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اشتراکات تهران- آنکارا 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
بــرای روابــط بــا کشــورهای منطقــه ارزش 
و اهمیــت قابــل توجهــی قائــل اســت. بــا 
این حال از میان کشــورهای منطقه کشــور 
جمهوری ترکیه یکی از کشورهایی است که 
بــرای ایران اهمیت اســتراتژیک ویژه دارد؛ 
رویکــردی که بــا توجه به نیازهــای متقابل 
دو کشــور از ســوی دولــت آنکارا نیــز دنبال 
می شود و تعدد سفرهای متقابل مقامات 
عالــی از جملــه رؤســای جمهور دو کشــور 
مؤید این ادعاست. چنان که اعالم شد سفر 
روز گذشته رئیس جمهوری  ایران به همراه 6 وزیر کابینه به آنکارا 
در قالــب برگزاری پنجمین نشســت شــورای عالــی همکاری های 
اســتراتژیک ایران و ترکیه انجام شــده و انتظار مــی رود به امضای 

توافقنامه های اقتصادی جدیدی بینجامد.
واضح اســت که 600 کیلومتر مرز مشترک که به همراه اشتراکات 
دینــی و فرهنگی منافع مشــترک بســیاری را برای دو کشــور ایجاد 
کرده اند، می توانســته در تمام سال های همسایگی ، مبنای خوبی 
بــرای رابطه ای اســتراتژیک باشــد. اما آنچه جایگاه ترکیــه را برای 
ایــران باالتــر بــرده اســتقالل رأیی اســت که ایــن کشــور در عرصه 
بین الملل از خود نشــان داده اســت. موضع دولت آقای اردوغان 
در قبال اهمیت اتحاد مسلمانان، همکاری برای حل بحران های 
منطقــه ای و حتی برخورد مســتقل بــا پرونده قتل خاشــقجی که 
نشاندهنده گام های زیربنایی سیاست آنکارا به سمت دموکراسی 
و حقوق بشــر است، از امتیازات مثبت ترکیه به شمار می رود. این 
ویژگی ها متضمن این انتظار است که ترکیه با ایستادن در مقابل 
زیاده خواهی های امریکا در عرصه بین الملل و به طور مشــخص 
در مــورد تحریم های ظالمانه دولــت ترامپ علیه ایران موضعی 
مســتقل اتخاذ کند. تــا این لحظــه هماهنگی های دو کشــور برای 
برقراری سواپ مالی که به معنای جایگزینی مبادله کاال و خدمات 
با ریال و لیر به جای دالر است از جمله اقداماتی است که در همین 

راستا صورت می گیرد.

منافع ایران و ترکیه در حوزه های مختلفی به هم گره خورده است. 
ترکیه به منابع نفت و گاز و منابع معدنی ما نیاز دارد و دهه هاست 
نقش پل ترانزیت صادرات و واردات کاالهای صنعتی ایران از اروپا 
را ایفا کرده است کما اینکه خود این کشور نیز در برخی عرصه های 
صنعتی و کشــاورزی مدرن پیشــرفت های خوبی داشته و متمایل 
به گســترش همکاری های خود با ایران اســت. با این مالحظات و 
بر اســاس توافقات ســال های گذشــته قرار بر این بود که مبادالت 
اقتصادی ما با ترکیه به 30 میلیارد دالر برسد. اما در سال های پس 
از آن توافق ها سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه و سایر وزارتخانه های مربوط  چنان که انتظار می رفت 
از فرصت اســتفاده نکردند که اگر غیر از این بود، می توانســتیم با 

ترکیه همکاری بهتری داشته باشیم.
با این حال سفرهای مقامات کشورمان به این کشور همسایه نشان 
از توجــه دولت بــه اهمیت این مــراودات در حوزه های سیاســی و 
اقتصادی دارد. رســانه ها و فعاالن سیاســی ترکیه هم از این ســفر 
اســتقبال خوبی کردند. زیرا پس از کودتای ناکامی که سال گذشته 
در ترکیــه اتفــاق افتــاد، هم مــردم و هــم سیاســتمداران ترکیه به 
این اطمینان رســیدند کــه امریکا متحد قابل اتکایی نیســت. این 
اطمینان حاصلش را در توسعه روابط بیشتر ترکیه با اروپا و هند و 

چین و نیز تقویت رابطه اش با ایران نشان داد.
همچنین نباید فراموش کرد که ســفر رئیس جمهوری کشــورمان 
به ترکیه در شــرایطی انجام می شــود که دو کشور در کنار روسیه به 
تازگی گام مثبت و مؤثر خود را به عنوان کشورهای ضامن در پروژه 
مشــترک حل بحران ســوریه با حضور در ژنو و نهایی کردن دستور 
کار تشــکیل کمیته قانون اساسی سوریه برداشــته اند. اتفاقی که با 
یادآوری روند کاهش نسبی اختالفات تهران و آنکارا درباره مسائل 
ســوریه، عــراق و کردهــا در مرور زمان نشــان داد کــه ظرفیت های 
خوبی برای همکاری و تعامل میان کشــورهای مســلمان منطقه 
وجــود دارد. ایــران و ترکیــه بــه عنــوان دو کشــور کــه از حیــث رتبه 
اقتصادی حائز رتبه های زیر 20 هستند، می توانند نقش آفرین های 
خوبی در رفع اختالفات میان کشــورهای مسلمان و تحقق آرمان 

اتحاد جهان اسالم ایفا کنند. 
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 / شــرکتی  نیروهــای  وضعیــت  تبدیــل    ■
326...0937: چــرا نیروهای شــرکتی در کل 

بانک ملت تبدیل وضعیت نمی شوند؟
■  قدردانی از اورژانس / غالمعلی شیری: می خواستم به عنوان 
یــک ایرانی از پرســنل زحمتکش اورژانس تشــکر کنــم که هر 
موقــع تمــاس می گیریم در اســرع وقت خودشــان را به بالین 
بیمــار می رســانند. واقعاً باید یــک روز را به عنوان روز تشــکر و 

قدردانی از این عزیزان در نظر گرفت.
■  پیشــنهادی بــرای کنتــرل قاچــاق کاال / 263... 0938: یکــی 
از راهکارهــای مبــارزه بــا قاچــاق کاال، کنتــرل پخــش انــواع 
کاالهای قاچاق و غیر مجاز توســط عوامــل محترم امنیتی در 
فروشــگاه های پوشــاک، لــوازم بهداشــتی، موبایــل، داروخانه 
و... اســت که به این وســیله براحتی امکان شناسایی و ردیابی 

عناصر دخیل در کاالهای قاچاق فراهم خواهد شد.
■  زمان نامناســب شــروع به کار خط 4 متــروی تهــران / 101...0935: 
زمان شروع به کار خط 4 مترو تهران با وجود رفت و آمد زیاد مردم 

بخصوص کســانی که شیفت شــب کار می کنند یا صبح زود سر کار 
می روند بسیار دیر است. از شهردار جدید تهران تقاضا داریم فکری 
برای شروع به کار خط چهار مترو تهران کند. ساعت پنج و نیم اصاًل 

مناسب نیست حداقل یک ساعت زودتر مفیدتر خواهد بود.
■  ســرقت گوشــی تلفن در ایســتگاه های مترو و بی آرتی / آقای 
دینــی: از نیــروی انتظامی درخواســت داریم کــه به وضعیت 
دزدی و ســرقت لوازم و اشــیای مردم در متــرو و اتوبوس های 
بی آرتی نظارت بیشــتری داشــته باشــند. مدتی قبل فردی در 
ایستگاه بی آر تی با چاقو به اینجانب حمله کرد و قصد سرقت 
گوشــی تلفن همراه را داشت که موفق به این کار نشد. این کار 
روز روشــن و در جلو چشــم مردم رخ داد. چرا شــرایط باید به 

این صورت باشد؟
فشــخام  در  مــواد  فروشــنده های  دســتگیری  از  قدردانــی    ■
صومعه ســرا / 466...0903: مــا اهالــی صومعــه ســرا روســتای 
فشخام از مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر بابت دستگیری 

فروشنده های مواد این منطقه کمال تشکر و قدردانی داریم.

نظــــــــر 
مـــــردم

خروج امریکا از سوریه
پیــش از  توئیــت ترامــپ نیز صبــح دیــروز رابــرت باالدینو، 
معاون ســخنگوی رســمی وزارت خارجه امریــکا در واکنش 
به نشســت ســه جانبه ایران، ســوریه و روســیه اعالم داشــته 
بود امریکا از هر تصمیمی که کلید آن راه حل سیاسی برای 

بحران سوریه باشد، حمایت می کند.
دونالــد ترامپ در حالــی به طور تلویحی از خــروج نیروهای 
امریکایــی از ســوریه خبر داده اســت کــه در کارزار انتخاباتی 
خود بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری 2016 با زیر ســؤال 
بــردن فعالیت های امریکا در ســوریه و این که حضور امریکا 
در ســوریه، ارزش هزینه  هــای مالــی و انســانی آن را نــدارد، 
وعده داده بود، نیروهای کشــورش را از این کشــور بحران زده 
خاورمیانــه خــارج کند. امــا در طول زمان شــروع به افزایش 
شــمار نظامیــان امریــکا در ســوریه کــرد و 14 آوریــل )25 
فروردین( امســال نیز به بهانه حمالت شــیمیایی در سوریه 
و معرفی دولت بشــار اســد به عنوان مســئول این حمالت، 
اتهامی که هرگز به اثبات نرسید، اقدام به شلیک 60 موشک 
کروز به سمت پایگاه نظامی سوریه در حمص کرد و بر میزان 
فعالیت های مشتر ک خود با کردهای سوریه نیز افزود. او در 

این مدت فعالیت های نظامــی در منطقه التنف در جنوب 
ســوریه را نیــز افزایــش داد. او دیشــب نیز با اعالم شکســت 
داعــش، از تمایــل خود برای اجرا کردن ایــن وعده اش پرده 
برداشــت. حتــی برخی منابــع نزدیک به کاخ ســفید شــب 
گذشته پا را فراتر گذاشته و گفتند طی چند ساعت پس از این 
اعــالم تلویحی، خــروج نیروهای امریکایی از ســوریه به طور 
رســمی اعالم می شــود. خبری که اصاًل خوشایند ژنرال های 
پنتاگون نیست و به روایت روزنامه امریکایی نیویورک تایمز، 
برخــی شــنیده ها حاکی اســت، بالفاصله مقامــات پنتاگون 
تالش برای مذاکره با ترامپ و منصرف کردن او از این اقدام 
را آغــاز کردند. مقامــات پنتاگون خروج نیروهــای امریکایی 
از ســوریه را خیانــت به متحدان کرد ســوری خــود می دانند. 
ســناتورهای امریکایی نیز شــب گذشــته به این خبر واکنش 
نشان دادند. لیندزی گراهام این تصمیم را اشتباه خواند. از 
همین رو و از آنجا که ترامپ سابقه تصمیم گیری های فردی 
و بدون مشورت با وزرای خود را دارد و سابقه تصمیم های او 
درباره خروج از ســوریه نیز نشــان می دهد، نمی تواند به این 

پیام تلویحی خروج امریکا از سوریه با اطمینان نگاه کرد.

 »رفع توقیــف فیلم های توقیفی« آنقدر گــزاره ای کنجکاو 
برانگیــز و دارای اهمیــت اســت کــه از محافــل مدیریتــی 
تا جشــن های ســینمایی هــر جا که نقل شــود بتــوان آن را 
انتخــاب کــرد و بر پیشــانی خبر قــرار داد؛ نمونــه اخیرش 
دعای سه شــنبه شــب یکــی از منتقدان ســینما در جشــن 
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی است: »امیدوارم 
اکــران فیلم هــای »آشــغال های دوســت  امســال شــاهد 

داشتنی« و »خانه پدری« باشیم«.
حال وقتی گوینده خبر راجع به این فیلم ها باالترین مقام 
تصمیم گیرنده در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی باشــد 
می تــوان امیدوار بــود که این گزاره خبری اگــر چه تکراری، 
مفهومــی از قطعیت بگیــرد و بالتکلیفی متصل شــده به 

سرنوشت این فیلم ها برای همیشه حذف شود.
 ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
بــه تازگــی از وجــود برنامه هایــی در ایــن وزارتخانــه بــرای 
بازنگری درباره لیســت فیلم های توقیفی خبر داده است. 
او در گفت وگویی با ایسنا درباره روند رسیدگی به مشکالت 
مربوط به فیلم های ســینمایی که اکران آنها توقیف شــده 
گفتــه اســت: »اگر ایــن فیلم ها مســیر اخذ پروانــه نمایش 
را طــی کرده باشــند و با وجــود اخذ پروانه نمایــش، اکران 
نمی شوند، موضوع باید از سوی سازمان سینمایی مجدداً 

مورد بررسی قرار بگیرد.«
ســید عباس صالحــی با تأکید بــر برنامه های وزارت ارشــاد 
برای بازنگری درباره این فیلم ها ارائه جزئیات بیشــتر را به 
استقرار مسئول جدید سازمان سینمایی موکول کرده است.
تعییــن تکلیــف فیلم هــای توقیفــی بــه شــکل جــدی از 
خردادمــاه ســال 96 کلید خورد. رضا صالحــی امیری وزیر 
وقت ارشاد در پاسخ به نامه یکی از منتقدان سینمایی که 
خواهــان تعیین تکلیف بــرای این آثار بــود ضرب االجلی 
دو ماهه برای این منظور تعیین کرد. برای رســیدن به این 
هدف و شفاف ســازی ، همان زمان کمیته ای تشــکیل شــد 
تا وضعیت تک تک فیلم های اکران نشــده را بررسی کند. 
ماحصــل فعالیت این کمیتــه و رفت و آمد حدود 3 ماهه 
ســازندگان این آثار باعث صدور مجــوز نمایش برای پنج 

فیلم »خانــه دختر«، »خانه پدری«، »عصبانی نیســتم«، 
 . شــد  »پارادایــس«  و  داشــتنی«  دوســت  »آشــغال های 
اواخر مهرماه ســال 96 این خبر را ابراهیــم داروغه زاده در 
گفت وگویی با خبرگزاری صدا و ســیما اعالم کرد: »تعداد 
12 فیلــم در کمیتــه ای که تشــکیل شــده بود مورد بررســی 
قــرار گرفــت کــه در نتیجه آن پنــج فیلم با جلســاتی که با 
تهیــه کننــده و کارگردان آن داشــتیم اصالحــات مدنظر و 

پیشنهادی کمیته را پذیرفتند.«
گذر زمــان جامه واقعیــت بر بخشــی از وعده های معاون 
نظارت و ارزشیابی ســازمان سینمایی پوشاند و فیلم های 
»خانــه دختــر« و »عصبانــی نیســتم« بــدون هیاهــو روی 
 پرده ســینما رفتند. از میان پنج فیلم اعالم شــده اما هنوز 
3 فیلــم دیگــر در نوبــت انتظــار برای بــرآورده شــدن این 
وعده هســتند. تعداد فیلم های توقیفــی اگر چه به همین 
 تعداد ختم نمی شــود و به عنــوان نمونه می توان به فیلم 
»صد سال به این سال ها« سامان مقدم اشاره کرد که اخیراً 
برای برخی از اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس هم به 
نمایش در آمده اســت؛ اما از میــان این آثار انتظار می رود 
پیــش از همــه تکلیف ســه فیلمی کــه پیش از ایــن صدور 
مجوز نمایش برای آنها به صورت رســمی اعالم شده بود 
مشخص شــود. صحبت های تازه وزیر ارشاد بارقه امیدی 
است تا پرونده فیلم های توقیفی سر و سامان بگیرد و پس 
از سال ها چشم انتظاری باالخره آرزوی سازندگان این آثار 
برآورده شــود ،چنان که کیانوش عیاری ، فیلمســاز یکی از 
بهترین آثار این لیست پیش از این به »ایران« گفته است: 
»یــک ماه قبــل از انتخاب آقای روحانی به عنوان ریاســت 
جمهوری در پاســخ به این ســؤال کــه انتظارتــان از دولت 
آقــای روحانــی چیســت، گفتــم نخســتین و مهم ترین کار 
آقای روحانی آزادسازی فیلم »خانه پدری« است. عده ای 
حــرف مــن را شــوخی تلقــی کردند. همیــن طور هــم بود 
امــا باور من ایــن بود که در مقابل معضــالت بزرگی چون 
بیکاری، فقر و حقوق بشر و... آزادی »خانه پدری« مشکل 
بزرگی نیســت و اگر مشکل این فیلم حل شود حتماً برای 

کارهای مهم تر هم ممکن است تدبیری کنند.«

 رتبه 51 ایران در جذب سرمایه های خارجی
فاطمــه پهلوانی رئیس ســازمان ملی بهــره وری گفت: ایران 12 میلیــارد دالر از 
طریق ســرمایه های خارجی کســب کرده به نحوی که رتبه 51 در جهان را از آن 
خود کرده اســت. به گزارش ایرنا، وی روز چهارشــنبه در شــانزدهمین همایش 
ملی دانشجویی مهندسی صنایع افزود:  ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، 
بهره وری ســرمایه و بهره وری کل از بسیاری از کشورها نظیر هند، چین و مالزی 
پایین تر است. وی گفت: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند برای رشد اقتصادی 
8 درصد، کشــور نیازمند 750 هزار میلیارد تومان بودجه جهت سرمایه گذاری 

است، اما باید به سرمایه های داخلی نیز توجه شود.
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وزیر کارمند  گمرک را قربانی نکرد

 کاهش 50 درصدی تبلیغات 
مؤسسات کنکوری در صدا و سیما

 شمخانی:  اگر احساس کردیم رفتارمان 
با شهدا زاویه دارد، عذرخواهی کنیم

دژپسند خبر عذرخواهی خود از نماینده مجلس را رد کرد
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2 21
7 تا 18

روحانی در آنکارا

گــــزارش
گـروه بین الملل

در هفتمیــن ســال جنگ در ســوریه و در 
حالــی کــه بــا دیپلماســی فعال روســیه، 
ترکیــه و ایران، امریــکا در این غائله خود 
را عقــب مانده تر از دیگران می بیند، دونالد ترامپ در توئیتی 
با اعالم شکســت داعش در ســوریه به طور تلویحــی از خروج 
نیروهــای ایــن کشــور از ســوریه خبــر داد. بــه گــزارش ســایت 
روزنامــه امریکایــی »واشــنگتن پســت«، دونالد ترامپ شــب 
گذشــته در توئیتی نوشــت: »داعــش که تنها دلیــل من برای 
حضور امریکا در دوره ریاســت جمهوری بوش در سوریه بود، 
شکســت خورده اســت.« به گفته ناظران مســائل ســوریه این 

توئیت نشــان دهنده تمایل دونالد ترامپ به خروج نیروهای 
کشورش از ســوریه اســت. پیام توئیتری دونالد ترامپ اندکی 
پس از آن منتشــر شــد که برخی رســانه های امریکایی مدعی 
شــدند، دولت ترامپ در نظر دارد تمامــی نیروهای خود را از 
سوریه بیرون بکشد. امریکا حدود 2 هزار سرباز در سوریه دارد 
که بــه برخی گروه های داخلی ســوریه از جملــه کردها کمک 
می کنند. سارا  سندرز، سخنگوی کاخ سفید نیز با تأیید تصمیم 
کاخ ســفید برای خروج از ســوریه اعالم کرد با این حال ما هر 

لحظه آمــاده بازگشــت به 
ادامه در همین صفحهسوریه خواهیم بود.

 خروج امریکا
از سوریه

صفحات ویژه ایران جمعه برای شب یلدا

  واکاوی ریشه ها و کارکردهای هویتی جشن ملی شب یلدا  
در گفت وگو با سعید معیدفر
  گزارشی از  یلدا  در استان ها

  چند روایت درباره طوالنی ترین شب سال  
  شب اول زمستان در جهان چگونه برگزار می شود

  پیشنهاد های فرهنگی و هنری برای شب یلدا
  خاطراتی از ابوالحسن نواب، آذر منصوری، محمد 

مهاجری، عباس سلیمی نمین و صادق زیباکالم

بررسی رفع 
توقیف فیلم های 
توقیفی

در نیم فصل اول روندی سینوسی را طی کرد تا با 5 برد، 4 تساوی و 6 باخت و با کسب تقریبًا همان جایگاه ســابق خود را حفظ کرده اند. این تیم پنجمــی لیگ بــه کار خود پایــان دادنــد، در این فصل هم عملکرد شگفت انگیزی داشتند و با قرار گرفتن در جایگاه ادامه داده اســت. جمی ها که در نیم فصل اول لیگ قبل، سرمربیگری مهدی تارتار آغاز کرد و تا به اینجای کار با وی در لیــگ برتــر را ســپری می کنــد، لیــگ هجدهــم را هم با 6- پــارس جنوبی: ایــن تیم که دومین فصــل حضور خود 
19 امتیاز در رده ششــم جدول قرار بگیرد و حاال هم به نظر می رســد که در نیم فصل 

دوم در پی جایگاهی بهتر یا حداقل حفظ همین جایگاه فعلی اش است.

پارس جنوبی
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محمد نوری با 
4 گل زده

بهترین گلـزن

بــا  ســیف اللهی،  2/75 روح اهلل  نمــره  امتیاز و حضور در رده نهم میانگیــن 
بهترین بازیکنان

سرخپوشــان پایتخــت در لیگ هجدهم هم مانند لیــگ هفدهم با عنوان 
مدافــع عنــوان قهرمانــی پا به میــدان گذاشــتند. با این تفــاوت که شــاگردان برانکو 

ایوانکوویچ، این فصل را هم مانند نیم فصل دوم لیگ گذشته با محرومیت در پنجره 
نقــل و انتقــاالت آغاز کردند. به اضافه اینکه تعدادی از بازیکنان سرشــناس خود مانند 

وحیــد امیــری، صادق محرمی، فرشــاد احمدزاده و محســن مســلمان را از دســت داده 

بودنــد. با این حال، پرسپولیســی ها به جام قهرمانی ســوپرجام )بدون بازی با اســتقالل( 
رسیدند و حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را هم تجربه کردند و نایب قهرمان شدند. 

قرمزهــا در لیــگ برتــر هم رکورد بــدون باخت خود را تــا پایان نیم فصل حفظ کردند و توانســتند با کســب 20 امتیاز 

بهترین عملکرد تیم ها در بازی های خانگی  را داشــته باشــند. پرســپولیس با اینکه بازی هــای عقب افتاده زیادی 

داشــت و حتی در »فیفا دی« و بدون ملی پوشــان خود برابر پیکان به میدان رفت، اما توانست خود را در جمع 

مدعیان حفظ کند و با کســب 31 امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر در جایگاه ســوم قرار بگیرد. سرخپوشــان 

امیدوارند حاال که محرومیت شان به پایان رسیده، با اضافه شدن بازیکنان جدید و نیز سرپرستی ایرج عرب 

که جایگزین حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل این تیم شده، سومین قهرمانی پیاپی خود را جشن بگیرند و 

جام قهرمانی را طبق اعالم قبلی سازمان لیگ، برای همیشه در تاالر افتخارات خود قرار دهند.

پرسپولیس
3

علی علیپور، با 7 گل 
زده و حضــور در رده 

سوم بهترین گلزنان لیگ برتر

بهترین گلـزن

امتیاز و حضور مشترک در رده هفتم بهترین بازیکنانشــجاع خلیــل زاده و احمد نوراللهــی؛ با میانگیــن نمره 2/73 
بهترین بازیکن

◄ بیشترین تساوی: ماشین سازی با ◄ بیشترین برد:  پدیده با 9 برد◄ مجموع گل زده: 240 گل 
◄ بهترین خط دفاع: استقالل و پرسپولیس ◄ بدترین خط حمله: سپید رود با 7 گل◄ بهترین خط حمله: سپاهان با 28 گل◄ بیشترین باخت: سپیدرود با 9 باخت11 تساوی

◄ بدترین خط دفاعی: سپیدرود با 26 با 6 گل خورده
◄ گلزن ترین مدافع: عزت اهلل پورقاز با 3 گل زده◄ پرگل ترین دیدار: سپاهان و سپید رود با 7 گل◄ آقای گل نیم فصل: کی روش استنلی با 9 گل زدهبا 4 پیروزی و 3 تساوی◄ بهترین عملکرد در بازی های خارج خانه: سپاهان پرسپولیس با 6 برد و 2 مساوی◄ بهترین عملکرد در بازی های خانگی: ◄ بیشترین کلین شیت: استقالل با ۱۰ کلین شیتگل خورده

◄ خشن ترین تیم: فوالد با 4 کارت قرمز و 32 کارت زرد
◄ خوش اخالق ترین تیم: تراکتورسازی بدون کارت قرمز و 14 کارت زرد

  آمارهایی از نیم فصل اول لیگ برتر

نیمه جامِ لیِگ پرهیجان

»ایران« وضعیت 16 تیم را در پایان نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم بررسی می کند
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حامد جیرودی
و پویاتریــن فصل های خود را ســپری می کند. رقابت به نشــان می دهد که لیــگ هجدهم، یکــی از جذاب ترین بازی هــای مختلــف و عملکرد تیم ها در ایــن 15 هفته، برتــر فوتبال ایــران در حالی به پایان رســید که بررســی نیــم فصــل اول هجدهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ خبرنگار

کــرد که آنها در تالش برای قــرار گرفتن در جایگاه بهتر مدعی، باید نام تراکتورســازی و اســتقالل را هم اضافه که چه تیمی جام را باالی ســر می بــرد. به این تیم های دوم نیز وجود خواهد داشت و نمی توان پیش بینی کرد قرار گرفته اند و به نظر می رسد این رقابت در نیم فصل به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رتبه های اول تا ســوم سپاهان، پدیده و پرسپولیس، 31 امتیازی هستند و تنها اندازه ای نزدیک است که هر 3 تیم باالی جدول یعنی 

می دهیم تا با اوضاع آنها بیشتر آشنا شویم.وضعیــت 16 تیــم را به صورت مجزا مورد بررســی قرار قهرمانی زردپوشــان اصفهانی به پایان رسید. در ادامه ایــده آل قــرار نــدارد. در هــر حــال، نیــم فصــل اول بــا هســتند و تیمی مانند ذوب آهــن هم هنوز در وضعیت خوزســتان و ســپیدرود، جزو کاندیداهای اصلی سقوط تیم برای نیفتادن وجود دارد. در حال حاضر اســتقالل هســتند. در پایین جدول هم رقابت شــدیدی بین 4،5 

گرفتــه بــود. موضوعی کــه نارضایتی هــواداران ایــن تیم اصفهانــی را در پی یازدهــم، پنجــم و چهاردهــم جــدول قرار درخــوری نگرفتــه و به ترتیــب در رتبه های کرد که در 3 فصل گذشته لیگ برتر، نتایج خــود دارد، در حالی لیگ هجدهــم را آغاز دهــم، یازدهــم و چهاردهــم را در کارنامــه قهرمانی در 5 دوره در لیگ های دوم، نهم، پرافتخارترین تیم ادوار لیگ برتر که سابقه 
داشت. این موضوع باعث شد تا باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به مدیرعاملی 
مســعود تابــش، دســت بــه تقویــت تیــم فوتبــال خــود بزنــد و خریدهــای 
گرانقیمــت را در دســتور کار خود قــرار دهد. اولین اقدام ســپاهانی ها، جذب 
امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی بود. پرافتخارترین سرمربی ادوار لیگ برتر 
بــا کســب 5 عنوان قهرمانی کــه 2 قهرمانی در لیگ های نهــم و دهم را روی 
نیمکت همین ســپاهان به دســت آورده و فصل گذشته هم ذوب آهن دیگر 
تیم اصفهانی را به نایب قهرمانی لیگ برتر رســانده بود. ژنرال با حضور در 
ســپاهان، چند بازیکن سرشــناس ذوب آهن یعنی کی روش اســتنلی سوارز، 
خالد شــفیعی و بختیار رحمانی و چند تراکتوری ســابق یعنی مهدی کیانی 
و محمــد ایرانپوریــان را بــه خدمت گرفــت و بازیکنان دیگری مانند ســجاد 
شــهباززاده و ســید پیام نیازمند هم به جمع نفرات این تیم اضافه شــدند تا 
ســپاهان به یک تیم پر مهره و مدعی تبدیل شــود. ســپاهان تا هفته ششــم، 
یک خط در میان، می برد و مســاوی می کرد ولی از هفته هفتم تا یازدهم در 
5 بــازی پیاپــی برنده شــد. این تیم، با اینکــه در 4 بازی بعــدی تنها یک برد 
و 3 مســاوی کســب کــرد اما بدون باخــت و با 31 امتیاز و بــا تفاضل گل بهتر 
بــا بازی های مهم سپاهان در نیم فصل بود.مقابل پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان، از جمله مقابل استقالل در تهران و تساوی در دیدار پرحاشیه جــدی قهرمانــی لیــگ هجدهم قــرار دهــد. پیروزی به قهرمانی نیم فصل رســید تا خود را در قامت مدعی  اســتنلی  2/50 کــی روش  نمــره  امتیاز و حضور در رده نخست بهترین میانگیــن 

کی روش اســتنلی با بازیکنان
و حضــور  زده  9 گل 
در صدر جــدول بهتریــن گلزنان 

لیگ برتر

سپـاهـان
1

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن

می شود. پدیده که در 3 فصل گذشته، محمدرضا مهاجری را به عنوان سرمربی هجدهــم، قطعًا بهترین عملکرد محســوب گرفته اســت، حضور در رده دوم جدول لیگ رتبــه یازدهــم جــدول نهایــی لیگ برتــر قرار دهــم و در لیگ هــای شــانزدهم و هفدهم در در لیگ هــای چهاردهــم و پانزدهــم در رتبــه حضــورش در لیــگ برتــر را ســپری می کند و بــرای ایــن تیم مشــهدی کــه پنجمیــن دوره 
روی نیمکت خود داشت، در این فصل یحیی گل محمدی را به عنوان سرمربی 
جدید خود انتخاب کرد. پدیده پس از این که در اولین بازی خود در لیگ مقابل 
پرســپولیس بازنده شد، تا هفته ســیزدهم در 11 بازی نباخت یا برد و یا مساوی 
کرد. شاخصه بزرگ این تیم که از همان روزهای ابتدایی لیگ برتر با مشکالت 
مالــی زیادی هم دســت و پنجــه نرم می کــرد و حتی یک بار هم به اســتعفای 
گل محمدی منجر شــد، گلزنی بازیکنان این تیم در دقایــق پایانی بازی ها بود 
که به »یحیی تایم« معروف شــد. پدیده که هفته های بســیاری در صدر جدول 
نیم فصل قرار داشت، در پایان نیم فصل با 31 امتیاز و با تفاضل گل کمتر در 
رده دوم جــدول قــرار گرفت و حاال باید دید می تواند این روند شــگفت انگیز را 
نمــره 2/69 امتیاز و حضور در امین قاسمی نژاد، با میانگین قهرمانی اش در لیگ برتر برساند یا خیر.در نیــم فصــل دوم هــم حفظ کند و مشــهد را به اولین 

گل زده و حضور در رده امین قاســمی نژاد، با 6 رده سوم بهترین بازیکنان
چهارم بهترین گلزنان لیگ برتر

پـدیـده
2

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن

تبریز، به عنوان مالک جدید و فعال بخش خصوصی، مدیریت این باشگاه را زنــوزی مطلــق مالک متمول گســترش فوالد مجموعه سپاه عاشورا خارج شد و محمدرضا این فصل را آغاز کرد که مدیریت این باشگاه از نزدیــک می بینند. تراکتورســازی در شــرایطی در ایــن فصل خود را در رســیدن بــه این آرزو، پرشــورها همچنــان آن را در ســر دارنــد و حاال قهرمانــی در لیــگ برتــر، آرزویــی اســت کــه 
برعهــده گرفت. زنوزی در ابتدا، صادق درودگر را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کرد اما پس از آن علیرضا اسدی، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال را جایگزین 
او کــرد. زنوزی دســت به خریدهــای بزرگی هــم زد و 3 کاپیتان تیم ملی یعنی 
مســعود شــجاعی، ســید اشــکان دژاگه و احســان حاج صفی را از اروپا به ایران 
آورد و پیراهن تراکتورسازی را برتن آنها پوشاند. او برای نیمکت خود هم جان 
توشــاک ســرمربی ولزی و ســابق رئال مادرید را انتخاب کــرد و محمد تقوی را 
هم به عنوان دستیار او آورد. اما توشاک پس از شکست تیمش در جام حذفی 
مقابل صنعت نفت آبادان و اعتراضی که دژاگه به او نشــان داد، ایران را ترک 
کرد تا تنها 6 هفته در لیگ روی نیمکت تراکتورسازی نشسته باشد و 2 برد، یک 
باخت و 3 تساوی در کارنامه اش ثبت شود. پس از این موضوع، تقوی به عنوان 
سرمربی موقت سرخپوشان تبریزی انتخاب شد و نتایج نسبتًا خوبی که کسب 
کــرد، باعث شــد تا روی نیمکت این تیم ماندنی شــود. تیــم او در این مدت، 2 
تســاوی، 5 برد و 2 باخت کســب کرد تا تراکتورسازی با 26 امتیاز در رده چهارم 
قرار بگیرد و حاال باید دید تراکتور کهکشانی در نیم فصل دوم چه روندی را طی 
می کنــد. حضــور 2 بازیکن خارجی یعنی آنتونی اســتوکس ایرلندی و لی هری 
نمــره 2/68 امتیــاز و حضور آنتونی استوکس، با میانگین بود مشکالت خانوادگی دارد، دیگر به ایران بازنگشت!البته استوکس برگشت و با توافق جدا شد اما اروین که گفته ایران را ترک کردند و به شکلی عجیب و غریب برنگشتند. فصــل بودند اما هــر 2 بازیکن پس از پایان هفتــه دوازدهم، اروین اسکاتلندی از جمله عوامل موفقیت تراکتورسازی در نیم 

دوم آنتونــی اســتوکس، بــا 8 گل در رده دوم بهترین بازیکنان رده  در  حضــور  و  زده 
بهترین گلزنان لیگ برتر

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن

تراکتورسازی
4

نیــم فصــل 2 بــرد کســب بردی در لیگ برتر نداشتند ولی تا پایان آغــاز کردنــد. نفتی هــا تا هفته هشــتم مربی پرتغالی به نام پائولو سرجیو بنتو ششم ایستادند، لیگ هجدهم را با یک گذشته با مربیگری فراز کمالوند در رتبه برزیلی هــای فوتبــال ایــران کــه فصــل 
کردند و با 10 تساوی و 3 باخت، با 16 امتیاز در رده شانزدهم جدول 
بهترین بازیکنان، با 4 گل زده3/23 امتیاز و حضور در رده 86 میالد جهانــی، بــا میانگین نمره جدول برای خود دست و پا کنند.کنــار رفته اند، امیدوارنــد در پایان فصل جایــی در میانه های قرار گرفتند. آبادانی ها که از جام حذفی هم با شکست برابر سایپا 

سـایپــا
8

صنعت نفت
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آبی پوشــان پایتخــت در حالــی لیگ هفدهــم را به پایــان بردند که در نیم فصــل دوم بازی های 

خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و در نهایت به قهرمانی جام حذفی هم رسیدند اما قبل از 

شروع فصل جدید اتفاق های خوبی برای آنها رقم نخورد. در حالی که این تیم در اردوی ترکیه 

به ســر می برد، ســیدرضا افتخاری مدیرعامل باشــگاه استقالل از ســمت خود کناره گیری کرد و 

امیرحسین فتحی به سمت سرپرستی این باشگاه جایگزین او شد. اما قبل از اینکه فتحی بیاید، 

اســتقالل در زمان تعیین شــده از ســوی ســازمان لیگ در بازی سوپرجام شــرکت نکرد و کمیته 

انضباطی این تیم را 3 بر صفر بازنده اعالم کرد. در همین اوضاع و احوال ســتاره های اســتقالل 

مانند امید ابراهیمی، امید نورافکن، ســید مجید حســینی، مامه بابا تیام و ســرور جپاروف از این تیم جدا شــدند. از سوی دیگر 

تعــدادی از بازیکنــان جدیدی هم که از ســوی پندار توفیقی معاون اســتقالل در زمان افتخاری جذب شــدند، مصدوم بودند و 

بازیکنان جدید دیگر هم کمک چندانی نکردند و خریدهای گرانقیمت مانند مرتضی تبریزی هم روی نیمکت بودند! در این 

شــرایط، نتوانســت لیگ را مانند نیم فصل قبل آغاز کند و در شرایط فنی خوبی قرار نداشت. استقالل از لیگ قهرمانان حذف 

شد و امتیازهای خوبی را هم در لیگ جمع نکرد. با این حال، شاگردان وینفرد شفر از هفته سیزدهم به بعد 3 برد پیاپی کسب 

کردند تا اوضاع و احوال شــان بهتر شــود و با کســب 25 امتیاز در رده پنجم جدول قرار بگیرند. در پایان نیم فصل الحاجی گرو 

و مارکــوس نویمایر که در اســتقالل عملکرد خوبی نداشــتند، از جمع آبی ها جدا شــدند و هواداران این تیــم امیدوارند حاال که 

تیمشان به هماهنگی بیشتری رسیده، با رسیدن بازیکنان مصدوم بتواند خود را به جمع مدعیان برساند.

