقالب 

اسالمی / مرکز اسناد 
انقالب اسالمی / ص 4۰1

2۰کیلومتر قالی ایرانی
روزنامه آ.ب.ث چاپ 

استانبول ترکیه نوشت: 
»تاجگذاری ملکه فرح دیبا 

در تهران به افسانه های 
هزار و یک شب شباهت 

خواهد داشت. در این 
مراسم فاصله بین کاخ 

سلطنتی و کاخ گلستان 
که حدود 2۰کیلومتر است 
با قالی های ایرانی مفروش 

خواهد شد.«
نهضت امام خمینی)ره( 

/ حمید روحانی / ج 2/ 
انتشارات بنیاد شهید 

13۶4 /

ولخرجی ها
برای جشن عروسی فرح 

هواپیمای اختصاصی به طور 
مرتب بین تهران و پاریس 

پرواز می کرد تا لوازم 
مورد نیاز مجلس جشن 

را به تهران بیاورد. گاهی 
اوقات خیاط فرانسوی که 

فراموش کرده بود، یک 
نوار یا روبان را به تهران 

بیاورد، هواپیما را به فرانسه 
برمی گرداند، درحالی که 

همین روبان در تهران هم 
وجود داشت.

خاطرات فریده دیبا؛ 
دخترم فرح / مترجم: الهه 

رئیس فیروز / ص58 / 
تهران: به آفرین / چاپ 

چهارم / 138۰

 فرار با جعبه های 
بزرگ جواهرات

موقع ترک وطن، شاه و 
خانواده اش مقدار زیادی از 
جواهرات خود را به همراه 
آوردند ازجمله که شاه به 
همراه اثاثیه خود 4جعبه 

جواهرات آورد. استوار 
شهبازی، که همراه خانم 

دیبا، مادر فرح، جواهرات 
را برای امانت سپردن به 
بانک سوئیس برده بود، 

به من گفت که جواهرات 
در 4 جعبه بزرگ، هر یک 

به اندازه نیم قد انسان 
بود. البته این جواهرات 
خود شاه و فرح بود، و اال 
واالحضرت ها جواهرات 

خود را به طور جداگانه ای 
آورده بودند. به ویژه اشرف 

که پیش از اوج گیری 
انقالب از ایران خارج شده 

بود، سر فرصت، عمده 
جواهرات خود را از ایران 
خارج کرده بود. همچنین 

ملکه مادر هم که حدود 
یک سال قبل از انقالب 

به لندن آمده بود، بیشتر 
جواهرات خود را در همان 

زمان همراه آورده بود.
احمدعلی مسعود انصاری، 

از خویشاوندان فرح 
پهلوی و نویسنده کتاب 

»پس از سقوط«

هزینه برای براندازی
دور جدید فعالیت های 

سیاسی- اجتماعی فرح 
بعد از مرگ شاه، متوجه 
براندازی نظام جمهوری 

اسالمی بوده است. ازجمله 
اصلی ترین این فعالیت ها 
می توان به حمایت مالی 

فرح از راه اندازی رسانه ها 
و نشریات و گروه های 

سلطنت طلب اشاره کرد 
که البته نحوه هزینه کردن 

این سرمایه ها نیز قابل توجه 
است. مادر فرح به گوشه ای 

از این حمایت ها و فرجام 
آنها اشاره کرده است: 

»مثالً ارتشبد بهرام آریانا 
می گفت 5۰ هزار نفر 

جنگجوی زبده در مرز ایران 
و ترکیه سازماندهی کرده و 
حاال برای خرید تسلیحات 

نظامی پول می خواهد و 
بدین ترتیب چند میلیون 

دالر ما را تیغ زد. بعداً 
فهمیدیم که همه پول ها را 
صرف قمار در کازینو های 

لندن و معشوقه جوان خود 
کرده است.«

نقل از روزنامه جوان

چهره واقعی فرح پهلوی به روایت نزدیکان

 یکی از بهترین کتاب ها برای روشن ساختن زوایای پنهان زندگی، شخصیت و کارنامه فرح پهلوی، خاطرات مینو 

صمیمی، کارمند دفتر اوست. صمیمی در کتاب »پشــت پرده تخت طاووس«، ترجمه حسین ابوترابیان، صفحه گزارش
125نوشــته اســت: »هر روز نامه های مردم را در کیســه های برزنتی بزرگ برای مان می آوردند اما فرح از ما 
می خواست فقط نامه های خارجی را برایش ببریم و درخواست هایی که مردم رنج کشیده ایران داشتند، برایش بی اهمیت بود. 
البته درباری ها تقریبًا همه شــان همینطور بودند. اگر از کار خیر و عام المنفعه هم حرف می زدند، سرپوشی برای فعالیت های 
اقتصادی شان بود.«  در صفحه 2۶2همین کتاب آمده است: »در گاوصندوق دفتر فرح، انبوهی سکه با تصویر فرح وجود داشت 
که اختصاصًا برای مراسم گوناگون ضرب شده بود و قیمتش نیز سر به میلیون ها تومان می زد. این سکه ها را در مناسبت هایی 
که پیش می آمد به خارجی ها و بعضی رجال ایرانی هدیه می دادند. در میان گاوصندوق، ســکه هایی یافت می شد که حدود 
15سانتی متر قطر و یک سانتی متر ضخامت داشت.« آنچه می خوانید ســخنان و خاطرات درباریان، محافظان و نزدیک ترین 

اشخاص به خانواده آخرین شاه ایران و زنان اوست.
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وقایع نگاری

یادداشت

امام خمینی ره

شما نمی دانید اینها با زنان محترمه 
چه کردند

امام خمینــی)ره( هوشــیارانه، نقــش زنان 
خودباختــه را در ابتــذال جامعــه 

اســامی درک کردند و در چارچوب 
جهان بینــی توحیــدی و مقــام 
انســانی زن که خلیفه اهلل و صاحب 
کرامــت و معنویت اســت، جایگاه 

و نقــش زن در اجتمــاع را تبییــن 
کردنــد. چنانکــه در یکــی از ســخنرانی ها 

فرمودند: »شاید شــما هیچ کدام تان یادتان نباشد که اون وقت چه 
کردند، کوچک بودید اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند 
و اسمشان را بعداً »آزاد زنان« و »آزاد مردان« پسر رضا خان گذاشت 
من تلخی اش باز در ذائقه ام هست. شما نمی دانید چه کردند با این 
زن های محترمه و چه کردند با همه قشرها. الزام می کردند هم تجار 
را، هم کســبه جزء را، هم روحانیت را، بــه اینکه مجلس بگیرید و 

زن هایتان را بیاورید در مجلس، بیاورید در مجلس عمومی.
 آن وقت اگــر اینها تخلف می کردند کتــک دنبالش بود، حرف 
دنبالش بود، همه  چیزها و حرف ها بود و اینها می خواستند زن 
را وسیله قرار بدهند از برای اینکه سرگرمی حاصل بشود برای 
جوان ها و در کارهای اساسی اصًا وارد نشوند. طریق های مختلف 
آنها داشــتند برای اینکه جوان های ما را این دانشگاهی های ما 
را همه این قشــرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند، به فکر 

مملکتشان بیفتند. 
از آن طرف همان مسئله کشــف حجاب با آن فضاحتی که آنها 
کردند و با آن رفتاری که با زن های محترمه کردند و با آن رفتاری 
که با روحانیون کردند در این مسائل که حتی به آقای کاشانی 
آمدند تکلیف کردند که شــما باید وارد بشوید در این مجلس، 
شما باید مجلس بگیرید. این هم برای این بود که این جوان ها را، 
جوان های غافل زن و مرد را وارد کنند در میدان و سرگرمشان 
کنند به هم. و از اساس مسائل اینها غافل باشند. همچنین مراکز 
فحشایی که اینها درســت کرده اند که از تهران تا آخر تجریش 

صدها مراکزی بود که مال عشرتکده و امثال ذلک بود. « 
منبع: سایت جماران

 فقط زنان بستگان
درجه اول پهلوی ترقی می کردند

بررســی ها ثابت می کند دیدگاه رژیم پهلــوی در مورد تغییر 
وضعیت زنان در جامعــه منطبق بر الگوهای غربــی بود و نه 

ارزش ها و آموزه های اسامی و بومی جامعه ایرانی.
 بنا بر مســتندات، رژیم پهلــوی فقط فعالیت هــای دولتی و 
وابســته به آرمان های خود را برای زنان مطلوب برمی شمرد و 
جمعیت های مســتقل زنان در این دوران برچیده شده و جای 
خود را بــه انجمن ها و جمعیت های زنانه ای داد که به وســیله 

وابستگان درجه اول خاندان پهلوی اداره می شد.
 در نتیجه فعالیت در حوزه زنان محدود به وابستگان به خاندان 
پهلوی و آرمان هایشان شد نه عموم زنان فعال در جامعه و تنها 
نشریات زنانه ای حق چاپ داشــت که به تمجید از شاه و فرح 
می پرداخت و طرفدار دســتگاه حاکم بود. بدین ترتیب زمینه 
انزوای اجتماعی زنان فراهم شد. از سوی دیگر در عرصه سیاست 
هم چنین انزوایی برای زنان ایجاد شــد. در دوران ســلطنت 
رضاشاه، زنان حق شــرکت در انتخابات و حق رأی نداشتند و 