استقـالل
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با  اســماعیلی  فرشید 
میانگین نمــره 2/70 
در  حضــور  و  امتیــاز 
بهتریــن  چهــارم  رده 

بازیکنان

فرشید باقری 
و وریا غفوری 

زنبا 3 گل زده
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سرخپوشــان اهوازی که لیگ هفدهم را با مربیگری ســید ســیروس پورموسوی و 
بــا قــرار گرفتن در رده هفتم لیگ به پایان برده بودند، لیگ هجدهم را نیز با این 
مربی بومی آغاز کردند ولی در این فصل جو ســکوها به نفع پورموســوی نبود که 
باعث شــد او تهدید به استفعا کند. شرایطی که باعث شد مسئوالن فوالد پس از 
شکســت در بازی هفته ششم برابر سایپا با این مربی قطع همکاری کنند. پس از 
رفتن پورموســوی با 2 برد، 2 باخت و 2 مساوی، ایلی استان رومانیایی که دستیار 
وی بود جایگزینش شد ولی استان هم در فوالد ناکام بود و به غیر از یک پیروزی 
7 بر صفر در مرحله یک شــانزدهم نهایی مقابل مس شــهر بابک، دیگر برنده شد. فوالد با این مربی در لیگ 

3 باخت و 3 مساوی کسب کرد و با شکست برابر پدیده از جام حذفی هم کنار رفت. در ادامه عزیز فرسیات به 

عنوان سرمربی موقت فوالد انتخاب شد و یک برد و یک تساوی کسب کرد. فوالدی ها که به دنبال اسمی بزرگ 

برای نیمکت خود بودند، در ادامه افشــین قطبی ســرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی را به عنوان چهارمین 

مربــی فصــل روی نیمکت خود نشــاندند و این مربی هم در اولیــن بازی خود و در تبریز برابر تراکتورســازی به 

پیــروزی رســید تــا فوالد با 18 امتیــاز، در رده هفتم قرار بگیرد و جایگاه پایان فصل گذشــته خود را تکرار کند اما 

فوالدی ها حاال امیدوارند با امپراطور، دل شیر پیدا کنند و در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کنند.

فـــوالد
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بهترین گلزنان لیگ برترزده و حضــور در رده چهــارم لوســیانو پریــرا مندز، بــا 6 گل بهترین گلـزن

رده 46 بهترین بازیکناننمــره 3/06 امتیــاز و حضور در فرشــاد ســاالروند، بــا میانگین بهترین بازیکن

خودروســازان که در لیگ های شــانزدهم و هفدهم با مربیگری مجید جاللی 
در جایگاه ششم قرار گرفتند، لیگ هفدهم را هم با مربیگری آقا معلم آغاز 
کردند. پیکان در این فصل تا هفته هشــتم، 3 تســاوی، یک باخت و 4 برد که 
عیســی آل کثیر، با میانگین نمره 2/94 امتیاز و حضور در رده دید پیکانی ها نیم فصل دوم را چطور سپری می کنند.به وجود آمده بود، باعث شد تا او در توافقی دو طرفه از این تیم جدا شود و حاال باید و اختالف نظری که بین جاللی و مدیران باشــگاه پیکان 5 شکســت آن پی در پی بود، به دست آورد. این موضوع نهم به بعد افت شدیدی داشت و یک تساوی و 6 باخت که 3 پیروزی آن از هفته ششم تا هشتم بود، عملکرد خوبی داشت ولی از هفته 

بهترین گلزنان لیگ برترعیســی آل کثیــر، بــا 5 گل زده و حضــور در رده پنجــم 27 بهترین بازیکنان

پیــکان
9

بهترین بازیکن

این تیم در حالی اولین دوره حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند که پس از 24 سال با هدایت 

جواد نکونام کاپیتان و مربی سابق تیم ملی، توانست به سطح اول فوتبال ایران بازگردد. این تیم 
قائمشهری با وجود حمایت زیاد از سوی هواداران، تا هفته یازدهم تنها یک برد 
به دست آورد اما پس از آن 2 برد دیگر کسب کرد و با 7 تساوی و 5 باخت، در 
پس از آن قرار گرفتن در جایگاه بهتر است.رده دهــم قرار گرفت. مطمئنًا اولویت اصلی نســاجی، مانــدن در لیگ برتر و 

حضور در رده 13 بهترین بازیکنان با 3 گل زدهجــرج ولســیانی،  بــا میانگیــن نمــره 2/80 امتیــاز و 

نسـاجـی
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بهترین بازیکن 
و بهترین گلزن

بهترین بازیکن

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن 
و بهترین گلزن

بوده، در لیگ ناکام بوده اســت. ســایپا تا هفته هفتم، 2 باخت، یک مســاوی و 4 است. این تیم هر چه در جام حذفی موفق سایپا در این فصل، دو حالت متفاوت داشته فصل نیز، با شهریار به کار خود ادامه دادند. قهرمانان آســیا را به دســت آوردند، در این و جــواز حضــور در مرحلــه پلــی آف لیــگ علــی دایی در رتبه چهارم لیگ قرار گرفتند نارنجی پوشــان که فصل گذشــته با هدایت 
برد به دســت آورد که 3 پیروزی آن پیاپی بود ولی از هفته هشــتم به بعد موفق 
نبود و 4 باخت و 4 مساوی کسب کرد. این تیم در این مدت استقالل و صنعت 
نفت آبادان را در جام حذفی برد و به نیمه نهایی این رقابت ها رسید اما در هفته 
پانزدهم به همین نفت باخت و با 17 امتیاز در رده هشتم قرار گرفت و حاال باید 

بهترین گلـزندید این تیم با دایی در نیم فصل دوم چه شرایطی را دنبال می کند.
دشــتی  علی 

با 4 گل زده

چهارم بهترین بازیکنان2/70 امتیــاز و حضــور در رده رضا اســدی، با میانگین نمره بهترین بازیکن

صفحه ویژه ورزشی

وزیر ارشاد خبر داد
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ترامپ در توئیتر اعالم کرد

امریکا نمی تواند از هزاران کیلومتر فاصله برای منطقه   ما  نسخه پیچی کند
2
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بـــــرش

زخم بر امید مردم نزنیم
ایــن روزها برخی خبرها و اتفاقات در حکم نمک پاشــیدن 
روی زخــم مردم اســت. مردمی که مســئوالن هــم اذعان 
دارنــد ایام چندان به کام شــان نیســت. اعمال فشــارهای 
خارجی و نابســامانی در بازار ارز و ســکه تأثیرات سوء خود 
را در زندگی هــای مــردم هم گذاشــته و در چنین شــرایطی 
انتظار آن اســت که مســئوالن در همه نهادهای کشــور هم و غم خود را برای 
مواجهه مدبرانه برای رفع یا کاهش مشکالت به کار بندند. این انتظار البته به 
نظر می رســد برآورده شده و هر سه قوه چنان که نمود آن در جلسه هماهنگی 
اقتصادی با حضور ســران سه قوه دیده می شــود، این اهتمام را دارند. در این 
میــان و در کنار تدبیرهــای معطوف بــه تصمیم گیری ها و اجــرای تصمیمات، 
انتظار دیگری هم هســت که چندان هزینه بر نیســت و بیشتر به سلوک و گفتار 
مســئوالن برمی گردد کــه در این بحبوحــه تالش های بدخواهان بــرای ناامید 
کردن مردم و کوبیدن بر طبل ناکارآمدی نظام و ادعاهای بی توجهی مسئوالن 
به مشــکالت مردم، همــراه و غمخوار مردم باشــند نه آنکه برخــی رفتارها در 
حکــم نمک پاشــیدن بر زخــم و امید مــردم باشــد. در چند روز گذشــته خبر 
انتصاب یکی از بســتگان رئیس جمهوری از ســوی وزیر صنعت واکنش های 
منفی بســیاری را در افکار عمومی برانگیخت. این ماجرا البته با استعفای او 
و اعــالم اینکه رئیس جمهــوری از این انتصاب اطالعی نداشــته اند، به پایان 
رسید اما بالفاصله انتشار فیلم درگیری لفظی یک نماینده مجلس در گمرک 
در حکــم تیر دیگری بود که ســرمایه اجتماعی را هدف قــرار داد. توضیحات و 
برخــی توجیهــات در دفاع از نماینــده مجلس هم مزید بر علت شــد تا بهانه 
رســانه های فارسی زبان خارج از کشــور هم جور  شــود. نکته قابل تأمل دیگر 
اینکــه برخی هــم در این میان گنــاه را بر گــردن فضای مجــازی می اندازند و 
فرصــت را برای تشــریح  قبح و ضــرورت محدودتر کــردن آن مهیا می بینند. 
شایســته اســت مســئوالن نهادها و دســتگاه های مختلف این روزها بیش از 
پیش مراقب اظهار نظرها و رفتارهای خود باشــند، ارتباط با مردم و دلجویی 
از آنهــا را جدی بگیرند و این پیــام را به افکار عمومی مخابــره کنند که به فکر 
آنها هســتند و درد و مشــکل آنها را می دانند. به آنها قوت قلــب بدهند که در 
مســیر کاســتن از بار مشــکالت حرکت می کنند. فضای مجازی را خوب یا بد 

یک واقعیت بدانند و بپذیرند که همواره زیر ذره بین مردم هستند.

درنـــگ

عذرخواهــی در کار نیســت؛ دیــروز وزیــر 
غیرعلنــی  جلســه  روایت هــای  اقتصــاد 
از  عذرخواهــی اش  مــورد  در  مجلــس 
نماینــده ســراوان را تکذیب کــرد و گفت 
کــه در ایــن جلســه حتــی فرصت نشــده 
کــه صحبــت کنــد. ایــن درســت نقطــه 
مقابــل روایتــی اســت کــه روز سه شــنبه 
بــر عذرخواهــی وزیــر اقتصاد بابــت این 
موضــوع تأکید داشــت. روایتــی که بهروز 
نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
مطــرح کــرده بــود. نعمتــی دیــروز هــم 
در صحــن علنــی مجلــس یک بــار دیگر 
تأکید کرد که »دژپسند از نماینده سراوان 
اســت.«  کــرده  عذرخواهــی  مجلــس  و 
اهمیــت تأیید یا تکذیب این عذرخواهی 
آنجاســت که به نظر می رســید در جلسه 
غیرعلنــی روز سه شــنبه تــوپ بــه زمیــن 
کارمنــدان گمــرک افتــاده و آنهــا مقصر 
ماجــرا هســتند. تا آنجا که محمد باســط 
درازهی در سخنانی که فیلم آن در فضای 
مجازی منتشــر شــد، تأکید می کند که در 
صــورت عدم برکنــاری رئیــس گمرک او 
از ســمت نمایندگی خود استعفا خواهد 
داد. حــاال بــا تکذیــب عذرخواهــی وزیــر 
اقتصــاد حداقــل معلوم شــده که چنین 

برکناری در کار نخواهد بود.
 رد عذرخواهی توسط وزیر

حاشــیه  در  دیــروز  دژپســند  فرهــاد 
رد شــایعات  بــا  جلســه هیــأت دولــت 
او از  مطــرح شــده دربــاره عذرخواهــی 
نماینــده ســراوان اعــام کرد کــه درباره 
اتفــاق  گمــرک  ســاختمان  در  آنچــه 
افتــاده، بررســی و اعــام نظــر می کنــم. 
درازهــی نماینــده ســراوان و حامیــان او 
در مجلــس پیش تــر مدعــی بودنــد کــه 
ایــن نماینــده قبــل از درگیــری لفظی با 
کارمنــد گمرک که فیلم آن پخش شــده 
اســت، بیــش از 45 دقیقه معطل شــده 
و مــورد توهین هایی نیز قــرار گرفته بود. 
درازهــی خــود گفتــه اســت که بــه دلیل 
»بلــوچ« بــودن و »ســنی« بــودن مــورد 
توهیــن قرار گرفتــه و البته فیلم منتشــر 
شــده نیز تقطیع شده و دســتکاری شده 
بــوده اســت. در فضــای مجــازی، یعنی 
همان جا که این موضــوع در ابعاد ملی 
مطــرح شــد امــا کمتــر کاربــری بــود که 
ایــن ســخنان را پذیرفته باشــد. در عین 
اقتصــاد  وزیــر  عذرخواهــی  خبــر  حــال 
هــم کــه توســط ســخنگوی مجلــس در 
روز سه شــنبه اعــام شــده بود بــر دامنه 
اعتراض هــا به ایــن ماجرا افــزود. تقریباً 
کاربران تمام ســایق سیاسی در فضای 
مجازی تأکید داشــتند که انداختن توپ 
بــه زمیــن کارمنــدان گمــرک بــه نوعــی 

وزیر، کارمند گمرک را قربانی نکرد
دژپسند خبر عذرخواهی خود از نماینده مجلس را رد کرد

اخبــــار

رئیــس جمهــوری ایــران روز گذشــته بــا 
هدف حضور در پنجمین جلســه شورای 
عالی راهبــردی ایران و ترکیه راهی آنکارا 
شــد. بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
ایــن  از  پیــش  دولــت، حســن روحانــی 
ســفر با اشــاره به اینکه به دعوت رسمی 
رئیــس جمهوری ترکیه برای شــرکت در 
پنجمیــن شــورای عالــی دو کشــور راهی 
آنکارا می شــود، گفت: »گســترش روابط 

با ترکیه به عنوان یک کشور دوست برای 
جمهوری اسامی ایران اهمیت خاصی 
دارد و مواضــع دولــت ترکیــه بــه عنوان 
یک کشور دوســت و تأثیرگذار در منطقه 
و شــخص آقــای اردوغــان در ماه هــای 
اخیــر در برابر توطئه تحریم امریکا علیه 
جمهوری اســامی ایران ، بسیار خوب و 

قاطع بود.«
رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه اینکه 

»بیشتر همســایگان ما، از جمله ترکیه با 
یک بیــان صریح بــه امریکایی هــا اعام 
کردند که دوران دیکته کردن سیاست ها از 
طرف امریکا به دیگران، به سر آمده است 
و امریــکا قادر نیســت از هــزاران کیلومتر 
فاصله، بــرای منطقه و روابط کشــورها و 
ملت های بزرگ این منطقه نسخه پیچی 
ایــن ســفر مباحــث  افــزود: »در  کنــد«، 
دوجانبه، منطقه ای، جهانی و بین المللی 

دربــاره  گفت وگوهــا  عمــده  داریــم. 
همکاری هــای اقتصــادی بین دو کشــور، 
بانکی و تجاری و در زمینه مسائل انرژی، 
نفــت و گاز خواهد بود که در این زمینه ها 
اســنادی هم در این سفر به امضا خواهد 
روابــط  رفــع موانــع در  رســید.«روحانی 
دوجانبــه، گمــرکات،  مســائل صنعتی و 
ســایر مســائل را نیز از جمله موضوعات 
مــورد گفت وگو با مقام هــای ترکیه اعام 

کرد. رئیس جمهوری همچنین موضوع 
حل سیاســی بحران سوریه را نیز از دیگر 
مسائل مورد گفت وگو با مقام های ترکیه 
اعام کرد و با بیان اینکه یکی از مســائل 
بســیار مهم در مناســبات ایــران با ترکیه 
و همچنین روســیه، مذاکرات ســه جانبه 
در رابطــه با ســوریه اســت، گفــت: »این 
مذاکــرات ادامــه دارد و اخیراً ســه کشــور 
در ژنو با هم مذاکره داشــتند و به مراحل 

بســیار حساسی رســیدیم.«روحانی را در 
این ســفر، محمود واعظــی رئیس دفتر، 
وزرای نفــت، خارجــه، صنعــت، معدن 
و تجــارت، اقتصــاد و دارایــی، نیــرو،  راه و 
شهرســازی، رئیــس کل بانــک مرکزی و 
جمعــی از معاونیــن رئیــس جمهــوری 
و  اقتصــادی  ســازمان های  رؤســای  و 
بخش هــای  از  نمایندگانــی  همچنیــن 

خصوصی کشورمان همراهی می کنند.

روحانی در آنکارا

شمخانی: اگر احساس کردیم رفتارمان 
با شهدا زاویه دارد، عذرخواهی کنیم

دبیــر شــورای عالی امنیت ملی گفــت: اردوگاه اســتکبار به 
سرکردگی امریکا با راهبرد مأیوس سازی و فروپاشی از درون 
خواب ســرنگونی نظام جمهوری اســامی در 40 ســالگی 
این انقاب الهی و نظام مردمی را می بیند.به گزارش ایســنا، امیر دریابان 
علی شــمخانی در دهمین یادواره شــهید تندگویان و 1055 شهید صنعت 
نفت در سخنانی اظهار کرد: امروز در هنگامه جنگ تمام عیار اقتصادی و 
روانی دشــمن علیه توسعه و پیشــرفت ایران همچون دوران دفاع مقدس 
باید با هوشــیاری، هوشــمندی، فداکاری، صبر، مقاومت و پایداری از کیان 
دیــن و میهــن و ملت دفاع کنیــم. وی گفــت: امریکا با تشــدید تحریم ها و 
فشــار، به دنبــال ایجاد شــکاف در درون حاکمیت و جدایی مــردم از نظام 
اســت اما در عمل بعد از این تحریم ها به وضوح روشــن اســت که انسجام 
میان قوای کشور، نیروهای مسلح و دولت بیشتر شده و همبستگی ملی در 
برابر زورگویی امریکا فزونی یافته اســت؛ این موضوع آنها را عصبانی کرده 
از ایــن رو رفتارهــای خارج از منطــق و عرف انجام می دهنــد. وی در ادامه 
ســخنان خود گفت: برگزاری این مراسم  جزیی از تشریفات ما نیست بلکه 
بزرگداشــت یاد و نام شهدا موجب برجسته سازی مسیر عوامل موفقیت و 
بقای جمهوری اســامی اســت. ما باید از فرصت این مراســم برای قیاس 
خــود اســتفاده کنیم و اگــر احســاس کردیم رفتارمان با شــهدا زاویــه دارد، 

عذرخواهی کنیم.

ضرورت استفاده  از ظرفیت های محلی در توسعه مکران
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در شــورای اداری شهرســتان جاســک و 
شهرستان های شرق اســتان هرمزگان، خواستار بهره گیری از ظرفیت های 
محلی و نیز ایده های صاحبنظران منطقه برای توسعه سواحل مکران شد.
به گزارش خانه ملت، علی الریجانی در این نشست با بیان اینکه نباید 
نسبت به آینده مکران ناامید بود، چرا که توجه جدی به این منطقه وجود 
دارد و حضــور فعاالنــه  نیروی دریایی ارتش نشــان دهنده اهمیت منطقه 
اســت، تصریح کرد: اینکــه بزرگ ترین پایانه نفتی کشــور در این منطقه در 
حال ایجاد شــدن است، بســیار مهم است و نشــانه خوبی است. همچنین 
فعالیــت ســتاد اجرایی نیــز بــا محدودیت هــای قانونی کمتری نســبت به 
بخش دولتی مواجهند که بســیار مؤثر و پراهمیت اســت.رئیس مجلس با 
اشــاره به گایه نمایندگان مبنی بر نبود پرواز در فرودگاه خارک، علی رغم 
افتتاح آن، گفت: با توجه به اینکه اغلب شــرکت های هواپیمایی به شــکل 
خصوصی اداره می شوند، منافع اقتصادی آنها باید تأمین شود و اگر قولی 
را که اســتاندار در مورد تأمیــن هزینه صندلی های خالــی احتمالی پروازها 
به خارک  دادند، پابرجا باشــد، مشــکل فــرودگاه بدون پــرواز منطقه قابل 

حل است و من از طریق وزارت راه و شهرسازی موضوع را دنبال می کنم.

رونمایی از سامانه مذاکرات شورای نگهبان
عضو حقوقدان شــورای نگهبان دیروز در مراســم نکوداشت هفته پژوهش 
شورای نگهبان که در محل مجلس قدیم برگزار شد، گفت: ما سال گذشته 
از ســامانه نظرات شــورای نگهبان رونمایی کردیم که استقبال خوبی از آن 
انجام شد و امروز روزانه به طور متوسط این سامانه 12 هزار بازدید دارد. به 
گزارش اعتمادآناین، سیامک ره پیک گفت: اکنون نیز از سامانه مذاکرات 
شورای نگهبان رونمایی می کنیم که براین اساس مذاکرات شورای نگهبان 

در این سامانه قرار داده می شود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در حاشیه نمایشگاه 
بــاز هــم  و همایــش دســتاوردهای پژوهشــکده شــورای نگهبــان، گفــت: 
تأکیــد می کنم کــه توئیتر فضای خوبــی برای فعالیت مجازی اســت و رفع 
فیلترینگ توئیتر مربوط به حوزه کاری و فعالیت من نیست. من در توئیتر 
فعــال هســتم و امیدوارم کــه خیلی کار خافــی نکرده باشــم. وی تصریح 
کــرد: بــزودی نظرمــان را دربــاره آن بخشــی از الیحــه CFT کــه دوبــاره به 
شــورای نگهبان بازگشته، اعام می کنیم. البته اخبار خوبی از اصاح قانون 

انتخابات به گوش نمی رسد.

طرح مقابله با اهانت به ادیان و اقوام ایرانی
نماینــدگان مجلــس بــا یــک فوریــت طرحــی موافقــت کردنــد کــه در آن 
مجازات هایــی را برای افرادی که اهانتی نســبت به ادیان و مذاهب قانونی 
و اقوام ایرانی داشــته باشــند پیش بینی کرده اســت. در جلســه علنی دیروز 
یــک فوریت طــرح الحاق مــوادی به کتاب پنجــم قانون مجازات اســامی 
)تعزیــزات و مجازات هــای بازدارنــده( در خصــوص اهانــت بــه ادیــان و 
مذاهــب قانونــی و اقوام ایرانی بــا 11۴ رأی موافــق، ۳۶ مخالف و ۵ ممتنع 
از مجمــوع 1۹۴ نماینــده حاضــر در مجلس تصویب شــد. ایــن طرح برای 
بررســی به کمیسیون حقوقی ارجاع می شود لذا احتمال تغییر در متن آن 
به عنوان مصوبه کمیسیون وجود دارد؛ بعد از آن نوبت رسیدگی در صحن 

علنی می رسد.

 

نشست »بررســی انتقادی رابطه اقتصاد 
و فرهنگ در سپهرهای مختلف جامعه 
ایران«، دیروز با سخنرانی یوسف اباذری، 
استاد جامعه شناســی دانشگاه تهران در 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار 
شــد. هدف از برگزاری این نشســت، ارائه 
طرحی تحقیقاتی با همین عنوان بود که 
زیر نظر اباذری انجــام گرفته بود. اباذری 
و تیم پژوهشی او در این طرح، پنج حوزه 
»ســینما«، »تلویزیــون«، »مطبوعــات«، 
در  مشــابه  »طرح هــای  و  »ورزش« 

خاورمیانه« را بررسی کردند.
اباذری از جمله متفکرانی اســت که 
اقتصاد ایــران را »اقتصادی نئولیبرال« 
قلمداد می کند و همواره نقدهای جدی 
بــه ایــن ســاختار دارد. به نظر می رســد 
پژوهــش اخیــر او نیــز ناظــر بــه همیــن 
در  او  اســت.  همیشــگی اش  دغدغــه 
سخنرانی خود عنوان کرد که  این طرح، 
بررســی پنج ساحت ســینما، تلویزیون، 
از  را  خاورمیانــه  و  مطبوعــات  ورزش، 
سال 68 تا به امروز در دستور کار داشته 
اســت. این دوره همزمان با شکل گیری 

نئولیبرالیســم در کشور است و ماحصل 
آن وضعیتی اســت که امروز در آن بسر 
می بریم.او برنامه نئولیبرالیسم در ایران 
را صرفــاً برنامه ای اقتصادی ندانســت 
و معتقد اســت کــه این برنامــه به همه 
حوزه ها اعم از فرهنگ، دانشــگاه، هنر، 
ورزش، آموزش و پرورش، رســانه ها و...  
ورود و آنها را تسخیر کرده است. به زعم 
ابــاذری، ایــن نگرش ســوژه می ســازد و 
باعث می شود تا نسل جدید، وضعیت 
هیــچ  و  بینــگارد  طبیعــی  را  امــروز 

یوتوپیایی را متصور نباشد.
برنامه هــای  تســهیلگر  تلویزیــون؛   

نئولیبرالیسم
در  پژوهــش  کــه  خوئــی  مهــدی 
حــوزه »تلویزیــون« را برعهده داشــت، 
تلویزیــون را از نخســتین ســاحت هایی 
دانســت که بعد از سال 68 کاالیی شد و 
دست به سوژه سازی زد. او معتقد است 
که تلویزیــون برنامه نئولیبرالیســم را با 
تبلیغات بازرگانی کلید زد این در حالی 
اســت کــه ما تــا پیــش از ســال 68 هیچ 
آگهــی بازرگانی در تلویزیون نداشــتیم.
شــاخصه ای  شــش  از  ادامــه  در  وی 
نــام برد کــه به نوعــی تســهیلگر برنامه 
نئولیبرالیســم اســت و آن را نمایندگــی 

می کند؛ نخست اینکه، »رهایی« فردی 
اســت و نهادهای نابرابری ســاز مســأله 
را  آن  مصادیــق  جملــه  از  او  نیســتند. 
برنامه تلویزیونی »ماه عسل« دانست. 
دوم، شاخصه هایی که با انکار نابرابری 
ســعی در ایجاد شــادی دارنــد همچون 
ســوم  خندوانــه.  تلویزیونــی  برنامــه 
اینکه، موفقیت تابع اســتعداد است که 
می تــوان مصــداق آن را در اســتندآپ 
کمدی ها دید. چهارم، بازخوانی گذشته 
و بازتولید آن با مرجح ساختن مسائلی 
که مانــع از انتقال تجربه تاریخی شــود. 
پنجم، جایگزین کردن قهرمان به جای 
نهــاد، برای رســیدن به رهایی و ششــم، 
برقراری نسبت مناســکی با ایدئولوژی.  
بــه بــاور او، تکثیــر ایــن فرم هــا، آنهــا را 
بــه حقیقــت بــدل می کنــد و فرم هــای 

آلترناتیو را به محاق می برد.
 کاالیی شدن سینما

حمیدرضــا پرنیــان کــه پژوهــش در 
حوزه ســینما را برعهده داشت، کوشید 
تــا به ایــن نکته اشــاره کند که ســینما از 
اســاس کاالیی بود اما بعــد از انقاب با 
هدف ایجاد ســینمای آرمانی به بخش 
دولتی ســپرده شــد. اما بعد از سال 68 
ایــن حمایــت دولتــی را از دســت داد و  

بــرای ادامه حیات خود ناگزیر شــد تا به 
نهادهــای ســرمایه ای متصل شــود و به 
همین خاطر از بازگشــت سرمایه ناگزیر 
بود. تبعــات این امر چیزی جز کاالیی و 

نئولیبرالی شدن سینما نبود.
تــا  کوشــید  راســتا،  ایــن  در  وی 
فیگورهای مختلف ســینما در دوره های 
مختلف را جریان شناسی کند. به باور او، 
فیگور سینما در دهه 60 »کارگردان« بود 
امــا در دهه 70 »فیگور بازیگر« ســاخته 
 شد و درست از این دهه است که برنامه 
نئولیبرالیســم کلیــد می خــورد و تا دهه 
۹0 ادامــه می یابد. وی معتقد اســت که 
نئولیبرالیســم  و  کاالیی ســازی  جریــان 
در دهه ۹0 تا جایی ریشــه دوانده اســت 
که می تــوان از »فیگور ســرمایه گذار« به 

عنوان فیگور غالب یاد کرد.
ë فقر و نابرابری؛ پیامد نئولیبرالیسم 

تــا  کوشــید  احمدیان هــروی  الدن 
روندهای مشابه حاکمیت نئولیبرالیسم 
بررســی  بــه  خاورمیانــه  منطقــه  در  را 
برنامــه  او،  پژوهــش  براســاس  گــذارد. 
نئولیبرالیســم خاص کشــور ما نیست و 
تمــام کشــورهای خاورمیانــه از دهه 70 
این پــروژه را کلیــد زدند. او انورســادات 
در مصر را ســردمدار این پروژه دانســت 

که پس از او، بشار اسد در سوریه، امریکا 
فــارس  خلیــج  کشــورهای  و  عــراق  در 
بتدریج به این جریان پیوستند.پرســش 
او این بــود که »چرا پیامد ایــن پروژه در 
خاورمیانــه، فقر و نابرابری اســت؟« به 
بــاور او، برنامــه نئولیبرالیســم از طرفی 
»شــبکه ای از روابــط قــدرت« و از طرف 
از مقابلــه« را  دیگــر »ســوژه ای ناتــوان 
می سازد و همین امر باعث سخت جان 
شدن برنامه نئولیبرالیسم در خاورمیانه 

است.
در جمع بندی پایان این هم اندیشی 
اباذری اضافه کرد: هرکس نئولیبرالیسم 
را اجرایــی می کند محکوم به حل شــدن 
در بازار جهانی و سازش با امریکا است. او 
در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان 
کرد: ســوژه نئولیبرالیســم، خوشــگذران، 
لذت طلب، منفعت طلب و فردگرا است 
و بایــد خــود را در یک رقابت هوشــیارانه 
نجات دهد. به باور او، این سوژه نیازی به 
آزادی سیاسی ندارد و اساســاً آزادی های 
بیشــتر  و  نیســت  مســأله اش  سیاســی 
»آزادی  جنســی«،  »آزادی  دغدغــه 
فــردی« و »آزادی خرید« دارد و همین 
ســوژه اســت که به خاطر مطالباتش در 

برابر سلطنت وا می دهد.

یوسف اباذری  : طرفداران نئولیبرالیسم محکوم به سازش با امریکا هستند

دیــروز نمایندگان اســتان اصفهان 
کــه در اعتــراض بــه آنچه بــی توجهی 
به وضعیــت آب حــوزه انتخابیه خود 
می خواننــد به صورت دســته جمعــی اســتعفا داده اند، در 
جلسه مجلس حضور یافتند. مسعود پزشکیان که ریاست 
جلســه را برعهده داشــت نیز اعام کرد که آنها اســتعفای 
خود را پس گرفتند. اما محسن کوهکن نماینده لنجان این 
خبر را تأیید نکرد. از ســویی دیگر نمایندگان خوزستان  هم 
دقایقــی با تجمع در جایگاه هیأت رئیســه و تحصن در این 
جایــگاه، اعتــراض خــود را به مشــکل »آب« در این اســتان 
نشان دادند. به گزارش ایسنا، برخی از آنها عنوان می کردند 
که حل مشکل آب استان اصفهان می تواند به بروز مشکل 

برای استان خوزستان منجر شود.
مســعود پزشــکیان در واکنــش بــه تحصــن نمایندگان 
خوزستان گفت: نمایندگان استان های دیگر اعتراض دارند 
که اگر دولت بخواهد به خاطر استعفای نمایندگان اصفهان 
امتیاز بدهد، مابقی استان ها هم به این شکل اعام اعتراض 
خواهنــد کــرد. وی افــزود: دولــت نبایــد خــارج از چارچوب 
امتیــازی بدهد و باید بر اســاس عدالت تصمیم گیری کند، 
زیرا مسأله آب برای همه کشور است. پزشکیان با بیان این 
کــه نماینــدگان اصفهان اســتعفای خود را پــس گرفته اند، 
اضافــه کرد: دولت باید در چارچوب عدالت تصمیم گیری 
کند، چرا که در غیر این صورت کل مجلس شورای اسامی 

با تنش مواجه می شود.
اما محســن کوهکن یکی از نمایندگان مستعفی استان 
اصفهــان در تذکری مســتند به مــاده 7۵ آیین نامه داخلی 
مجلس گفت:  ما هیچ کدام اســتعفایمان را پس نگرفتیم 
بلکه بیرون جلسه بودیم دو نفر از اعضای هیأت رئیسه به 
ما گفتند جلســه به حد نصاب نمی رســد ما هم بر اســاس 
مســئولیت شرعی و اینکه عدم حضورمان باعث تعطیلی 
مجلس نشــود در جلســه حضــور پیــدا کردیــم. وی افزود:  
مــن به عنوان نماینده، نســبت به اســتان های خوزســتان و 
چهار محال و بختیاری هم حساس هستم اصًا استعفای 
ما بــرای این بود کــه چرا امتیــاز داده اید. وقتــی 1۹ نماینده 
اســتعفا می دهند بدانید که کارد به اســتخوان رسیده، باید 
ببینیم که چطور می شود مشکل را حل کرد. نماینده لنجان 
یــادآور شــد: آقــای رئیــس جمهــوری روی نامه ما دســتور 
رســیدگی و تشــکیل ســتاد احیا را دادند اگر کســی مشکل را 
منعکس کند و رئیس جمهوری دســتور پیگیری بدهد، آیا 
ایــن امتیاز خواهی اســت؟ در حال حاضــر ۵ و نیم میلیون 
نفــر جمعیت اصفهان مشــکل آب دارند و تنــش آبی اول 
از همه به اصفهان برمی گردد. کشاورز و باغدار ما از هستی 
ساقط شدند و ما هم به دنبال انتقال حوزه به حوزه نیستیم. 
کوهکــن یادآور شــد: اســتعفای مــا باقی اســت و اگر رئیس 
جمهوری پیگیر نشود، خواهش می کنیم استعفای ما را در 

دستور کار بگذارند.

مهسا رمضانی
خبرنگار

انحراف ماجرا از مســیر اصلی آن است. 
انحرافــی که بــا عذرخواهی دژپســند، او 
هم به عنــوان یکی از افراد دخیل در آن 
معرفی شد. خصوصاً اینکه 40 نماینده 
را  اســتیضاح وی  هــم همزمــان طــرح 
امضا کردند تــا این گمانه در میان افکار 
عمومــی تقویت شــود کــه وزیــر اقتصاد 
برای رهاندن خــود از مخمصه حامیان 
درازهــی، قصــور گمــرک را بپذیرد. حاال 
اما تکذیب این عذرخواهی توســط وزیر 
اقتصاد نشــان می دهد که بخشی از این 
برداشت غلط بوده؛ هر چند در مجلس 
نماینــده  تبرئــه  بــرای  پیگیــر  تاشــی 
در  حداقــل  امــا  دارد  جریــان  ســراوان 
مجموعه وزارت اقتصاد، باالترین مقام 
ایــن وزارتخانــه وارد مســیری نشــده که 
اتهامات را متوجه کارمند گمرک و دیگر 
بخش هــای این مجموعه کنــد. حداقل 
پیام اقدام دژپســند این اســت که از نظر 
او هنوز معلوم نیســت قصــور اصلی در 
این ماجرا با چه کسی بوده. چنانکه خود 
او هم مشــخص شدن این موضوع را به 
بررســی های بیشــتر موکول کرده اســت. 
ایــن می توانــد تا اینجــا بــرای مجموعه 
گمــرک و کارمنــد ایــن نهاد که از ســوی 

بخشی از مجلس در مظان اصلی اتهام 
قــرار داشــتند خبر خوبی باشــد کــه وزیر 
اقتصــاد علی رغــم تهدید به اســتیضاح 
برای جســتن از این فشــار، با معترضان 
خود در بهارســتان همصدا نشده و آنها 

را قربانی بازی سیاسی نکرده است.
ë روایت امیری از بررسی فیلم درگیری

پارلمانــی  معــاون  دیـــــــــــــــــــــروز 
رئیس جمهوری نیز با اشــاره به برگزاری 
بــرای رســیدگی  جلســه ای در مجلــس 
درگیــری  فیلــم  انتشــار  ماجــرای  بــه 
نماینــده مــردم ســراوان در اداره گمرک 
با یــک ارباب رجــوع تأکید کــرد که هیچ 
عذرخواهی توسط دژپسند انجام نشده. 
حسینعلی امیری هم  با اشاره به جلسه 
روز سه شــنبه مجلــس گفته کــه »در این 
جلســه مقــرر شــد نســبت بــه کارمنــد، 
ارباب رجوع و نماینــده محترم مجلس 
بر اســاس قانــون برخورد شــود.« امیری 
همچنیــن بــه جلســه ای در بعدازظهــر 
روز سه شــنبه اشــاره می کند که با حضور 
او، مســعود پزشــکیان و اعضــای هیــأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان تشــکیل شده 
و در آن فیلــم کامــل درگیــری نماینــده 
ســراوان بازبینی شــده بود. او درباره این 

فیلــم گفتــه اســت: »مــدت ایــن فیلــم 
نســبت به آنچــه کــه در فضــای مجازی 
منتشــر شــده خیلــی طوالنی تر بــود و بر 
اســاس آنچــه کــه مــا مشــاهده کردیــم 
گمــرک  بــه  ســراوان  محتــرم  نماینــده 
مراجعــه می کنــد و در آنجــا بــرای آنکه 
هماهنگی های الزم انجام شــود دقایقی 
جلوی در معطل و ســپس وارد قســمت 
پذیــرش می شــود. از این لحظــه به بعد 
وقایــع در کلیپ موجود اســت.« به گفته 
حســینعلی امیــری در پایان این جلســه 
هــم اظهــارات نماینده ســراوان توســط 
اعضــای حاضر در جلســه شــنیده شــده 
است. او گفته است: »قرار شد که نسبت 
به کارمندی که در فیلم مشاهده می شود 
و اربــاب رجــوع کــه بــا نماینــده درگیــر 
می شــود و نســبت به نماینده محترم بر 
اســاس قانون رفتار شود؛ چرا که همه ما 
در کشور در برابر قانون مساوی هستیم.«

 پای یک لکسوس در میان است
مجلــس  سه شــنبه  روز  جلســه  از 
ایــن تنهــا عذرخواهی دژپســند نبــود که 
تکذیب شــد. دیروز خبرگزاری ها روایتی 
از یــک منبــع آگاه را هــم منتشــر کردنــد 
از  کــه تکذیــب کننــده روایــت درازهــی 

حواشــی وقوع آن اتفــاق در گمرک بود. 
آن طــور کــه خبرگزاری هــای مهــر، فارس 
و دانشــجو در روایــت خود نوشــته اند مدت 
معطلی نماینده سراوان در دفتر گمرک نه 
45 دقیقه، بلکه زیر 10 دقیقه بوده است. 
بر اســاس این روایت »نماینده ســراوان 
ابتدا با یک خودروی لکسوس و با عنوان 
تضمین ضمانت کاالی یــک واردکننده 
و گره گشــایی از کار مــردم بــه پارکینــگ 
گمــرک مراجعــه می کنــد. انتظامات به 
وی متذکر می شــود که ورود به پارکینگ 
نیاز به هماهنگی داشــته و جهت انجام 
امــور باید منتظر بمانــد، در نتیجه آقای 
دقیقــه ای   10 انتظــار  ایــن  از  درازهــی 
عصبانی شده و به کارمند گمرک توهین 
مهــر  خبرگــزاری  می کنــد.«  فحاشــی  و 
نوشته که در این مراجعه یک وارد کننده 
خودرو نیــز نماینده ســراوان را همراهی 
می کرده که خودروی لکســوس یاد شده 
متعلق به آن فرد بوده اســت. این منبع 
آگاه گفتــه کــه درازهی بــدون هماهنگی 
قبلــی به گمرک مراجعه کرده و البته در 
زمان مراجعــه او نیز رئیــس کل گمرک 
حضــور نداشــته اســت. در همیــن حال 
گمرک نیز دیروز طی اطاعیه ای درباره 

مشاجره لفظی نماینده مردم سراوان در 
مجلس و یکی از کارکنان گمرک و انتشار 
فیلمــی کوتــاه از ایــن اتفــاق در فضــای 

مجازی، ابراز تأسف کرد.
 جلسه غیر علنی برای دومین فیلم

اینها همه در شرایطی است که صبح 
دیــروز نیز بــرای دومین بار مجلســی ها 
درباره همین موضوع جلســه غیرعلنی 
تشــکیل دادند. دلیل تشکیل این جلسه 
البتــه فیلمی بود که از جلســه غیرعلنی 
روز سه شــنبه مجلس منتشــر شــده بود. 
ایــن فیلم را یکــی از نمایندگان مجلس 
ضبــط و پس از آن منتشــر کــرده بود که 
اعضای هیأت رئیســه نســبت به این کار 
معترض بودند. انتشار فیلم یاد شده در 
فضای مجازی موج جدیدی از انتقادات 
را علیــه مجلس بــه راه انداخت چرا که 
در آن بــه نظــر می رســد هیــأت رئیســه 
کارمنــد  بــا  برخــورد  مترصــد  مجلــس 
گمــرک و همین طور شــخصی هســتند 
که با درازهی درگیر می شــود. بر اســاس 
تصمیم دیروز هیأت رئیســه، قرار است 
با بررســی حراســت مجلس روشن شود 
که کدام یک از نمایندگان اقدام به تهیه 

این فیلم و انتشار آن کرده است.

تحصن  خوزستانی ها ، اصرار اصفهانی ها به استعفا



در ادامــه انتقادهــا بــه ســخنان حســن 
رحیم پــور ازغــدی عضو شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در نماز جمعه تهران، 
آیــت اهلل مــکارم شــیرازی هم دیــروز از 
ســتاد نماز جمعه تهــران بابت دعوت 
از رحیــم پــور ازغــدی انتقــاد کــرد. بــه 
گــزارش خبرآنالین، ایــن مرجع تقلید 
گفت: هفته گذشــته در ســخنرانی قبل 
از خطبه هــای نماز جمعــه تهران، ضد 

هــای علمیــه صحبــت کردنــد،  حوزه 
عجیب اســت نمــاز جمعــه ای که ائمه 
جمعه فرزندان حوزه هستند، پایگاهی 
برضد حوزه شــود. چطور می شود شما 
به فــردی اجازه دهید ضــد حوزه حرف 
بزنــد و دروغ بگوید. او خطاب به طالب 
حاضر در درس خارج از فقه گفت: شما 
می دانیــد کــه در دروس حــوزه، مرتــب 
حرف هــای تــازه و مطابق نیازهــای روز 

زده می شــود،اما این فرد عنوان می کند 
۴۰ ســال اســت حرف های تازه در حوزه 
زده نشده است، اینجا برخی گمان پیدا 
کردند که درون نظام هم افرادی بر ضد 
حوزه هســتند. آیت اهلل مکارم شــیرازی 
با اشاره به تأســیس اولین حوزه علمیه 
توسط شیخ طوسی و فراز و نشیب های 
آن در طول هزارسال گفت: حوزه نباشد 
هیــچ چیزی نیســت؛ امــا بدانیــد خدا و 

امام زمان )عج( حافظ حوزه هستند.
او در ادامــه توجــه حوزویــان را بــه ســه 
نکتــه جلــب کــرد و ادامــه داد: نکتــه 
اول اینکــه حوزویــان دســت اتحــاد بــه 
یکدیگــر داده و متحــد شــوند؛ نغمــه 
خالفــی در حــوزه نباشــد. دوم اینکــه 
مسائل روز و مســتحدثه را همه بدانند 
و پاسخ شــبهاتی را که از سوی وهابیت 
و غیروهابیــت مطرح می شــود بدانند. 

ایــن مرجــع تقلیــد در توصیــه ســوم از 
حوزویــان خواســت کــه زی طلبگــی و 
حــوزوی را فراموش نکنند و تأکید کرد: 
در خانه ها، مســافرت ها و در همه چیز 
زی طلبگــی را فرامــوش نکرده و بهانه 
دســت دشــمن ندهیــد. او یادآور شــد: 
امیــد اســت خداونــد توفیق دهــد این 
میــراث را حفــظ کــرده و بهتر از ســابق 

تحویل آیندگان دهیم.

سید محمد خاتمی بزودی به دفتر جدید انتقاد آیت اهلل مکارم شیرازی از ستاد نماز جمعه و رحیم پور ازغدی
منتقل می شود 

خبر اول اینکه،رئیس دفتر رئیس  جمهوری پیشین 
گفــت: همه کارهــای دفتر ســید محمــد خاتمی، 
رئیس دولت اصالحات در حال طی شــدن است 
و ا ن شــاءاهلل بــزودی و طی دو، ســه هفتــه آینده به دفتــر جدید منتقل 
خواهیم شد. سید علی خاتمی در گفت و گو با ایلنا در پاسخ به این سؤال 
کــه چه نهادی این دفتر را در اختیار رئیس  جمهوری پیشــین قرار داده 
اســت، گفت: طرف حســاب ما نهاد ریاســت  جمهوری اســت و از خود 
دفتر رئیس  جمهوری باید اعالم کنند که این مکان از چه طریقی تهیه 
شــده اســت.خاتمی درخصوص آدرس دفتر جدید هــم گفت: آدرس 

جدید را به محض انتقال اعالم خواهیم کرد. 
 

اشتباه یاشار سلطانی درباره  »داماد شمخانی«
خبــر دیگــر اینکه ، کانــال اســکان نیوز متعلق به یاشــار ســلطانی فعال 
رســانه ای، توئیــت اشــتباه وی دربــاره »هانــی میرمحمــد علــی« را بــا 
تیتــر »افشــاگری یاشــار ســلطانی از تخلــف هــادی میرمحمدعلــی، 
داماد شــمخانی« منتشــر کرده اســت. به گزارش انصاف نیوز، »هادی 
میرمحمدعلی« که »یاشار سلطانی«، فعال رسانه ای او را داماد دریابان 
علی شــمخانی خوانــده، نزدیک به نام »هانــی میرمحمدعلی« برادر 
اوســت که داماد سیدصفدر حسینی )همســر فاطمه حسینی نماینده  
تهران در مجلس( است. نام کوچک داماد شمخانی، امیرحسن است.

۲۰۰ نفر از ریاست جمهوری رفتند
شــنیدیم که ، معاون رئیس  جمهور گفت: با اجرای قانون منع بکارگیری 
بازنشســتگان ۲۰۰ نفــر از دولت رفتند. جمشــید انصــاری، در گفت وگو با 
تسنیم گفت: با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۲۰۰ نفر از دولت 
رفتند. وی افزود: حدود 5 الی 6 نفر هم  برای ادامه کار  مجوز  الزم  را گرفتند.

 

اخاللگر اقتصادی به کشور بازگردانده شد
دســت آخر اینکه ، وزیــر اطالعات گفت: با اقدامــات پیچیده اطالعاتی 
یک اخاللگر اقتصادی در یکی از کشور های همسایه دستگیر و به کشور 
بازگردانده شد. به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود 
علوی گفت: متهمه »شــیرین.ن« ســال گذشــته معــادل 8۰۰ میلیارد 
تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک های کشــور اختالس کرده و 
به خارج از کشور متواری شده بود. وی افزود: این متهمه با تغییر هویت 
و اخذ پاســپورت یکی از کشورها بیش از یک سال از چنگ قانون فراری 

بود که با اقدامات پیچیده اطالعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

 دیـــگه 
چه خبر

w ww.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com
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لنا
ای

اخبار

در  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  ئیــس  ر
پاسخ به سؤالی درباره نکاتی که رهبر 
معظــم انقــالب دربــاره بودجــه 98 
اعــالم کرده اند، گفت که در راســتای 
کاهش هزینه ها و اصالح بودجه 98، 
هزینه های دستگاه هایی که از گذشته 
بــرای آنهــا در بودجه ردیفــی تعیین 
شــده بود، کاهش یافته اســت اما در 
بهزیســتی،  امــداد،  کمیتــه   ، ل ـ ـ ب ا ق م
بازنشســتگان و حقوق بگیران دولت 
کاهــش هزینه هــا مســتثنی  ـن  ـ ی ا ز  ا
شدند. محمود واعظی گفت که برای 
این نهــاد و بخش هایی مانند حقوق 
کارمندان دولت، همان رقمی اســت 
کــه پیش از این تعیین شــده و تغییر 

نکرده است.
به گــزارش »ایــران«، وی در واکنش 
بــه اظهــارات اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رئیــس جمهــوری کــه 
بودجــه دولــت را گوشــت قربانــی 
توصیــف کــرده بــود، اظهار کــرد: در 
زمانی باید ساختار بودجه را تجدید 
نظــر کنیم؛ البتــه بازنویســی بودجه 
آســان نیســت، زیــرا در طــول صــد 
ســال گذشــته بودجــه بــا روش های 
مختلــف تدویــن شــده اســت و در 
دولت هــا ردیف هــای مختلفــی بــر 
اساس مصالحی به آن اضافه شده، 
بعضــی از ایــن مــوارد نیــز در ادوار 
مجلــس اضافــه شــده تــا در نهایت 
برای همه دستگاه های مختلف یک 

حق ایجاد شده است.
واعظی با اشــاره به اینکــه اکنون این 
دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی و 
ســایر نهادها ردیف های بودجه های 
گذشته را حق خود می دادند، افزود: 
اکنون که فشارها زیاد شده است، باید 
ردیف هــای بودجــه را کــم و متمرکز 
کنیــم و به صورت شــفاف بدانیم هر 
دســتگاهی چه کاری انجام می دهد. 
وی تصریــح کــرد: رهنمودهای رهبر 
اره  ـ انقــالب اســالمی دربـ ـم  معظـ
بودجه را لحاظ می کنیم و امیدواریم 

که بررســی بودجــه به گونــه ای پیش 
برود کــه هفتــه آینده بتوانیــم الیحه 
بودجــه 98 را بــه مجلــس شــورای 

اسالمی تقدیم کنیم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود، بــا 
بیــان اینکــه پــس از آرامــش بــازار 
و کاهــش نــرخ ارز، انتظــار داریــم 
قیمــت کاالها و اجناســی که به دلیل 
افزایــش نــرخ ارز افزایــش قیمــت 
داشــته اند، کاهش یابــد، گفت: برای 
کاهش و تثبیــت قیمت ها و موضوع 
»بســته تثبیت قیمت کاال« جلســات 
مختلفــی برگزار شــده اســت، ضمن 
اینکــه رئیــس جمهــوری هــم از وزیر 
صمــت خواســته اند کــه کمیته هایی 
هــم در ایــن زمینــه تشــکیل دهند تا 
بتوانند در مورد بخش هایی که مورد 
اســتفاده روزمــره مــردم اســت ایــن 
بســته را آمــاده و به دولت پیشــنهاد 

بدهند.
به گفته واعظی، دولت در این بسته، 
تثبیــت قیمت آن دســته از کاالهایی 
را کــه دولت ارز 4۲۰۰ تومــان به آنها 
اختصاص داده بود و نیز کاالهایی که 
مورد نیاز مردم است دنبال می کند.

ë  روحانــی از انتصــاب دامــادش خبــر
نداشت

انتصــاب دامــاد رئیــس  وی دربــاره 
جمهــوری بــه عنــوان معــاون وزیــر 
بــا  تجــارت،  و  ،معــدن  نعــت  ص
در  روحانــی  دکتــر   اینکــه  بــر  أکیــد  ت
جریــان ایــن  انتصاب نبــود، هیچ گاه 
کســی  را توصیــه نکــرده و  نمی کنــد، 
از  تصریــح کــرد: دکتــر  مهــدی زاده 
دوســتان  قبلی  آقــای رحمانــی بوده 
دکتــرای  او  همشــهری   هســت،  و  
زمین شناســی دارد و  صاحب ســبک 
و  علم  اســت. از این رو وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از سوابق و تخصص 
و کارنامــه مهدی زاده دفاع می کند و 
معتقد است وی بهترین گزینه برای 
ریاست سازمان زمین شناسی است؛ 

امــا برای احتــرام به افــکار عمومی و 
اینکه حساســیت در اذهــان عمومی 
ایجاد نشود، خود آقای مهدی زاده از 
این ســمت اســتعفا کرده و به همان 
فعالیت علمی ســابق خود برگشــته 

است.
در  جمهــوری  رئیــس  دفتــر  ئیــس  ر
پاســخ به انتقاد برخی کــه معتقدند 
اقدامــات  منتظــر  نبایــد  ولــت  د
از  مــا  باشــد، گفــت:  اروپــا  برجامــی 
همــه فرصت هایــی کــه در دنیا برای 
ما وجــود دارد و می توانیــم به وجود 
بیاوریم، استفاده می کنیم؛ به همین 
دلیــل همــکاران مــا در وزارت امــور 
خارجه سفرهای متعددی و سفیران 
در  نیــز  مختلــف  کشــورهای  در  ــا  م
تالش هستند که زمینه همکاری ها را 
برای شرکت ها، بنگاه های خصوصی 
و صنعتگــران کشــور فراهــم کنند که 

بخشی از آن به وجود آمده است.
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته 
چند بانــک مختلف کار خــود را آغاز 
کرده انــد، اضافــه کــرد: اینکــه ســاز و 
کار ویــژه مالــی )SPV( در اروپا ایجاد 
بشــود یک مزیت عالوه بر آن چیزی 
اســت که در حــال حاضر داریــم؛ اما 
اگر نظر منتقدان این است که برخی 
از فرصت هــا را در دنیا ایجاد نکنیم، 
دولــت هرگــز ایــن نظــر منتقــدان را 

انجام نمی دهد.
واعظــی تأکیــد کــرد: دولــت وظیفــه 
دارد از همه فرصت ها برای توســعه 
روابط خارجی و تسهیل در صادرات 

و تأمین مواد اولیه استفاده کند.
ë واکنش به انتقادات سعید جلیلی

رئیس دفتــر رئیس جمهــوری درباره 
انتقادات ســعید جلیلــی از برجام نیز 
گفــت: از روز اول از همــان زمــان کــه 
برجام امضا شد و همه از آن به عنوان 
یــک توفیــق بــزرگ یــاد می کردنــد و 
مردم نیز خوشحال بودند، وی به طور 

مرتب از برجام انتقاد می کرد.
واعظــی ادامــه داد: البتــه انتقادهای 

نهادهای حمایتی و حقوق بگیران  از کاهش بودجه مستثنی شدند
توضیحات واعظی درباره بودجه 98

خبر
اعضای هیــأت وزیران در جلســه 
روز گذشــته خــود کــه بــه ریاســت 
روحانــی  حســن  ت االســالم  ج ح
رئیــس جمهــوری برگــزار شــد، ارقــام کلــی منابــع و 
مصارف الیحه بودجه ســال 1398 کل کشور را با هدف 
صرفه جویی بیشتر و الحاق چند تبصره به آن، بازنگری 
کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
موضــوع صندوق هــای بازنشســتگی، خریــد خدمــت 
آموزشی از سوی آموزش و پرورش از بخش غیردولتی، 
منــوط کردن برخــورداری از معافیت مالیاتی و جایزه و 

مشــوق صادراتی صادرکننــدگان به حصــول اطمینان 
از برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات بــه 
چرخه اقتصادی کشور، از جمله تبصره های الحاقی به 
الیحه بودجه ســال 1398 کل کشــور بود. هیأت وزیران 
همچنیــن با توجه به اهمیت توســعه ســواحل مکران، 
به بررســی گــزارش کمیســیون امور اجتماعــی و دولت 
الکترونیــک درباره مجموعــه تدابیر الزم برای تســریع 
در فرآیند توســعه این سواحل و تأمین شرایط مناسب 
جهــت جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی پرداخــت و 

تصمیماتی را در این باره اتخاذ کرد.

بازنگری در ارقام کلی منابع و مصارف الیحه بودجه 1398

وی فرافکنــی از همــان دوران اســت 
کــه مســئولیت داشــتند و حاصل آن، 
همان تعــداد قطعنامه های شــورای 
حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی و شــورای امنیت ســازمان ملل 
بود که صــادر و تحریم های متعددی 
بــر ضد ملــت ایران تصویب شــد؛ هر 
کســی هم جای وی باشد شاید همین 
حرف هــا را بزنــد و طبیعــی اســت که 

به این شــکل انتقاد کنــد. رئیس دفتر 
رئیــس جمهــوری همچنین با اشــاره 
به بررســی حادثه مدرســه سیستان و 
بلوچســتان در جلســه هیــأت دولــت 
گفــت: همــه اعضــای دولــت از ایــن 
حادثــه ابــراز تأســف کردنــد، مــا بــه 
خانــواده دانش آمــوزان جانباخته در 
این حادثه تســلیت عــرض می کنیم.

واعظــی بــا بیــان اینکــه این مدرســه 

دولتی نبوده است، افزود: نمایندگان 
وزارتخانه هــای بهداشــت و آمــوزش 
و پــرورش در محــل حادثــه حضــور 
دارنــد و در حــال بررســی و پیگیــری 
علــل و عوامــل این حادثه هســتند تا 
این حــوادث تکرار نشــود و همچنین 
اقدامــات الزم را بــرای رســیدگی بــه 
خانــواده آســیب دیدگان هــم انجام 

می دهند.

توضیحــات روابــط عمومــی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره 
مصوبــه جلســه روز شــنبه ایــن نهاد 
شــبهه ها و ایرادات بــه آن را برطرف 
نکــرده و موضوع دیگــری را به میان 
کشــیده اســت؛ »آیا مجمــع می تواند 
درباره موضوع محل اختالف شورای 
نگهبــان و مجلــس نظــر اصالحــی 
بدهــد یــا فقــط بایــد یکــی از نظرات 
شــورای نگهبــان یــا مجلــس را تأیید 

کند؟«
بــا توضیــح روابــط عمومــی مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام مبنی بر 
اینکــه منظــور محســن رضایــی ایــن 
نبــوده کــه مــاده )1( الیحــه اصــالح 
بــرای  ا پولشــویی  ـ بـ ـارزه  قانــون مبـ
اصــالح به مجلس ارســال شــد بلکه 
خود مجمع این ماده را اصالح کرده 
و نیازی به ارســال به مجلس نیست، 
یکبــار دیگــر صــدای اعتــراض علــی 

مطهری بلند شد. 
نایب رئیس مجلــس که پیش از این 
نیز اقدام مجمــع را »بدعت گذاری« 
نام گذاشته و در مورد آن هشدار داده 
بوده در یادداشتی در اینستاگرام خود 
آورده اســت: »روابط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام توضیحی 
دربــاره اقــدام غیرقانونی این مجمع 
در خصــوص مــاده )1( الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشــویی داده اســت 
کــه نــه تنها قانــع کننده نیســت بلکه 

عذر بدتر از گناه است. 
ـع تشــخیص  ـوم نیســت مجمـ معلـ
طبــق کــدام اصــل از اصــول قانــون 

اساســی این حــق را برای خــود قائل 
شــده اســت کــه مصوبــه مجلــس را 
تغییــر بدهــد و اصــالح کنــد. مجمع 
طبق اصــل 11۲ قانون اساســی صرفاً 
حــق داوری میــان نظــر مجلــس و 
شــورای نگهبــان را دارد و باید یکی از 
آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه 
دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را 

ندارد.« 
مطهــری در پایــان ایــن یادداشــت 
در  عناصــری  ــراً  ه ا ظ «  : ت ـ ـ ش و ن
مجمع تشخیص از فرصت بیماری 
آیت اهلل شاهرودی استفاده کرده اند 
و خــواب مجلــس ســنا را بــرای این 
ایــن خــواب  ـد ولــی  انـ ـاد دیده  نهـ
بــدون تغییــر قانــون اساســی تعبیر 

نمی شود.«
ë مجمع، مجمع دیگری ایجاد کرده

مســتقلین  فراکســیون  ــخنگوی  س
مواضـــــــــع  تأییــد  در  نیــز  ــس  ل ج م
علی مطهری معتقد اســت که اخیراً 
مجمــع تشــخیص، مجمــع دیگــری 
ـاد کــرده  اســت و می خواهــد از  ایجـ
مــواردی کــه قانــون اساســی معیــن 

کرده  است فراتر برود. 
مهــرداد الهوتــی بــا اشــاره بــه اینکه 
دخالت بیشــتر مجمع تشــخیص به 
خود مجمع آســیب می زند، به ایرنا 
گفت: مجمع تشــخیص نباید بیشتر 
از مــوارد معیــن شــده وارد شــود. ما 
نظــرات شــورای نگهبــان و مــوارد 
ابالغــی را به قانــون تبدیل می کنیم 
و طبیعتــاً بــه قانونگــذاری و ابــالغ 

سیاست ها توجه می کنیم.

 رویه مجمع طی سال های گذشته همین 
بوده است

معاون قوانین مجلس اما در پاســخ 
بــه اقدامــات اخیــر مجمــع، از رویــه 
ســال های گذشــته این نهاد می گوید. 
میرمحمــد صادقــی در گفــت  وگــو با 
خبرآنالیــن دربــاره اظهــارات علــی 
مطهری در مخالفت با اقدام مجمع 
بــا بیــان اینکــه همــواره ایــن بحــث 
مطرح بوده که آیا مجمع در بررســی 
اختــالف مجلــس و شــورای نگهبــان 
حتمــًا بایــد نظــر مجلــس یا شــورای 
نگهبــان را تأییــد کنــد یــا می توانــد 
بــا انجــام اصالحاتــی نظــر ســومی 
ارائــه کند، تصریــح کــرد: گاه مجمع 
تصمیــم ســومی را اتخــاذ می کند که 
برخــی ایــن ایــراد را بــه مجمــع وارد 
می کننــد و بــرای آن چنیــن حقــی 
قائــل نیســتند.  اما رویــه مجمع طی 
ایــن ســال ها این بــوده که اگــر غیر از 

دو نظر، با اصالحاتی به نظر ســومی 
برســد همــان را تصویــب می کنــد. 
معاون قوانین مجلــس درباره اینکه 
ـا هیــأت عالــی نظــارت مجمــع  آیـ
بایــد نظــر خــود را دربــاره طرح هــا و 
لوایــح به کمیســیون ها ارائه کند یا به 
شــورای نگهبــان، ادامــه داد: در ایــن 
زمینــه نظــرات مختلــف اســت البته 
درباره CFT مشکل دیگری که وجود 
داشــت این بــود که نظرات خــارج از 
زمــان مهلــت قانونی داده شــده بود 
و بــه همیــن دلیل طــی نامــه رئیس 
مجلــس بــه دبیــر شــورای نگهبــان 
غیرقابــل پذیــرش اعــالم شــد. امــا 
نظــر مجلس این اســت که اگــر ورود 
مجمــع بــه معنــای اضافه کــردن به 
فرآیند قانونگذاری یا تشکیل شورای 
نگهبــان دوم باشــد بــه طــور تبع این 
مســأله نمی  توانــد بــا قانون اساســی 

هماهنگ باشد.

انتقاد مطهری به مصوبه مجمع درباره قانون پولشویی:

برخی خواب مجلس سنا را برای مجمع دیده اند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به برخی از اظهار نظرها:

ظریف هدفی برای انتخابات 
ریاست جمهوری آینده نداشته و ندارد

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه انتقادات دربــاره حضور محمدجــواد ظریف 
در نشســت حــزب نــدای ایرانیان را با تأکیــد بر اینکه او فــارغ از هر نگاه حزبی 
و جناحی و با هدف تشــریح تحوالت سیاســت خارجی کشــور در نشست های 
متعددی حضور می یابد، پاســخ گفت. وزیر امور خارجه ایران جمعه گذشته 
در چهارمین نشســت حزب ندای ایرانیان که از جمله احزاب اصالح طلب به 
شمار می آید، حضور یافت و سخنرانی کرد. در حالی که ظریف از فرصت این 
حضور  و به روال همیشــه برای تشــریح ابعاد رویکرد سیاســت خارجی کشور 
و تحــوالت جــاری بین الملل بهــره گرفت اما برخی مدعی شــدند که او بدون 
توجــه به مالحظات و اصول و عرف دســتگاه دیپلماســی ایــران، در مجامع و 
احزاب اصالح طلبی حاضر می شود و از جایگاه وزارت امور خارجه، به جریان 
سیاســی رقیب اصالح طلبــان کنایه می زند. این ادعا اشــاره ای به آن بخش از 
ســخنان ظریف بود که او از رســانه های های منتقد دولــت از جمله کیهان، به 
دلیل نادیده گرفتن غرور ملی در پوشش اخبار توافق هسته ای و خروج امریکا 
انتقاد کرد. بهرام قاســمی در واکنش به این دست از انتقادات که وزیر خارجه 
را همچنین به پیگیری اهداف خاصی برای انتخابات ریاســت جمهوری سال 
14۰۰ متهــم می کردنــد، تأکید کرد که »ظریف گرایش حزبــی و جناحی ندارد 
و بــه دنبال اهداف خاصی برای انتخابات ریاســت جمهوری آینده نیســت.« 
قاســمی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به اینکه آقای ظریف یک شــخصیت 
برجسته در عرصه سیاست خارجی و بین الملل است و چون وزیر امور خارجه 
اســت،  بــا دعوت های زیادی در داخل و خارج کشــور مواجه اســت که ایشــان 
نیز براســاس موقعیت و فرصتی که در اختیار دارد در برخی از این نشســت ها  
شرکت می کند«، تصریح کرد: »حضور ایشان در نشست یک حزب به معنای 
عضویــت، حمایــت از آن حــزب و یا فعالیت حزبی نیســت و آقای ظریف به 
دنبال اهداف خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نبوده و نیست.«
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنیــن دربــاره انتقادها پیرامون محتوای ســخنان 
وزیــر خارجــه گفــت: »نمی تــوان انتظــار داشــت وزیــر امــور خارجــه در جایــگاه 
عالی ترین مقام دســتگاه دیپلماسی کشور، در برابر هجمه ها، انتقادات و گاه بی 
انصافی هــای سیاســی و جناحی که بعضاً در مورد کارکنــان این وزارتخانه انجام 
می شــود، به صورت کامل ســکوت کند. ایشان هیچ وقت و شــاید بتوان گفت به 
نــدرت بــه صورت مســتقیم نقدهــای صنفی را پاســخ می دهد ولــی آنجایی که 
این انتقادات که بعضاً همراه با بی انصافی اســت، به نوع نگاه و رویکرد افراد و 
جریان های سیاسی به پدیده های جاری و ساری در سیاست خارجی برمی گردد، 
قطعاً ایشان بر خود وظیفه می داند که به تبیین دیدگاه های خود و اصول فکری 

که در حال حاضر سیاست خارجی بر آن استوار است، بپردازد.«

 نسخه بازنگری شده الیحه 
قانون جامع انتخابات در اختیار دولت 

ســخنگوی وزارت کشــور بــا اعــالم ایــن خبــر کــه نســخه 
بازنگری شــده الیحه جامع انتخابــات برای هیأت دولت 
ارســال و در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، گفــت: تالش 
وزارت کشــور بر این اســت تا این الیحه هرچه ســریع تر در دولت بررســی و 
تصویب شده و برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم 

شود.
بــه گــزارش ایســنا، سیدســلمان ســامانی افــزود: وزارت کشــور بــا تشــکیل 
شــورای راهبــردی و کارگــروه تخصصی اصــالح قوانین انتخابــات با حضور 
صاحبنظران، اساتید دانشگاه، مدیران ارشد و کارشناسان خبره و طی بیش 
از هــزار نفر ســاعت کار الیحــه قانون جامــع انتخابات را تدویــن و در مورخ 
3 شــهریورماه 9۵ بــه معــاون اول محتــرم رئیس جمهوری ارســال کرد که 
بالفاصله با فوریت در دســتور کار کمیســیون سیاســی و دفاعــی دولت قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: همزمان با ابالغ سیاســت های کلی انتخابــات ابالغی مقام 
معظــم رهبری،  وزیر کشــور ضمن تشــکیل جلســه با حضور برخــی  وزرا و 
معاونیــن رئیــس جمهوری و کارشناســان خبره مجدد الیحــه قانون جامع 
انتخابات را از حیث تطابق با سیاست های کلی انتخابات با حساسیت ویژه 

مورد بازنگری و اصالح قرار دادند.
ســخنگوی وزارت کشــور تصریح کــرد: الیحه تدوین شــده حاصل تجربیات 
بیــش از 3۰ دوره برگــزاری انتخابــات و نقطه نظــرات صاحبنظــران و نیــز 
منطبق با سیاســت های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری اســت، 
همچنیــن از نــکات متمایــز ایــن الیحــه می تــوان بــه جامعیــت، فراگیری، 
شــفافیت هزینه هــای انتخاباتــی، برگزاری انتخابــات الکترونیــک و تدوین 

مجازات های متناسب با جرایم انتخاباتی اشاره داشت.
ســامانی بیــان کــرد: الیحــه قانــون جامــع انتخابات تاکنــون در ۲8 جلســه 
کمیســیون سیاســی دفاعــی دولــت بــا حضــور وزیــر کشــور و ســایر وزرای 
عضــو کمیســیون و معاونیــن رئیــس  جمهــوری و همچنیــن در 1۶ جلســه 
کارگــروه تخصصی کمیســیون سیاســی دفاعــی با حضور کارشناســان خبره 
وزارتخانه های ذیربط از ابعاد مختلف مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته 
و بیــش از 11۰ مــاده از الیحه در کمیســیون مذکور مــورد تصویب قرار گرفته 
اســت.وی درباره آخریــن اقدامات انجام شــده برای تصویــب این الیحه و 
ارســال آن به مجلس شــورای اســالمی گفت: در ســال جــاری الیحه جامع 
انتخابــات در هیــأت دولت مطرح و مقرر شــد توســط کارگروهــی مرکب از 
برخــی وزرا و معاونیــن رئیــس  جمهوری مــورد بازنگری قرار گیــرد که این 
مهم طی ماه های تیر و مرداد 9۷ انجام گرفت و نسخه بازنگری شده مورخ 
۲۷ مردادماه 9۷ برای هیأت دولت ارسال و در دستور کار قرار گرفته است.
ســخنگوی وزارت کشــور در پایــان تصریــح کرد: ســعی وزارت کشــور بر این 
اســت تا این الیحه هر چه ســریع تر در دولت  بررسی و تصویب شده و برای 

سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود.