امکان مشارکت سیاسی از آنان سلب شده بود. 
زنان  از سال  ۱۳۴۱ حق  شــرکت  در انتخابات  و داوطلب شدن  
برای  مجلس  شورای  ملی  و سنا را کســب کردند اما این امکان 
برای عموم زنان فراهم نشــد و از آنجا که رژیم پهلوی همواره 
ســعی می کرد از زنان به صورت  نمادی  از نوگرایی  اســتفاده  
کند، تنها برخی  از زنان  طبقات  باال و خاص  جامعه  به  مناصب  و 
پست های  سیاسی  از پیش تعیین شده، دست  یافتند که در واقع 
تبلیغی برای ادعای برابری حقوق زن و مرد بود و منظور اصلی از 
مشارکت سیاسی که فراهم سازی بستر مناسب برای مشارکت 

عموم زنان بود، به معنای واقعی اتفاق نیفتاد.
 در مناصب مدیریتی جامعه نیز وضــع به همین منوال بود. در 
مدیریت سیاسی جامعه اثری از زنان دیده نشد ولی در برخی از 
مناصب مدیریت جامعه توانستند کم و بیش عهده دار مسئولیتی 
شوند اما این نقش و اهمیت به گونه ای نبود که بتوان آن را حضور 
سیاسی زنان در پست های مدیریتی محسوب کرد. تنها یک زن  
فرخ رو   پارســا به  مقام  وزارت  نایل  آمد و در کابینه هویدا وزیر 

آموزش  و پرورش  شد. 
زن  دیگری  کــه  در کابینه هویــدا از ســال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و 
ســپس  در کابینه  آموزگار در سال  ۱۳۵۷ حضور داشت ، مهناز 
افخمی  بود که  در هر دو کابینه  مشــاور امور زنان  بود. انتصاب  
زنان  به  مقام های  سیاسی  بیشــتر به دلیل  روابط آنان  با دربار و 
سیاستمداران  بود و به دلیل  وابســتگی  به  یکی  از افراد متنفذ 

کشور و به ویژه درباریان ، به  این  مقام ها می رسیدند. 
همچنین در حوزه فرهنگ شــاهد نقش زنان نیستیم، عموما 
بیشترین بخشــی که زنان در آن حضور داشتند در سینمای 
آن زمان بود که آن هم به عنوان نماد جنســی از آنها استفاده 
ابزاری می شد، این در حالی است که ما در حوزه ادبیات، نقاشی، 
هنرهای تجسمی و... بانوانی را داریم که در همین دوران بسیار 

فاخر هستند اما شاهد معرفی و بروز و ظهور آنها نیستیم. 
این نوع برخوردها و تضادهای رفتاری و حاکمیتی در کنار دیگر 
عوامل، موجب شد تا زنان که منطق شان، منطق اسام بود به 
مقابله شــدید با رژیم برخیزند و با رهبری امام خمینی)ره( که 
عامل مؤثری در انتقال این آگاهی ها بود، به پیروزی برســند. 
امام)ره( زن را نه مظهــر فریب و بازیچه بلکــه او را مبدا همه 
خیرات و ســعادت ها معرفی کردند و آنان را به عنوان پیشروان 

نهضت اسامی قلمداد می کردند.

مسابقه برهنگی با نام دختر شایسته
در دوره پهلوی، بیش از همه بر نقش زیبایی و افسونگری زن ایرانی تأکید و تاش می شد تا زن 

ایرانی با طرح هایی مثل »دختر شایسته« مدلی از زن اروپایی و غربی باشد 

از آنجایی کــه بنیان های ایدئولوژیک دولت پهلــوی را عناصری چون 
سکوالریسم، غرب گرایی و ناسیونالیسم شاهنشاهی تشکیل می داد، 
سیاست نوسازی دولت پهلوی متاثر از دیدگاهی بود که نوسازی فرهنگی 
را مالزم و حتی مقدمه هرگونه نوسازی اقتصادی و اجتماعی می دانست و 
به تبع آن، سیاست های فرهنگی حکومت پهلوی هم در نظر داشت تا الگوهای فرهنگی 
جدید غربی را جایگزین الگوهای فرهنگی سنتی و مذهبی جامعه ایرانی کند. دیدگاه رژیم 
پهلوی درباره تغییر وضعیت زنان در جامعه، منطبق بر الگوهای غربی بود و هیچ مناسبتی 
با ارزش ها و خواسته های دینی و بومی جامعه ایرانی نداشت. آزادی زنان فقط به این دلیل 
از سوی رژیم تأکید می شد که ایران شباهت بیشتری با غرب پیدا کند؛ به عبارت  دیگر، 
دولت پهلوی سعی داشت تا زن ایرانی را به زن غربی تبدیل کند. برای رسیدن به این هدف، 
دستگاه های ایدئولوژیک دولت پهلوی مبادرت به تبلیغ و ترویج این الگوها در بین اقشار 
مختلف جامعه می کردند. رسانه ها و به ویژه مطبوعات، در این میان نقش برجسته ای در 
جایگزینی فرهنگی بر عهده داشتند. مطبوعات ایران در این دهه ها، به ارائه الگوهایی 
پرداختند که عمدتاً برآمده از فرهنگ غربی بود. یکی از پیشروترین اینگونه از نشریات، 
مربوط به بانوان دهه های 40و50  که در ارائه الگوهای موردپسند رژیم فعالیت داشت، هفته 

نامه »زن روز« بود.

گزارش

اشراف زاده  ها شایسته می شدند 
مسابقه ای که برای انتخاب دخترشایسته تدارک دیده شده بود با نسخه اروپایی آن 
یک تفاوت بزرگ داشت. اگر از ماهیت برگزاری این مســابقه بگذریم که هدفی جز 
ترویج الگوهای ســبک زندگی غربی میان دختران ایرانی نداشــت، اینجا هم عنوان 
دخترشایسته همیشه نصیب دختران خانواده های نزدیک به دربار، تجار و ثروتمندان 
و گاهی دختران خوانین شهرستان ها می شد. درحالی که در نسخه اروپایی این مسابقه، 
معموال دخترانی از طبقات متوسط و پایین جامعه در این مسابقات شرکت می کردند 
و دختران طبقه اشرافی جامعه شرکت در این مسابقه را در  شأن خود نمی دانستند. 
همچنان که در خاندان های ســلطنتی اروپایی، اکنون هم دختران و زنان حق ندارند 
در انظار لباس های باز و بدن نما بپوشــند. درحالی که مسابقه دخترشایسته در ایران 
به گونه ای برگزار می شد که دخترانی از قشرهای متوســط و پایین در این مسابقات 
شــرکت می کردند اما در نهایت دختری عنوان دخترشایسته را کسب می کرد که از 

طبقه اشراف بود. در واقع دختری شایسته است که اشراف زاده باشد.

الگوهای غربی در جامعه سنتی
در مسابقه دخترشایسته، همیشه عنوان دختر برگزیده 
به دخترانی می رسید که از طبقات باالی جامعه بودند. 
اما گاهی هم این عنوان را به دخترانی از طبقات متوسط 
می دادند تا بگویند روشــنفکری یا به عبارت صحیح تر 
غرب زدگی در بین خانواده های شهرستانی هم رواج پیدا 
کرده اســت. بهترین نمونه این رویکرد برگزارکنندگان 
مسابقه، برنده شدن دختری از شــهر دزفول است. در 
سال اول، برنده مســابقه دختری بود از خانواده خوانین 
دزفول، اما مجله زن روز بیشــتر از اینکه روی موقعیت 

خانوادگی و مالی این دختر تکیه کند روی این مســئله 
که دخترهای شهرســتانی هم توانستند در نهایت بین 
دختران تهرانی)که در آن زمان الگوی مد و کاس برای 
دختران شهرســتانی بودند( حرفی برای گفتن داشته 
باشند؛ مانور دادند و این اتفاق را نشانه ورود روشنفکری 
در بین خانواده های شهرستانی اعام کردند. جالب است 
که در همان ســال، دختری ژاپنی برنده مسابقه جهانی 
دخترشایسته شد که در خانواده ای مقید بزرگ شده بود. 
همان دختر ژاپنی در مصاحبه با مجله زن روز گفته بود: 

»من مادری سختگیر دارم که هنوز هم اگر حرف بی جایی 
بزنم کتکم می زنــد! و من حق ندارم در مورد مســائلی 
مثل پسرها و دوستی با آنها حتی حرف بزنم!« ژاپن در 
آن زمان کشوری در حال  گذار از ســنت ها به مدرنیته 
بود و برگزارکنندگان مســابقه جهانی دخترشایسته با 
این انتخاب نشــان دادند تغییر الگوهــای زن موفق در 
کشورهای آســیایی را هدف قرار داده اند؛ دقیقا مشابه 
هدفی که برگزارکننــدگان ایرانی برای دختران جامعه 

سنتی ایران داشتند.

برهنگی، معیار شایستگی بود
مجله زن روز به عنوان بانی برگزاری مسابقه دخترشایسته هر بار که با اعتراضات و جبهه گیری 
مردم روبه رو می شــد، تاش می کرد به مردم تلقین کند که مسابقه دخترشایسته با ملکه 
زیبایی فرق دارد. اگرچه ادعای این مجله این بود که معیار اصلی انتخاب دخترشایسته بیش 
از آنکه به دلیل جذابیت های ظاهری باشد، به دلیل آداب دانی و شیک پوشی و... است، اما در 
واقعیت اوضاع فرق داشت. وقتی برندگان مسابقه به مرحله نیمه نهایی می رسیدند، باید در 
اردوهایی سرنوشت ساز شرکت می کردند تا به عنوان دخترشایسته برسند. در این اردوها بود 
که نیت واقعی برگزارکنندگان رو می شد. در این اردوها، دختران برگزیده معموال با مینی ژوپ 
در دورهمی ها شرکت می کردند و عکس های این دختران با لباس های باز، بدن نما در مجله 
زن روز چاپ می شد. این اردو بخش دیگری هم داشت که دختران برگزیده باید مهارت های 
خود در شنا را با مایو به نمایش می گذاشتند تا عکس های نفرات برگزیده باز هم در نشریه 
منتشر شود. با انتشار همین عکس ها در مجله بود که به دختران تفهیم می شد اگر می خواهند 

دخترشایسته شوند باید چنین لباس هایی بپوشند.