تکذیب وقوع انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان فارس گفت: وقــوع انفجار در 
حســینیه سیدالشــهدای شیراز شــایعه اســت. به گزارش تســنیم، ظهر دیروز 
شــایعه ای در فضــای مجــازی مبنی بــر وقوع انفجــاری در محدوده حســینیه 
سیدالشــهدای شــیراز واقع در خیابان شــهید آقایی منتشــر شــد. ســید احمد 
احمدی زاده، سرپرســت معاونت سیاسی امنیتی استانداری فارس در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه بالفاصله بعد از وقوع حادثه و برای مشــخص شدن 
علــت صدای انفجــار تیم های نیروی انتظامی در محل حاضر شــدند، گفت: 
بررسی های اولیه علت حادثه را انفجار ترقه نشان می دهد و این انفجار هیچ 

خسارتی در پی نداشته است.

ستاد اجرایی فرمان امام  مالک »اطلس مال« نبوده است
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( اعالم کرد این ســتاد هرگز مالکیتی 
بر زمین پروژه »اطلس مال« نداشــته اســت. به گزارش ایسنا، در پی انتشار 
گزارشــی در یکــی از روزنامه ها مبنی بر فروش زمین از طرف ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( به پروژه »اطلس مال«، مرکز اطالع رســانی ســتاد 
اجرایــی فرمــان حضرت امام)ره( ضمن تکذیب این ادعا اعالم کرد ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( هرگز مالکیتی بر زمین مورد اشاره نداشته 

و این ادعا از اساس تکذیب می شود.

سنا
ای



مرکــز آمــار ایــران شــاخص قیمــت 
یــا همــان تــورم کاالهــای صادراتی و 
وارداتی را در فصل تابســتان امســال 
اعــام کــرد. ایــن شــاخص هماننــد 
تــورم مصــرف کننــده و تولیدکننــده 
ت  ا ر ـ ـ ی ی غ ت ن  ا ز ـ ـ ی م ه  د ـ ـ ن ه د ن  ا ـ ـ ش ن
قیمتی تجــارت خارجی در دوبخش 
صــادرات و واردات اســت. بررســی 
ص  خ ا ـ ـ ش ن  ـ ـ ی ا ت  ا ر ـ ـ ی ی غ ت ن  ا ز ـ ـ ی م
درگروه های مختلف به خوبی نشــان 
دهنــده تأثیــر رشــد نــرخ ارز برایــن 

بخش است.
قیمــت،  آمارهــای  م  ا ـ ـ ظ ن ر  د
مقاصــد  بــرای  رداتــی  ا و ی  ا ـ ـ ه ال ا ک
متعــددی بــه کار گرفتــه می شــوند. 
شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی، 
 رونــد تغییــرات قیمــت محصــوالت 
عرضه شده از خارج به داخل کشورو 
شــاخص قیمــت کاالهــای صادراتی 
نیز  روند تغییرات قیمت محصوالت 
عرضــه شــده از داخــل بــه خــارج از 
کشــور طــی دوره زمانی مشــخص را 
نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه این که 
قیمــت کاالهای وارداتــی و صادراتی 
یکــی از مهم تریــن عوامــل اثرگــذار 
بر میــزان مبادالت خارجی کشــورها 
و نیــز یکــی از عوامــل تعییــن کننــده 
رابطه مبادله اســت، تغییرات آنها از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
درواقــع زمانــی که تــورم کاالهای 
وارداتی افزایش می یابد از دو جهت 
باعــث افزایــش هزینه هــا در داخــل 
می شــود. دربخش کاالهــای وارداتی 

ســاخته شــده و نهایــی بــه صــورت 
مســتقیم قیمــت تمــام شــده ایــن 
کاالهــا را در بــازار افزایــش می دهد و 
در مــواد اولیــه و کاالهای واســطه ای 
نیز باعــث افزایش هزینه ها و قیمت 
تمام شده برای تولیدکننده می شود.
امــا برعکــس واردات، رشــد تورم 
کاالهــای صادراتی به نفع این بخش 
تمام می شود. با رشد نرخ ارز دربازار 
داخلی کــه از ابتــدای ســال جاری به 
اوج رســید، جذابیت صــادرات برای 
صادرکنندگان افزایش یافته اســت و 
درنتیجه ســود باالتری هم به دســت 
می آورند. دراین میان رشــد نرخ ارز 
کــه بــه افــت ارزش ریال منجر شــده 
اســت خریــد کاالهای ایرانــی را برای 
مشــتریان خارجی مقــرون به صرفه 
کــرده و بــه همیــن دلیــل افزایــش 
قیمــت کاالهای صادراتــی اثر مثبتی 

بر تجارت خارجی دارد.
ë تورم ۷۳ درصدی کاالهای وارداتی

براســاس تازه ترین گــزارش مرکز 
آمار ایران نرخ تورم کاالهای وارداتی 
در تابســتان، نســبت به فصل مشابه 
ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( 
٧٣.٣ درصد و تغییرات چهار فصل 
منتهــی بــه فصــل جــاری نســبت به 
دوره مشــابه ســال قبل )نــرخ تورم( 

٢٨.٥ درصد بوده است.
براســاس ایــن گــزارش شــاخص 
)ریالــی،  وارداتــی  کاالهــای  ــت  م ی ق
١٠٠=١٣٩٠( در فصل تابســتان ســال  
کــه  اســت   ٨٣٢.٣ بــا  برابــر   ١ ٣ ٩ ٧
نســبت بــه فصل بهــار ســال ١٣٩٧، 
١٦.٨ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
همچنیــن شــاخص قیمــت کاالهای 

در   )١٠٠=١٣٩٠ دالری،  ( ی  ـ ـ ت ا د ر ا و
فصــل تابســتان ســال  ١٣٩٧ برابر با 
٢٥٧.٤ اســت کــه نســبت بــه فصــل 
قبــل، ٤.٢ درصــد افزایــش داشــته 
اســت. تغییــرات شــاخص قیمــت 
کاالهــای وارداتــی نســبت بــه فصــل 
مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه 
نقطه( ٨.٧ درصــد و تغییرات چهار 
فصل منتهی به فصل جاری نســبت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم( 

٠.١ درصد بوده است.
ë  ۳۷ نــرخ تــورم کاالهــای صادراتی

درصد شد
مرکز آمار ایران در گزارشــی دیگر 
شاخص قیمت کاالهای صادراتی را 
نیز اعام کرد. براســاس این گزارش 
تــورم کاالهای صادراتی در تابســتان 
٩٧ نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 
قبل، ٣٧.٢٧ درصد و تغییر مجموع 
چهار فصــل منتهی بــه فصل جاری 
نســبت به دوره مشابه سال قبل نیز، 

برابر با ٢٠.٩ درصد بوده است.
گــزارش،  ایــن  ای  ـ ـق داده هـ طبـ
شــاخص قیمــت کاالهــای صادراتی 
فصــل  ر  د  )١ ٣ ٩ ٠ =١ ٠ ٠  ، ی ـ ـ ل ا ی ر (
تابســتان  ١٣٩٧ برابر با ٢٤٠.٥ اســت 
که نســبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، 

٦.٣ درصد افزایش داشته است.
تغییرات فصلی شــاخص قیمت 
کاالهــای صادراتــی نســبت به فصل 
مشــابه ســال قبل)تــورم نقطــه بــه 
ر  ـ ـ ی ی غ ت و  د  ـ ـ ص ر د  ٣ ٧ . ٢ ٧  ) ه ـ ـ ط ق ن
مجموع چهار فصل منتهی به فصل 
جــاری نســبت به دوره مشــابه ســال 
قبــل )نرخ تورم( برابر با ٢٠.٩ درصد 

بوده است.

همچنین شاخص قیمت کاالهای 
در  دالری، ١٠٠=١٣٩٠(  ی ) ـ ـ ت ا ر د صا
فصــل تابســتان  ١٣٩٧ برابر با ١٢٦.٠ 
اســت که نســبت به فصل بهار ســال 

١٣٩٧، ١.٣ درصــد افزایــش داشــته 
اســت. تغییــرات فصلــی شــاخص 
قیمــت کاالهای صادراتی نســبت به 
فصل مشابه سال قبل ١٥.٢ درصد و 

تغییر مجموع چهار فصل منتهی به 
فصل جاری نســبت به دوره مشــابه 
ســال قبل)نــرخ تــورم( برابر بــا ٩.٣ 

درصد بوده است.
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تأثیر نرخ ارز بر تجارت خارجی نمایان شد

درصد ایرانی ها در مصرف آب 
خوش مصرفند

۵٧ درصد مشترکان آب شرب در کشور خوش 
مصرف هستند و مطابق الگوهای مصرف، به 

مصرف آب شرب اقدام می کنند اما ۴٣ درصد 
از مشترکان، بدمصرف هستند و بیش از نیاز به 

مصرف آب شرب اقدام می کنند.

57
تومان 

کاهش قیمت آهن
محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن از کاهش 
هزار تومانی قیمت آهن و میلگرد در هفته جاری خبر 

داد.به گفته وی هفته گذشته هرکیلو تیر آهن ٤١٠٠ 
تومان به فروش می رسید اما اکنون به ٣١٠٠ تومان 
رسیده که بنابراین کاهش ٢٤ درصدی داشته است.

۱۰۰۰
واحد 

ریزش شاخص بورس
شاخص بورس دیروز در ادامه روند نزولی با ریزش سه 
هزار و ٦٣ پله ای در جایگاه ١٥٦ هزار و ٨٣ واحدی قرار 
گرفت.شاخص بورس  تحت تأثیر کاهش قیمت نفت، 
افت بهای ارزهای خارجی، بروز مشکات در صادرات 

محصوالت برخی شرکت ها روند نزولی  دارد.

3۰63
میلیارد تومان هزینه 

بانک ها بابت تراکنش 
هزینه ای که شبکه بانکی کشور بابت کارمزد 

تراکنش های الکترونیک تنها در شبکه پرداخت 
الکترونیک کشور متحمل می شود، طی شش ماهه 

اول سال جاری به رقمی بیش از ١۵٠٠ میلیارد تومان 
رسیده است.

۱5۹۰  سوئیسآمادهراهاندازی

کانالویژهمالیباایراناست

روزنامــه انگلیســی فایننشــال تایمز گــزارش داده ســوئیس در 
آســتانه راه اندازی مکانیســمی اســت که هدف آن مجاز کردن 
فــروش غذا، دارو و کاالهای پزشــکی از طریق شــرکت های این 
کشور اســت.به گزارش تسنیم، یک روزنامه انگلیسی روز چهارشنبه گزارش داده 
ســوئیس در آســتانه راه اندازی مکانیسمی اســت که هدف آن مجاز کردن فروش 
غذا، دارو و کاالهای پزشــکی توسط شــرکت های این کشور با استفاده از یک کانال 
مســتقل پرداختی اســت. فایننشــال تایمز گزارش داده طرح »بــرن« برای تأمین 
کاالهای انســانی با ایران در حالی است که کشــورهای اتحادیه اروپا گفته اند قصد 
دارنــد در هفته های آینده کانال ویژه ای برای تســهیل گســترده تر تجــارت با ایران 
راه اندازی کنند. راه اندازی این کانال یکی از وعده هایی است که کشورهای اروپایی 

بعد از خروج امریکا از برجام برای حفظ این توافق به ایران داده اند.
یک نماینده وزارت دارایی سوئیس به این روزنامه گفت این کشور آماده ایجاد این 
کانال ویژه پرداخت در »اســرع وقت« اســت، اما نمی تواند درباره زمان راه اندازی 
آن موعدی ارائه دهد. این منبع گفت: »رایزنی ها با مقام های امریکایی، ایرانی و 

شرکت های سوئیسی هنوز در جریان است.«
ســوئیس از آن جهــت کــه عضــو اتحادیــه اروپــا نیســت و بــه ســنت بی طرفی در 
مناقشات سیاسی پایبند است از امتیازهای ویژه ای برای میزبانی چنین ساختاری 
برخوردار اســت. شــرکت داروســازی »هوفمان-ال روش« گفت از رایزنی ها بر سر 
راه اندازی یک کانال مالی برای مبادله کاالهای انسانی با ایران برخوردار است، اما 
قادر به اظهارنظر بیشــتر در این باره نیست. این شرکت گفت: »حسب اطاع ما، 
هنوز هیچ طرح ملموســی ارائه نشده است.« فایننشــال تایمز مدعی شده وزارت 
خارجه امریکا به تلویح گفته مشــکلی با راه اندازی چنین کانالی ندارد. یک مقام 
این وزارتخانه گفت: »ما اهمیت چنین فعالیتی را از آنجا که به مردم ایران کمک 
می کند درک می کنیم. سیاســت امریکا هیچ گاه هدف قرار دادن چنین مبادالتی 

نبوده و حاال هم نیست.«

هندپولنفتایرانرابه۵بانکواریزمیکند
 هنــد پول نفت خریداری شــده از ایران را در حســاب های تضمینی در پنج بانک 
واریز می کند. دو کشــور در مورد یک مکانیزم پرداخت برای دور زدن تحریم های 

امریکا توافق کرده اند.
بــه گزارش تســنیم بــه نقــل از بلومبرگ،ایران بخشــی از ایــن پول را بــرای خرید 
کاالهای اساســی از هنــد و تأمین هزینه هــای مأموریت های دیپلماتیــک خود در 
این کشــور هزینه می کند. تمام این پرداخت ها به روپیه هند اســت. ادامه عرضه 
نفت ایران برای هند ضروری اســت. این کشــور حدود ٨٠ درصد نیاز ساالنه نفت 
خود را وارد می کند. تهران نســبت به ســایر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه شرایط 
بهتــری پیشــنهاد داده اســت و در گذشــته هم بــه جــای دالر امریکا روپیــه هند را 
قبول می کرد. هند در سال مالی منتهی به ٣١ مارس ٩ میلیارد دالر نفت از ایران 
خریداری کرد. این مکانیزم پرداخت به هند اجازه می دهد به خرید نفت از ایران 
با وجود تحریم های امریکا ادامه دهد . هدف این تحریم ها مسدود کردن پرداخت 
مستقیم پول به ایران است. واشنگتن تضمین کرده است هند از تحریم ها معاف 
شــود. پاالیشــگاه هایی مثل شرکت نفت هند و شرکت پتروشــیمی و پاالیشگاهی 
مانگالور پرداخت های خود را پس از رســمی شــدن این مکانیســم انجام خواهند 
داد. پرداخت پول به چندین حســاب تضمینی ریســک بســته شدن حساب های 

ایران را در صورت تحریم بانک های بیشتری از ایران کاهش می دهد. 

اقتصاد 
سیاسی

در  وارداتــی  خــودرو   ٨٠٠ و  ار  ز ـ ـ ه  ١ ٤
ـرکات کشــور معطــل یــک امضــا  گمـ
هستند. این خودروها قبل از ممنوعیت 
ثبت ســفارش، فرآینــد قانونــی را طی 
کــرده بودنــد امــا یــک شــبه بــا حکــم 
سیاســتگذاران واردات خــودرو ممنوع 
شــد. سیاســتگذاران بدون اطاع قبلی 
و بــا وجــود تعهداتــی کــه واردکنندگان 
د، ورود  ن ت ـ ـ ردم داش ـ ـ ه م ـ ـ ب ودرو  ـ ـ خ
خودروهــای خارجــی را منــع کردنــد. 
ی  ا ـ ـ ه و ر د و خ ت  ا د ر ا و ت  ـ ـ ی ع و ن م م
خارجــی از زمــان وزارت محمدرضــا 
نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن 
و تجارت آغاز شد. ممنوعیتی که با یک 
دستنوشــته به ســازمان توسعه تجارت 
رفــت و بعــد از آن هیــچ واردکننــده ای 
ص  ـ ـ ی خ ر ت ه  ـ ـ ب ت  ب ـ ـ س ن ت  ـ ـ س ن ا و ت ن
خودروهایــش اقــدام کنــد. وزرای بعد 
از نعمــت زاده، محمد شــریعتمداری 
و رضــا رحمانــی هــم گره ای از مشــکل 
خودروهایی که در گمرک مانده است، 
بــاز نکردنــد. در مقطعــی کــه محمــد 
شــریعتمداری وزیــر صمت بــود از وی 
درباره آزادســازی واردات خودرو سؤال 
شــد ولی او توپ را به زمین نعمت زاده 
انداخت و گفت هر کسی که ممنوعیت 
واردات را شروع کرده است باید نسبت 

به این موضوع پاسخگو باشد.
ë زنگ خطر چه موقع به صدا درآمد

طبــق آمــار ارائــه شــده در چهارماهــه 
اول ســال ٩٦ حــدود ٢٦ هــزار دســتگاه 
خودرو ســواری وارد کشــور شــده بود که 
در مقایســه با ســال قبل از آن رشــد ٣٠ 
درصدی را نشــان می دهد.این حجم از 
واردات زنــگ خطــر را در وزارت صمت 
به صدا درآورد و شــاید بتوان گفت یکی 

از دالیلــی که باعث شــد واردات خودرو 
یــک شــبه ممنــوع شــود، واردات انبــوه 
خودروهــای خارجــی بود.هــر چنــد کــه 
جلوگیــری از خــروج ارز را نمی تــوان در 
این ممنوعیت بی نصیب دید.٣٠ آبان 
بــود کــه معــاون اول رئیــس جمهــوری 
بــه دو وزیــر کابینــه فرهاد دژپســند وزیر 
اقتصــاد و رضــا رحمانــی وزیــر صمــت 
نامه نوشت که وضعیت واردات خودرو 
مشــخص شــود. در ایــن نامه آمــده بود 
که نبایــد تحت تأثیر فضاســازی، موانع 
فعــاالن اقتصــادی را برطــرف نکنیــم. 
اگر کســی تخلف کرده دســتگاه قضایی 
برخــورد می کند و نباید برای کســانی که 
در چارچــوب قوانیــن و مقــررات عمــل 

کرده اند مشکل ایجاد شود.
ë وزیر پاراف می کند

امــا وزارت صمــت هنوز پاســخی برای 
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون  امــه  ن
نداده اســت. طبق بررسی های صورت 
گرفته از ســوی روزنامه ایران، در تاریخ 
٣ آذر نامه ای با امضای کاظم پالیزدار 
مشــاور معــاون اول رئیــس جمهوری 
و رئیــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی 
مبــارزه بــه مفاســد اقتصــادی بــه وزیر 
صمت ارســال می شــود و در آن تأکید 
شــده کــه موضــوع اســتمرار خســارت 
ناشــی از دپــوی خودروهــای مربوط به 
برندهــای مختلــف در گمرکات کشــور 
بــا توجه به دســتور معــاون اول رئیس 
جمهوری و ضرورت اجرای آن تعیین 

تکلیف شود.
ایــن نامه نیــز هنوز بــه جایی نرســیده 
است و تنها رضا رحمانی برای معاون 
تولیــد خــود پاراف کــرده اســت:جناب 
مقیمــی پیــرو ارجــاع قبلــی پیگیــری 
شود.بدین جهت واردکنندگان خودرو 
و خریــداران آن بایــد منتظــر باشــند تا 
سیاســتگذاران تصمیم نهایــی خود را 

اعام کنند.
ë روایت خسروتاج از واردات خودرو

ســابق  رئیــس  خســروتاج  جتبــی  م
در  تجــارت  توســعه  ــازمان  س
گفت و گویی که با روزنامه ایران داشته 
اســت در مــورد واردات خــودرو گفتــه 
نعمــت زاده   ،٩٥ ســال  اواخــر   : د و ـ ـ ب
معاونیــن  بــا  صنعــت  ــبق  س ا ر  ـ ـ ی ز و
خــود بــه نتیجه رســید کــه با برگشــت 
خودروســازان خارجــی دیگــر اجــازه 
ندهد ایــران تنها خریــدار خودروهای 
خارجــی باشــد بدین جهــت موضوع 
واردات را منــوط بــه ســرمایه گذاری 
خودروســازان خارجــی و صــادرات از 
ایــران کرد.وزیــر معتقــد بود بــا چنین 
ز  ا ی  ر ـ ـ ی گ و ل ج ن  ـ ـ م ض ی  ا ه  ـ ـ ب و ص م
خــروج ارز می تــوان صنعــت خــودرو 
را ارتقــا و ســاماندهی کــرد. امــا قبل از 
آن کــه ایــن مهــم در دولت بررســی و 
تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای 
دستورالعمل جدید واردات خودرو با 
خبــر شــدند و بی وقفــه ثبت ســفارش 
خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. 
نعمت زاده زمانی که دید سایت ثبت 
ســفارش خودرو با اعداد چشــمگیری 
روبه رو شده است در تاریخ ٢٤ تیرماه 
آن هم به صورت دستنوشته از معاون 
خــود خواســت ســایت ثبت ســفارش 
واردات خودرو با ســرعت بســته شــود 
تا پــس از اباغ دســتورالعمل واردات 

خودرو، واردات صورت گیرد.
ë  6هزار و 400 خودرو مشکل را به حاشیه

برد
شــرکت های  پرونــده  میــان  ایــن  ر  د
واردکننــده خــودرو که صاحبــان نفوذ 
و قــدرت بودند برما شــد و همین امر 
مجدد ُمهــر تاییدی زد بــر ممنوعیت 
خودروهایی که در گمرک مانده است. 
١٥ هــزار خودرو کــه قانونی وارد شــده 

بود به خاطر ثبت سفارش غیرقانونی 
٦هزار و ٤٠٠ خودرو به حاشیه رفتند.

ë  خودروها بیــش از 8 ماه اســت که در
گمرک مانده اند

یکــی از اعضــای انجمــن واردکنندگان 
خــودرو درباره اتفاق هایــی که در زمینه 
خودروهــای وارداتــی رخ داده اســت، 
گفــت: شــرکت های متعــددی منتظــر 
تصمیم گیری سیاســتگذاران در زمینه 
ترخیص خودروهایی هســتند که بیش 
از ٨ مــاه در گمــرکات در حــال خــاک 
خــوردن هســتند و این در حالی اســت 
که تمام این خودروها متعلق به مردم 
اســت و هیــچ خودرویــی متعلــق بــه 

شرکت های واردکننده نیست.
ë کدام برندها به خودروهایشان نرسیدند

وی افــزود: در ایــن میــان رنــو بــا بیش 
از ٢ هــزار دســتگاه خــودرو، تویوتــا با ٢ 

هــزار و ٧٠٠ دســتگاه، بی ام و بــا هزار و 
٨٠٠ دســتگاه، فولکس با ٦٠٠ دستگاه، 
هیونــدای و کیــا بــا مجمــوع ٣ هــزار و 
٤٠٠ دســتگاه، میتسوبیشــی بــا ٢ هــزار 
بــا ٣  یانــگ  ســانگ  دســتگاه،   ٩ و ٠٠
هزار و ٢٠٠ دســتگاه و ســایر شــرکت ها، 

خودروهایشان در گمرک مانده است.
ë ۷ هزار میلیارد تومان را خاک گرفت

وی ادامــه داد: اگر دولت این خودروها را 
ترخیص کند، حداقــل می تواند به ١٧٠٠ 
میلیــارد تومان درآمد برســد. ارزش این 
خودروهــا ٧ هــزار میلیارد تومان اســت. 
بخشی از این خودروها با ارز ٤٢٠٠ تومان 
وارد شده است و حتی واردکنندگان مابه 
التفــاوت ارز را پرداخت کردنــد لذا برای 
واردکنندگان هم این سؤال وجود دارد که 
چرا سیاستگذاران اجازه واردات خودرو را 

نمی دهند.

ë کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته ایم
این منبع مطلع اظهار داشــت: از سال 
٩٦ تمــام واردکننــدگان خــودرو کاســه 
چــه کنــم چــه کنــم دســت گرفتنــد و 
معلوم نیســت دولت چه برنامه ریزی 
بــرای واردات خــودرو خواهــد داشــت 
اکثــر  اکنــون  این کــه  ــوص  ص خ ه  ـ ـ ب
شرکت های واردکننده پرونده شکایت 

در قوه قضائیه دارند.
 ایــن شــکایت ها بــه خاطــر پول هایــی 
اســت که مردم برای خریداری خودرو 
خارجــی پرداخــت کردند اما شــرکت 
بــه دلیــل مانــدن خــودرو در گمرک و 
پرداخت پول به سفارش دهنده امکان 
تحویل خودروها را نــدارد. با قطعیت 
می توان گفت که ٩٧ درصد شکایت از 
شرکت های واردکننده خودرو به خاطر 

عدم ترخیص خودروها است. 

معاون اول نامه نوشت، وزیر پاراف کرد، معاون پیگیری می کند

کدام برندها خودروهایشان در گمرک مانده است

سوئیچهایخاکخورده

نرخ تورم واردات و صادرات درتابستان 97 )درصد(

گروه کاالیی
تورم صادراتتورم واردات

نسبت به تابستان 96نسبت به فصل قبلنسبت به تابستان 96نسبت به فصل قبل

7.431.98.638.7محصوالت صنایع غذایی

4.339.93.451.2محصوالت معدنی

9.797.31147.2محصوالت شیمیایی

7.240.13.620محصوالت مواد پالستیکی
 ماشین آالت 

27.598.112.842و تجهیزات تولید

3.638.93.920.2وسایل نقلیه

ë 15 هزار خودرو خارجی که متعلق به ثبت نام کنندگان است در گمرک مانده است
ë اگر خودروهای خارجی ترخیص شود دولت به درآمد 1۷00 میلیارد تومانی دست پیدا می کند
ë ارزش خودروهایی که در گمرک خاک می خورد بیش از ۷ هزار میلیارد تومان است
ë بخشی از خودروها با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است
ë به طور متوسط بیش از 8 ماه است که خودروهای وارداتی در گمرک معطل شدند
ë 9۷ درصد شکایت از شرکت های واردکننده خودرو به خاطر عدم ترخیص خودروها است
ë  در چهارماهه اول سال 96 حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد

۳0 درصدی را نشان می دهد

رنا
ای

رنا
ای

تحویل60هزارواحدمسکونی
مددجویانکمیتهامدادآغازشدهاست

»محمد اســامی« وزیر راه و شهرســازی از آغاز تحویل ٦٠ هزار 
واحــد مســکونی به خانواده های تحت پوشــش کمیتــه امداد 
امام خمینی)ره( خبر داد.به گزارش ایرنا، وی در حاشیه هفته 
دولت در جمع خبرنگاران درباره مسکن های ویژه افراد تحت 
پوشش کمیته امداد افزود: عرضه مسکن به اقشار کم درآمد 
براســاس وظایــف قانونــی، به عهــده وزارت راه و شهرســازی 
اســت که تــاش داریــم با فعال ســازی جریان تولید مســکن 
متعادل سازی عرضه و تقاضا را داشته باشیم.وی نیاز ساالنه 
کشور به مسکن را ٥٠٠ هزار واحد دانست و اظهارداشت: این مهم در برنامه ششم 
توســعه مورد تأکید قرار گرفته و مهم ترین گام ما در روزهای اخیر سیاســتگذاری 
روان، مشــخص و شــفاف در بخش تولید مسکن بوده اســت.وی تصریح کرد: در 
هفته گذشــته با حضور رئیس جمهوری در وزارت راه و شهرســازی برنامه احداث 
٤٠٠ هزار واحد مسکونی در سطح کشور برای جامعه متقاضی قشر متوسط و اقشار 
کم درآمد کلید خورد که این پروژه توسط توسعه گران و انبوه سازان در سراسر کشور 
در دســت اجرا قرار می گیرد. وی ادامه داد: به همین منظور ٢٠٠ هزار واحد در ٢١ 
شهر جدید، ١٠٠ هزار واحد در شهرهای زیر ٥٠ هزار نفر جمعیت، ١٠٠ هزار واحد 
در مناطقی که بافت فرسوده دارند، احداث می شود.وی گفت: این برنامه در کنار 
تکمیل و تحویل ٥٠٠ هزار واحد مســکونی که مربوط به پروژه مســکن مهر است، 
صــورت می گیرد که برای ســال هــای ٩٨ و ٩٩ نیــز اجرایی خواهد شــد.وی درباره 
طرح اخذ مالیات خانه های خالی از ســکنه و نیز اماک اجاری با هدف جلوگیری 
از سوداگری در بخش مسکن اظهار داشت: این لوایح در مجلس شورای اسامی 
در دست بررسی است.وی درباره مطالعه تطبیقی انتقال پایتخت سیاسی کشور 
گفــت: در طول ٣٠ ســال گذشــته طرح انتقــال پایتخــت در دوره هــا و دولت های 
مختلــف مطرح بوده و همه اهتمام و اراده الزم را داشــتند اکنون نیز این طرح در 
دست بررسی است زیرا به طور متوازن در بخش کارشناسی نه مدیریتی مخالف و 
موافق دارد یعنی به طور عمده کارشناسان دانشگاه های معماری و شهرسازی و 

مهندسین مشاور مطالعه کرده اند به اندازه مخالفان موافقانی دارد.

 ثبتنامآزموناستخدامیبزودیانجاممیشود
»جمشید انصاری« رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور 
گفــت: ثبت نــام آزمــون اســتخدامی متمرکــز دســتگاه های 
اجرایی تا اوایل ماه آینده برای آن دســته از ســازمان هایی که 

مجوزهای استخدامی آنها صادر شده است، انجام می شود.
به گزارش ایرنا، وی در حاشــیه جلســه هیأت دولت در جمع 
خبرنــگاران، افزود: آزمون اســتخدامی در موعد خود ســالی ٢ بــار، یکی در نیمه 
نخســت امســال و دیگــری در ٦ مــاه دوم ســال برگــزار می شــود. معــاون رئیس 
جمهــوری همچنیــن دربــاره رونــد کناره گیــری بازنشســتگان از پســت های خود 
گفــت: تاکنون حدود ٢٠٠ نفر از مشــموالن قانون منع به کارگیری بازنشســتگان، 
از ســمت های خود اســتعفا داده اند. بر اســاس اصاحیه قانــون منع به کارگیری 
بازنشسته ها، همه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتــی، شــرکت های دولتــی و دســتگاه هایی کــه به شــکلی از بودجــه دولتی 
اســتفاده می کنند حــق به کارگیــری بازنشســته ها را ندارند مگر در قالب شــرایط 

تعیین شده در قانون. 

چهره ها

سیاوش رضایی 
خبرنگار

مرجان اسالمی فر 
خبرنگار
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یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران برگزار شد

 »مغزهای کوچک زنگ زده« 
فیلم منتخب منتقدان

دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران 
در حالی برگزار شــد کــه »مغزهای کوچک زنــگ زده« )هومن 
ســیدی( بــا 6 تندیــس رکــورددار دریافــت جایــزه ایــن دوره از 
جشنواره شد. این فیلم عالوه بر دریافت تندیس بهترین تدوین )مهدی سعدی 
و هومــن ســیدی(، تندیس بهتریــن بازیگر نقش مکمــل مرد )فرهــاد اصالنی(، 
تندیــس بهتریــن بازیگر نقش اول مــرد )نوید محمــد زاده(، بهترین فیلمنامه و 
بهترین کارگردانی )هومن ســیدی( و بهترین فیلم )ســعید ســعدی( را به دست 
آورد. »تنگــه ابوقریــب« )بهــرام توکلــی( نیز بــا 3 تندیس بهتریــن چهره پردازی 
)سعید ملکان(، بهترین طراحی صحنه و لباس )محمدرضا شجاعی( و بهترین 
فیلمبرداری )حمید خضوعی ابیانه( در رده دوم ایســتاد. همچنین »شــعله ور« 
)حمید نعمت اهلل( یک تندیس )بهترین موســیقی برای سهراب پورناظری( و 2 
دیپلم افتخار )بهترین فیلمنامه برای هادی مقدم دوست و حمید نعمت اهلل و 
بهترین بازیگر نقش اول برای امین حیایی( را از آن خود کرد. »عرق سرد« سهیل 
بیرقی نیز موفق به کسب یک تندیس )بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای سحر 
دولتشاهی( و یک دیپلم افتخار )بهترین بازیگر نقش اول برای باران کوثری( شد. 
در نهایت دارکوب )بهترین بازیگر نقش اول زن برای سارا بهرامی(، امیر )خالقیت 
و استعداد درخشان برای نیما اقلیما( و به وقت شام )بهترین مهندسی صدا برای 
طاهر پیشوایی و علیرضا علویان(، یک تندیس از این جشنواره دریافت کردند. در 
بخشی از مراسم بزرگداشت اسحاق خانزادی از صدابرداران پیشکسوت سینمای 
ایران و اصغر رفیعی جم از فیلمبرداران پیشکسوت سینما برگزار شد و همچنین از 

سعید عقیقی، از فیلمنامه نویسان سینمایی تقدیر شد.
ë »از کنایه الوند به مجیدی تا آرزوی اکران »خانه پدری

 همچنین در این مراســم از بهترین های چهل سال ســینمای کودک و نوجوان ایران 
به انتخاب منتقدان و نویسندگان نیز تجلیل شد. بهترین فیلمنامه سینمای کودک 
و نوجوان به فیلم »باشو غریبه کوچک« بهرام بیضایی تعلق گرفت و جایزه بهترین 
کارگردانی به کیومرث پوراحمد تعلق گرفت. برگزیدگان هنگام دریافت جایزه عموماً 
از جایگاه و اعتبار این جایزه در کارنامه کاری شان و ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر گفتند. 
کیومرث پوراحمد از عدم حمایت فارابی برای ساخت کارهایش هم گالیه کرد و گفت: 
»جوانانی در سینما هستند که فقط 3۰ سال دارند اما یک متر از دفترش به اندازه کل 
زندگی من ارزش دارد.« اصغر نعیمی منتقد و فیلمساز هم که در بخشی از مراسم 
برای اهدای جایزه روی سن آمده بود اظهار امیدواری کرد که فیلم های »آشغال های 
دوست داشتنی« و »خانه پدری« امسال اکران شوند. در بخش بزرگداشت رفیعی جم 
کلیپی از پیام بهرام بیضایی پخش شد و سیروس الوند هم به مجید مجیدی کنایه 
زد: »قدرنادیده ترین بخش سینمای ایران فیلمبرداران ما هستند. آن وقت می روند 
اســترارو را می آورند آن هم در حالی که ما فیلمبرداران خوبی داریم.« و البته مهرزاد 
دانش منتقد سینما هم دیدگاه انتقادی خود را نسبت به این دوره از جشنواره عنوان 
کرد: »هیچ فضای منتقدانه ای در این جشن نیست و تمایزی با جشن های دیگر ندارد. 
منتقدان، خبرنگاران، مدرسان و تحلیلگران، ستاره های خاموش سینما هستند. اجازه 
دهید ما قهرمان همین یک شب باشیم. کاش اگر جایزه ای داده می شود نقدی هم 
وجود داشــته باشــد. اگر اسم نقد را از جشن امشــب بردارید با دیگر جشن ها تفاوتی 
وجود ندارد. کاش امشــب، نقد تبلور بیشــتری داشــت .« در نهایت هومن سیدی که 
برای دریافت بهترین فیلمنامه روی سن حاضر شده بود در واکنش به صحبت های 
مهرزاد دانش عنوان کرد که منتقدان ستاره های خاموش سینما نیستند و نشانه های 
راه هســتند: »من همیشه نقدها را درباره کارهایم دنبال می کنم مخصوصاً نقدهای 

منفی را چون می خواهم در کارم پیشرفت کنم.«

نمـــــــا

برنامــه هفت از آن برنامه های پرحاشــیه 
با اجــرای بهروز افخمی بــود که به خاطر 
رفتــاری کــه با میهمانــان برنامه از ســوی 
اعتــراض  و  می گرفــت  صــورت  مجــری 
رسانه ها به این موضوع، به سمتی حرکت 
کرد که اکنون قرار است اجرای جدید این 

برنامه به عهده مجری دیگری باشد.
ایــن در حالــی اســت کــه بهــروز افخمــی 
چند روز قبل دربرنامه کافه خبر گفته بود 

کــه »کارهایی کــردم که هیچ کــس جرأت 
نمی کند روی صندلی هفت بنشیند.«حاال 
اجــرای ایــن برنامه بــه طور قطع توســط 
محمد حســین لطیفــی انجام می شــود.

برنامه ای کــه مجتبی امینی مدیر ســابق 
مؤسسه هنری شهید آوینی، تهیه کنندگی 

سری جدیدش را به عهده گرفته است.
وی در نخســتین اظهارنظرش به تشریح 
رویکــرد و اولویت های خود در این برنامه 

کــه قــرار اســت در ایــام برگــزاری ســی و 
هفتمین جشــنواره ملی فیلم فجر برگزار 
شــود، پرداخت و گفت:»من جزو کسانی 
بودم کــه هیچ گاه رویکــرد قبلی »هفت« 
را قبــول نداشــتم و قطعاً رویکــرد من در 
چالش با میهمانان شیوه متفاوتی خواهد 

داشت.«
لطیفی اظهار کرد:»اینکه مردم را به عیان 
به تماشــای مشــکالت ســینما بنشــانیم 

و مــردم بــه مــا بخندنــد رویکرد درســتی 
نیســت. مــن رویکــرد قبلــی را هیچ وقت 
قبول نداشتم و شاید نیم ساعت از برنامه 

را می دیدم.«
این کارگردان ســینما دربــاره رویکرد خود 
عنوان کرد: من عالقه ای به تنش ها ندارم، 
رویکــرد ما باید مهــر و محبت و دوســتی 
باشــد. اساســاً برنامــه »هفــت« چالشــی 
اســت اما ایــن چالش می توانــد پدرانه  یا 

نوعی موضع گیــری باشــد در نهایت من 
موضع گیری نمی کنم.

مقــام  در  کــه  لطیفــی  محمدحســین 
کارگــردان این روزها »شــبی با عبــدی« را 
روی آنتن شبکه نســیم دارد، پیش از این 
اجرای برنامه ســینمایی »سینما-اکران« 
در شبکه پنج سیما را تجربه کرده بود و  در 
روزهای اخیر پروانه ســاخت فیلم کمدی 

ماساچوست را دریافت کرده است.

»محمدحسین لطیفی« مجری جدید هفت با رویکرد جدید می آید

یک روز با سلینجر
 به مناســبت صدمین ســالروز تولد نویســنده  فقیــد امریکایی، 
جی دی ســلینجر، روز سه شــنبه یازدهــم دی در مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب مراسم بزرگداشتی با تحلیل و بررسی آثار سلینجر 
با حضور نویســندگان، منتقدان، هنرمنــدان و عالقه مندان با عنــوان »یک روز با 

سلینجر« برگزار می شود.

برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان
در جلسه معاونت امور هنری با استاندار کرمان، مقرر شد جشنواره موسیقی نواحی 
با مشارکت و همکاری نهادهای استان کرمان، دوازدهمین دوره این جشنواره نیز در 
کرمان برگزار شود. این جلسه روز گذشته با حضور سیدمجتبی حسینی؛ معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمدجواد فدایی؛ استاندار کرمان، محمدرضا 
درویشــی؛ پژوهشگر موسیقی، احمد صدری؛ مشاور معاونت امور هنری و دبیر دوره 
دهم و یازدهم جشــنواره موســیقی نواحی، محمدرضا علیزاده؛ مدیر کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی کرمان، سورج یاسایی؛ مدیر انجمن موسیقی استان کرمان برگزار شد.

سه جایزه »هندی و هرمز« از جشنواره مراکشی
هیــأت داوران پانزدهمین جشــنواره فیلــم »Transsaharien« که در شــهر زاکوره 
مراکش برگزار شد در نهایت جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه را به  )عباس 
امینی و حسین فرخ زاده( اعطا کردند و همچنین از حامد علیپور به عنوان استعداد 

نوین بازیگری تقدیر شد.

روی خط 
خبـــــر

کارخانه رؤیاسازی خانم برومند!
روز  ســومین  بــا  همزمــان  برومنــد  احتــرام  نکوداشــت  مراســم 
بیســت ویکمین جشــنواره قصه گویی روز گذشــته )28 آذرمــاه( در 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شــد. طبق گزارش 
ایســنا، رضا بابک در ســخنانی درباره این چهره پیشکســوت گفت: »خانواده رشــیدی و 
برومند خدمات بزرگی به هنر کرده اند و برای بچه ها قدم های بزرگی برداشته اند. دست 
همه آنها را می بوسم و به احترام شان کاله از سر برمی دارم.« منصور ضابطیان خاطره ای 
از فرستادن نقاشی اش به تلویزیون و دریافت کارتی از احترام برومند تعریف کرد و گفت: 
»با آن کارت، تلویزیون رؤیای کودکی من شد و امروز من با آن رؤیا زندگی می کنم. اگر من 
در تلویزیون هستم و اگر نویسنده شدم به خاطر رؤیایی است که شما برای من ساختید. 
من یکی از محصوالت کارخانه رؤیاسازی شما هستم خانم برومند! »مرضیه برومند نیز 
در ســخنانی کوتاه گفت: »خواهر من راه گشــای ما بود و راه را به ما نشــان داد. ما پا جای 
پای او گذاشتیم. درود می فرستم به روح بزرگ داوود رشیدی که اکنون در میان ماست.«

نگـــاه

تجربه اندوزی با توان مالی اندک
»ایران« دالیل کاهش بودجه جشنواره تئاتر دانشجویی را بررسی می کند
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»آِگــر نــوروژی؛ آییــن آتش نوروزی شــب 
چله« در فهرست ملی میراث ناملموس 
ثبت شد. فرهاد نظری مدیرکل ثبت آثار 
و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی 
ســازمان میــراث فرهنگــی در گفت و گو با 
»ایــران« بیــان کرد: آییــن »آگر نــوروژی« 
یکــی از آیین هــای یلــدا در ایران باســتان 
است که همچنان در میان مردم قوم لک 
حفظ شده است. مردم لک در شبی که با 
نام »شو چله« )شب چله( معروف است 
آتــش بزرگی برپا کرده و در گرداگرد آن به 
پایکوبی و شــادی می پردازند. شــب چله 
در واقع مطابق با آغاز ماه نوروز در تقویم 
لکــی اســت. بنابرایــن آتشــی کــه در ایــن 
شــب برافروخته می شــود به »آگر نوروژ« 
و به مراســمی که در کنــار این آتش گرفته 
می شــود رســم »آگــر نــوروژی شــو چله« 

می گویند.
اوافــزود: فلســفه برپایی ایــن آتش بدین 
صورت اســت که مردم لک شــب چله را 
که بلندترین، سردترین و تاریکترین شب 
سال است به عنوان شب زایش میر یا مهر 
می دانند.مهر نماد گرما، نور و جانبخشی 
اســت و با زایش او تاریکی و ســردی رو به 
زوال می گذارد. برپایی آتش در این شب از 
یک طرف برای مراقبت از مهر تازه به دنیا 
آمده اســت و از طرف دیگر نمادی اســت 
از خود مهر. مردم لک معموالً با نواختن 
ســاز و دهل و اجرای مقامات موســیقی و 
ترانه هــا و رقص های لکی ،شــادی خود را 

بروز می دهند.
 نظــری در ادامه بیان داشــت: متأســفانه 
آییــن »آگر نوروژی« در میان لک ها تا حد 
زیادی به فراموشــی سپرده شده و تنها در 
مناطقی چون محل سکونت ایل کاکاوند 

در حــد فاصل دلفــان و هرســین هنوز به 
شکل چشــمگیری اجرا می شود. بی شک 
ثبت آییــن »آگر نوروژی« احترام به تمام 
فرهنگ های ایرانی است که در گذر زمان 
شکل گرفته اند و تالشی است برای احیای 

این سنت دیرینه.
مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث 
معنــوی و طبیعی، شــب یلــدا را اینگونه 
توصیــف می کند: یلدا یا آیین شــب چله 
از کهن ترین و مهم ترین مصادیق میراث 
ناملمــوس ایــران اســت که فراگیــری آن 
سراسر کشور را شــامل می شود. این آیین 
در کشورهای همســایه مانند افغانستان، 
داشــته  گرامــی  نیــز  ارمنســتان  عــراق، 
می شــود.او در مــورد ثبــت جهانــی یلــدا 
در یونســکو افزود: یلــدا را به عنوان نمونه 
اعالی میراث ناملموس می توان برشمرد 
کــه بــه لحــاظ صفــات و خصــال نیکــو و 
جذابش در طول تاریخ مقبول مردم این 
ســرزمین بوده و تا به امروز گرامی داشــته 
می شود. یلدا پیام آور غلبه نور بر ظلمت 

است و نوید امید و جانبخشی می دهد.
پرونده این آیین مهم -که حامل پیام های 
لطیف انسانی است- به صورت مشترک 
در دســت تهیه و تا پایان ســال به یونسکو 
ارسال می شــود. به منظور پاسداری از این 
آییــن کهــن، نمودهــا و مصادیــق بومــی 
آن نیز در فهرســت ملی ثبت و حراســت 
می شود. از جمله ثبت آیین »آگر نوروژی؛ 
آتش شب چله« در غرب کشور که نمونه 
نادر و منحصربه فردی از آیین های بسیار 

کهن یلدایی است.
خواننــدگان  ازجملــه  منتشــری  محمــد 
پرتالش موســیقی ایران کــه درخصوص 
آیین و رسوم ایرانی آلبوم هایی هم منتشر 
کــرده اســت ماننــد »نوروزانــه«، »هفــت 
ســین )به روایت طهران(«، »چهارشــنبه 
بــا  درگفت و گــو  منتشــری  و...  ســوری« 

»ایــران« بیان کرد: مراســم شــب یلدایی 
بــا گذشــته  کــه امــروزه برگــزار می شــود 
کمی متفاوت تر اســت. ســال های پیش از 
انقــالب آقایی بــه نام انجوی شــیرازی در 
رادیــو و تلویزیــون فعالیــت داشــتند کــه 
محتوای برنامه هایشــان فرهنگ و مردم 
بــود. به خاطر دارم مراســمی برای شــب 
یلــدا داشــتند کــه در آن برنامــه بســیاری 
حضــور  هــم  روز  مطــرح  خواننــدگان  از 
داشــتند برنامــه ای کــه تــا پاســی از شــب 
پخش مســتقیم داشــت. مرحوم انجوی 
شیرازی فال می گرفتند و خوانندگان فال 
را به صورت آواز می خواندند. هنرمندانی 
چون ایرج، شــجریان، گلپا، جمال وفایی 
والبتــه مــن نیزدرایــن برنامــه تعــدادی 

کارخوانده ام.
منتشــری ســال ها پیــش آلبوم موســیقی 
بــا  آلبومــی  کــرد.  منتشــر  را  »نوروزانــه« 
ترانه هــای نــوروزی تهــران قدیــم بــه یاد 
اســتاد »اســماعیل مهرتــاش«. اودرمورد 
ایــن آلبــوم گفــت: قراربرایــن بــود عنوان 
آلبوم »شب یلدا« باشد اما به دلیل تعللی 
که درانتشــارآن صورت گرفــت عید نوروز 
منتشــر شــد اما اشــعار به کارگرفته شــده 
درآلبــوم درمــورد یلــدا و میوه های شــب 
یلدا اســت که آهنگســاز آن اســتاد بزرگم 
اســماعیل خان مهرتــاش بودند.من این 
کارهــا را پیــش از از انقالب خوانــده بودم 
و بعــد از انقــالب با تنظیم جدیــدی وارد 

بازار شد.
این هنرمند می گوید: شب یلدا از باورهای 
ملی ما اســت و چون موســیقی با اشــعار 
حافــظ عجیــن بوده و هســت در مراســم 

شب یلدا هم اجرا می شود.
رسول نجفیان ازجمله بازیگران تلویزیون 
و ســینما اســت کــه دســتی هــم درهنــر 
خوانندگــی دارد. او می گویــد: ما ایرانی ها 
از جملــه مــردم و کشــورهایی هســتیم با 

مجموعــه ای از اقوام مختلــف. این اقوام 
انســان های با ســواد وفرهیختــه ای بودند 
بــا ســابقه های فرهنگــی غنــی. در واقــع 
یکــی از پیرملت هــای جهــان هســتیم و 
بــرای بســیاری از ملت هــا حرفــی بــرای 
گفتن داریــم. علت آن هم این اســت که 
مردم ما همیشــه بــا طبیعــت آمیخته و 
پابه پای آن و تغییرات هســتی در حرکت 
بودند و باورهایشــان هم نشــأت گرفته از 

حرکت های طبیعی سیارات است.
در تقویم خورشیدی خیام که دقیق ترین 
گاهشمار جهان برای ایرانیان است اعیاد 
و مراســم بــر اســاس بهــار و مهــرگان و... 
پــا به پای تغییــرات زمین بوده اســت.اما 
در خصوص شــب چله کــه طوالنی ترین 
شــب ســال اســت؛ آن زمان مــردم براین 
بــاور بودند کــه پدیده هــای نجومی چون 
کسوف و خســوف باعث می شود مردم از 
نــور خورشــید و ماه بهره مند نشــوند و آن 
را برابــر با نابــودی می دانســتند. بنابراین 

در طوالنی ترین شــب سال دور هم جمع 
می شــدند و تــا صبــح بیــدار می ماندند، 
آن هــم با ایــن باور که این شــب هیچ گاه 
ســحر نداشــته و در ظلمت خودش باقی 
می مانــد. درآن شــب میهمانی هایــی در 
خانه بزرگتر قوم و خویش برگزار می شــد 
و میوه های ارزشمند زمستانی و تنقالت و 
بخصوص غذا ها نیز وجود داشت. بعد ها 
حافــظ خوانی و شــاهنامه خوانــی هم در 
کنار شیرینی ها کامشان را شیرین می کرد. 
این رســم ها همچنان ماندگار شــد و تا به 
امــروز باقــی مانــده اســت.البته خیلی ها 
تــالش کردنــد به عنــوان پدیده های غلط 
آن را رد کنند اما نتوانســتند ایــن باورها را 

منکوب کنند و به آن ضربه بزنند.
نجفیان می گوید: متأسفانه در حال حاضر 
مراسم شــب یلدا مانند گذشــته با شکوه 
برگزار نمی شود و تنها در برخی از شهرها 

و روستاهای اصیل به چشم می خورد.
اسماعیل آذر پژوهشگر و مدرس دانشگاه 

نیــز در خصــوص شــب یلــدا و تحوالتــی 
که ایرانی ها را وداشــته رســم یلــدا را مثل 
گذشــتگان به جا آورند، به »ایران« گفت: 
شــب یلــدا آخــر »قــوس« و اول »جدی« 
اســت. در حقیقت در این شب، »جدی« 
در برج آفتاب تحویل می کند. این شب را 
خیلی نحس می دانستند. به همین جهت 
ســفره ای می انداختند به نــام »میزد« که 
انــواع تنقــالت در آن وجود داشــت. همه 
شب را قصه می گفتند، شعر می خواندند 
تــا درازی شــب را ســهل نماینــد. بعد هــا 
قصه هــا جــای خــود را بــه حافظ خوانــی 
خاصــه تفــأل حافــظ و فردوســی خوانی 
کــه  شــبی  چنیــن  بنابرایــن  دادنــد. 
نحــس وانمــود می شــده و ســیاه ترین و 
طوالنی تریــن  اســت، در چشــم ایرانیــان 
چندان خوش نبوده . در این شــب جنگی 
میان نور و ظلمت و ســیاهی در می گیرد، 
در پایــان، وقتــی صبــح می رســد، نــور بر 
ســر شــب می کوبــد و آن را فروتــر می برد 
و خــود طوالنی تــر جلوه می کنــد. اینکه از 
شــب یلدا به بعد ، ظلمت کمتر می شود 
و نــور بیشــتر، چنیــن رویــدادی را جشــن 
می گرفتند. در قــرآن مجید هم داریم که 

خداوند نور زمین و آسمان است.
هیچ جشنی را در میان ایرانی ها نمی توان 
پیــدا کــرد کــه همــه خانــواده یــک شــب 
دسته جمعی دور هم جمع شوند و کسی 
غایــب نباشــد و آن را از دســت ندهــد. به 
اعتقــاد ایــن اســتاد ادبیات در شــب یلدا، 
ایرانیــان در بهترین پناهگاه عاطفی خود 
یعنــی خانــواده حضــور دارنــد و جشــنی 
خانوادگــی بــه پــا می دارند. چــون در این 
شب انواع تنقالت و خوراکی های محلی و 
جز آن وجود دارد، بنابراین طول شــب را 
به قصه و »بگو بخند« مشغول می شوند 
و از حضــور اعضــای خانــواده در کنار هم 

لذت می برند.

باورهایی که به چله نشستند
آیین »آِگر نوروژی؛ آیین آتش نوروزی شب چله« در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شد
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 گــروه فرهنــگ و هنــر: دبیــر نوزدهمین 
جشنواره »تئاتر تجربه« به تازگی اعالم 
کــرده کــه بودجه ایــن دوره از جشــنواره 
۱۰ تــا حداکثــر ۱۵ میلیون تومان اســت. 
بــه گفتــه جلیــل محمــودی »اتفاقاتی 
در دوره هجــدم جشــنواره پیــش آمــد 
که باعث شــد دانشــگاه حمایــت مالی 
خــود را از جشــنواره خیلــی کمتــر کنــد 
و بودجــه دوره کنونــی نســبت بــه دوره 
هجدهــم بــه یــک دهــم برســد. ســال 
گذشته بودجه جشــنواره »تئاتر تجربه« 
بیــن ۱۰۰ تــا ۱۱۰ میلیــون تومــان بــود و 
امســال قرار اســت ایــن بودجــه تنها ۱۰ 
تــا ۱۵ میلیــون تومان باشــد.« بــه گفته 
محمــودی دبیرخانــه این جشــنواره در 
تالش است تا حمایت بیشتری را برای 
برگــزاری ایــن جشــنواره جذب کنــد اما 
آنچه تا امروز به طور رسمی منتشر شده 
حــاوی خبــر کاهــش چشــم گیر بودجه 
جشنواره اســت. محمودی به صراحت 
از کم و کاســتی هایی که جشــنواره با آن 
روبــه رو خواهــد بــود ســخن می گویــد و 
معرفی دیرهنگام خود را یکی از دالیل 
عقب افتــادن از رونــد برگــزاری صحیح 
او  می دانــد.  جشــنواره  ایــن  اصولــی  و 
می گویــد: »بایــد اســفند ســال ۹۶ دبیــر 
جشــنواره نوزدهم معرفی می شد ولی 
بنده در آذرماه سال جاری به عنوان دبیر 
معرفی شــدم به همیــن دلیل فرصت 
کافی برای اینکه با رویکردی مشــخص 
در بخش اصلی، آثار تئاتری تولید شوند 
وجود نداشت از این رو تصمیم گرفتیم 
بخش بینارشته ای را به جشنواره اضافه 
کنیم تا آثاری در این حوزه در جشــنواره 

حضور پیدا کنند.«
ë جشنواره ای که ردیف بودجه ندارد

رحمت امینی رئیس دپارتمان هنرهای 
نمایشــی و ســینمایی پردیس هنرهای 

زیبــای دانشــگاه تهــران در گفت و گــو با 
»ایــران« بــه تشــریح وضعیــت بودجه 
بــا  کــه  وضعیتــی  و  دانشــگاهی  تئاتــر 
وجود کمبودهــای مالــی گریبانگیر این 
حــوزه خواهــد بــود می پــردازد. امینــی 
مســأله بودجه را این طور شفاف ســازی 
می کند: نکته اینجاست که سال گذشته 
مرکــز  بــرای  ۱۰۰میلیونــی  بودجــه ای 
تجربــی تئاتر دانشــگاهی در نظر گرفته 
شــده بــود و قــرار بــود کــه ایــن بودجــه 
صرف تســهیالت تئاتر دانشگاهی شود 
و بــا توجــه بــه خألهــای مالی کــه برای 
برگزاری جشــنواره تجربه وجود داشت 
تصمیم بر آن شــد تا ایــن بودجه تمام 
صرف جشنواره تجربه شود. این بودجه 
تعریــف و ردیف ســاالنه ای نــدارد و هر 
سال برای آن با نامه نگاری  رقمی تعیین 
می شود که سال گذشته به دلیل اهمیت 
جشــنواره، بودجــه به صــورت کامــل به 
این جشنواره اختصاص داده شد.« او با 
تأکید بر این نکته که قرار نیست هر ساله 
چنین بودجه ای برای تئاتر دانشگاهی و 
جشــنواره ای مثل تجربــه در نظر گرفته 
شــود هم می گوید: »ســال گذشــته این 
۱۰۰ میلیــون تومــان از طریــق دانشــگاه 
تهــران تخصیص داده شــد اما امســال 
بــا توجــه بــه محدودیت هــای مالی که 
وجود دارد ایــن رقم به ۱۰ تا ۱5 میلیون 
تومــان کاهش پیدا کرده اســت. البته ما 
بی شــک در پی آن هســتیم تــا حمایت 
مالــی جذب کنیــم و به کیفیــت اجرای 
کار کمــک کنیــم اما این نکتــه را باید در 
نظــر گرفــت کــه تئاتــر تجربی اســمش 
روی خودش است و دانشجو می خواهد 
از ایــن طریــق خــودی نشــان بدهــد و 
مخاطبــی  تــا  باشــد  داشــته  حضــوری 
جذب کند. این مســأله مهمی است. ما 
اگر در شــرایط نرمال اقتصادی باشــیم 

می توانیــم بیــن بودجــه یک جشــنواره 
بــا خروجی آن تــوازن و تعادل درســتی 
برقرار کنیم اما در چنین شرایطی باید با 
کمترین بودجه هم بتوانیم قدمی مهم 
و درست برداریم و دانشجویان با انگیزه 
به این جشنواره بپیوندند. البته تا امروز 
که این طور بوده اســت و مــن از نزدیک 
شاهد هستم که دانشجویان ما با عالقه 
بســیار بــه ایــن جشــنواره ورود کرده اند. 
مــا هم تمام ســعی مان را می کنیم تا با 
جذب بودجه بیشتر از هر جا که بتوانیم 
از لحــاظ کیفــی بــه ســاختار مدیریتی و 
اجرایی جشــنواره کمــک کنیم.« جلیل 
محمــودی هــم در ادامــه صحبت های 
امینــی از روند برگزاری و بخش هایی که 
در این دوره در نظر گرفته شده می گوید 
و از اســتقبال دانشجویان حرف می زند. 
او می گویــد: »ثبت نــام در بخش اصلی 
و نمایشنامه نویســی جشــنواره به پایان 

رســیده و ثبت نام در بخش بینارشته ای 
نیــز تــا 3۰ آذر ادامــه دارد. قــرار اســت 
بازبینی بخش اصلی جشــنواره 8 تا ۱۵ 
دی انجام و جشــنواره نوزدهــم نیز از ۱۱ 
تــا ۱8 اســفند برگــزار شــود.« محمودی 
می گویــد بــا وجــود زمــان کم اســتقبال 
خیلی خوب بوده و قرار شــده در بخش 
اصلی جشــنواره 22۷ اثر مــورد بازبینی 
قرار بگیرند. این در حالی است که بیش 
از ۶۰ اثر نیز در بخش نمایشنامه نویسی 
شــرکت کرده انــد اما هنــوز تکلیف رقم 
بودجه این جشنواره که مأمن و فرصتی 
برای دانشجویان بخصوص دانشجویان 
رشــته تئاتر است روشــن نشده و همین 
کمبــود بودجــه چالش های بســیاری را 
پیش روی این جشــنواره قرار داده است 
و آنچنان که به نظر می رســد خواســتی 
جــدی و روشــن بــرای حمایــت از تئاتر 

دانشگاهی وجود ندارد.

ë چالش کیفیت آثار و کیفیت جشنواره
مرتضی میر منتظمــی که از کارگردانان 
جشــنواره  هفدهــم  دوره  داور  و  تئاتــر 
»تئاتر تجربه« است و از دوره های دهم 
تا دوازدهم هم در این جشنواره شرکت 
داشــته به »ایران« می گوید: »جشــنواره 
»تئاتر تجربه« یک جشنواره دانشجویی 
است و بودجه چندانی به آن اختصاص 
میرمنتظمــی  اســت.  نکــرده  پیــدا 
اختصــاص بودجــه و حمایــت مالــی از 
جشنواره را بسیار حائز اهمیت می داند 
و نرسیدن جشنواره به بودجه مطلوب را 
یکی از چالش هایی می داند که می تواند 
به طور جدی این جشــنواره را با مشــکل 
روبــه رو کنــد. این کارگــردان تئاتر به این 
نکته هم اشاره می کند که کمبود بودجه 
چندان اهمیتی در کار شــرکت کنندگان 
نداشــته چرا کــه بیشــتر دانشــجویان با 
انگیــزه بــه کار خــود ادامــه داده انــد. به 

گفته میرمنتظمی »زمانــی که برگزیده 
جشــنواره بودم جایزه نقدی در کار نبود 
و تنهــا یــک لوح تقدیــر بود؛ اما مســأله 
مالی چندان اهمیتی برای دانشجویان 
نــدارد چرا کــه تنها بحث دیده شــدن و 
تجربه کــردن برای آنهــا اولویت اصلی 
اســت. البتــه نمی توانیم وجــود بودجه 
را کتمــان کنیــم اگــر بودجــه به شــکلی 
مناسب به جشنواره تزریق شود مسلماً 
دســت برگزارکنندگان آن بــرای برپایی 
هر چه بهتر و با کیفیت تر باز خواهد بود 
و بــه همین اندازه نیز تنگدســتی باعث 
پایین آمدن کیفیت اجرایی خواهد شد 
حتی اگر کمبــود بودجه به آثار راه یافته 
به جشــنواره خللی به لحاظ کیفی وارد 
نکند.« این کارگردان تئاتر در مورد اینکه 
جشنواره »تئاتر تجربه« چقدر می تواند 
به نســل جــوان تئاتــر کشــورمان کمک 
کنــد می گوید: »جشــنواره تئاتر تجربه و 
جشــنواره تئاتر دانشــگاهی دو جشنواره 
مهم در ایران است که به نظر من حتی 
از جشــنواره تئاتر فجــر هم پر اهمیت تر 
اســت به این دلیل که یک نســل جدید 
را به فضای تئاترکشــور معرفی می کند. 
تئاتــر  جشــنواره  کــه  اینجاســت  نکتــه 
فجــر فقــط می تواند یک ویترین باشــد 
و مســلماً جــای تجربــه کــردن و ظهــور 
اســتعداد نیســت امــا جشــنواره »تئاتر 
تجربه« و تئاتردانشــگاهی اتفاقی مهم 
در زمینه بروز و ظهور استعدادهاست.« 
میرمنتظمــی معتقد اســت مســئوالن 
و مدیــران فرهنگــی هنــری کشــور اگــر 
می خواهنــد تئاتــر وجود داشــته باشــد 
و پویایــی بگیــرد بایــد به لحــاظ مالی و 
معنوی توجه بیشــتری به آن کنند و اگر 
هم نمی خواهند چیــزی به عنوان تئاتر 
تجربی و دانشــگاهی وجود داشته باشد 

باید یکسره قید آن را بزنند.«

سنا
ای
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نزدیــک شــدن بــه پایــان هــر ســال این 
فرصــت را بــه تحلیلگران و گزارشــگران 
حــوزه تکنولــوژی می دهد تــا بهترین ها 
و بدتریــن اتفاقــات یــا محصــوالت هــر 
حــوزه ای را معرفــی یــا داوری کننــد کــه 
در ۱۲ مــاه ســال چــه اتفاقاتــی رخ داده 
اســت. حتــی در این زمینه شــرکت های 
فعــال در حوزه تکنولوژی هم دســت به 
کار می شــوند و بهتریــن محصــوالت یــا 
سرویس هایشــان را معرفــی می کننــد. 
برای نمونه با توجه به نزدیک شــدن به 
آخرین روزهای ســال ۲۰۱۸ میالدی اپل 
و گوگل پلی بهترین برنامه های کاربردی 
موبایلــی کــه روی اپ اســتور خــود قــرار 
گرفته را معرفی کرده اند. این لیســت ها 
حاوی اطالعــات جالبی اســت از جمله 
اینکه اپلیکیشــن های قرار گرفتــه در این 
لیســت بر مبنای بیشترین تعداد دانلود 
از ســمت کاربران انتخاب نشده اند بلکه 
به این جهت در لیست قرار گرفته اند که 
به باور گوگل و اپل بیشــترین کارایی را در 
بیــن کاربران خود داشــته اند. برای اینکه 
با برترین اپلیکیشن های سال ۲۰۱۸ آشنا 
شــوید می توانید در ادامه ایــن گزارش را 

دنبال کنید.
ë  برتریــن برنامه ها برای سیســتم عامل

ios
اپــل در معرفی برترین برنامه ها، هر 
حوزه را جدا و در نهایت بهترین های هر 
بخش و هر محصول خود را معرفی کرده 
است. برای مثال بهترین برنامه آیفون، 
 ای پــد یا مک بــوک هر کــدام به صورت 
جداگانه معرفی شــده اند. براساس این 
تقســیم بندی در بخش اپلیکیشــن های 
مراقبت از خود یا انگیزشــی اپلیکیشــن 
Fabulous - Daily Motivation درصدر 
قــرار دارد. در واقع این برنامه به کاربران 
کمــک می کنــد تا بــا یک نظــم و ترتیب 
درســت زندگی بهتری داشته باشند. اما 
دقیقــاً ایــن اپلیکیشــن چــه کاری انجام 

می دهد. انجام بسیاری از کارهای روزانه 
شــاید بــرای مــا در ابتــدا بســیار ســخت 
باشــد. بــرای نمونــه اینکه هــر روز صبح 
بلند شده و ورزش کنیم یا روزانه ۴ لیوان 
آب بــرای کمک به ســالمتی بــدن خود 
بنوشــیم. بــرای تنظیم کــردن اینکه این 
عادت های خــوب را در خودتان پرورش 
دهید Fabulous می تواند این تنظیمات 
را بــرای شــما انجــام دهــد در واقــع این 
اپلیکیشن به مربی شما تبدیل می شود 
کــه بــر اســاس روش های علمــی کمک 
می کند که ســالمتی پایدار داشته باشید، 
وزن کــم کنیــد، شــب ها بهتــر بخوابید و 
ســطح انرژی تــان را باالتر ببریــد. در این 
برنامــه اهداف خود را مشــخص کنید تا 
به شما کمک کند که چگونه عادت های 
خوبــی در زندگی تــان بســازید و درواقــع 
زندگی سالم تری داشته باشید. رتبه این 
برنامه در اپل استور از ۵ امتیاز ۴.۷ امتیاز 
دریافت کرده است. از دیگر برنامه هایی 
کــه در رده بهتریــن اپ های انگیزشــی و 
 Shine مراقبت از خود اپل قرار گرفته اند
 calm و   - Self-Care & Meditation
هســتند. در بخــش بهتریــن اپلیکیشــن 
ســال اپــل نــام Procreate Pocket دیده 
نقاشــی  اپ  یــک   Procreate.می شــود
دیجیتال اســت. هنگام کار کــردن با این 
برنامــه برخالف دیگر اپ های نقاشــی و 
تصویرســازی، هیــچ تأخیــری در اعمال 
تغییــرات وجــود نــدارد کــه می تواند به 
هنگام ترکیب رنگ ها بسیار مفید باشد 
و به تســریع کار نیز کمک کند. یکی دیگر 
از قابلیت هــای بســیار مفید ایــن برنامه 
این اســت کــه در صورتی که هنگام کار با 
آن دســتگاه تان را بچرخانیــد، تصویری 
کــه مشــغول کار روی آن هســتید ثابــت 
باقــی می ماند اما رابط کاربــری و ابزارها 
براســاس موقعیت قرار گرفتن دستگاه 
می چرخند تا کاربر بتواند به سادگی از آنها 
استفاده کند. این اپلیکیشن همچنین به 
کاربران اجازه می دهد قلم موهای مورد 
نیاز خود را به طور اختصاصی بر اســاس 
شــکل، حالت، بافت و طرحــی که مورد 

نیازشان است بسازند و دیگر ویژگی های 
آن را نیــز به دلخواه خود مشــخص کنند 
و حتــی قلم های خود را بــا دیگر کاربران 
نیز به اشتراک بگذارند. این برنامه که در 
برخی از روزهای ســال به صورت رایگان 
در اختیار کاربران قرار می گیرد به صورت 
کلی در اپل استور قیمتی برابر ۴ دالر و ۹۹ 

سنت دارد.
گفتنی است درلیســت بهترین بازی 
 Donut County ســال آیفون نــام بــازی
یــک   Donut County .می شــود دیــده 
بازی ماجراجویانه اســت که شــخصیت 
بامــزه بازی آن هم یک راکون      دوســت 
داشــتنی اســت. این بازی فیزیک محور 
اختیــار  در  را  جذابــی  بســیار  امکانــات 
بازیکنــان قــرار می دهــد. شــما در ایــن 
بــازی می توانید جهــان زیرزمینــی بازی 
را بــا کنترل کردن چاله هــای روی زمین، 
جســت و جو کنید. اشیا را درون چاله ها با 
یکدیگر تلفیق کنید تا اثرات شگفت انگیز 
آن را ببینید، ســپس با بیرون پرت کردن 
آنها معماها را حل کنید. در واقع شما در 
نقش یک راکون با نام BK بازی خواهید 
کرد که از کارمندان جدید یک شرکت نوپا 
است؛ شرکتی که با استفاده از حفره های 
قابل هدایت از راه دور، زباله های مردم را 
در کنار چیزهای دیگر، مــی دزدد. زمانی 