زنــان در برنامه های ســکوالر و مدرنیزه کردن جامعه 
ایرانی در دوره پهلوی، جایگاه ویژه ای داشــتند اما این 
حضور و دخالــت آنان صرفا صــوری و ظاهری بود. در 
واقع حکومت پهلوی از اجرای برنامه های تجددخواهانه 
در مورد زنان 2 هدف اصلی را دنبال می کرد: زیر سؤال 
 بردن نظام ارزش های ســنتی و اسامی جامعه؛ ایجاد 
شــباهت های ظاهری بیشــتر در بین جامعه ایرانی و 
غربی. دوره پهلــوی اول و دوم را باید بیش از همه  دوره 
سلطه فرهنگ بیگانه به حســاب آورد. اگرچه در ظاهر 
آزادی هایی نیز به زن ایرانی داده شــد، اما در این دوره 
بیش از همه به نقش زیبایی و افسونگری زن ایرانی تأکید 
و تاش شد تا زن ایرانی مدلی از زن اروپایی و غربی باشد 
و تمام مشخصات یک زن غربی را داشته باشد. یکی از 
این الگوهای غربی که با معیارهای جوامع لیبرالیستی 
راه اندازی شده بود، رقابت های جهانی »ملکه زیبایی« 
نام داشــت که در ایران تحت عنوان »دختر شایسته« 

ترویج شد.

ملکه زیبایی، چگونه به ایران رسید؟
حکومت پهلوی بنا به سیاست های غربگرایانه و استحاله 
فرهنگی جامعه ایرانی، قصد داشت تا این الگوی تماما 
غربی را به جامعه ایرانی تحمیل کند که این ماموریت 
به مجلــه »زن روز« که یکی از مجــات زیرمجموعه 
مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی کیهان بود، واگذار شد. 
انتشار مجله مزبور از ۸ اسفند ۱۳۴۳ با مدیر مسئولی و 
سردبیری »مجید دوامی« آغاز شد که از ابتدای شروع 
انتشار تا دوران پیروزی انقاب اسامی، مسئولیت اداره 
و سردبیری آن را برعهده داشــت. اصلی ترین اهداف 
گردانندگان مجله زن روز، ارائه الگویی خاص به دختران 
ایرانی بود تا براساس آن، اهداف موردنظر حکومت پهلوی 
در ترویج فرهنگ غربی و سکوالر برآورده شود. به همین 
دلیل از شماره یکم این مجله، طرح »انتخاب دختر بهار« 
و بعد ها »انتخاب دختر شایســته«، در دستور کار قرار 
گرفت که این طرح به مدت ۱۴ سال اجرا شد. با شروع 
دهه ۵۰ شمسی و با فعالیت رسانه ها برای هرچه بیشتر 
غربی کردن جامعه، مطبوعات و ازجمله مجله زن روز، 
قدم به قدم به سوی سطحی شدن و ابتذال پیش رفت؛ 
به طوری که در بیشتر صفحات این مجله، تصاویر برهنه 
زنان و طرح های مبتذل و انبوهی از مطالب ترجمه ای 
به چشم می خورد و در مقابل ماک های انتخاب دختر 
شایسته هم، بیشتر به سوی ماک های جسمانی و زیبایی 
ظاهری پیش رفت. در مقابل اعتراضات بی شماری که 
به این مســابقه صورت گرفت، مجله زن روز، سیاست 
دوگانه و متناقضی را در پیش گرفت. از یک طرف اعام 
کرد که انتخاب دختر شایسته به صورت کلی، ربطی به 
صرف زیباترین صورت و بدن ندارد، )هر چند که این دو 
مورد هم بسیار مهم است( و معیار اصلی با سلیقه بودن و 

روشنفکری و اصالت دختر موردنظر است.
از طرف دیگر، این مجله در هر شــماره، نمونه هایی از 
معیار های انتخاب »ملکه زیبایی« را که شامل سایز و قد 
و مهارت های دیگر دختر شایسته چاپ می کرد و حتی 
گاهی داستان زندگی این دختران را که یک شبه ملکه 

شده بودند، منتشر می نمود.
هر چند زن روز به خاطر جبهه گیری مردم نســبت به 
مســابقات ملکه زیبایی در هر جلد، سعی می کرد تا با 
آوردن نمونه و معیارهای این مســابقه، به مردم تلقین 
کند که مســابقه دختر شایســته و ملکه زیبایی با هم 
فرق دارند، ولی مشخصا با صفحات زیادی که به معرفی 

زن را به ولنگاری کشیدیم
پروژه غربی شدن جامعه ایرانی در زمان پهلوی با سرعت و عمق بیشتری دنبال می شد. طرح هایی چون راه اندازی باشگاه ها و کاخ های 
جوانان، انتخاب ملکه زیبایی، مسابقه های دختر شایســته و...  ازجمله این فعالیت ها بود. جالل آل احمد در این باره می نویسد: » آدم 
غرب زده، قرتی است. به خودش خیلی می رسد، با ســر و پزش خیلی ور می رود همیشــه انگار از الی زرورق باز شده است یا از فالن 
مزون فرنگی آمده است.« او در نقد سیاســت پهلوی دوم مبنی بر آزادی دادن به زنان می نویسد: »به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را 
داده ایم. فقط تظاهر، یعنی خود نمایی، یعنی زن را که حافظ سنت، خانواده، نسل و خون است به ولنگاری کشیده ایم، به کوچه آورده ایم. 
به خود نمایی و بی بند وباری واداشته ایم که سر و صورت را صفا دهد و هر روز یک مد تازه را به خود ببندد و ول بگردد. ما در کار آزادی صوری 
زنان سال های سال پس از این هیچ هدفی و غرضی جز افزودن به خیل مصرف کنندگان پودر و ماتیک-محصول صنایع غرب- نداریم.« 

نگاه

شایسته بودنت را با این معیار ها محک بزن
یکی از ســوژه های اصلی زن روز، گزارش با آب وتاب مسابقه »دختر 
شایسته« است؛ مسابقه  ای که این مجله با کپی برداری از نوع فرنگی اش، 
مبدع آن است و دختران ایرانی را تشویق می کند شایسته بودن شان را 
با معیار های این مسابقه محک بزنند. بیشتر این معیار ها البته بر اساس 
استاندارد های فرنگی اســت؛ چه به خاطر غربی بودِن خود مسابقه و 
چه در ادامه خودباختگی عجیبی که آن ســال ها در مقابل فرنگی ها 

وجود دارد.

نگاه

نامزدهــا و زندگینامه زنان برنده در مســابقات ملکه 
زیبایی اختصاص می داد درصدد آمــاده کردن ذهن 
مردم برای شناخت و عاقه مند شدن به این ملکه های 

خوشبخت بود.
در خیلی از این مقاالت، زنانی از برندگان مسابقات ملکه 
زیبایی جهان معرفی می شــدند که در زندگی واقعی 
یک زن ساده از طبقه متوســط بودند و حتی بعضی از 
آنها در روســتاها زندگی می کردند و تنها تفاوت شان 
با زنان دیگر این بود که در چنین مسابقه ای حاضر به 

شرکت شده بودند.

مخالفت های همه جانبه
مجموعه رسانه های فرهنگی ازجمله رادیو و تلویزیون 
و سینما در حرکتی همســو، ارزش های غربی را رواج 
می دادند. ازجمله این رســانه های مکتوب می توان به 
»تهران مصور« اشــاره کرد. مجات دیگری همچون 
»اطاعات بانوان« به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی 
»قدســی مســعودی«، مجله »اطاعات جوانان« و 
»رستاخیز جوانان« که وابسته به بنگاه رسانه ای حزب 
رستاخیز بود، از مروجان بی بندوباری و اباحه گری در 

کشور محسوب می شدند.
البته استحاله فرهنگی موردنظر رژیم تنها با ابزار رسانه 
پیش برده نمی شد، بلکه تاش هایی در سایر حوزه ها 
ازجمله حوزه حقوقی هم مکمل آن بود. در سال ۱۳۴۵ 
»سازمان زنان ایران« تشکیل شد. با این همه، خط مشی 
حکومت پهلوی درباره زنان، در واقع معطوف به نشان 
دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بود؛ بنابراین 
نه تنها دگرگونی شگرفی در وضعیت زنان ایجاد نکرد، 
بلکه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه 
ایران در آن عصر و ناســازگاری با باورهای فرهنگیـ  
مذهبی زنان ایرانی، نتوانست از حمایت اکثریت آنان 

برخوردار شود.
در طول ســال های مبارزه مردم ایــران علیه رژیم 
پهلوی، بار ها عملکرد و جهت گیری مجله »زن روز« 

مورد اعتراض متدینین و به ویژه بدنه روحانیت قرار 
گرفت که جدی ترین آن بر ســر دفاع همه جانبه زن 
روز از »الیحه حمایت از خانواده« بود. الیحه ای که در 
آن، بر غربی سازی حقوق زن در قانون اساسی، تأکید 
شده بود و مطرح کنندگان آن درصدد حذف حقوق 
و قوانین اســامی، همچون قوانین شرعی مربوط به 
طاق بودند. با مطرح شدن این الیحه برای تصویب 
در مجلس شورای ملی در فروردین ۱۳۴۶اعتراض ها 
بیشتر شــد. البته جالب است که از همان اواخر سال 
۱۳۴۵ تا پاییز ۱۳۴۶ اســتاد شهید آیت اهلل مرتضی 
مطهری اعتراض خود را به مطالب ضددین و خاف 
واقع زن روز درباره حقوق زنان در اسام، در قالب ۳2 
مقاله با عنوان »نظام حقوق زن در اســام« که برای 
مجله زن روز می نوشت، نشــان داد. بعد ها در سال 
۱۳۵۳ این مقاالت به شــکل کتابی مستقل، تحت 

عنوان »حقوق زن در اسام« منتشر شد.