که BK خــودش درون حفره ای می افتد، 
بایــد خــود را برای روبه رو شــدن بــا میرا، 
 Donut بهتریــن دوســت اش و ســاکنین
County کــه اکنــون در عمــق ۹۹۹ فوتی 
زیر خانه های شــان گرفتار شده اند آماده 
کنــد. در بین بهترین اپلیکیشــن ها برای  
ای پد نیز نام برنامــه Froggipediaدیده 
می شــود. ایــن برنامــه با کمک فنــاوری 
واقعیــت افــزوده بــرای آمــوزش علــوم 
تجربــی و آناتومــی بــدن حیوانــات بــه 
بچه ها اســتفاده می کند. این برنامه پر از 
فیلم های آموزشی برای کودکان است که 
می تواند به افزایش اطالعات آنها نسبت 
به دنیای حیوانات و نحوه برخورد با آنها 

بسیار کمک کننده باشد.
ë  بهترین برنامه ها برای سیســتم عامل

اندروید
بهتریــن  لیســت  بیــن  در  امــا 
اپلیکیشــن های اندرویدی هم برنامه ها 
همچنیــن  و  دانلــود  میــزان  براســاس 
کاربردی بودن آن تقسیم بندی و معرفی 
شــده اند. البته در این لیســت بــه رایگان 
بودن یــا پولی بودن آنها نیز توجه شــده 
اســت. در ابتدای بهتریــن برنامه رایگان 
اندروید نام برنامه Onetap Glitch دیده 
می شود. با توجه به تب عکاسی با گوشی 
قطعــاً طبیعی اســت که در ســر لیســت 

بهترین برنامه هــای اندرویــدی یک اپ 
مربوط به ویرایش عکس به شــکل ویژه 
باشــد.Onetap Glitch یک برنامه ساده 
برای ســاخت یــک اثر هنــری در عکس 
اســت. این نرم افزار افکت های متفاوتی 
را بــرای انجام ایــن کار در اختیارتان قرار 
داده و عالوه بر این شــما را قادر می سازد 
تــا میــزان RGB، کنتراســت، روشــنایی، 
ضخامت و شدت این افکت ها را تنظیم 

کنید.
بهتریــن  زندگــی  ســبک  بخــش  در 
Life Hacks اندرویــدی  رایــگان  اپ 
انتخاب شــده اســت. در واقع این برنامه 
نوعی مشــاور اســت که به شــما ترفندها 
حــل  بــرای  مفیــدی  راه حل هــای  و 
مشکالت زندگی در اختیارتان می گذارد. 
الیــف هکــس صدها راهــکار مربــوط به 
موضوعات مختلف را در دسته بندی های 
مختلــف در اختیــار کاربــران قــرار داده 
است. برای استفاده از این برنامه باید هر 
یک از دســته بندی های آن را که مد نظر 
داریــد انتخاب کنیــد تا یــک کارت دارای 
روش انجام کار مد نظر شما در اختیار تان 
گذاشته شود. در انتهای هر کارت نیز یک 
ابزار قرار داده شــده است که شما را قادر 
می ســازد تــا کارت مــورد نظــر را در یک 
لیســت خاص قرار دهید، کپی کنید یا با 

دیگر افراد به اشتراک بگذارید.
یکــی از اپلیکیشــن هایی که همچون 
یــک ســال گذشــته در لیســت برتریــن 
Gboard برنامه های اندرویدی قرار دارد

اســت، برنامــه معــروف کیبــورد گــوگل. 
ویژگی هایی از قبیل جســت و جو و ارسال 
GIF در پیام رســان های مختلف، ارسال 
 Google از  اســتفاده  امــکان  اســتیکر، 
translate، امکان جســت و جو در گوگل و 
اشتراک گذاری لینک نتایج جست و جو، 
 ،)Emoji( ایموجــی  جســت و جوی 
تایــپ صوتــی و تایپ ســریع با اســتفاده 
از قابلیــت Swype )تایــپ ســریع تنهــا 
بــا لمــس صفحــه(، کیبــورد Gboard را 
تبدیل به یکی از پرکاربردترین کیبوردها و 

اپلیکیشن  برتر اندروید کرده است.
از دیگــر برنامه هایــی کــه در زمینــه 
مدیریت فایل روی گوشی توانسته عنوان 
برتریــن را در گوگل پلی دریافت کند نام 
 Solid Explorer File Managemen
براحتــی  برنامــه  ایــن  بــا  دارد.  وجــود 
می توانیــد فایــل هایتــان را بــر اســاس 
فضای خالی گوشــی مدیریت کنید. این 
برنامه دارای ویژگی هایی همچون ایجاد 
پســورد برای فایل هایتان، مخفی سازی 
فایل هــا و ســاپورت حســگر اثر انگشــت 
اســت. همچنین بــا اســتفاده از قابلیت 
ابــری  فضــای  اکانت هــای  بــه  اتصــال 
 Dropbox و   Google drive همچــون 
می توانید از اطالعات مهم تان پشتیبان 
تهیــه کنید. امــا در حــوزه برترین برنامه 
 Home Workout – No ورزشــی 
ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار   Equipment
برنامه برای افرادی که سر شلوغی دارند 
و فرصت رفتن به باشگاه ندارند بسیاری 
برنامه هــای  اســت.تمامی  کاربــردی 
ورزشــی قرار گرفته در این برنامه توسط 
مربیان حرفه ای طراحی شده و به هیچ 
گونه تجهیزات ورزشی احتیاج ندارند از 
دیگــر قابلیت های این برنامــه می توان 
بــه هماهنگــی و ســازگاری آن بــا ســایر 
گجت هــا، بویــژه گجت هــای پوشــیدنی 

دسته سالمت )Health( اشاره کرد. 

 حمله ترامپ به فیس بوک
توئیتر و گوگل 

رئیس جمهوری امریکا با انتقاد از شبکه های اجتماعی 
از  فیس بــوک، توئیتــر و گــوگل، آنهــا را بــه طرفــداری 

دموکرات های کشورش متهم کرد.
به گــزارش ایرنــا، دونالــد ترامــپ در صفحه توئیتــر خود نوشــت: فیس بوک، 
توئیتر و گوگل آنقدر نسبت به دموکرات ها گرایش دارند که مسخره است. وی 
در ادامــه ایــن توئیت آورد: در واقع، توئیتــر عضویت کاربران در صفحه توئیتر 
ترامپ را بسیار دشوارتر کرده است. این شبکه ها اسامی بسیاری را حذف و رویه 

افزایش )کاربران( و سرعت آن را به میزان زیادی کند کرده است.
 ترامــپ و فعــاالن محافظــه کار از مدت هــا قبل ادعــا کرده اند که شــبکه های 
اجتماعی ساختارهای خود را از اکانت های جعلی ازجمله روبات های خارجی 
پاکســازی کرده اند. در همین حال برخی شــرکت های فعــال در زمینه فناوری 
به دلیل نشان ندادن عزم راسخ در مبارزه با اشاعه اخبار جعلی در شبکه های 

خود مورد انتقاد قرار گرفته اند.

نیویورک تایمز فاش کرد

 مکاتبات محرمانه اتحادیه اروپا درباره ایران
امریکا و روسیه هک شد

نیویــورک تایمــز از دســتیابی هکرهــای ناشــناس بــه مجموعــه ای از اســناد و 
مکاتبات محرمانه اتحادیه اروپا درباره روابط با امریکا، روســیه، چین و برنامه 

هسته ای ایران خبر داد.
به گــزارش »ایــران آنالین«، این رســانه امریکایی فاش کرده اســت از ســال ها 
پیش هکرها دســت به کار شده و به شبکه ارتباطات دیپلماتیک اتحادیه اروپا 
نفوذ کردند. آنها موفق شدند هزاران کابل را هک کرده و با دریافت اطالعات، 
محرمانه ترین مکاتبات این اتحادیه را فاش کنند. شــرکت »اِریا وان« مســئول 
تحرک های نفوذی در فضای مجازی، تاکنون ۱۱۰۰ نوع اطالعات درباره اسناد 
و مکاتبات هک شده از اتحادیه اروپا را در اختیار نیویورک تایمز قرار داده است. 
اســنادی که بیانگر نگرانی های اتحادیه اروپا درباره دولت غیرقابل پیش بینی 
»دونالد ترامپ« و چالش های این اتحادیه دررابطه با روسیه و چین وهمچنین 
خطر احیای برنامه هسته ای ایران است. به گفته بسیاری از محققان این حمله 
ســایبری نگرانی هــا برای مقابله با روســیه، چیــن و خطر پیشــرفت در برنامه 
هســته ای ایران را دو چندان کرده اســت. به گفته شــرکت اریا وان، تمامی این 
اسناد از یک شبکه ایمن کپی شده و سپس در یک سایت اینترنتی ایجاد شده از 
سوی هکرها منتشر شده است. به گزارش نیویورک تایمز، این اسناد اطالعات 
مهم و استراتژیکی را درباره تالش اتحادیه اروپا برای درک »آشوب سیاسی در 

سه قاره« ارائه می دهد.
بخشــی از اســناد منتشــر شــده از ســوی هکرها به یادداشــت هایی در رابطه با 
مکالمات اتحادیه اروپا با رهبران عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و دیگر 
کشــورها باز می گردد. بخشــی دیگر از اســناد نیز حاوی گزارش  دیپلمات های 
اروپایــی در خصــوص اقدامــات و تحرکات روســیه با هدف تضعیــف اوکراین 
است. اسناد هک شده در خصوص برنامه هسته ای ایران نیز شامل سندهایی 
دربــاره مواضع اتحادیه اروپا در قبال ایران و حفظ برجام بعد از خروج امریکا 
اســت. به گفته شــرکت اریا وان، هکرها همزمان با نفوذ به مکاتبات محرمانه 
اتحادیه اروپا، به شــبکه های ســازمان ملل، وزیران خارجه و دارایی در سراســر 

جهان و همچنین فدراسیون کارگران امریکا نیز نفوذ کردند.

مانی آشتیانی 
خبرنگار

اخـــــبار
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معرفی برترین اپ های کاربردی تلفن همراه در سال 2018
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   راسته  کتاب  فروش ها/ سایه یلدا

  تحشیه / شبی خوش است

 صبحانه/فرهنگ اروپا و ریشه هایی که از یلدا گرفته

 چکامه/زندگی پشت آن پنجره های نازنین

 پرده/ جادوی یلدا

 قاب/ شبی گرم در دل سرما

  شاعرانه/ شب یلدا و جهان ایرانی

  یلدا نوشت/ شبی با شعرای قرن های گذشته!

  عصرانه/ میهمانی با شکوِه خداحافظی!

   خراسان/ بدرقه خزان برگ ریزان با یلدا

  لرستان / »شونشینی« شب چله 

 قزوین/یلدا درخانه پدربزرگ ها

بلوچستان/شــب چله  و  سیســتان   

میهمان دیار رستم

خانــه  بــرای  خوانچــه  آذربایجــان/   

تازه عروس

 همدان/ »فال سوزن« شب یلدا

فراوانــی  چهــار محــال و بختیــاری/    

نعمت

  خوزستان/ شعرخوانی شب چله

  البرز/ رسم دیرینه »شال اندازون«
  خراســان جنوبــی/ شــاهنامه خوانی در 

شب چله

کافه فرهنگ داستان ایران زمین داستان  زندگی و فرهنگداستان  زندگیداستان جامعه

داستان سیاسی

شهروندان از تدارک برنامه های خود برای 
استفاده از بلندترین شب سال به » ایران« گفتند

چند روایت درباره طوالنی ترین شب سال  
شب یلدا

واکاوی ریشه ها و کارکردهای هویتی جشن ملی 
شب یلدا  در گفت وگو با سعید معیدفر

  چتر بلند یلدا روی سر ایران

محمد عدلی / مشیت تقویم با یک روح بزرگ
فرزام شیرزادی / هندوانه عین القضات

احمد ملتزمی/ ناهار و پسته هیّچی
 ابراهیم افشار/چه کسی یلدا را دستگیر کرد؟

میترا فردوسی/ ستایش نور در تاریکی شب
محمد زینالی ُاناری/ هم نشینی مدنی

دکتر علی بلوکباشی/ صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود! 
جبار رحمانی/ آیین یلدا و خالقیت فرهنگی مردم

حافظ، میهمان یلدا
مادربزرگ ها و پدربزرگ ها پای ثابت شب های یلدا

 ابوالحسن نواب / عباس سلیمی نمین
صادق زیباکالم/ آذر منصوری/ محمد مهاجری

  یلدا؛ الالیی بیداری   شب روشن ایرانی   یلدا فرصتی برای تجدید خاطره

   یلدای سیاسیون

داستان یک رویداد
آخرین شب پاییزی سال و اما و اگرهایش

   الاقل یلدا را تحریم نکنید

داستان عکس ها
     قابی کوچک

برای شادی طوالنی

داستان جهان
   شب اول زمستان در جهان 

چگونه برگزار می شود

 شادمانی
یک شب ایرانی
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فردا به استقبال یلدا می رویم 
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ë شب یلدا را چطور برگزار می کنید؟
برخــی از ســنت های مــا بســیار ارزشــمند 
هســتند. از آنجایــی که دنیای جدیــد روز به 
روز درحال ماشــینی شدن است، شب یلدا 
از جمله ســنت های حسنه و فرصتی است 
تا افراد گردهم  بیایند، بنشــینند و صحبت 
کننــد و انــس و الفت هــا فزونــی پیــدا کنــد. 
طبیعتاً در چنین شــبی، هر یک از انسان ها 
از فضایــی کــه برای خودشــان ســاختند که 
آنــان را بــه ارتباطــات شــخصی خودشــان 
محدود می کند، قــدری فاصله می گیرند و 
این پوسته تاحدی شکســته می شود. امروز 
می بینیــم که اعضای هر خانــواده ای گرچه 
در کنــار هــم حرکــت می کنند، امــا هرکدام 
یــک فضای منحصر به خود را ســاختند که 
با فضای دیگری کاماًل بیگانه است و تداوم 
این وضعیت می تواند برای جامعه فاجعه 
بار باشــد؛ یعنی بیگانگی را روز به روز میان 
مــادر و دختــر و مــادر و پســر و همیــن طور 
در نســل های دیگــر بــه وجــود مــی آورد. به 
همین دلیل من سعی می کنم شب یلدا را 

فرصتی تلقی کنم که خانواده دور هم جمع 
شــویم. امســال هم ایــن قرار را گذاشــتیم و 
 تأکیــد هــم داریــم که همــه دور هــم جمع

 شویم.
ë  شــب یلدای امســال در خانه شما است یا

خانه فرزندان؟
فرزنــدان بــه خانه ما می آیند. در این شــب 
هــم گفت و گوهــای عــادی انجام می شــود 
و ایــن طور نیســت کــه گفت و گوی سیاســی 
داشته باشیم. زیرا زیبنده و مناسب نخواهد 

بود که بحث سیاسی داشته باشیم.
ë  همه خانواده با رویکرد شما همسو هستند

یا تفاوت هم وجود دارد؟
گاهی تفاوت فاحش هم دیده می شود.

ë اصالح طلب هم هستند؟
نــه اصالح طلب بــه معنای مصطلــح، اما 
نقدکننــده دیدگاه هــای من هســتند. اما در 
این شب وارد این مباحث نمی شویم. چون 
شــب یلــدا را فرصتی می دانیم تــا مقداری 
 بــه هــم نزدیــک شــویم و فضــا را تلطیــف

 کنیم.

ë فال حافظ هم می گیرید؟
همســرم بســیار به حافــظ عالقه دارند و بســیار 
حافظ می خوانند. معموالً ایشــان حافــظ را باز 

می کنند.
ë از فال سال گذشته حافظ خودتان راضی بودید؟

یــادم نیســت که چــه غزلی بــود، امــا طبیعتاً 
سال گذشته ســال پرتالطمی بود. اما من فکر 
می کنم که برآیند همه این تالطمات و فعل و 
انفعاالت برای جامعه ما قطعاً مثبت اســت. 

اگر به فکر بهبود بخشیدن به جامعه باشیم.

ë  از چه زمانی برای تدارک شب یلدا در خانه
بحث بود؟

دو هفته است که همسرم دارد تالش می کند 
تــا برنامه هــای بچه هــا با هــم منطبق شــود. 
چون غالباً منطبق شدن برنامه ها با همدیگر 
ســخت شــده اســت، چون االن هر کسی برای 
خودش تشــکیل خانواده کوچکی داده اســت 
و برنامه هــای خاصی بــرای خودشــان دارند، 
هماهنــگ کــردن ایــن برنامه هــا بــا همدیگر 

قدری دشوار شده است.

ë  شب یلدای امسال کجا می روید؟ برنامه
خاصی دارید؟

شب یلدا هیچ جا نمی روم و برنامه خاصی 
هم نداریم. در این شب در خانه هستم، اما 
هیچ کار مخصوصی نمی کنم، هیچ مراسم 
مخصوصــی هم به جای نمــی آورم و برای 

من شبی مانند شب های دیگر است.
ë  چــرا؟ حتــی بچه هــای شــما هــم جمــع

نمی شوند؟
معمــوالً نــه، البتــه ممکــن اســت بچه هــا، 

دخترهــا و دامادهــا،  بــرای شــام بــه خانه ما 
بیایند، اما من کار خاصی نمی کنم.

ë  برنامه ریــزی و تــدارک خاصی بــرای این
شب ندارید؟

من خبــر نــدارم که چــه برنامــه ای دارند، 
چون خودم اهل »یلدابازی« نیستم.

ë چرا یلدا بازی؟
چون در دوران کودکی من یلدا میان ایرانیان 
مرسوم نبود، من هم این طوری بزرگ شدم 

که یلدا یک شب معمولی است.

ë کجا بزرگ شدید؟
در تهــران بــزرگ شــدم، در دهــه 40، بــه 
دبســتان غزالی در خیابان ســینا می رفتم و 
دوره دبیرســتان را  هم در دبیرستان رهنما 
در خیابان منیریه سپری کردم. در آن دوران 
یلدا موضوعیت نداشت. بنابراین، من فکر 
می کنــم بعد از انقــالب نگاه بــه فرهنگ و 
تمدن ایران باســتان در حال مطرح شــدن 
اســت که در دوران کودکی من، این مسائل 
برجسته نبود، یا نگاه به گذشته و ایران قبل 

از اسالم و باستان گرایی، مد نبود.
ë  بنابراین، دختر شــما شــب یلدا را باید در

خانه آقای احمد توکلی باشند؟
فکر می کنم هر دو جا باشــد، هم ســری به 
دکتر توکلی می زنند و هم به خانه ما برای 

شام بیایند.
ë  بچه ها گالیه نکردند که چرا شــما به شب

یلدا و رسوم آن بی تفاوت هستید؟
چــرا، گالیه کردنــد؛ ضمن اینکــه برخی از 
دوســتانم هم به من ایــن را می گویند، اما 
می گویند همانقدر که فیلم بازی نمی کنی 
و ظاهــر و باطنــت یکــی اســت و محــض 
رضایت ما چیزی را نمی گویی که خوشت 

بیاید، همین خوب است.
ë  تاکنون برای شب یلدا به مراسم سیاسی

دعوت شدید؟
خیر، فقط یادم هســت که چند سال پیش 
شــب یلدا با وفــات یکی از ائمــه مصادف 
شــده بــود که در آن شــب حتــی میهمانی 
معمولــی را هم تعطیــل کردم. امــا برای 
امسال تدارک ویژه ای مبنی بر اینکه خرید 

خاصی باشد، نداریم.

سیاستمدار باشــیم یا نباشیم، 
شب یلدا، شب یلدا است، دور 
هــم نشســتن های خانوادگی و 
فرصتــی برای تجدید دیدار و حافظ خوانی. دســت کم 
یلدا برای عباس سلیمی نمین این طوراست. دو هفته 

اســت که در تدارک برگزاری این شــب هســتند تا همه 
اعضای خانواده دور هم جمع شوند. مسئولیت گرفتن 
فــال حافظ هم با همســر او اســت که به گفته ســلیمی 
نمین، بســیار حافــظ می خواند. صادق زیبــاکالم اما از 
این شــب با عنــوان »یلدا بازی« یــاد می کند و می گوید 

چون در دوران کودکی ما یلدا، شــب ویژه ای نبود، حاال 
هــم برای من ویژه نیســت. اما این باعث نمی شــود که 
فرزنــدان او در ایــن شــب به ســراغ خانه پــدری نروند. 
گفت و گــو بــا ایــن دو فعــال سیاســی اصالح طلــب و 

اصولگرا درباره تجربه شب یلدایشان را می خوانید.

مرتضی گلپور
خبرنگار

شب یلدا، بحث سیاسی ممنوع است

اهل >یلدابازی< نیستم
 عباس سلیمی نمین:

صادق زیباکالم:

یلدای سیاسیون
»بلندترین شــب هم که باشی پایانت روز 
اســت« این خالصه اســتعاره ای است که 
بســیاری از متــون آغشــته به سیاســت در 
میان جریان های آزادیخواه جهان دســتی 
بــه آن یازیده انــد. در فرهنــگ ایرانــی کــه 
شــب یلدا را به عنوان بلندترین شب سال 
با مراســمی آیینی همراه کرده این شــب، 
شب میالد الهه خورشید، عدالت، پیمان 
و جنــگ اســت؛ پــس بیگانــه با سیاســت 
دســت کــم از نــوع آرمــان خواهانــه اش 

نیست.
وجــه دیگــر یلــدا، دورهــم بــودن و گــرد 

هــم آمدن اســت. ایــن گرد هــم آمدن در 
نــگاه حداقلــی اگر بــه معنای همنشــینی 
خانواده ها، دوســتان و آشــنایان باشــد در 
وجــه حداکثــری پیونــد دهنده یــک ملت 
بــه یکدیگــر اســت؛ ملتــی کــه اگرچــه در 
اقوام، ادیان و مذاهب گوناگون منشــعب 
شــده اند اما هویتی یگانه دارند؛ ایرانی اند 
و ســده هاســت کــه ایرانیــت خــود را در 
آیین هایــی چــون یلــدا و نــوروز به جشــن 
می نشینند. از این حیث یلدا و بسیار دیگر 
از این رســوم فرهنگــی و اجتماعی فراگیر 
ایران که می توانستند همپای یلدا شناخته 

شــوند اما مغفول مانده انــد در ورای خود 
به دلیل قوام بخشــیدن به یک ناخودآگاه 
جمعــی کارکــردی دارنــد که با انســجام و 
امنیت ملی کشــور در پیوند  انــد و طبیعتاً 
 کــم رنــگ شــدن و بی اعتنایــی بــه آنهــا

بی خسران نیست.
بــا این مقدمه،  پرســش از سیاســتمداران 
و روحانیــون دربــاره رابطه شــان بــا یلدا و 
چگونــه برگــزار کــردن آن امــری غریب و 
بیهوده نیســت. رابطه نخبگان سیاســی از 
هر دســت با امــر اجتماعی به نحو مؤثری 
می توانــد در ســطوح مختلــف تصمیــم 

گیری های آتی آنها اثرگذار باشد. با وجود 
ایــن تجربــه پرســش از آنهــا در ایــن بــاره 
نشــان داد کــه بســیاری از سیاســتمداران 
تمایلی به پرداختن به چنین موضوعاتی 
ندارند یــا آنقدر گرفتارند که سال هاســت 
وقتی برای حضور در عادی ترین مناسک 

را نداشته اند.
 بــا ایــن حــال بعضــی از آنهــا به پرســش 
مــا پاســخ دادنــد و خاطــرات خواندنــی 
ار مــادر و  ـ ـای در کنـ از یلداهـ ـتند،  داشـ
 خانــواده تــا یلداهــای دور از خانــواده و 

در زندان.

شــب های یلدا آنگاه کــه در جمع خانواده 
باشــی و بــه حافــظ خوانــی و هندوانــه و 
آجیــل شــب یلــدا خــوران و تــازه شــدن 
دیدار ها ســپری می شــود، خاطره انگیزند 
و گاهــی هــم تلــخ کــه ســال بــه ســال کــه 
می گــذرد، باید به دیدن جــای خالی آنها 
که در جمع نیســتند عــادت کنی. اما برای 
من خاطره انگیز ترین شب یلدا شبی بود 
کــه زندان بودم. خاطره انگیــز از آن رو که 
هر کدام با خود فکر می کردیم که امشــب خانواده های ما 
طوالنی ترین شب ســال را چگونه سپری می کنند و نگران 
که مبادا در نبود ما غصه دار باشــند. خاطره انگیز تر از آن 
روی کــه بــا مقدوراتی محدود در آن شــب دلمان را شــاد 
کردیــم. از تخمــه و انــار و آجیــل و شــیرینی های معمول 
شــب یلــدا خبری نبــود، حافــظ هم نداشــتیم کــه حافظ 
خوانــی کنیم و فالی بگیریم و هندوانــه ای هم در کار نبود 
که با بو و طعم آن فضای ســلول بازداشتگاه را عطر آگین 
کنیــم. چند ســیب و چند پرتقال بود که بــا آب میوه ای که 
پــول داده بودیم تــا نگهبانان بند برایمــان خریده بودند، 
مخلوطش کردیم و هرکدام در حد چند قاشــق خوردیم، 
امــا طعم و مــزه آن هنــوز از خاطــر هیچ کدام مــان نرفته 

است.
 هــر چند دیوار ســلول را با تصاویر گل هــا و برگ های روی 
قوطی هــای دوغ و آبمیوه و دســتمال کاغــذی مزین کرده 
بودیــم، هر چند با خمیر نان هــای باقیمانده از غذا، مهره 
ساخته بودیم و تصویری از مارو پله روی همین جعبه ها؛ 
و حبه قندی که آنقدر سائیده بودیم تا مهره اصلی منچ و 

ماروپله دقیق باشد؛ خانه آخرهم آزادی بود.
شــب یلدا اما همــه اینها را کنار گذاشــته بودیم و قرارمان 

ساختن همان یلدای خاطره انگیز بود. 
بــرای مــا شــب و روز البته تفاوتــی نداشــت؛چرا که المپ 
های ســلول ۲۴ ســاعت روشــن بــود. راســتش را بخواهید 

دلمان برای تاریکی هم تنگ شده بود.
شــب یلــدا هر کدام هر شــعری کــه بلد بودیــم خواندیم. 
مشاعره هم کردیم؛ از خاطره ها گفتیم؛ دعا هم خواندیم. 
مفاتیح و قرآن در اختیارمان گذاشــته بودند. آن شــب اما 
فقــط دعــا خواندیم. قســمت آخر یلدای مــا جوک ها یی 
بــود که بچه هــا تعریف کردند.همه جوک هایــی که به یاد 

داشتیم تعریف کردیم.
 آنقــدر خندیدیــم که صدای خانم نگهبــان زندان هم در 
آمــد و بــه در  ســلول زد  وگفــت چــه خبرتان اســت بند را 
گذاشتید روی سرتان.گفتم مگر ساعت چند است؟ گفت 
یک بامداد. گفتم این شب یلدایی را به ما سخت نگیرید. 

چیزی نگفت و رفت.
نمی دانم ســاعت چنــد خوابمان برد. اما آن شــب وقتی 
طبق معمول هر شــب چشــم بندها را روی چشمان خود 
گذاشــتیم، باز هم همه با صدای بلند می خندیدیم. بقیه 

را نمی دانم اما من تا اذان صبح بیدار بودم.

مادر - خدا رحمتش کند - ســالی یک شــب 
سرخوش بود.شب یلدا. دلیلش اینکه همه 
فرزندانش کــه بعــد ازدواج از خانه رفته اند، 
در این شب قرار گذاشته بودند همگی بدون 
استثنا با خانواده هایشــان دور هم باشند. در 
مناســبت های دیگر، دســت کم یــک غایب 
داشتیم. حتی عید نوروز و حتی روز مادر. اما 
در مورد شب یلدا هرکس هرجا بود خودش 
را به جمع می رســاند. در مواقع غیر از شــب 
یلدا، در نشســت های خانوادگی از همه چیز 
حرف می زدیم. از گالیه های خانوادگی بگیر 

تا بحث های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی.
مــادر، فــراوان دیــده بــود که ایــن بحث های 
داغ، گاهی به مشــاجره و دلخــوری و غرولند 
می کشد. به همین دلیل از همه خواسته بود 
در شــب چله بحث سیاسی را تعطیل کنند. 
و به ادبیــات خــودش می گفت:»حرف های 

آدمانه بزنید«!
حرمت میزبــان، همه را به رعایت خواســته 
مادر وامی داشــت. بخصوص پــدر - یادش 
بخیــر - که همیشــه یک پــای بحث هــا بود، 
در آن شــب اجــازه نمــی داد کــه حرف هــای 
سیاســی، شیرینی دورهمی شب چله را تلخ 
کند. پایان شــب که به خانه برمی گشــتم، از 
اینکه رضایت مادر فراهم شده خرسند بودم 
و در تقویم ذهنم، یلدای بعدی را می جستم 
کــه بــاز هم برســد و با ممنوعیت مــادر، یک 

شب دیگر بی سیاست سر به بالین بگذارم.
***  

15 یلداســت کــه مــادر در میــان ما نیســت. 
همین که او نیســت شیرینی شب چله اصاًل 
مــزه قبل هــا را نــدارد  و تلخ تــر اینکــه در دو 
یلــدای اخیر که پدر هم میهمان مادر شــده، 

یلداها شور و حال قبل را هم ندارد.
***

گرچــه باز هــم همین شــب را دور هم جمع 
می شــویم، اما در لحظه لحظه اش یاد مادر 
بــر ســرم آوار می شــود و گاهــی ناشــیانه زور 
می زنم که اشــکم را پنهــان کنم.  بخصوص 
وقتــی غصــه دار تر می شــوم که ذکــر و حرف 
سیاست لعنتی، دمنوش تلخی شده که توی 
قــوری زندگی مــان ریخته ایــم و روی ســماور 
نفســانیت مان که گوشه اتاق قل قل می زند، 
بــار گذاشــته ایم و هی فنجــان فنجــان از آن 

می خوریم...
کاش مــادر همچنان می بــود و این دمنوش 
زهرهالهل، الاقل برای یک شب به گلویمان 
نمی ریخت.کاش می بود و باز هم می گفت: 

»امشب را حرف های آدمانه بزنید.«

ë  نگاه روحانیون به آیین های ایرانی مانند
آیین یلدا چگونه اســت؟ آیا به رســم دیگر 
مــردم دورهمی هایی از این دســت برگزار 

می کنید؟
نخســت باید بگویــم که روحانیــون با این 
سنت ها در زمان شاه اصاًل میانه نداشتند 
چون دربار پهلوی از این سنت ها حمایت 
می کــرد و در نتیجــه روحانیــون در مقابل 
ایــن ســنت ها گارد می گرفتنــد. بنابرایــن 
انقالبیون و افراد مؤثر در مبارزات انقالبی 

حتماً با شب یلدا میانه ای نداشتند.
ë  یعنی ممکن بود حتی مردم را از برگزاری

آن مراسم نهی کنند؟
هــر چــه از ایــن مظاهــر مورد پســند شــاه 
بود حتمــاً بــا آن مقابلــه می کردنــد. زیرا 
شــاه ایرانیــت را در مقابل اســالمیت قرار 
داده بــود و می خواســت بــا رســوم و آیین 
ایرانــی به مبارزه با اســالم برود. بر همین 
اســاس تاریخ هجری شمســی را به تاریخ 

شاهنشاهی بازگرداند.
ë  آن نگاه در سال های پس از انقالب تا چه

حد دوام آورد؟
بعد از انقالب مناسبات ایران و اسالم تغییر 
کــرد و کاًل آن نــگاه منفــی بــه رســوم ایرانی 
برداشــته شــد زیــرا دیگــر کســی این رســوم 
ایرانــی را در مقابل اســالم حــس نمی کرد. 
وحدت هویتی میان این دو پیدا شده بود که 

دیگر به مبارزه با هم بر نمی خاستند.
مــی دانیــد کــه احــکام اســالم بــر دو نوع 

تأسیســی و تأییدی اســت. بر این اســاس 
بایــد اعیــادی چون غدیر، قربــان و فطر را 
احکام تأسیسی اسالم دانست. اما جز این 
رســومی در هر یک از کشورهایی که اسالم 
در آنها اشــاعه یافت وجود داشت. اسالم 
برخی از این رســوم را تأیید و بخشی دیگر 
را رد کرد. بنابراین برخی رسوم و آداب در 
ایران بوده اســت که اسالم با آن مخالفتی 
ندارد و اتفاقاً می شود با آنها آثار مثبتی را 

همراه کرد.
از جملــه این مراســم یکی هم شــب یلدا 
اســت. زیــرا اســالم هــر نــوع سرکشــی به 
خانواده، رفــت و آمد و هر نوع صله رحم 
و دیــد و بازدید را تأیید می کند. شــب یلدا 
هم شــبی اســت که مــردم دور هم جمع 
می شوند و صله رحم می کنند چه اشکالی 
دارد؟ به نظر ما رســم پسندیده ای است. 
شب یلدا چون فصلش هم زمستان است 
و فصلــی هم نیســت که بگوییــم رقص و 
ســاز و آواز و مجالــس لهــو و لعب اســت. 
بنابــر این رســمی نیســت که اســالم با آن 

مشکل داشته باشد.
ë  خاطره ای از دورهمی های یلدایی تان به

یاد دارید؟
مــا که طلبه زمان انقــالب بودیم و در زمان 
طلبگی اصاًل مناســبتی نداشــت کــه از این 
جشــن ها بگیریم. بعد از انقالب هم آنقدر 
گرفتــار کار بودیم که چنیــن فرصتی وجود 
نداشــت. البتــه نوعــاً مجالــس طلبه هــا و 
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 گرامیداشت >یلدا<
حکم تأییدی اسالم است

 ابوالحسن نواب در گفت و گو با »ایران«
از شب یلدای روحانیون می گوید 

کنجکاو شدم که بدانم روحانیون و خاصه طلبه هایی که در حجره های طلبگی روزگار 
سپری می کنند شب یلدایشان چه شکلی است. این شد که با حجت االسالم ابوالحسن 
نواب، عضو جامعه روحانیت مبارز تماس گرفتم. موضوع به نظرش ساده بود و گفتن 
از این که میان چنین آیین هایی با اسالم تضادی نیست امری تازه به نظر نمی رسید. 
برخالف تصور اما گفت و گویمان جالب و خواندنی شد. خاصه که به قول این روحانی 
اهل سیاســت یلدا هم که اول زمســتان و با بزن و برقص و لهو و لعب همراه نیســت. 

شبی است به صرف دورهمی خانواده ها که اتفاقاً سنتی است مورد تأکید اسالم.