پایان نامه 57
با اوج گیری روند انقاب اســامی و مشخص شــدن 
تأثیرات ۱۵ سال کار فرهنگی یاران امام خمینی )ره( 
در کشور، در ماه های منتهی به پیروزی انقاب اسامی، 
سیاست فسادگستری رنگین نامه ها، کاماً از رونق افتاد؛ 
زیرا در آن زمان، اکثریت جامعه منتقد سبک زندگی 
غربی، محتوا های مســتهجن و مطالــب غیراخاقی 
شــده بودند و از طرف دیگر، گرایش به داشتن حجاب 
و تفکرات مذهبی در میان جوانان و زنان، بسیار فراگیر 
شده بود. مجله اطاعات بانوان در واکنش به وضعیت 
به وجود آمده، در شماره ۱۱۱۰، مورخ ۴ بهمن ۱۳۵۷ با 
اختصاص تصویر جلد مجله به شرکت بانوان محجبه در 
تظاهرات، در صفحات ۴ و ۵ خود و در مطلبی با عنوان 
»غروب زن عروســکی و طلــوع زن انقابی«، مجبور 
شد به نفی لوکس گرایی و غربی منشی از سوی عموم 
مردم اشاره کند و رویکرد عمومی جامعه اسامی را به 

رسمیت بشناسد.

ماک های انتخاب دختر شایسته چه بود؟

غروب زن عروسکی

ترنم صادقی؛ پژوهشگر حوزه زنان و خانواده
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مأموریت:  غربی شدن زن ایرانی
مجلهزنروزبابرگزاریجشندخترشایستهاهدافرژیمپهلویرابرایسکوالریزهکردنجامعهسنتیایرانپیشمیبرد

»برای ایجاد تنوع در ظاهر خود و احراز شخصیتی جدید به تغییر چهره 
و زیبایی خود متوسل شدم، ولی پی بردم که این تغییرات کافی نیست و 
برای تکمیل آن احتیاج به عوض کردن رنگ مو های خود دارم«. این بخشی 
از آگهی رپرتاژ مجله »زن روز« در یکی از شماره های منتشرشده در دهه 

50 است. زن روز پرتیراژترین مجله قبل از انقالب است که از سال ۱۳۴۳ روی پیشخوان 
دکه های روزنامه فروشی قرار گرفت و با پرداختن به موضوعات مختلف مربوط به زنان، 
بیان کننده نوع نگاهی بود که در آن سال ها به زن ایرانی وجود داشت. برای بررسی این 
نگاه، در این گزارش مروری بر بازنمایی شخصیت زن در این مجله و همچنین مجله »تهران 

مصور« خواهیم داشت. تهران مصور نیز مجله ای است که از سال  ۱۳۲۱ منتشر شد و از 
نشریات قدیمی و مشهور دوران پهلوی بود. این دو مجله از جمله نشریات اصلی کشور 
در دوران پهلوی بود که سعی در الگوسازی برای زنان داشت هرچند که به دلیل مسائل 

اخالقی از انتشار اغلب تصاویر به کار رفته در این مجالت معذوریم.
گزارش

 نگاه تحقیرآمیز محمدرضا پهلوی به زنان
»اللهافتخاری«رئیسهیأتاندیشــهورز

بانوانقرآنیکشــورمعتقداستزنان
دررژیمپهلویازاقشــارآسیبپذیر
جامعهبودنــد.اومیگوید:»رویکرد
رژیمپهلویاستفادهابزاریاززنانو
نمایشآناندرجامعــهبودوایننگاه

تحقیرآمیزرژیمپهلویبهزنانبراساس
اسنادومدارککامالمشخصاست. درایندوراناززناندرسینما
ومجالتوتلویزیوناســتفادهتبلیغاتیوابزاریمیشــدوهمین

برخوردهابهشدتبههویتزنانخدشهواردکردهبود.
براساساسنادومدارکدردورانسلطنترژیمپهلویدرزندگی
فردیواجتماعیزنانایرانوقایعوحوادثبســیاریرخدادودر
اینسالهاتجددگراییوســنتگراییحولمحورحقوقزنبرای
نخستینباردرتقابلآشکاربایکدیگرقرارگرفتند.«افتخاریبهزن
اولکشوردرآندوراناشارهمیکندومیگوید:»ازدیگررویکردهای
رژیمپهلویاســتفادهابزاریاززنانونمایشعریانآناندرجامعه
بودبهطوریکهبراساسشواهدواســنادموجود،خودفرحپهلوی
بهعنوانزناولکشوردرآندورانتحتیکنگاهفرومایهخاندان
شاهنشاهیقرارداشت،بهطوریکهبراســاسخاطراتبیانشده
توسطخوداوتنهابهدلیلفرزندآوریدراینخانوادهجایداشتو
ازدواجبااوتنهابههمیندلیلبودهاست.«اودرموردنگاهتحقیرآمیز
مسئولاولکشورایرانبهزنانبااستنادبهیکمصاحبهاوباخبرنگار
خارجیاظهارکرد:»شــاهملعوندراینمصاحبهگفتهبودکهعقل
زنانبهطورکلیناقصترازمرداناستوهمچنیندرپاسخبهسؤال
خبرنگاردرمواجههبااینســؤالکهآیافرحدیباجانشیناوستیا
خیر،هیچپاسخینداد.«رئیسهیأتاندیشهورزبانوانقرآنیکشور
دربارهوضعیتتحصیلیزنانودختراندرآندورانباوجوداقدامات
عوامفریبانهفرحدیبامیگوید:»بسیاریاززنانودخترانمحجبهاز
تحصیلمحرومبودندونرخباسوادیدرکشوربراساساسنادومدارک
بسیارپایینبودهاستوســپاهدانشکهدرظاهریکحرکتبرای
باسوادیمحرومانامادرباطنبهدنبالآنبودکهبافرستادندختران
بهروستاهافرهنگغربیونحوهپوششمعلماندرروستاها،بهعنوان

فرهنگیعمومیمردممعرفیوجایگزینشود.«
دردورهپهلویدوم،تالشهاوتبلیغاتبسیاریصورتگرفتتانشان
دهدزناندرایران،نهتنهاحقرأیدارندبلکهبهمقامهایرســمی
نیزدستیافتهاند.درحقیقت،شاهبهرغمموافقتظاهریباحضور
اجتماعیزنبهدلیلالزاماتناشیازمدرنیزهکردنکشور،بههیچ
عنوانباحضورزناندرعرصهسیاست،موافقتنداشت!بهگفتهنیکی
کدی:»شاهباوجوداینکههیچاحترامخاصیبرایزنهاقائلنبود،
بعضاًتحتفشارسازمانزنانهمســانیکهبهوجودآوردهبود،فکر
میکردکهتشویقزنهابهاشتغالدرنیرویکارمملکت،میتوانددر

رشداقتصادایرانمؤثربودهباشد.«
شاهباهمهادعاهایشدرموردتساویزنان،دریکیازمصاحبههای
خودنشانمیدهدهیچاعتقادیبهتواناییزنانندارد.ویباکمال
گستاخیمیگوید:»نمیخواهمبیادبمعرفیشوم،امازنانبهرغم
آنکهقانوناًمساویهستند،ازنظرتواناییچنیننیستند.مثاًلهرگز
ازبینزنان،یکمیکلآنژیاباخبرنخاسته!منحتییکآشپزخوب

دربینزنانندیدهام!«

 نمایش تن فروشی و فراموشی فکر و اندیشه
»فرشــتهروحافزا«اســتاددانشــگاهو

پژوهشگرحوزهزنانوخانوادهدرباره
وضعیتزناندردورانرژیمگذشته
میگوید:»نقشزنانقبلازانقالب
همچوننقشزنانکنونیدرغرب
بودکهتنهابهعنوانیکابزاربهآنها

نگاهمیشــد.زنانهنرپیشهبهدنبال
ارزانعرضهکردنخودشــانبودندوازبیندختران،آنهاکه
برهنهتربودندبهعنواندخترشایستهانتخابمیشدند.نمایش
تنوفراموشیفکروتواناییخواستهحکومتقبلازانقالباز