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

گعده هایشــان برگزار می شــود کــه آنها هم 
دور هم می نشینند و معموالً سعی می کنند 

از این فرصت استفاده علمی کنند.
ë  این که روحانیون کشور زیستی متفاوت از

مردم را تجربه می کنند و تمایلی به همراهی 
با این آیین ها ندارند مشکل ساز نیست؟

مسأله ما زیست روحانیون نیست. مسأله 
اصلی این اســت که ما با مــردم طرفیم و 
نبایــد بــرای آنها مانع ایجاد کنیم. اســالم 
و دیــن نبایــد ترمــز محســوب شــود. زیــرا 
دین ضد نشــاط، دور هم بــودن و محافل 
خانوادگی و مجالس انس و الفت نیســت 
بلکــه مؤیــد ایــن کارهــا اســت. بنابــر این 
در مواجهــه بــا ایــن آیین ها اصــاًل تعامل 
روحانیــون نباید برای مردم مالک باشــد. 
چــرا کــه مــا روحانیــون شــرایط فرهنگ و 
را داریــم  امل هــای خــاص خودمــان  ع ت
مثل نظامی ها و نبایــد نگاه خودمان را به 
کســی تحمیل کنیم. ما بایــد اصولی را به 
مــردم بگوییــم و در چارچــوب آن اصــول 
مردم را آزاد بگذاریم. اصول ما این اســت 
کــه زندگی تان را بــه لهو و لعب نگذرانید. 
امــا مــا به هیــچ وجه دیــد و بازدیــد را لهو 
و لعــب نمی دانیــم بلکــه برعکــس آن را 
عملی مســتحب و    تأکید شده می دانیم. 
مــا فقط باید چارچوبی را که اســالم با قید 
حالل و حرام و مباح مشخص کرده است 
مشــخص کنیم. چیزی را که اســالم مباح 
یعنی مجاز دانسته چرا باید ما منع کنیم. 
شب یلدا هم سنتی است که می شود از آن 

نقطه مثبت و واجب در آورد.
ë  با این حساب اگر سر کالس طلبه هایتان

بخواهند به بهانه شــب یلدا شما کالس را 
زودتر تعطیل کنید چه؟

تعطیــل  نــه،  باشــد  واجبــی  درس  گــر  ا
نمی کنــم امــا اگــر بدانــم که کمــی عقب 
بــا  نمی رســاند  ضــرری  کالس  فتــادن  ا

خواسته شان موافقت می کنم.
ë  اما آن نگاهــی که گفتید پیــش از انقالب

شاهنشــاهی  نظــام  نمــاد  را  یلــدا  ثــالً  م
می دانستند امروز هم با این نگاه که ممکن 
اســت این نمادها مورد اســتفاده بخشــی 
از مخالفــان نظــام باشــد بــا ایــن نمادهــا 

مخالفت می کنند.
کســی اآلن ایــن طــور نیســت. اآلن نظــام 

اسالمی ما با نوروز هم کنار آمده است.
ë  اما بر خــالف آنچه شــما می گوییــد این

نگاه هــا وجــود دارد و مثــالً در واکنــش بــه 
احترام مردم به کوروش علیه آن سخنرانی 

می کنند.
بلــه یک تندروی هایی انجام می شــود واال 
رفتــار کــوروش بــا یهودی ها بــرای ما یک 
افتخــار اســت. ما در همــه دنیــا و در همه 
سمینارهای بین المللی می گوییم که شاه 
عبــاس مان رفتــار خوبی با ارامنه داشــت 
و کــوروش مــان به یهودی هــا در بابل پناه 
داد. عالمــه طباطبایی در تفســیرالمیزان 
شــان احتمال می دهند که کوروش همان 
ذوالقرنین است و این معنایش این است 
کــه احتمــاالً او یــک پیغمبــر بوده اســت. 
بنابراین دیدگاه های تندروانه ای که مطرح 
می شــود نگاه حاکمیتی نیســت. کوروش 
ســرتا پــا افتخــار اســت و مقابله بــا آن کار 
درســتی نیســت. در ضمن باید بدانیم که 
قــراردادن کــوروش و دیگــر مصداق های 
فرهنــگ و تاریــخ ایــران در مقابــل ایــن 
ارزش هــا اقــدام نادرســتی اســت. کالً مــا 
باید از ایجــاد تقابل میان مردم و اســالم، 
بین اســالمیت و جمهوریــت، بین ملیت 
و اســالمیت پرهیــز کنیــم. امــا بعضی هــا 
هنرشــان حاشیه ســازی و تقابــل درســت 
کــردن اســت. خالصــه کالم این که خیلی 
از رســوم ایرانی رسوم انسانی است و ما با 

رسوم انسانی هیچ مقابله ای نداریم.
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شهروندان از تدارک برنامه های خود برای استفاده از بلندترین شب سال به » ایران« گفتند

یلدا فرصتی برای تجدید خاطره 
نام دیگرش تولد اســت و زایش. یلدا را می گویم، بلند ترین شــب ســال، شب 
جشــن و دورهم نشینی ایرانیان به بهانه خرم روز. ســال ها که نه قرن هاست که 
یک دقیقه طوالنی تر بودن آخرین شب پاییز و طوالنی شدن روزها در زمستان 
دستمایه جشــن و شب نشینی ایرانی ها شــده و در گامی فراتر یکی از کهن ترین 

آیین های فرهنگی ایرانیان لقب گرفته است.
شــب یلدا که می شــود، فرقی نمی کند از کدام طبقه اجتماعی باشــی کشــاورز 
یــا دهقــان، تحصیلکــرده یــا بیســواد، پزشــک یــا کارمنــد، همــه و همــه بــرای 
خوشــامدگویی به روشــنایی تا پاســی از شــب بیدار می مانند، فــال می گیرند، 
شــادی می کننــد و می خندند و تنقــات می خورند. چــرا که یلدا یــا همان چله 

خودمانی یکی از همگانی ترین جشن های ایرانی است.
اما در زندگی پرمشغله امروزی که انســان ها در بند مشکات زندگی و معیشت 

گرفتار شده اند چنین رسومی تا چه اندازه استمرار خواهند یافت؟
در شــرایطی که مســیر پرپیچ و خــم زندگی، پیوند هــای عاطفــی و خانوادگی را 
ضعیف کرده و انســان ها را به سمت دوری از یکدیگر سوق می دهد بازهم رنگ 
و بویــی از یلدا باقی مانده اســت؟ آیا افزایش تمایل انســان جامعه امروزی به 
تنهایی در سایه شــبکه های اجتماعی مجالی برای دورهمی خانوادگی در شب 

یلدا باقی گذاشته است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش ها به میان مردم می روم. 
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تبســم دختری بیســت و چهار پنج ســاله 
اســت کــه حتــی هنــگام پاســخگویی هم 
چشــم از صفحه گوشــی اش بر نمی دارد. 
او می گویــد هرســال شــب یلــدا بــه خانه 
مــادر بــزرگ می رویم. تا نیمه های شــب 
آنجاییــم، شــیرینی می خوریــم و تخمــه 

می شکنیم.
او به فــال حافظ اعتقادی ندارد و ترجیح 
چــک  را  مجــازی  شــبکه های  می دهــد 
کنــد. بیــدار ماندن تــا نیمه شــب به مدد 
بیشــتری  جذابیــت  مجــازی  شــبکه های 
برایــش دارد تــا خوانــدن دیــوان حافــظ 

توسط دایی جان!
دبســتان  یــک  در  اســت  معلــم  الهــه 
کمــک  بــا  هرســال  می گویــد  دخترانــه. 
والدیــن در مدرســه جشــن یلــدا برگــزار 

پرستو رفیعی
خبرنگار 

الهه زارعی
خبرنگار 

یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار 

می کنیــم تــا بچه هــا بیشــتر با این ســنت 
قدیمــی آشــنا شــوند. هرســال بــا هزینــه 
والدیــن کمــی آجیــل و انــار می خریدیم. 
پفیال و هندوانه هم تهیه می کردیم و بعد 
از این کــه بچه هــا شــعرهایی را کــه آماده 
کــرده بودنــد می خواندنــد ما آمــوزگاران 
هم داســتان هایی برای آنها می خواندیم 
و ســعی می کردیم با زبان کودکانه برخی 
از ارزش هــای زندگــی ماننــد احتــرام بــه 
بزرگتر ها را برایشان پررنگ کنیم. خالصه 
کــه ســعی می کردیم جشــن شــاد و البته 
آموزنــده ای برایشــان برپــا کنیم. امســال 
امــا بســیاری از والدیــن از پرداخت هزینه 
جشن ســر باز زده اند چرا که آجیل خیلی 
گران شــده اســت. به همیــن دلیل ماهم 
ســعی کردیم با هزینــه کم به جای آجیل 

نخودچــی و کشــمش بخریــم و بــه جای 
میوه هــای مختلف بــه همان انار بســنده 
کنیم، اما جشــن را برگزار کنیم تا کودکان 
عالوه بر شــادی و نشاط از آموزه های این 
جشــن بهره ببرنــد. نمی خواهیــم بچه ها 

این سنت را فراموش کنند.
بیســت  را  کــه خــود  بهــاره دختــری  امــا 
ســاله و دانشــجو معرفی می کنــد با آب و 
تــاب از شــب یلدا می گوید: هرســال خانه 
پدربزرگم جمع می شدیم اما امسال قرار 
اســت تنوعــی ایجــاد کنیم و مراســم یلدا 
را در خانــه یکــی از خاله هــا برگــزار کنیم. 
تعدادمان زیاد اســت و تا صبح یا مارپله 
بــازی می کنیــم یا تختــه نرد، فــال حافظ 
هــم می گیریم این مســئولیت را همیشــه 
پدرجــان برعهده دارد. چشــمکی می زند 
و می گویــد البته بیشــتر وقت ها فــال ما را 
آن طور که خودش دوست دارد می گیرد. 
خــوردن تنقــالت و چای قنــد پهلو هم که 
یک پــای شب نشــینی یلــدا اســت. گاهی 
آنقــدر تنقــالت می خــورم کــه تاچنــد روز 
نمی توانــم بــه تخمــه و آجیل نــگاه کنم. 
می خندد و چشــمانش برق می زند. شب 
یلــدا را دوســت دارم همــه دورهم جمع 

می شویم و حسابی خوش می گذرانیم.
وقتــی  می شــود  خــوب  حالــت  چقــدر 
می بینــی هنــوز برای دختری در این ســن 
و ســال حافظ خوانی اهمیــت دارد. پیاده 
در  معروفــی  آجیل فروشــی  ســمت  بــه 
یکــی از خیابان هــای تهران مــی روم هنوز 
صــد قدمی مانده تــا به مغازه برســم که 
بــا صفــی طوالنی مواجــه می شــوم. پیر و 
جــوان، زن و مــرد در صــف ایســتاده اند. 
انــگار اینجــا آجیــل شــب یلــدا را ارزان تر 
جــزو  تقریبــاً  کــه  پیرمــردی  می فروشــد. 

می گویــد:  اســت  صــف  نفــرات  آخریــن 
آجیل گران شده به همسرم گفتم امسال 
را بــا کمــی تخمــه و میــوه بگذرانیم مهم 
دورهم بودن است اما می گوید باید برای 
عروسمان هدیه شب چله ببریم، چله ای 
بدون آجیل که نمی شــود و منشأ حرف و 
حدیث اســت. همین باعث شــده شال و 
کاله کنــم و بــرای گرفتن یــک کیلو آجیل 
ارزان تــر یک ســاعتی در ترافیک بمانم تا 
به اینجا برســم و نیم ساعتی هم درصف 
بایستم. خنده ای می کند و می گوید خوب 
عروس داری سخت است دیگر باید شأن 
پســرمان را در مقابل خانواده همســرش 

حفظ کنیم.
زنی که ســن و ســالی گذرانده یکی دو نفر 
جلوتر در صف ایستاده، به سمتمان نگاه 
می کنــد گمان می کنم او هــم حرف هایی 
دارد به سمتش می روم سالم که می کنم 
ســفره دلــش را بــاز می کنــد: دختــر جان 
ســن تو قد نمی دهــد آن روزها که ما بچه 
بودیم کســی به دنبال پســته و بادام شب 

چله نبود که. 
دورهــم  بــود  لذتبخــش  برایمــان  آنچــه 
نشســتن و گل گفتــن و گل شــنیدن بــود. 
بــرای لبــو و کــدو تنبــل خــوردن قنــد در 
دلمان آب می شــد امــا شــاهنامه خوانی 
پدربــزرگ یــا بزرگتــر خانــواده کــه ســواد 
داشــت مــا را از ســفره و کرســی های گــرم 
جدا می کرد و به میان داستان می کشاند. 
همــان  خــالل  در  هــم  را  زندگــی  درس 
می آموختیــم.  شــاهنامه  داســتان های 
امــا ایــن روزهــا گــوش شــنوا کجاســت که 
داســتان خوانی هم باشــد. اصاًل بچه های 
این دوره و زمونه گوش دادن بلد نیستند. 
شــبکه های  در  دســت  بــه  گوشــی  مــدام 

مــا جایــی برای خــودش بــاز کرده باشــه، 
اما دیوان حافظ جزء الینفک مراســم این 
شــب خانــواده ما محســوب میشــه. من و 
خواهرم هر ســال ده ها بار به هم یادآوری 
می کنیم که دیوان حافظ یادمون نره! این 
قســمت از مراســم یلدا هم تو خونواده ما 
متفاوت از رســم دیرینه اش برگزار می شه 
چراکه طبق رســم و رســوم باید پدربزرگ 
و مادربزرگ هــا حافــظ خوانــی کنــن، امــا 
پدربــزرگ مــا که بــه رحمت خــدا رفتن و 
مامــان بزرگ هم ســواد حافــظ خوانی رو 
ندارن بنابراین این وظیفه خطیر به عهده 
خالــه کوچیکــس، البتــه چــون ایــن خاله 
مــا صــدای شــیوایی دارن همــه خونــواده 
دوســت دارن خالــه جان اشــعار حضرت 
حافــظ رو بخونــن البته همیشــه هم چند 
نفری هســتن که به  کمین می شــینن تا به 
محــض اینکــه خاله جان حافــظ رو زمین 
بذارن، اونا هم اشــعار این شــاعر رو برای 
جمــع زمزمــه کنن، بعــد از اینکه مراســم 
حافــظ خوانــی رو بــه اتمــام می رســونیم 
همه به ترتیب می شــینن تا خاله براشون 
تفألــی بــه حافــظ بــزن، هــر کــدوم مــون 
چشــمامونو می بندیــم و نیــت می کنیــم 
حافــظ  ببینیــم  تــا  می شــینیم  منتظــر  و 
برحســب نیت مــون چی می گــه. خالصه 
هــر کــدوم از تنقــالت و برنامه هــای شــب 
یلدا اگر تــو برنامه یلدایی ما حذف بشــه، 

اما این حافظ حذف شدنی نیست.

مجازی وقت می گذرانند. کاری به کارشان 
نداشــته باشــی 24 ســاعت شــبانه روز را با 
گوشی هایشــان می گذراننــد. اگــر بــه زور و 
غرغــر هم آنهــا را به پای میهمانی شــب 
یلدا بکشــانی در گوشــه ای می نشینند و با 
گوشــی خود وقــت می گذرانند طــوری که 

رفتارشان باعث خجالتت خواهد شد.
از آنهــا خداحافظــی می کنــم بــه ســمت 
خیابان هــای بــاال شــهر بــه راه می افتــم. 
جوانــی  شــوهر  و  زن  فریــد  و  فاختــه 
هســتند کــه سگشــان را بــرای گــردش بــه 
خیابــان آورده اند. آنها شــب یلدای ســال 
گذشته شــان را چنیــن تعریــف می کننــد: 
یلــدا  شــب  تــور  یــک  در  گذشــته  ســال 
شــرکت کردیم از چند روز قبل هزینه اش 
کردیــم.  رزرو  جــا  و  کردیــم  راپرداخــت 
مراســم جالبــی بــود در یک باغ خــارج از 
شــهر جشــن را برگزار کرده بودند تا پاسی 
از شب موســیقی پخش می شد و حافظ و 
شاهنامه می خواندند. پذیرایی هم خوب 
بــود و دیگر نیــاز نبود ما از کســی پذیرایی 
کنیــم یا نگران مرتب کــردن و تمیز کردن 
خانــه بعــد از رفتــن میهمان هــا باشــیم. 
بــا هــم می گوینــد خیلــی خــوش  هــردو 
گذشــت اما حیــف که امســال نمی توانیم 
از ایــن تورهــا اســتفاده کنیــم چــون اجازه 
نمی دهنــد کســی را همــراه خــود ببریــم. 

سگشان را می گفتند.
بهــروز اما مرد میانســالی اســت که شــب 
یلــدای ســال گذشــته را در یکــی از همین 
تورها گذرانده اســت. او هم معتقد اســت 
که مراسم خوب و البته الکچری که در این 
تورها تدارک دیده می شــود خیلی جذاب 
است و حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد 

جــز تنهایــی. بهروز می گوید: بــه ما خیلی 
خوش گذشــت اما همه غریبه بودند دلم 
می خواســت بقیه اعضای خانواده ام هم 
کنــارم بودند. می دانید جوانــان خوبی در 
آن جشــن بودند اما تا آمدیم با هم آشــنا 

شویم وقت بازگشت به خانه بود.
امیــن هــم پســری بیســت و چنــد ســاله 
اســت که با لیوان آب میوه به سمت یکی 
از ماشــین های مــدل بــاالی پــارک شــده 
مــورد  در  او  از  مــی رود.  خیابــان  کنــار  در 
شــب یلدا می پرســم کمی مکــث می کند 
انــگار یلــدا تا به حــال به گوشــش نخورده 
و از ســیاره ای دیگــر آمــده اســت. برایش 
توضیح می دهم که شــب یلــدا بلندترین 
شب سال همان شبی که اعضای خانواده 
دورهــم جمع می شــوند را می گویم شــما 

در آن شــب مانند بقیه بــه خانه بزرگتر ها 
می رویــد یــا خودتــان میزبانیــد؟ یــا اصاًل 
هیچ کدام؟ می گوید گزینه سه یعنی هیچ 
کــدام. پــدرم کــه کار دارد البته حــق دارد 
بایــد پول دربیــاورد و خــرج زندگی مان را 
تأمین کند. مادرم هم که یا در بیمارستان 
مشــغول رســیدگی بــه مریضــی بــد حال 
اســت یا آنقدر خســته که باید اســتراحت 
کند. من هم با دوســتانم می روم دور دور. 
آخر شب هم در رستوران شام می خوریم 

به خانه برمی گردیم.
یعنی برنامه شب یلدا با برنامه شب های 
دیگرت فرقی ندارد؟ این را من می پرسم 
و او در پاســخ لبخندی می زند و می گوید: 
چــرا ایــن جور شــب ها می توانم بیشــتر با 
دوســتانم باشــم نگاهی بــه آب میوه اش 
می انــدازد انگار به زبان بی زبانی می گوید 

خداحافظ خانم خبرنگار!
مهــران امــا مــرد میانســالی اســت کــه بــا 
وجــود مشــغله فــراوان از تالشــش بــرای 
خالــی کــردن برنامــه کاری در شــب یلــدا 
می گوید: هرطورکه شده برنامه ام را خالی 
می کنــم تا بــه همراه همســر و دو فرزندم 
به خانه پدرهمســرم برویم. ســال گذشته 
را با خانواده خودم گذراندم، نوبتی است 
دیگــر. او هدفــش را تربیــت فرزندانــش 
عنوان می کند و ادامه می دهد می خواهم 
دختــر و پســرم یــاد بگیرنــد کــه اعضــای 
اعتماد تریــن  قابــل  و  بهتریــن  خانــواده 
دوســتان مــا هســتند. ایــن دورهمی ها در 
صمیمــی شــدن آنها بــا فرزنــدان فامیل 

بسیار مؤثر است.
حیــاط  در  کــه  اســت  جوانــی  زن  ســارینا 
لبــاس  کــردم  مالقاتــش  بیمارســتان 

ســفیدش نشــان می دهد پرســتار اســت. 
شــب یلــدای امســال او بــا خیلی هــا فرق 
دارد. امســال شــیفت اســت و بایــد کنــار 
کودکان مبتال به ســرطان و همراهانشــان 
یلدا را به صبح برســاند. امسال قرار بوده 
شب یلدا به خانه عموی همسرش بروند 
چراکــه عمو محمــد بزرگ فامیل اســت. 
می گوید: هرســال بیشتر فامیل خانه عمو 
محمد جمع می شویم. وجود عموجان و 
همســرش برکت است و اعضای خانواده 
حــدود  مــی دارد.  نگــه  یکدیگــر  کنــار  را 
40نفری هســتیم که در خانه عمو محمد 
دور هــم جمــع می شــویم خیلــی خــوش 
می گذرد. هرکدام دونگ خود را پرداخت 
می کنیــم تــا عموجــان اذیت نشــوند آخر 
را می شــوییم  شــب هــم همــه ظرف هــا 

بــه  بعــد  می کنیــم  مرتــب  را  خانــه  و 
خانه هایمان برمی گردیم. اما امســال من 
شیفت هســتم و نمی توانم همراه همسر 
و دختــرم به خانه عموجان بروم. دخترم 
بــا شــنیدن ایــن موضــوع خیلــی ناراحت 
شــد اما به او قــول داده ام از طریق ایمو یا 
واتــس اپ کنــارش باشــم. تکنولوژی های 
جدیــد ایــن قبیــل از مشــکالت را بخوبــی 

حل می کند.
راســتش را بخواهیــد وقتــی متوجه شــدم 
شــب یلدا شــیفت هســتم خیلی ناراحت 
شدم اما بعد با خود گفتم حتماً حکمتی 
قــرار اســت امســال مــن دل  دارد شــاید 
کــه درد بســیاری  را شــاد کنــم  کودکانــی 
گرفتــه ام  تصمیــم  می کننــد.  تحمــل 
برایشان داستان های شــاهنامه را بخوانم 
و از قهرمانانی بگویم که برای زندگیشــان 
تــالش می کننــد. می دانــی ایــن کــودکان 
قهرمانــی  هرکــدام  خانواده هایشــان  و 

بی نظیر هستند.
کــه جمع بنــدی می کنــم  را  شــنیده هایم 
خــوب دســتگیرم می شــود که ایــن روزها 
دیگر کســی برای آن اعتقاد قدیمی شــب 
یلدا را جشن نمی گیرد. دیگر این خورشید 
نیســت که با طلــوع خود و شــکاندن کمر 
تاریکــی و پیــروزی بــر ســیاهی، مــردم را 
دور هم جمع می کنــد. بلکه این نیازهای 
روحی، روانی و عاطفی انســان های عصر 
امروز اســت که آنهــا را به زندگــی گروهی 
را  فامیــل  و جوان هــای  ترغیــب می کنــد 
کنــار مســن تر ها نگه می دارد. شــب یلدا و 
مراســمی از این دســت هماننــد حلقه ای 
محکــم نســل قدیــم را بــه نســل جدیــد 
پیونــد می دهــد و بــا ایجــاد صمیمیت نه 
تنهــا خاطــره ای به یــاد ماندنــی در کتاب 
خاطــرات خانواده هــا بــه ثبت می رســاند 
بلکــه کوله بــاری از تجربیــات زندگی را در 

اختیار آنها قرار می دهد.
جامعــه شناســان نیــز معتقدنــد راز و رمز 
پایایــی و مانــدگاری جشــن شــب یلــدا در 
شــرایطی کــه گــذر زمــان و تبدیــل شــدن 
جامعه ســنتی به مدرن توانســته بسیاری 
از ســنت ها را از بیــن ببــرد تنهــا یــک نکته 
اســت و آن نیاز به زندگــی گروهی با وجود 
مشــکالت و درگیری هــای زندگــی مــدرن 
اســت. دورهمی هــای بــه ظاهرســاده نــه 
تنهــا بهانــه ای بــرای شــادی اســت بلکــه 
کانــون  اســتحکام  در  اثربخــش  عاملــی 
خانواده محســوب می شــود. حقیقت این 
اســت که این رســوم بــه ظاهر ســاده برای 
اعتبــار بخشــیدن بــه زندگــی خانوادگــی، 
تحکیــم پیوند هــای عاطفــی و همچنیــن 
روابــط اجتماعی پایه گذاری شــده، ســینه 
به ســینه حفظ شده و نســل به نسل ادامه 
گفــت  می تــوان  رو  ایــن  از  اســت.  یافتــه 
برپایی جشــن شــب یلدا و جشــن هایی از 
ایــن دســت در شــرایط جامعــه امــروزی 
یــک ضــرورت غیرقابــل انــکار محســوب 
می شــود. در تأیید این نظریه حتی برخی 
از کارشناســان اجتماعــی هــم اظهار نظر 
کرده اند. آنها معتقدند شب یلدا فرصتی 
است تا خانواده ها فارغ از هیاهوی زندگی 
و مشــکالت روزمره مهــارت گفت و گو را با 
یکدیگــر تمریــن کننــد. همچنیــن ارتباط 
نســل جدیــد و قدیــم و انتقــال ارزش ها و 
باورهــا در خــالل بیــان خاطرات بــزرگان 
فامیــل می توانــد چــراغ راه پر پیــچ و خم 
زندگی نسلی باشــد که به واسطه مشغله 
بازبینــی  فرصــت  کمتــر  زندگــی  فــراوان 
مهارت هــا، رفع نقص ها و توانمندســازی 

خود را دارد.

حافظ، میهمان یلدا

مادربزرگ ها و پدربزرگ ها پای ثابت شب های یلدا

این روزها دیگر کسی برای آن اعتقاد قدیمی شب یلدا را 
جشن نمی گیرد. دیگر این خورشید نیست که با طلوع خود 

و شکاندن کمر تاریکی و پیروزی بر سیاهی، مردم را دور 
هم جمع می کند. بلکه این نیازهای روحی، روانی و عاطفی 

انسان های عصر امروز است که آنها را به زندگی گروهی 
ترغیب می کند و جوان های فامیل را کنار مسن تر ها نگه 

می دارد. شب یلدا و مراسمی از این دست همانند حلقه ای 
محکم نسل قدیم را به نسل جدید پیوند می دهد و با 

ایجاد صمیمیت نه تنها خاطره ای به یاد ماندنی در کتاب 
خاطرات خانواده ها به ثبت می رساند بلکه کوله باری از 

تجربیات زندگی را در اختیار آنها قرار می دهد

شــب یلدا، آخرین شب پاییز و اولین شب 
زمســتون کــه طوالنی تریــن و تاریک تریــن 
می شــه  محســوب  ســال  طــول  در  شــب 
نزدیکــه، بــاز دورهمی خونــه مادربزرگه و 

سور و سات شب چله.
به رســم هر ســال باید خونه مامان بزرگ 
جمــع بشــیم کــه البتــه ســال گذشــته یــه 

سنت شــکنی تــو خونواده مــا رخ داد و اون 
هــم اینکــه خونه پســرخاله جــان دور هم 
جمــع شــدیم، اما امســال مثل ســال های 
قبــل خونــه مامــان بزرگــه دور هــم جمع 
اعضــای  از  نفــر  چنــد  االن  از  می شــیم. 
خونــواده مأمور خرید ســور و ســات شــب 
یلــدا شــدن آخــه مگه میشــه این شــب رو 
بدون خوراکی ها و تنقالت خاص خودش 
برگزار کــرد! ما ایرانی ها تو هــر کاری نابلد 
باشــیم امــا رســم و رســوم کهــن را خــوب 

به جا میاریم شــایدم بهانــه ای که دور هم 
جمــع بشــیم! خالصــه اینکــه شــب یلــدا 
که شــب خوشــامدگویی و شــب اســتقبال 
از فصــل زمســتونه رو بایــد بــه رســم آبا و 
اجــدادی مون خوب بــه جا بیاریــم وگرنه 

این زمستون، زمستون نمیشه.
 از دیگــه رســم هایی کــه تــو یــه ایــن شــب 
بایــد حتماً به جا آورده بشــه حافظ خونی 
و شــاهنامه خونــی کــه البته تا به حــال یاد 
نــدارم شــاهنامه تو این شــب تــو خونواده 

مادربــزرگ همیشــه چنــد روز قبل تر 
آمــدن  بــرای  را  یلــدا خانــه  از شــب 
می کنــد.  جــارو  و  آب  میهمان هــا 
شــیرینی،  آجیــل،  گــردو،  کشــمش، 
انار و پشــمک می خــرد. لنگان لنگان 
کرسی را از ته انباری می آورد و مالفه 
معروفــش را روی آن پهــن می کنــد. 
برگ های حیاط را جارو کرده و دست 
و رویــی به خانه می کشــد. هــر روز به 
بهانه هــای مختلــف شــماره نوه هــا و 
دخترهایــش را می گیرد تا در البه الی 
حرف هایــش بــه آنهــا یــادآوری کند 
نکننــد.  فرامــوش  را  روز موعــود  کــه 
ایــن روز ذوق  بــرای  پدربــزرگ هــم 
زده است. از شب قبل خود را آراسته 
می کند. بهترین پلیورش را می پوشد. 
موهایش را شــانه می زند تا آراسته تر 
از همیشــه در کنار نوه ها و فرزندانش 
یلدا را جشن بگیرند. ماجرا به همین 

جا ختم نمی شود. 
وصف ناپذیــری  شــادی  و  شــوق 

نتوانســته  زمــان  گذشــت  حتــی  کــه 
آن را کــم رنــگ کنــد چنــان در نــگاه 
پدربزرگ و مادربزرگ نمایان اســت 
کــه می توانــد انــرژی و گرمــا بخــش 
جشــن یلدا باشــد. ناتوانــی و بی رمق 
بــودن جســم آنهــا مانــع پذیرایــی از 
میهمان ها نمی شــود و همیشه برای 
تعــارف کــردن خوراکی ها خودشــان 
کــه  پدربــزرگ  می شــوند.  پیشــقدم 
شــروع به قصه گویــی می کند بچه ها 
ناخواســته از فضــای میهمانــی جــدا 

شــده و خود را در میان داستان تصور 
می کننــد. انگار بزرگ تر های خانواده 
بــه  خــط  در  را  زندگــی  درس  همــه 
خط همین داســتان ها بــه کودکان که 
بزرگ ترهای ســال های آینده هستند 
لبخنــد  بــا  مادربــزرگ  می آموزنــد. 
همیشــگی اش درحالی کــه دانه های 
انار را در پیاله های فیروزه ای می ریزد 
از خاطــرات گذشــته اش می گویــد تــا 
درس زندگــی را در ذهــن فرزندانش 

نهادینه کند.



چند روایت درباره طوالنی ترین 
شب سال، شب یلدا

شب روشن 
ایرانی

خوانچه ام را گم کرده ام. خوانچه  کشم مرده است. هندوانه ام 
توسیاه درآمده است. انارم بدفرم لهیده است.  کرسی چوبی ام 
آجیــل  شهرســتانی.  خیابــون  دیــاق  سمســار  بــه  فروختــه ام  را 
مشگل گشــایم بوی نا می دهد. لبوهایم زهر شــده است. شاهنامه و 
عکس مات مادربزرگ را از روی طاقچه برداشــته ام گذاشته ام توی 
یخدان. دیگر خودت ببین چه یلدای سیاهی دارم امسال. یکجوری 
ســیاه و ظلمات که باید از ســر غروب لحافم را بکشــم روی ســرم و 
بمیــرم. یا نهایتــش دیگر بایــد بروم تــوی توئیت هــا و کامنت های 
مســخره مخالفان و موافقان یلدا در اینترنت، غوطه ور شــوم. شاید 
یــک کمــی هم فحش بدهــم به باعــث و بانــی ایــن گرانی ها بلکه 
سینه ام خلوت شود. دیگر مادربزرگ نیست که هرکس را با هرکس 

که قهر بود در شب یلدا آشتی دهد. حاال من با خودم هم قهرم.
مادربــزرگ گفــت زشــت ترین، کریه تریــن، مخوف تریــن و 
وحشتناک ترین یلدای زندگی اش وقتی بود که نوبالغ بود: چه 
یلدای زهرآلودی بود یلدای 1290. وقتی خبر رسید که سالدات های 
الدنگ روسی از مرز شمال وارد کشور شده و دارند از سمت قزوین به 
تهران می تازند رنگ همه مان عینهو گچ دیفال بود. مادرم به تندی 
روبنــده مشــکی اش را ســرش کــرد و دویــد بیــرون. او در کنــار زنــان 
معترض تهرانی که دم مسجد سپهساالر جمع شده بودند روس ها 
و انگلیس ها را نفرین می کردند که گم شوند از خاک ما. اما ساعاتی 
بعد، شــوم ترین یلدای ایران وقتی خراب تر و کبودتر شــد که مردم 
خبر آوردند »حاج آخوند« )ماممدکاظم آخوند خراسانی( وقتی با 
اعــوان و انصــارش از نجــف به ســمت تهــران روان بوده کــه در این 
مصیبــت کنــار مردمش باشــد در راه رحلــت کرده اســت و انارهای 
مردم تهران در دست شــان پکید و از دهن هــا افتاد. آن روز مجلس 
منحل و درش تخته شد. مادربزرگ گفت تو که نبودی ببینی! یلدای 
تبریز هم قیامت بــود. آذربایجانی های خو ش غیرت علیه روس ها 
شوریده بودند و سالدات ها برای ترساندن آنها هرچه مرد ممتاز در 
انداختــه  ســیاهچال  تــوی  و  کــرده  گرفتــار  را  بــود  دسترس شــان 
بودند 10 روز بعد از آن یلدای سیاه بود که روس ها آزادیخواهان تبریز 
را در روز عاشــورا به دار آویختند و دیگر هر یلدایی، مادربزرگ را یاد 
آن طناب داِر خونی قزاقان می انداخت و از ســر شــب، اشــکش دم 

مشکش بود.
امــا نه. هرچه »بویوک آنــا« از یلدا بیزار بود و او را یاد عزیزان 
ســر به دارش می انداخــت، مــادر خــودم خانمی بــود برای 
خــودش. و هــر یلدا که می رســید او در کنار هندوانه هایــی که از فرط 
شــیرینی تَرک می خــورد و انارهای ملس و آجیل های مشگل گشــا، 
نارگیل هم می چید. اول شب هم که، کاسه سفال آبی زنگاری اش را 
پــر آب می کرد و می گذاشــت دم دســتش. وقتی دور ســرش جمع 
می شــدیم او دوتــا ســوزن در آب می انداخــت کــه به یکی شــان نخ 
مشکی )به عامت مرد( و به دیگری، نخ سفید )به نشانه زن( وصل 
بود. همه چشــم ها زل می زد به آب کاسه و دست های متبرک مادر 
که داشــت به ســمت آب، نیت می کرد و فوت می کرد؛ اگر سوزن ها 
داخل آب، به هم نزدیک می شدند می فهمیدیم که عشاق فامیل 
بزودی به هم می رسند و عروسی تا یلدای بعدی سر می گیرد. اما اگر 
ســوزن بــه زیــر آب می رفت آننــا مراســمش را تمام می کرد و ســیر 
حرف هــا را عوض می کرد که یعنی ادامه ایــن نیت خوانی را صاح 

نمی بیند و حکایت سوزن ها می ماند برای سال بعد. یلدای بعد.
 در خانه بغلی آننا؛ پیرزن به قاعده شــیرازی می نشســت که 
خواهرخوانده مادربزرگ بود. او در کنار هندوانه و آجیل و انار 
و تنقات، شلغم و خرمای خشک و کاسه ای نیز آش مخصوص یلدا 
می چید و برای ماها به قول خودش »واگوشک« )چیستان( مطرح 
می کــرد: »اولــم اول پیاز اســت. دومم اول ســاز اســت. ســومم آخر 
هسته، توی صندوقچه بسته«! جوان ها از سر وکول هم باال می رفتند 
که معنی چیستان را حدس بزنند و جایزه ای مامانی از پیرزن بگیرند 
اما قشقرق نادان ها که تمام می شد پیرزن مشتی پسته در جیب هر 
کدام از میهمان ها  می ریخت و می گفت» آه، چقدر نافهمید شماها. 
خب معنی چیستان من، پسته بود دیگر،  ای حمال ها! ای حمال ها!« 
او راست می گفت. بهترین لقب برای ما نهایتش یک حمال بود که 

از اکتشاف پسته، سردرنمی آوردیم!
سالی که باران شب یلدا آنقدر سرریز کرد که دیوارهای طنبی 
و خرپشته مان را معیوب کرد و باغچه پر از بومادران مادر را 
شــخم زد مادربــزرگ هراســان بــه پا خاســت و نهیب زد کــه باید 
مراسم »چهل کچلون« برپا کنیم بلکه این باران الکردار بخوابد. او 
نخ و ســوزنی در دســت گرفت و بچه ها را دور خودش جمع کرد و 
40 تــا توت خشــک هــم شــمرد و گرفــت توی مشــتش. آنــگاه نام 
چهل کچل را یکی یکی بر زبان آورد و با هر اســم کچلی که بر زبان 
می آورد یکی از توت ها را به نخ می آویخت. مراسم وقتی به پایان 
رســید که او بند کشــمش را زیر ناودان گذاشــت تا باران قطع شود. 
آفتــاب کــه رؤیت شــد؛ چشــم های آننا پــر از شــبنم و غــرور بود و 

چشم های ما پر از هول و وال.
 همه عشــق یلدا در خوانچه هــا و خوانچه کش هایش بود. 
وقتی که پسران »تازه نامزدکرده«، هدیه شب یلدا را برای 
آجیــل  و  نوبرانــه  میوه هــای  مــادر،  می فرســتادند.  عشق شــان 
مشکل گشــا و حلوای گردو و بیدمشک ارومیه و الباقی تنقات را با 
ســلیقه تمام روی»ُخنچه« می چید و آن را روی ســر خوانچه کش 
می گذاشــت و سفارش می کرد که اگر یکدانه نخود از جایش تکان 
بخــورد، مــن می دانم و تو! خوانچه کش در حالــی که خوانچه را بر 
فــرق ســر  گذاشــته بود و در یک دســتش چــراغ زنبوری بــود، چند 
فرسخ راه را قبراق طی می کرد تا بار را سالم تحویل خانواده دختر 
بدهــد و تنــدی برگــردد کــه شــاباش اش را از آننــا بگیــرد و بــرود. 
مادربــزرگ وقتــی مأموریــت دولت منــزل خودش تمام می شــد 
حواســش به دو همســاده کرمانشــاهی و بوشــهری اش هم بود که 
ببیند چیزی کم و کسر ندارند؟همساده کرمانشاهی مان بااستثنا 
شــب یلداها کشمش پلو می پخت به نشانه شــیرین کامی در طول 
ســال آینده و همســاده بوشــهری بااستثنا ســرچغندر و پشمک و 
تخم مرغ آب پز و شربت آب چغندر و لیمو و به لیمویش به راه بود 
و گاهــی ما را هم مســتفیض می کرد از خــوان یغمایش. گرچه در 
یلداهایــی که تنباکوی مارک »محمــود احمدی« گیرش نمی آمد 
تبدیل به برج زهرمار می شد و آننا هرچه تنباکوی خوانسار و کاشان 
و باکــو در ســرقلیونی برایشــان می فرســتاد اخــم و تخــم اش بــاز 

نمی شد که نمی شد.
 نه. من یلدایم را در این سال ها گم کرده ام. ای جماعت! هر 
کس او را در کویی یا خیابانی دید، در گوشش به نجوا بگوید که 
اینجــا مــردی با دل آشــوبه ای فــراوان، به انتظــار او ســبیل هایش را 
می جود و سبیل های جوگندمی اش عین فرق سر چهل کچلون شده 
اســت. به یلدا بگویید که برگردد و مرا از چشم انتظاری نجات دهد. 
بگویید که هندوانه گران شــده اســت و انار به قیمت خون بابای من 
است. بگویید که دلم آجیل مشگل گشا طالب است. ای جماعت! اگر 

زورتان رسید یلدا را دستگیر کنید و بیاورید!