زنانبود.«
ایناستاددانشــگاهدرادامهمیگوید:»حضورسیاسیزنان
ایرانیدرقبلازانقالبعمومابهزندانوشکنجهختممیشد
ونمیتوانستندبهراحتیدرمسائلسیاسیشرکتکنندچرا
کهدیکتاتوریبرجامعهحاکمبودامابیداریکهبعدازانقالب
رخدادزنانرادرصحنههایمهموسیاســتیکشورآورد.آن
رژیموکسانیکهبرجامعهآنوقتحکومتداشتندبهدنبال
اینبودندکهزنبهعنوانابزارلذتجویــی،تنهاتنخودرابه
نمایشبگذاردوفکر،اندیشهوتواناییخودراکناربگذارد.زنان
ایرانیهموارهدرطولتاریخاینکشــورودرعرصههایمهم
نقشبیبدیلیراداشتند،برایمثالدرماجرایتحریمتنباکو
تمامقلیانهاداخلکاخشاهشکستهمیشودواینیعنییک
انقالبونگرشجدیدکهتوسطنزدیک ترینافرادبهشاهیعنی
همانزنانانجاممیشود.مطابقمطالعاتانجامشدهزناننقش
مهمیدردوراننهضتاسالمیداشتند.البتهاینحضورباتوجه
بهشرایطمختلفسالهاینهضتمتفاوتبودهاست.«روحافزا
درخصوصتعریفصحیحزندرطرازانقالباسالمیمیگوید:
»مقاممعظمرهبریســخنانیدرخصوصزندرطرازانقالب
اسالمیبااینمضموندارندکهزنموردنظراسالمنهزنشرقی
استکهاحساسمیکندتنهابرایگذراندنروزگاربهایندنیا

آمدهاستونهزنغربیاستکهابزارجنسیاجتماعباشد.«

پروژه ای که شکست خورد
تالشمجلهزنروزوایدهپردازانبرگزاریمسابقهدخترشایسته
برایتغییرالگویدخترانایرانیامابهجایینرسید.وقتیجو
انقالبیبرکشورحاکمشــد،تعدادشرکتکنندگانمسابقات
دخترشایســتهکمترازقبلشــد.هرچندمجلــهزنروزدر
ســالهایآخرتالشمیکردباهمانتعدادمحدودمسابقهرا
برگزارکندامادرماههایمنتهیبهانقالبدیگرگزارشوعکسی
ازهمانمسابقاتمحدودهممنتشرنکرد.درماههایمنتهی
بهانقالب،ایدهپردازاناینمســابقهکههدفیجزغربیکردن
دخترانایرانینداشتند،بهشکستپروژهخوداذعانکردند.
خیابانهایتهرانوشــهرهایمختلفکشــورپرشدهبوداز
دخترانیکهظاهرورفتارشانهیچشباهتیبادخترانینداشت
کهعکسشانرویجلدمجلهمیرفت.گفتهاندیکبارکهاشرف
پهلویباهلیکوپترازباالخیابانهاییراکهمملوازدخترانو
زنانانقالبیبودتماشامیکردباخشموتأسفگفت:»اینبود
عاقبتآنهمهزحمتوتالشمنوپدرمبرایاینکهحجابرا

ازسراینزنانبرداریم؟!«

زن ایرانی در گرو نظام لیبرالیسم
برگزارکنندگانمســابقهدخترشایســتهازهمانآغازبرگزاریاین
مســابقاتتکلیفخودراباعنواندخترشایســتهمشــخصکرده
بودند.درسالهایابتداییبرگزاریاینمسابقه،مالکهایانتخاب
دخترشایسته،قوایجســمانی،زیبایی،تواناییهایهنری،ذهنیو
هوشیدخترانبود؛یعنیهمانمالکهاییکهنظاملیبرالیسمبرای
نمونههایدخترشایســتهوموفقدرنظرداردودرمیانمعیارهایش
خبریازمعیارهایاخالقینیســت.چنانکهمجیددوامی،سردبیر
مجلهزنروزپیشازبرگزاریسومیندورهمسابقاتدخترشایستهدر
سرمقالهشماره114اینمجلهنوشت:»مجلهزنروزمدت2سالاست

کهزیرعنوانبرنامهانتخابدخترشایستهایران،اینهمهوقتوانرژی
صرفمیکندواجرایچنینبرنامهایرابهعهدهگرفتهاست.دریک
جملهبگویممقصوداصلیمجلهزنروزازاجرایاینبرنامه،مشارکت
درنهضتیاستکهدراینایام،برایبیداریفکرزنایرانیدرکشور
کهنسالماآغازشدهاست.«اینرویکردسردبیرمجلهوایدهپردازان
رژیمپهلویبرایبرگزاریمسابقهدخترشایستهبهوضوحدرصفحات
مجلهدیدهمیشد؛بهگونهایکهبیشترصفحاتمجلهزنروزپرشده
بودازتصاویربرهنهزنانوتأکیدبیشتربرمالکهایفیزیکیوزیبایی

ظاهریوجنسیبهجایمعیارهایدیگریکهمدعیآنبودند.

ظلم تاریخی به زنان در دوره پهلوی
نعیمهاسالملو،نویسندهوپژوهشگربااشارهبهظلمتاریخینسبت

بهزنانبهخصوصدردورانرژیمپهلــوی،میگوید:در
طولتاریخزنانبیشــترازمردانمــوردظلمواقع
شدهاندکهاینامرریشــهدر2نکتهاصلیدارد؛از
یکســوزنانبهلحاظظاهریوجسمینسبتبه
مردانضعیفترهستندوازسویدیگرجذابیت
ظاهریزنانبیشــتراست.اوبااشــارهبهاینکه
جذابیتظاهریزنانمستمسکیبرایسوءاستفاده

برخیافرادشــدهوزمینهظلمبهآنهافراهمشده،

میگوید:»وجودمیلبهدیدهشــدنوموردتوجــهقرارگرفتناز
سویزنانعاملاصلیدردریافتظلماست.هرچنداین
نیازدرونییعنیمیلبهدیدهشدندرتمامانسانها
وجوددارد،ولیدرمیانزنانبیشــتراست.همه
زناندوستدارندزیباباشــندوموردتحسینو
توجهقراربگیرند.امامســئلهایناستکهبرای
دیدهشــدنوموردتحســینقرارگرفتنازچه
بُعدیازابعادوجودیشــانبهرهگیــریکنندو

بهچهسمتوسوییبروند.«

عکس های پرزرق و برق
برگزارکنندگانمسابقهدخترشایستهازروشهایمختلفیبرایتشویقدخترانجوانجهت
شرکتدراینمسابقهاستفادهمیکردند.ازجملهاینکهوقتیدختریازهمانطبقاتباالو
اشرافیبهعنواندخترشایستهانتخابمیشد،سفرهاییبرایشترتیبمیدادندوباچاپ
عکسهایپرزرقوبرقاینسفرها،دخترانرابرایشرکتدراینمسابقهترغیبمیکردند.
درسالسومبرگزاریمسابقهامااتفاقیبزرگوالبتهقابلپیشبینیرخداد.نمایندهایرانکه
دختریکیازدرباریانبودوبانفوذخانوادهاشرافیخودازبیندیگردخترانایرانیانتخاب
شدهبود،بهمسابقاتجهانیراهیافتوعنواندخترشایستهجهانراهمبهدستآورد.وقتی
اورابهمسابقهجهانیفرستادند،گزارشسفرشبهآمریکاوکشورهایدیگردرمجلهزنروز
منتشروعکسهایپرزرقوبرقســفرهاوهدایاییکهازچهرههایمشهورگرفتهبوددر
مجلهچاپشد.اینهمهتابلوییبودازتوفیقهاودرخششهایدخترشایستهایرانکهدر
پیشچشمدخترانایرانیبهنمایشدرمیآمدبرایاینکهآنهارابهشرکتدراینمسابقات

ترغیبکند.

مخالفت متدینین و روحانیون
یکیازاصلیتریناهدافگردانندگانمجلهزنروز،ارائهالگوییخاصبهدخترانایرانبود
تابراساسآناهدافموردنظرحکومتپهلویدربارهترویجفرهنگغربیوسکوالربرآورده
شود.بههمیندلیلازشــمارهیکاینمجله،طرح»انتخابدختربهار«وبعدها»انتخاب
دخترشایسته«مطرحشدوبهمرحلهاجرارسید.بنابراینمســابقهدخترشایستهاهداف
بزرگتریرادنبالمیکردکهازهمانابتداوبهویژهدرســالهایمبارزهمردمایرانعلیه
رژیمپهلوی،واکنشواعتراضجامعهمتدینوروحانیتوعلمارادرپیداشت.جدیترین
اعتراضروحانیتوجامعهمذهبیایرانبهاقداماتمجلــهزنروزرامیتواندرماجرای
دفاعهمهجانبهاینمجلهاز»الیحهحمایتازخانواده«مشاهدهکرد؛الیحهایکههدفی
جزغربیسازیحقوقزنوحذفقوانیناسالمیازقانوناساسینداشت.آیتاهللمرتضی
مطهرییکیازهمانروحانیونبودکهاعتراضخودرابهمطالبواقداماتضددینمجله
زنروزدربارهحقوقزناندراسالمباانتشار32مقالهنشانداد؛مقاالتیکهدرسال1353به

شکلکتابیمستقلباعنوان»حقوقزندراسالم«منتشرشد.

جایی برای محجبه ها و نخبه ها نیست
ازهماننخستینسالبرگزاریمسابقهدخترشایستهتوسطمجلهزنروز،موجاعتراضاتمردمی
وجامعهمتدینهم بهسویاینمجلهسرازیرشد.جامعهایرانینمیخواستدخترمسلمانایرانی،
بهعروسکتزئینیتبدیلشودکهمعیارشایستگیآن،جذابیتهایظاهری،جنسیوبهطورکلی
الگوهایغربیباشد.اگرچهمجلهزنروزتالشمیکرددرپاســخبهایناعتراضاتمعیارهای
انتخابدخترشایستهرافراترازصرفزیباییصورتوبدنمعرفیکند،امادرواقعیتصفحات
اینمجلهودیگرمجلههایمشابهپربودازداســتانزندگیدخترانیکهبامعیارهاییمثلقد،
سایزوزیباییهایظاهرییکشبهبهملکهزیباییتبدیلشدهبودند.اثباتاینمدعااینجاست
کهدردهه50باوجوداینکهتعدادزیادیاززنانایرانــیباحجابند،امادرهیچکدامازصفحات
مجلهزنروزهیچخبریاززنانمحجبهوحتیازمصاحبهیامعرفیزناننویسنده،محققونخبه
خبرینیست.تمرکزاصلیاینمجلهونیزمجله»تهرانمصور«معروفآنروزهاپرشدهبوداز
تصاویربرهنهدختران،زنانخواننده،هنرپیشهونیزدخترانشایسته.تصاویربرهنهدختراننه

درصفحاتدیگراینمجلههاوبهویژهدرآگهیهایتبلیغاتیهمپررنگبود.

شخصیت جدید با رنگ موی جدید
در»زنروز«صفحاتویژهایبهمعرفیزنانسلبریتیخارجیاختصاصپیداکردهاست؛بازیگریاحتیپورناستارهاییکهاغلبزندگیشخصی
آنهاسوژهگزارشاستوگاهییکمحصولزنانهخارجیدرحینگزارشتبلیغمیشود.نوعنگاهیکهبهزنوجودداردوشخصیتاورادرظاهر
وزیباییاشمعرفیمیکند.دریکگزارشازپیانیستفرانســویکهباهدفمعرفییکمارکرنگموکارشده،بهوضوحعنوانمیشود:»امروز
فرصتیپیشآمدتاباخانمآنابلدوفو،پیانیستمشهورفرانســویگفتوگوییدرمنزلایشانداشتهباشیم.وقتیواردمنزلشدماوخودرابرای
اجرایرسیتالامشبآمادهمیکرد.آنابلدرجواباینسوالکهمعروفبودنخودرامدیونچههستید،پاسخداد:»منبااجرای2رسیتالبهشهرت
رسیدم«پرسیدم:ممکناستدربارهایندورسیتالصحبتکنید؟آنابلباخوشروییپاسخداد:»هنرمندهنگامیبهاوجمحبوبیتمیرسدکهدر
قلبمردمنفوذکردهباشد،وبرایحفظاینمحبوبیتالزماستکههربارباشخصیتیجدیددربرابرمردمظاهرشود،ودیگرانراازظاهریکنواخت
وکسلکنندهخودخستهنکند...برایایجادتنوعدرظاهرخودواحرازشخصیتیجدیدبه
تغییرچهرهوزیباییخودمتوسلشدم،ولیپیبردمکهاین
تغییراتکافینیستوبرایتکمیلآناحتیاجبهعوض
کردنرنگموهایخوددارم.همانطورکهمیبینید

رنگموهایمنگویایاینواقعیتاست.«

زنان، شخصیت اصلی داستان های زرد
بخشاصلیهردومجلهبهداستانهایزردعاشقانهاختصاص
داردکهبازهمعکسیکهبهآناختصاصپیداکرده،تصویری
اروتیکازیکزنومرداســت.محتوایاینداستانهااغلب
عشقهایمثلثیاستکهزنانگاهیدراینداستانهانقش
هرزهرادارندوگاهــییکزنکهدرآتشحســادتبهزن
دیگریمیســوزد،موردتوجهمردموردعالقهیاهمسرش
قرارگرفتهاســت.زناندراینداســتانهااغلباصلیترین

دغدغهشانجلبنظرمردانیاستکهباآنهادرارتباطند.

 مد های جهنمی
درتهرانمصورکهنشریهایعمومیاستبهجزآگهیها،تنهاجاییکهزنانحضوردارنددرتصویررویجلدیاعکستزئینیداستانهایزردعاشقانه
استیادرقالببازیگرانفیلمفارسیهاوسوپراستارهایسینمابهآنهاپرداختهمیشود؛نهخبریازقلمآنهاستونهزناناهلفکرودارایهنری
غیرازبدننماییمعرفیمیشوند.معرفیچندخطیسلبریتیهایزنفرنگییکیازبخشهایثابت»تهرانمصور«استکهبهانهایاستبرای
درجعکسنیمهبرهنهآنهاکهباابعادیچهارپنجبرابرآنچندخط،خودنماییمیکند.دریکنمونهباتیتر»عشقودلهرهیکدخترجوان«،زن
نیمهبرهنهتصویراینطورمعرفیشدهاست:»فیفیباخستارههنرمندوزیبایسینمایآلماندردانمارکمتولدشده،ولیزندگیهنریخودرا
درآلماندنبالکردهاست.فیفیباخبهزودیدرفیلمیبهنام»ماجرایعشقودلهرهیکدخترجوان«کهمحصولمشترکهالیوودوآلماناست
برپردهسینماظاهرخواهدشد.«درنمونهدیگر،یکیازمطالبتهرانمصوربهمدلهایاروپاییسال1۹۶5اختصاصپیداکردهاستکهنویسنده
ناممدهایجهنمیرارویآنگذاشتهاســت.دراینگزارش،4تصویراززناننیمهبرهنهکهمدهاراپوشیدهاند،بیشترینحجمصفحهرابهخود

اختصاصدادهاست.درمتنگزارشبهجزئیاتاینلباسهاوقیمتشاناشارهشدهاست.

 با عنوان تجدد 
دنبال سیگار و مشروب نباش

درصفحه»تینایجرها«کهمخصوصپســرانو
دختران1۷سالهاست،یکســتونتحتعنوان
»نامهپدربهدخترش«بهراهنماییهایپدرانهای
اختصاصداردکــهدختراننوجواندرشــرایط
آنروزهــایجامعهبهآننیازدارنــد.انحرافاتو
آسیبهاییکهدختراندرآنســالهادرلباس
تجدددچارآنمیشدند،آنقدرجدیونگرانکننده
بودکهحتیاینمجلهنیزبــاوجودرویکردغربی
وترویجبیبندوباری،درقالــبیکیازنامههای
درجشــدهخطاببهدخترانبهارائهتوصیههایی
برایدوریازاینانحرافاتمیپردازدومینویسد:
»دخترعزیزمازصمیمقلــبآرزومیکنمکهدر
آیندهزنیخوشقلبوپاکطینــتوتااندازهای
فروتنوطبیعیباشی.آرزودارمکهبهخودمتکی
باشــیوبهحقیقتوجودخودپیببریدخترم!
کمکموقتآنرســیدهکهخودتخــوبراازبد
تشخیصبدهیوکورکورانهازبعضیارمغانهای
ناپسندتجددپیروینکنی.اگرمیبینیکهبعضی
دخترانهمسنوســالتکهبهعقیدهخودشان
متجددهستندســیگارمیکشــندویامشروب
میخورند،تــواینکارهارابهعنــواناینکهدلیل
تجددوتمدناست،انجاممده!ومطمئنباشکه
ازقافلهآنهاعقبنمیافتیهرگزخیالنکنکهبا
احترازازاینکارهاقدرواحترامتوکمشــدهودر
نظردیگراناملوعقبافتــادهجلوهخواهیکرد.
بلکهبدینوسیلهبهخودتودیگرانثابتکردهای
کهدختریباشخصیتوفردیباارادههستیکه
آیندهخوشبختوسعادتمندخواهیداشت.حال
آنکهاینگونهعاداتناپسندباعثانحرافتوازراه
نیکبختیمیشودوآیندهتورابهخطرمیاندازد.
امیدوارمکهپندمرابهگوشجانپذیرفتهباشی.«

 گرایش افراطی به آرایش 
نکتهایکهدرصفحــاتزنروزبامحوریتزنانبهچشــم
میخورداینبودکهبخشزیادیازمحصوالتتبلیغشــده،
بررویزیباییوتناســباندامتمرکزدارندوبهنظرمیرسد
نقشپررنگیدرالقایاحساسنیازبهمخاطبانمجلهدارد.
محصوالتخارجیهمکهاغلبآگهیهاراشــاملمیشوند
بههمینترتیبمعرفیمیشوندوکنارجمالتیکهبافونت
بــزرگ،آمریکایی،آلمانیوانگلیســیبودنــشرابهعنوان
تضمینخوبوباکیفیتبودنشعنوانمیکند،یکزنزیباو
خوشاندامخودنماییمیکندکهالبتهاغلبایرانیهستندو
ازجذابیتهایجنسیآنهابرایفروشاینکاالهایخارجی
استفادهمیشــود.چندنمونهازجمالتیکهدراینآگهیها
بهچشــممیخوردازاینقراراســت:»من،اعتمادبهنفس
وشیکپوشــیخودرامدیونانواعطــرحورنگانحصاری
)شومیزیه(میسسانرایزهستم«»زیباییدرحدیکرؤیا؛
لوازمآرایشیوبهداشتیپرنسسگالیتزینمستقیمازایتالیا.«

روزگار عجیب دختران شایسته
دریکــیازایــنگزارشهادربــارهبرنامههایتــدارکدیدهشــدهبرای
فینالیستهایمسابقهاینطورآمدهاست:»طبقرسمهرسالهدرمراسمشب
نهاییمسابقه،دخترانفینالیســتبا3لباسمختلفرویصحنهمیآیند:
لباسیونیفرم،لباسابتکاریولباسســواره.تنهالباسیکهدخترانباید
خودشانوباهزینهشخصیخودتهیهکنند،لباسابتکاریآنهاست.درچند
سالاخیر،چندتنازطراحانومدسازانتهرانبهفکرمدرنکردنواروپایی
پسندکردنپارچههایقلمکارافتادهاندوباتغییراتیکهدراینراهبهخرج
دادهاند،توانستهاندمدلهاوطرحهایزیباییبهوجودآورندکهحتیمورد
قبولمشکلپسندانپاریسولندنوآمریکانیزقرارگرفتهاست«.بههمین
ترتیبمراحلمختلفمسابقهدخترشایستهدرشمارههایمتوالیگزارش
میشودودرخاللآنیاسالنهایزیباییمشهورتهرانمعرفیمیشودویا

آموزشگاههایهنریومربیانآنهاتبلیغمیشوند.

زنی خوب است که مرد باشد
یکیازرویکردهایاصلیدرخصوصمسائلزنانکهدرآنسالهامورد
تمرکزنشــریاتقراردارد،ارائهنگاههاوایدههایفمینیســتیاستکه
مجلهزنروزپرچمدارآنمعرفیمیشود.بهعنواننمونهدرگزارشیزن
معدنچیخارجیبهعنوانیکزنشجاعوباجربزهمعرفیشدهاستکه
توانســتهازپسیککارمردانهبربیاید.اینزنبااینجمالتمعرفیو
تمجیدمیشود:»اینزن2۷سالهانگلیسی،بهدشوارترینکارمردانهروی
آوردهاست:روزی8ساعتکاردرمعدنزغالسنگ،درعمق5هزارمتری
زیرزمین.«درجاییدیگرازمطلبیبهاســم»جیمزباندهایمونث«به
تمجیداززنانیپرداختهکهدرپلیسانگلستان،پلیسمخفیهستندو
وظایفخطیرومشــکلرابرعهدهدارند.درتوصیفآناننوشته:»آنان،
درگرماوسرما،در24ساعتشــبانهروز،درهیأتمانکنیاگدا،دزدان،
قاچاقچیان،شوهرانفراریوجنایتکارانخطرناکراتعقیبمیکنند!«

 مردان همطراز 
دختران شایسته

تمایل زیاد به آرایش تا اندازه ای به عنوان ویژگی 
اصلی زنان جامعه آن روزها معرفی می شود که 
در یک گزارش به صــورت ضمنی روی آوردن 
مردان به آرایش، تحت تاثیر همین ویژگی زنان 
عنوان می شود. نویسنده، گزارش خود با عنوان 
»فر شــش ماهه مخصوص آقایان« را اینطور 
شــروع می کند: »تابه حال با طعنه می گفتند 
زن ها همه بزکی و عروســکی هستند و حاال 
وسوسه خوشگل شدن و جلب نظر کردن چنان 
به جان خود مرد ها افتاده که ساعت ها از وقتشان 
را در ســالن های آرایش زیر سشوار های داغ 

می گذرانند«.

نگاه

 عکس زنان نیمه برهنه 
بیشتر می فروشد

مهم نیســت که محصول تبلیغ شده مخصوص 
زنان باشد یا نه؛ از لوازم حمام و کلمن آب گرفته 
تا شــربت و آدامس خروس نشان، تصویر یک 
زن پای ثابت همه آگهی های متعددی است که 
دهه 50 در صفحات مجالت »زن روز« و »تهران 
مصور« کار می شد. این آگهی ها بیشترین جایی 
است که زنان در آن حضور دارند. تبلیغاتی که 
بیشترشان رنگی کار شده اند و عالوه بر لباس باز 
و گاهی نیمه برهنه زنان، آرایش ویژه آنها قابل 
توجه است. به عنوان نمونه در یک آگهی مربوط 
به آدامس خروس نشان، قرار است یک پیراهن 
یادگاری جام جهانی فوتبال به مناسبت اولین 
حضور ایران در این جام به خریدارانی داده شود 
که تعداد مشخصی از این آدامس ها را می خرند. 
تصویر اصلی که در این آگهی کارشــده است 
یک زن اســت که پیراهن یادگاری جام جهانی 
را پوشیده اســت. آگهی های بازرگانی گاهی 
جنسی تر می شــوند و تصویر نیمه برهنه یک 
زن در آن خودنمایی می کننــد. مثال در یک 
آگهی مربوط به سری هماهنگ لوازم حمام، در 
حالی که یک زن زیر دوش قرار دارد و از باالی 
سر او عکس گرفته شده است، این تیتر با فونت 
بزرگ کارشده است: »بدون کرویدکس، حمام 
شما لخت اســت«. یا یک بخش دیگر تبلیغات 
معرفی لباس زیر زنانه اســت که با تصاویری از 
زنان نیمه برهنه که آن را پوشــیده اند، معرفی 
و تبلیغ شده اند. اکثر تیتر ها با این سمت و سو 

محتوایی اروتیک دارند.

نگاه
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خبرنگارانخارجیواقعیتهارانمیدیدند
میشل ستبون؛ عکاس فرانسوی که به دستور امام خمینی ره انقالبی ترین لحظه های ایران را ثبت کرد

به گواه تاریخنگاه

نگاه

روز های انقالب به روایت دیوید بارنت، عکاس آمریکایی

انقالب ایران را به آیندگان نشان دادم
دیوید بارنت، عکاس خبری مشهور 
آمریکایی که پرتره کلوزآپ وی از 
رهبر کبیر انقالب اسالمی به عکس 
برگزیده نشریه تایمز در سال۱۹۷۹ 
بدل شد در خالل حوادث انقالب 
بهمن ۱۳۵۷ به ایران ســفر کرد. 
او عکس های خــود از حوادث این 
دوران را بعد هــا در مجموعه ای با 
عنوان »44روز: ایران و بازسازی دوباره جهان« منتشر کرد. بارنت 
در این کتاب شرح داده پلیس شاه او را بعد از عکاسی از خرابه های 
یکی از خانه هایی که ســاواک از آن برای اتاق شــکنجه استفاده 
می کرده، دستگیر کرده اســت. او در بحبوحه آن روز ها توانست 
به محل اقامت رهبر کبیر انقالب در مدرســه رفاه نیز وارد شود 
و عکاســی کند. این عکاس در خاطرات خود درباره این لحظات 
تاریخی می نویسد: »به داخل که می روم یک روحانی را می بینم 
که با یک سینی برای برداشتن فنجان خالی چای آیت اهلل خمینی 
به سمت وی می رود. آیت اهلل درحالی که به دیوار تکیه داده است، 
روی زمین و در فاصله ۸ فوت از من نشسته است. از نزدیک که او را 
می بینم نخستین چیزی که به آن می اندیشم این است که چقدر 
شبیه همان چیزی است که تصور می کردم. آیت اهلل خمینی درست 
مانند تصاویرش بود. 2تا عکس می گیرم و سپس به گوشه دیگر اتاق 
می روم. آیت اهلل خونسرد و آرام است و با صدایی نرم با روحانیونی که 

در کنارش هستند، صحبت می کند.« 
چندی بعد زمانی که روزنامه تایم امام خمینــی )ره( را به عنوان 
شخصیت برگزیده سال ۱۹۷۹ انتخاب کرد، عکسی را روی جلد 
قرار داد که بارنت در 44 روز عکاسی از وقایع انقالب ایران برداشته 
بود. او در یک مصاحبه این عکس را به خاطر »نیرویی که در چهره 

امام )ره( بدون هیچ تالشی« وجود داشت، مهم دانسته بود.
بارنت در مصاحبه ای که چند ســال پیش با یک خبرنگار ایرانی 
داشته درباره عکاسی از روزهای انقالب این چنین گفته بود: »من 
تصور می کنم تصاویری که من در آن زمان ثبت کردم از مهم ترین 
و خاص ترین تصاویری بود که در آن زمان ثبت شد. به عنوان یک 
عکاس من خود را تاریخ نگار می دانم؛ من با تصاویرم تالش می کنم 
که به مردمی که در همان زمان زندگــی می کنند یا مردمی که 
۳۷سال بعد یا از نسل بعد هستند آنچه را در آن زمان خاص اتفاق 
افتاده است نشان دهم. یکی از مسائلی که ما در عکس های خودمان 
نشان می دهیم تاریخی است که از طریق این عکس ها نشان داده 
می شود.  به گفته او »امام خمینی)ره( شخصیت فوق العاده مهمی 
در جهان مدرن سیاسی و مذهبی بود. به عنوان یک تاریخ نگار و یک 
عکاس تالش من بر این اســت که از طریق تصویر آشکار کنم که 
چه کسی مهم ترین و خاص ترین شخصیت را در جهان دارد. عالقه 
دارم که با دوربین خودم به درون این شخصیت ها نفوذ کنم و آنان 
را بشناسم و به مردم معرفی کنم و این چیزی است که من ۵0سال 

از عمر خودم را وقف آن کرده ام.«

زندگي زنان در روزهای پرالتهاب
یکی دیگــر از عکاســان معروف 
و نام آشــنایی کــه در جریــان 
انقــالب۵۷در ایران به عکاســی 
می پرداخت، کریستینا اسپنگلر، 
عکاس مشهور فرانسوی است که 
در دنیا او را با حضورش در جنگ های مختلف می شناسند. او با 
حضور در ایران از زمان پیروزی انقالب تا چند  ماه بعد از کوچه ها 
و خیابان های تهران و دیگر شــهرهای ایران عکاســی کرد که 
محور بیشــتر عکس هایش زنان و دختران بودنــد. خودش در 
این باره می گوید: »من عکاسی هســتم که به دنبال زنان می روم 
و لحظات غم و اندوه را ثبت می کنم. وقتی می خواستم به ایران 
سفر کنم می دانستم که شرایط من با عکاسان مرد فرق می کند. 
من روسری سر کردم و بین زنان ایرانی رفتم تا نگاهشان را ثبت 
کنم و عقایدشان را به تصویر بکشم. در آن روزها نفوذ بین زنان 
مسلمان سخت بود و آنها خیلی به خارجی ها اعتماد نمی کردند. 
در واقع عکاسان مرد خارجی نمی توانستند راحت از زنان مسلمان 
عکاسی کنند. چون نگاه مثبتی به آنها وجود نداشت. حتی ممکن 
بود  انگ جاسوسی بخورند. اما من به عنوان یک زن فرصتی طالیی 

در اختیار داشتم. حجاب سر کردم و راهی ایران شدم«. 

انقالب در نگاتيو عکاسان خارجي
عکاسان بسیاری در ســال های منتهی به پیروزی انقالب و 
همچنین سال های پس از انقالب، از وقایع و تحوالت ایران 
عکاسی کرده اند. آلن دژان، عکاس خبری آژانس سیگما بود 
که در کنار رویدادهای مهم تاریخی همچون انقالب ایران، 
عکاســی از جریانات انقالبی دیگر در جهــان را در کارنامه 
حرفه ای خود دارد. عکس های او از انقالب ایران از ۱2 بهمن 
۵۷ یعنی روز بازگشت رهبر انقالب ایران آغاز می شود و تا 
2۳ روز بعد از آن را دربرمی گیرد. ورود امام خمیني)ره( به 
تهران، تشکیل دولت موقت، تظاهرات مردمی علیه بختیار، 
اعتراضات خیابانی مردم، درگیری های مسلحانه، پیوستن 
گارد شاهنشاهی به مردم، استقرار نیروهای مردمی در کاخ 

شاه از تصاویر این عکاس است. 
فرانســوآ لوشــون، خبرنگار و عکاس فرانســوی است که 
کار خــود را در آژانس گاما در ســال ۱۹۷4 آغــاز کرد و 
گزارش های تصویری و نوشتاری را از ۱40 کشور مختلف 
روایت کــرد و برای کار خــود در مســابقه عکس جهانی 
مطبوعات ۳جایزه به دســت آورد. این عــکاس در دوران 
انقالب همراه با انقالبیون به کیش سفر کرد و عکس هایی از 
کاخ الیت کیش که محل اقامت محمدرضا پهلوی در شرق 

جزیره کیش بود ثبت کرد.

ميشـل سـتبون، 

مژگان مهرابیگفت وگو
روزنامه نگار

عــکاســــی 
فـرانسـوی است 
که با ورود امام خميني)ره( به ایران در بهمن سال 1357موفق 
به ثبت لحظاتی شد که امروز جزو اسناد گرانقدر انقالب به شمار 
می آید. آشــنایی او بــا امام خمينی)ره( بــه حضورش در 
نوفل لوشاتو برمی گردد زمانی که برای تهيه خبر و عکاسی از 
یک شخصيت انقالبی به آنجا رفته بود. دیدن و صحبت کردن 
با امام خمينی)ره( همان و گرفتار شدن دلش به مهر این مرد 
خدا همان. آنها لحظاتی با هم صحبت کردند و امام خمينی)ره( 
از او خواســت به ایران برود و از فعاليت های انقالبی مردم 
عکاسی کند. گویی در وجود ستبون می دید که می تواند خالق 
تصویرهایی باشد که در آینده سندی برای نشان دادن ظلم 
رژیم پهلوی است. او عکس های زیادی از امام خمينی)ره( به 
ثبت رساند که مشهورترین آن تصویر امام)ره( زیر درخت 
سيب در باغ نوفل لوشاتو اســت. به دعوت همشهري محله 
ميشل ستبون در نمایشگاه عکس هایش در تهران، خاطرات 

خود از آن روزهای پرآشوب را برای ما بازگو می کند.

به ایران برو و از آنجا عکاسی کن
وقتی برای نخستين بار امام خمينی)ره( را در نوفل لوشاتو دیدم 
ایشان را نمی شناختم. اما از نوع رفتارشان متوجه شدم شخصيت 
بزرگی هســتند. وقتی حرف می زد مردم فقط گوش می دادند. 
برای من هم که عکاس و روزنامه نگار بودم یک شخصيت جهانی 
به شمار می آمد. کسی که توانسته بود تحول بزرگی در کشورش 
به وجود آورد. در آن روز فرصتی پيش آمد کنار ایشان بنشينم. 
امام خمينی)ره( به من گفتند به ایران برو و از آنجا عکاسی کن. 
درحالی که چهره جدی داشــتند ولی با لبخند حرف می زدند. 

حرفشان به دلم نشست و اوایل سال 1357به ایران آمدم.« 

ثبت لحظه ها از باالی سقف ماشین
 وقتی امام به تهران رسيد، هيچ کس نمی دانست قرار است کجا 
بروند. به دليل شلوغی اطراف امام خمينی، مراقب بودم که فاصله 
یک متری را با ایشان حفظ کنم که ایشان را گم نکنم. در جایی 
هم مجبور شــدم باالی سقف 
ماشينی که امام داخل آن بود 

بروم و لحظه ها را شکار کنم. 
از حس مردم به این شخصيت 
بــزرگ. از خوشحالی شــان.

البتــه چــون بــا اطرافيان 
امام خمينی)ره( ارتباط خوبی 
داشتم توانســتم روی سقف 

ماشين بروم.

تضاد طبقاتی بيداد می کرد 
من نخستین بار از طریق مسیر زمینی به ایران سفر کردم و فاصله 
طبقاتی را در این کشور به عنوان یک توریست به خوبی دیده بودم 
و آن را لمس کردم. متأسفانه در آن زمان خبرنگاران گزارش های 
واقعی در این زمینه را منتشــر نمی کردند. وقتی طبقات باال و 
زندگی مرفه را در کنار فقر می دیدم، برایم مهم بود که کاری مؤثر 
را انجام دهم. نمی توانستم در برابر این فاصله طبقاتی، شکنجه ها 
و اعدام هایی که در آن زمان در ایــران صورت می گرفت، کاری 
انجام ندهم. متأســفانه خبرنگاران خارجی هم به دعوت شاه به 
ایران می آمدنــد و واقعیت ها را نمی دیدنــد. آنها در یک فضای 
محدود شده به فعالیت می پرداختند و به همین علت بسیاری از 

واقعیات را مشاهده نمی کردند.

کتک خوردن از گارد شاهنشاهی برای عکاسی
برای عکاسی از صحنه تظاهرات بین مردم حاضر می شدم. ازدحام 
جمعیت و حضور مأموران کار را سخت می کرد. اما مردم من را 
بین خود مخفی می کردند که آســیبی به دوربین و خودم وارد 
نشــود. از هیجان مردم لذت می بردم. آنها می خواستند تصویر 
انقالب شــان ثبت و به دنیا منعکس شــود. حتی یک بار هم من 
را دستگیر کردند. چون چهره ام شــبیه ایرانی ها بود کلی کتک 
خوردم. هر چه می گفتم خبرنگار فرانسوی هستم من را بیشتر 

کتک می زدند. فکر می کردند مسخره شان می کنم.

ثبت تصاویر قتل عام در ميدان ژاله 
یکی از حوادثی که روی من تأثیر زیادی گذاشت تظاهرات مردادماه 
بود که نزدیک به یک میلیون نفر به خیابان ها آمدند. در آنجا بود 
که خبرگزاری ها متوجه شدند اتفاقی در ایران در حال وقوع است. 
این همان اتفاقی بود که به اتفاق ۱۷ شهریور انجامید و به قتل عام 
در میدان ژاله رسید. بعد از این اتفاق بود که من با بخشی از فرهنگ 
ایرانی آشنا شــدم که بســیار برایم عجیب و جذاب بود. فرهنگ 
عزاداری شیعی و سیاه پوشیدن ها و مراسمی که می گرفتند. من 
یکباره از دل یک انقالب وارد شناخت بخشی از فرهنگ مردم یک 

سرزمین شدم. این موضوع برای هر عکاسی جالب است.

عکاسی در داخل هواپيمای امام ره
روزی که امام خمینــی)ره( با هواپیمای 
ایرباس می خواست به ایران بیاید من هم 
در همان هواپیما بودم. همه سعی ام بر این 
بود که بتوانم عکس های جاودانه ای بگیرم. 
از داخــل هواپیما زیاد عکــس گرفتم. اما 
همه تمرکزم را به کار گرفته بودم که بتوانم 
نخستین نفر از هواپیما خارج شوم و لحظه 
پایین آمدن از پله های هواپیما را عکاسی 

کنم. البته موفق هم شدم.
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مردم مشتاق خرید 
عکس امام ره  بودند

با عکس های ویژه از حضور امام خمينی)ره( 
در نوفل لوشاتو به ایران آمدم. تقاضا برای خرید عکس ها 
زیاد بود. به خصوص بازاری های تهران که عالقه زیادی به 

داشتن این عکس ها نشان می دادند. خوب من نمی توانستم 
عکس ها را در اختيار آنها بگذارم. اما چون اشتياق آنها را 

دیدم عکس امام خمينی)ره( را که روی جلد یکی از مجله ها 
منتشر شده بود بزرگ کرده و به آنها دادم.
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