یلــدا در فرهنــگ ایرانیــان و همســایگان همزبــان )و البــد 
»همدل«!( بســیار پر رنگ و لعاب است. طوری که شانه به 
شــانه جشــن های باســتانی از تونل زمان گذشته، به لحظه 
حساس کنونی رسیده اما به دلیل گرانی افسارگسیخته دالر 
شــیطان بزرگ، دچار کم خونی حاد شــده اســت. فرهنگ 
بــرای پویایــی الاقل نیاز به مشــتی پســته دامغــان دارد اما 
بودجه اش یا نیست و اگر هست، اندک و دیررس همچون 
نوشــداروی تاریخ گذشــته ناصر خســرو یا تریــاق )تریاک( 

تقلبی طالبان از عراق!
حواشــی افزودم تا بگویم: یلدا با پســته، در پیوســته، با انار، 
عجیــن گشــته و با هندوانه قرن ها قرین بوده اســت. پســته 
بــا قیمــت و هیبتی که یافتــه، در حالی که به مــا می خندد، 
بار ســفر صادراتی به دیار از ما بهتران بســته، به روی ایشان 
لبخنــد ملیــح می زنــد. آنچــه مانــده، پســته های بی مغــز 

دندان شــکن است که وارد ســفره های چاپ رنگی ما شده؛ 
 آفتابــه لگــن و پســته خوری، هفــت دســت، ناهار و پســته،
 هیچ نیســت. انار هم به قیمت یاقوت سرخ یمنی پیش از 
حمات ائتاف برادران همزبان رسیده و خونین جگرمان 

کرده در حالی که جگر مرفهین بی درد را حال آورده است.
می ماند »هندوانه« که شامل گزینه های روی میز فوق الذکر 
شــده ؛ هردوانه: هم خون به دلمان کرده و هم به ریشــمان 
می خندد. هســته غنی شــده اش، نو کیســگان را نواســت و 

پوسته چون کیک زردش، دوابشان را دوا.
و ایــن هر ســه )پســته و انــار و هندوانــه( به اقتصــاد مربوط 
می شــود و نه سیاســت یا نخود هر  آش کشــک دیگر. لیکن 
اقتصــاد خــر اســت! چــرا؟ چــون مثــل گاو ســرش را پایین 
انداختــه در تمــام شــئون زندگی مــان وارد شــده ، بــر همه 
چیزمان اثر می گذارد: هم بر تنمان، هم بر روح و روان ، جز 

ایمانمان ! نه اینکه حریف ایمان نشود ، که این چموش لگد 
پران چون از در درآید ، ایمان بخت برگشــته ، رخت بگذارد 
و از تــرس ، از پنجــره بــه در رود. این گونه هســت که پاالن با 
لباس عوض شده است همچنان که دروغ ، جامه حقیقت 

در پوشیده است.
تکلیف در و پنجره مشخص گردید ، می ماند دودکش کشور. 
دیگ بزرگ رانت برای آقازاده ها به بار است که حتی اگر سر 
ســگ در آن باشد ، برای ما نمی جوشد اما دودش در چشم 
ما مــی رود چرا که پاپــا نوئل تحریم کاه بوقــی اش را چون 
نعل وارونه، در لوله دودکش فرو کرده اســت لذا دود کمانه 
کرده، چشممان را کور، دنده  مان را نرم و صورتمان را چون 
قیر ، سیاه کرده اســت. ولی دود ایشان را گزندی نمی رساند 
چــه اینان ژن برترند و این ژن موتاســیون یافته ، ایشــان را از 
دو زیســتان ســاخته اســت. گرین کارت مجوزی  است تا در 

هوای دیگری نفس بکشند! باد کفر بواسطه کفرشان، آب 
و علفش روح نواز و هوایش جان پرور است. این دو زیستان 
به شترمرغ مانند، نه شتر راهوار که کار کند و بار ببرد و نه مرغ 

پروار که به هزار قد قد، تخم بگذارد.
ســیاهی زغال زمســتانه، چهره ها مان را ســیاه نموده است 
و چون ســیاه چرده ایم، حتــی بازی مان را ســیاه بازی دانند 
و کارمــان را ســیاهکاری خواننــد. از آن روســت کــه ســیاهی 
بلند تریــن شــب ســال، در صــورت و چهره هامــان امتــداد 
می یابد؛ زغال های روسیاه پس از ختم زمستان. و یلدا، شبی 
خوش است با قصه غزل حافظ، درازش کنیم چرا که شراب 
شعر حافظ، خواب از سر می برد و هوش می رباید. حال اگر 
با انفاس مســیحایی حافظ، دچار بیــداری و با بیت الغزل 
عاشــقانه اش به هوشــیاری مبتا شــده اید، هوشــیاری تان 

میمون و بیداری تان فرخنده است؛ یلدا مبارک.

دو روز مانــده بــه آخر پاییز، درســت در چنین روزهایی 
کــه شــب یلــدا یکهویــی ســر و کلــه اش پیــدا می شــود، 
م- عین القضــات بــه فکــر خریــدن هندوانــه و آجیل و 
مخلفات نصفه و نیمه شــب یلدا افتــاد. عین القضات 
کــه یکی از لذت های زندگی نســبتاً پر نشــیب و فرازش 
کنــدن موهــای گوشــش بــود، در عصــری دل انگیــز که 
ســرمای هوا نســبتاً از تک و تا افتاده بــود از خانه بیرون 
رفت و زیر سایه نیم بند چنارهایی با برگ های ارغوانی 
ِســمج، از پیــاده راه لِــخ لِــخ کنــان بــه ســمت خیابــان 
اصلی رفت. چند بار دســت گذاشــت روی جیب شلوار 
کتانی اش تا مطمئن شود پول هایش سرجایش است و 

احتمااًل از جیبش نیفتاده.
 از ماه هــا قبــل کــه هنــوز قیمت هــا َنُپکیــده بــود بــرای 
چنیــن روزی برنامه ریختــه و خــرده خــرده پــول جمع 
کــرده بود تــا جز هندوانــه، آجیــل و شــیرینی و انار هم 
بخــرد و اگــر شــد بعــد از ســال های مدید بــرای زنش، 
آویــِز نقلــی طــا بخــرد و شــوکه اش کنــد. زن ها شــوکه 
شــدن با طا را دوســت دارند. قبل از اینکه برود ســراغ 
طافروشــی، از بازارچــه کوچکــی یــک هندوانــه بزرگ 
خریــد و زد زیــر بغلــش. مختصــر آجیلی هــم خرید و 

کیســه اش را چپاند تو جیب شلوارش. یخا و رها و شاد 
پا تند کرد ســمت کریم خان. زیر پل کریم خان که رسید 
نشــانی مغــازه ای را که از قبل نشــان کــرده بود و طای 
دســت دوم می فروخــت در ذهنش مرور کــرد. در حال 
مرور بود که یک نفر آهسته و مهربان زد روی شانه اش. 
عین القضــات جــا خــورد. برگشــت و میانســال الغــر و 
لندوکــی را دیــد که تقریبًا شــکمش به ســتون فقراتش 
چسبیده بود. میانسال، صدایی دورگه داشت که به زور 
از الی دندان های یکی در میان بلندش بیرون می آمد: 
»پول یه شــام می خوام... پول یه شام...« و دوباره تکرار 
کــرد. عین القضات نگاه بــه اطرافش کرد. مرد راســتی 
راستی نحیف و از دست رفتنی بود. دست کرد تو جیب 
شــلوارش و دو اســکناس 5هزارتومانی درآورد. یکی را 
داد بــه میانســال. درنگــی کــرد و 5هزارتومانــی دوم را 
هــم داد. معطــل نکرد و راه افتاد ســمت طافروشــی. 
نرســیده به اول خیابــان آبان، زنی تو ایســتگاه اتوبوس 
صدایش کرد. برگشت. سالخورده بود. تقریباً همسن و 
ســال مادرش. پیرزن گفت: »الهی خیر ببینی جوون. از 
اون ســر تهران اومدم اینجا دنبال بیمه  ام. جون ندارم 

برگردم. داری 15-10 تومن کمک کنی.«

کارت  فقــط  و  نــدارد  نقــد  پــول  گفــت  عین القضــات 
عابربانک همراهش اســت. دروغ گفت. راهش را کشید 
و رفت. چند قدم دور نشــده بود که برگشت. پالنگ کرد 
سمت پیرزن: »بفرمایید.« یک اسکناس 10 هزارتومانی 
و یک پنــج هزارتومانی داد به پیرزن. می خواســت برود 
که مــردی با چهــره ای آفتاب ســوخته و موهــای ژولیده 
آمد ســمتش: »یه کمکی می کنی.« عین القضات دو دل 
بــود. ژولیــده، شیشــه ای بــزرگ را کــه پــر بــود از گردوی 
پوســت کنده گذاشــت لب جوی بی آب: »یلــدا مبارک...

چنــد تا فال بخــر... چند ماهه اجاره خونــه ندادم. جون 
بچه ت، جون زنت... جون بچه ت...«

ـ فالی چنده؟
ـ هر چند دوست داری بخر.

ـ همه اش چند؟
ـ هر چی کرمته. همه ش رو 100 هزار خریدم. شما هر چی 
دوســت داری بــده. جــون بچــه ت... جــون زنــت... جون 

بچه ت...
کــه  را  شیشــه ای  و  داد  70هزارتومــان  عین القضــات 
گردوهــای معلــق در آن بــاال و پاییــن می رفتنــد زد زیــر 
بغلــش و راه افتــاد. وقتــی رســید جلــوی طافروشــی، 

کرکــره پایین بود. نشســت روی ســکوی جلــوی مغازه و 
یکی از گردوها را از تو شیشــه درآورد و بی آنکه پوســتش 
را جدا کند به دهان گذاشــت. ته مــزه ای از زنگار و تلخی 
می داد. با انگشــت سبابه دست راســت، دیگر گردوهای 
شــناور را بــاال و پایین کــرد. یکی دیگر برداشــت. ترش و 
شــور بود. شیشــه ســنگین و هندوانه و آجیل را برداشت 
و راه افتــاد ســمت خانــه. آفتــاب غــروب کــرده بــود کــه 
رســید نزدیکی هــای خانــه اش. شیشــه بزرگ بــدون در 
را بــا مکافــات بغل کرده بــود و راه می رفت. نرســیده به 
ســر کوچه شــان تو فکر و خیال بود که تو تاریک روشــنای 
کوچــه پایــش رفت روی ســاق پــای کارتن خوابــی که تو 
پیــاده راه درازکشــیده و کپــه ای لبــاس و بطــری خالــی 
نوشابه کنارش تلنبار بود. عین القضات سکندری خورد. 
هندوانه از دســتش ُســرید و دو کپه شد. شیشه گردو هم 
محکــم خورد لبه جدول و با صدایی خفه و پوک از چند 
جــا شکســت. گردوهــا ولو شــدند کــف پیــاده راه. کارتن 
خــواب دســت دراز کرد و یــک تکه هندوانــه و چند گردو 
برداشــت و با هم گذاشت شــان به دهــان. عین القضات 
مثــل خوابگردها به نقطه ای تاریــک و موهوم و بی انتها 

خیره بود.

یلدای ایرانــی آنقدر قداســت دارد که مبــدأ پیدایش آن 
در گرد و غبار تاریخ گم شــده اســت. »یلــدا« در فرهنگ 
لغــت دهخدا به »میالد« معنی شــده و ایرانیــان از دوره 
باستان در این شب به جشــن و پایکوبی و خوردن انواع 
میــوه و تنقــالت می پرداختنــد. آنهــا معتقد بودنــد که با 
شب نشــینی و دور هم بودن، درازای شب یلدا فراموش 
می شــود و غم و سیاهی از زندگی شان رخت می بندد. در 
این شــب بزرگان قــوم از خاطره ها و تجربه هــا و روایات 
شــیرین برای دیگــر افــراد خانــواده تعریــف می کردند و 
دیگــران از این حکایت ها، راه و رســم چگونه زیســتن را 
می آموختند. نقــل خاطره ها و قصه گویــی پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها هم دلنشینی این شب را دوچندان می کند. 
اینجا چند روایت بخوانید درباره این شب گرم و روشن 
ایرانی هــا، باشــد که برگــزاری این آیین های کهن ســبب 

همدلی بیشتر نزد ما شود.

 ابراهیم افشار
 روزنامه نگار

احمد ملتزمی
روزنامه نگار

چه کسی یلدا را دستگیر کرد؟

ناهار و پسته هیّچی

هندوانه عین القضات

یلــدا برای مــا هیچ وقت جــدی نبود. حداقــل در دوران 
کودکی چنــدان به آن توجه نمی کردیــم. نه اینکه بدون 
دور هــم جمــع شــدن از آن عبــور کنیم اما اهــل رعایت 
کردن تمامی آیین ها و تشــریفات آن نبودیم. نمی دانم 
چــرا. در کل بیخیــال بودیــم. بــه غیــر از عید نــوروز، آن 
هــم شــاید به دلیــل تعطیلــی بلندمــدت ایــن ایــام، به 
آیین هــای دیگــر اینچنینــی واکنــش نشــان نمی دادیم. 
نمی دانم شــاید ما آدم های بی احساســی بودیم. شــاید 
هــم بی تفــاوت بودیــم یــا خیلی دنبــال دلخوشــی های 
تقویمی نبودیم. نمی خواســتیم قبول کنیم که چرخش 
مــاه و فلک می تواند، حالمــان را خوب کند. از قبل برای 
این روز برنامه ریزی نمی کردیم. چون یلدا تعطیل نبود 
به مــا بچــه مدرســه ای ها خیلی نمی چســبید. شــاید به 
همین دلیل خیلی برایمان رسمیت نداشت. چون کلی 
روز تعطیــل در ســال بود اما این روز در میــان آنها نبود. 
آن زمــان یــک بار هــم به طــور اتفاقی ســی ام آذر در روز 
تعطیــل نمی افتاد. باید از مدرســه می آمدیــم، تکالیف 
درســی را با ســرعت انجام دهیم تا شــب از غرب تهران 
به ســوی شرق کوچ کنیم و به خانه مادربزرگ ها برویم. 
ترافیــک هــم همه جا بــود. هم خیابان شــلوغ بــود، هم 
آن شیرینی فروشــی معروف خیابان پیــروزی که باید دو 
جعبه شیرینی از آن می خریدیم، صف طوالنی داشت. 

تــا بــه خانه پدر بــزرگ اول برســیم، چند مانــع بزرگ را 
پشت سر می گذاشــتیم. برای همین بود که خاطره های 

کودکی ما از یلدا، یادگاری های پر زرق و برق ندارد.
***

معمواًل دورهمی کوچکی قبل از شام در خانه پدربزرگ 
مــادری داشــتیم. آنها مذهبی بودنــد و خیلی در فضای 
ســال های دهــه 60 و 70 از این طــور برنامه ها خوششــان 
نمی آمــد امــا جمــع فرزنــدان برایشــان دلنشــین بــود. 
بــرق  بــا دیــدن بچه هــا و نوه هــا  چشــمان مادربزرگــم 
مــی زد. هنــوز هــم می زنــد. چنــد شــب پیش کــه مادرم 
آنجا بود و با تماس تصویری، او را نشــانمان داد، همان 
بــرق را در چشــمانش دیــدم. بیمــاری اگــر موهایــش را 
گرفتــه و جســمش را کم تــوان کــرده اما چشــمانش را از 
رمــق نینداخته اســت. روحــش در آن جریــان دارد پس 

همچنان می درخشد.
پدربزرگم هم گوشه ای کنار بالکن می نشست تا هروقت 
صــاح دید، ســیگارش را دود کند. نوه هــا خیلی دورش 
را شــلوغ نمی کردنــد تــا پیرمرد بــا آن چهــره پرابهت و 
آن عرقچیــن ســیدی، دعوایشــان نکند. نوه هــا و بچه ها 
آن روزهــا را از یــاد نبرده انــد اما پدربزرگ دیگر کســی را 
به خاطــر نمی آورد. نمی داند در شــب یلــدا خانه اش پر 
می شــد از بچه هــا، عروس ها و دامادها. اصــًا نمی داند 

یلــدا چیســت. نمی داند کدام شــب از دیگــری بلندتر یا 
کوتاه تر است. همه شب ها برای او بلند است چون دیگر 
عقربه هــای ســاعت را نمی شناســد و حتــی وقتــی نیمه 

شب از خواب می پرد، یادش می رود دوباره بخوابد.
***

آخریــن مرحله یلــدا برای ما در خانــه مادربزرگ پدری 
طی می شــد. آنجا بیشتر از همه خاندان ما به تشریفات 
یلدا احترام گذاشــته می شــد. مادربزرِگ همیشــه رنگی 
مــا در یلدا رنگیــن کمان می پوشــید. با دامن پلیســه دار 
شــمالی، بلوز رنگ روشن، موهای تازه رنگ شده و کلی 
زیورآالت برق برقی که به دست و گردن، آویزان می کرد، 
بــه اســتقبال می آمــد. ماهی پلــو و خورش هــای خــاص 
شــمالی هــم بــه راه بــود. دورهمی شــلوغ و پــر هیجانی 
بــود. بعد از شــام، شــوخی ها بــا مادربــزرگ خوش تیپ 
بــاال می گرفــت. بچه ها دوره اش می کردنــد. یکی دو نفر 
دســت هایش را می گرفتند تا دیگری موهایش را آشفته 
کند. یکی از آن طرف، آب نارنج روی سرش می چکاند. 
مامان جــون هــم یــک نفــری همه شــان را حریــف بود. 
همیشه یکی از آن دمپایی های سفت و محکم را کنارش 
نگه می داشت تا دســت و پایشان را کبود کند. پدربزرگ 
هم گوشــه ای می نشســت و حــرص می خورد تــا فضا را 
آرام کنــد؛ باباجون چند ســال پیش دنیــا را ترک کرد اما 

بچه ها هم دیگر دلشان نمی آید مادرشان را اذیت کنند. 
مامان جــون یکــی دو ماه پیش را بیشــتر در بیمارســتان 
گذرانــده و حــاال تــازه به خانه کوچکش بازگشــته اســت. 
دیگــر توانی بــرای جابه جایی های روزانــه اش ندارد چه 
رســد به وسواس همیشگی در انتخاب لباس و آراستگی 
ظاهــر. همیــن که چشــمانش را چنــد ســاعت در روز باز 
می کنــد و بــه اطرافیان واکنش نشــان می دهــد، به همه 
هیجــان می دهــد. دیگر بعید اســت بتوان یلدایــی را در 
خانــه اش با همــان حس و حال جشــن گرفــت. دکترها 
چنــد ماه پیش گفتــه بودنــد، فقط دو-دهــم از مغزش 
فعــال اســت اما او با روحیه همیشــه جوانــش به زندگی 
اســت.  بــه همــه آموختــه  را  امیــد  بازگشــته و معنــای 
کســی نمی دانــد حــاال چقــدر از مغــزش کار می کنــد اما 
لبخندهای کوچکش، نشــانه محکمی از بازگشت احوال 

خرم است.
***

حاال دیگر مثل دوران کودکی به دنبال زرق و برق یلدایی 
نیســتم. همان هایــی که آن روزها داشــتم را می خواهم. 
همــان جمــع را. اصالت یلــدا برایــم مفهوم پیــدا کرده 
اســت. اصالت این شــب بــه تقویــم و حتــی بلندی اش 
و  از عشــق می گیــرد  را  بزرگــی اش  ایــن شــب  نیســت. 

حرمتش را وامدار موسفیدها است.
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شاید در نگاه اول، جشن ها و مراسم  سنتی ما به نظر ساده بیایند اما هر کدام دریچه ای هستند به دنیایی 
از نشانه ها و معانی که جهان بینی ما را و هویت ما را به عنوان انسان ایرانی ساخته اند. شب یلدا، با 
قصه ها و متل هایش، با شعرها و آوازها و کرسی گرم و انار و آجیل و هندوانه، مصداق بارز یک جشن 
واقعی با یک دلیل واال و مهم است: پاسداشت نور و روشنایی. در این شب، دور هم جمع می شویم 
و بــرای انجام یک امر مشــترک با هــم وقت می گذرانیم و حافظ و شــاهنامه می خوانیم. ســرعت 
تغییرات فرهنگی در این سال ها خیلی از مناسبات را تغییر داده، اما یلدا انگار که جزئی جدانشدنی از 
ما باشد خودش را با تغییرات همسو کرده و حتی توانسته راه های جدیدی را پیش روی برگزارکنندگان 
این آیین بازگشــاید. یلدا امروز در خیابان حاضر اســت! در رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون 
اینستاگرام، در مراکز بوم گردی و کافه ها و رستوران ها و.... یلدا یک جشن ملی است که در کلیت یک 
جامعه و در خیابان ها در حال برگزاری است و کارکردهای بســیاری برای جامعه امروز ما دارد. برای 
اینکه بدانیم این کارکردها چه هستند و چه مسائلی جشــن یلدا را تبدیل به آیینی خاص و متفاوت 
کرده اســت با دکتر سعید معیدفر، جامعه شناس و استاد بازنشســته گروه جامعه شناسی دانشگاه 
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آیین یلدا و خالقیت فرهنگی مردم
آیین شب یلدا، یکی از آیین های مردمی است که 
توانســته از کــوران حــوادث و جریان های فرهنگی 
معاصــر ایران، بگذرد و همچنــان تداوم پیدا کند. 
آیینی که ریشــه در ایران باستان و مذهب میترایی 
داشــته و نــه تنها در حــوزه تمدنی ایــران، بلکه در 
حوزه تمدنی غرب نیز نفوذ زیادی داشــته و دارد. 
هرچند در غرب امتداد آیین یلدا و میترائیسم در 
جشن شب کریسمس رخ داده، در ایران، همچنان 
در همان خط سیر سنتی، تداوم یافته است. یلدا، 
جشــن زایش خورشــید، در پس نزاع بزرگ تاریکی اهریمنی با روشــنایی 
اهورایــی، بیانگر خالقیت و ذوق هنــری ذهن مردمان این پهنه فرهنگی 
و تمدنی در تلفیق نظم طبیعی با نظم الهیاتی و اجتماعی شــان بوده و 
توانســته تصویری شــاعرانه از طبیعت ، جامعه و انســان را در خودش به 
نمایش بگذارد، تصویری که به شیوه های مختلف در نوروز و سیزده بدر و 
چهارشنبه سوری نیز تداوم پیدا کرده و بسط داده شده است. اما یک نکته 
کلیدی در مواجهه مردم با شــب یلدا، در اســتراتژی هایی است که مردم 
و جامعه مدنی برای تداوم علقه های ســنتی و آیینی شان به کار برده اند. 
در تمام اســناد سیاســتگذاری  فرهنگی باالدســتی در ایران، اثری از اراده و 
تمایلی برای ترویج و توسعه این آیین های سنتی-باستانی وجود ندارد و 
گاه میلی ناگفته برای حذف و حاشیه ای ســازی آنها نیز دیده می شود. به 
همین ســبب آیین یلدا، آیین مردم اســت تا آیین قدرت رسمی. اما چرا 
مردم به این آیین ها همچنان پایبند هســتند، به نظر می رســد که تداوم و 
تسری این آیین ها در زندگی عمومی جامعه و تالش عامدانه مردم برای 
حفظ و حتی برجسته سازی این آیین ها، بیانگر نقشی است که آیین های 

سنتی و باستانی برای آنها دارد.
 این دســته از آیین ها، کارکردهای بســیاری در حیات روحی و فکری و قوه 
خیال پردازی جامعه دارند. آیین ها بهانه ای هستند برای دور هم بودن و 
در فضای گروه های صمیمی و همبسته، برای انتقال باورهای فرهنگی و 
بازتولید هویت فرهنگی و اجتماعی مردم و حتی انتقال دانش هایی کلیدی 
در باب پیرامون. آیین ها در اصل الگوهای نظم و نسق بخشیدن به زندگی 
هســتند، نقاط عطف ریتم زندگی ما هســتند که توقفگاه هــای موقتی ای 
هستند که جامعه بواسطه تجربه شادمانه آنها، نه تنها تجدیدقوا می کند 
بلکه برای ارائه مسیر گویی رفع خستگی ناشــی از زندگی دشوار روزمره را 
هم انجام می دهند. در شــرایط اجتماعی ای که دچار وضعیتی شــده ایم 
که می توان آن را اختالل آیین ها دانســت، روی آوردن مردم به آیین های 
خاص بسیار معنادار است. منظورم از اختالل آیین ها، وضعیتی است که 
فرهنگ رسمی، فرهنگ مردمی و حتی خرده فرهنگ های بسیار متفاوت 
)ضدفرهنگ ها( بر سر آیین های عمومی و فراگیر اجماع ندارند، بلکه هر 
کدام انرژی و تمرکزشــان را بر گونه ها و شــکل های خاصی از آیین ها قرار 
می دهند. مردم در ترکیبی از آیین های باستانی )یلدا و نوروز( و آیین های 
مذهبی )عزاداری محرم و رمضان(، نقاط تمرکز و الگوهای حیاتی شان را 
پیدا کرده اند. گویا مردم در نظم های آیینی با هزینه روحی بسیار و با تالشی 
آرام )نوعی انقالب آرام آیین ها(، ســعی می کنند با تفاوت های بی ســر و 
صدا، فرهنگ رســمی را به تعادل دعوت کنند و ضد فرهنگ ها را نیز در 
خودشــان جــذب کنند. آیین های ســنتی مانند نوروز و یلــدا به دلیل آنکه 
تلفیقی عمیق از نظم طبیعت، نظم کیهان شناسی، نظم الهیاتی، نظم 
اجتماعی و حتی نظم ذهنی و روانشناختی و بیولوژی افراد برقرار کرده اند، 
قابلیت باالیی در خالقیت های فرهنگی و قوه خیال و ابداع مردمی دارند. 
در ســال های اخیر ورود رسانه ها و صنایع فرهنگی نوین به این آیین های 
مورد پسند مردم توانسته زمینه هایی برای فراگیرتر شدن آنها و بسط آنها 
فراهم کند. به همین سبب در شب یلدا جامعه رنگ و بوی یلدا می گیرد، 
از میوه ها گرفته تا ســمبل های تزئینی یلدا، تا برنامه های مهدکودک ها و 
دانشگاه ها همه و همه بیانگر آن است که مردم توانسته اند این سنت غنی 
را وارد عرصــه عمومی_رســانه ای کرده و به محور برخی صنایع فرهنگی 
تبدیل کنند. هرچه جامعه ما به سمت تعادل بیشتر نظام آیینی خودش 
برود، حال جامعه بهتر خواهد شــد، این آیین ها )از جمله یلدا( فرصتی 

هستند تا جامعه حال بهتری پیدا کند و جامعه بودنش، تقویت شود.

جبار رحمانی  
انسان  شناس

صبح صادق ندمد، تا شب یلدا نرود! *
یلــدا یکــی از مهم تریــن آیین های ملی ماســت که نقش 
بی بدیلــی در هویــت ملی-تاریخــی مــا ایفا کرده اســت. 
نکته مهم در این جشن، فلسفه گردهمایی و شب نشینی 
مردم در خانه های یکدیگر و گســتردن خوان یا ســفره ای 
از بهتریــن فرآورده هــای میوه هــای تابســتانی و پاییــزی و 
شــرکت در ضیافتی است که جوهره اســطوره ای و هوایی 
روحانــی دارد. خــوان یــا ســفره شــب چره یلدا، افــزون بر 
جنبه قدســیانه آن، کارکردی روانی-اجتماعی و فرهنگی 
در آرام کــردن هیجانات و غلیان های روانــی مردم و امید 
بخشیدن به زدوده شدن تاریکی از زندگی و دمیدن صبح 
صادق از پس سیاهی شب دارد. همچنین نزدیک کردن افراد گرو ه ها و قشرها از 
پایگاه های اجتماعی-اقتصادی مختلف با یکدیگر در پیرامون آبشخوری یگانه؛ 
استوار کردن پیوندهای ملی و بازسازی هویت فرهنگی و نظام همدلی و دوستی 
میــان گروه های قومــی، زبانی و دینی در درون و بیرون ســرزمین ایران، کمک در 
انســجام فرهنگــی و تحکیــم نظام وفــاق و صلح و دوســتی میان مــردم ایران و 
مــردم حوزه هــای فرهنگ ایرانی در همه ســرزمین های آســیای مرکــزی، هند و 
پاکســتان... و پاســخ دادن به خواســت ها و نیازهای عاطفی و معنوی و انتظارات 
آنهــا از کارکردهــای ایــن جشــن هســتند. در این شــب آنچه معمــوالً میان همه 
ایرانیان عمومیت دارد، جمع شــدن در خانه هــای بزرگترهای خانواده، فامیل و 
کدخدایان و ریش ســفیدان آبادی، یا در خانه های خویش و آشــنا و نشســتن پای 
ســفره شب چره یلداست. انار، ســیب و هندوانه که در فرهنگ ایرانی-اسالمی و 
فرهنگ هــای دینی برخی ســرزمین های دیگــر ارزش و اعتبار قدســیانه دارند از 
مهم ترین سفره نشینان یلدا هستند. انار و سیب هر دو نمادی از باززایی، باروری، 
نوشــدگی، پیروزی و جاودانگی به شــمار می روند و با میالد ایــزد- مهر در ارتباط 
هستند. بویژه انار، سیب سرخ و هندوانه معموالً گرد و توسرخ با نماد مهر، یعنی 
خورشــید در شــب یلدا یا چله بزرگ انطباق دارند. مردم ایران باورهای خاصی 
درباره خوردن هر یک از خوراکی های شــب چله دارند و برای هر یک خاصیت و 
سودی می پندارند و با خوردن آنها پیش بینی هایی می کنند. به باور عامه، خوردن 
انار و هندوانه همراه با شکستن تخمه و خوردن آجیل در شب یلدا، دیو و ابلیس 
وسوسه گر و گمراه کننده را از دل انسان و محیط زیست او دور می کند و تب و درد 
و ناخوشــی را از تــن انســان بیــرون می برد.شــعرخوانی از مهم ترین بخش های 
شب یلداســت و شاهنامه خوانی، حافظ  خوانی، خواندن اشعار شاعران محلی، 
نقل قصه و داستان از داستان نامه ها و کتاب های مذهبی و گفتن چیستان، کم و 
بیش در شب نشینی شب یلدا در بیشتر شهرها و روستاهای ایران معمول است. 
یکی دیگر از سرگرمی های مردم شهر و روستا در شب نشینی های شب چله، تفأل 
زدن یا فالگیری برای پیش بینی سرنوشت و آینده خود و خانواده و چگونگی آب 
و هوا و کار و معیشــت در سال پیش روی آنها بوده است. از انواع تفأل های بسیار 
رایج میان ایرانیان، تفأل به اشعار دیوان لسان الغیب حافظ به هنگام تحویل ماه 

قوس به جدی در شب یلدا، بوده است.
 *)سعدی(

گزاره

دکتر علی 
بلوکباشی
انسان شناس

ما در این دوره و زمانه، 
و  می نشــینیم  کمتــر 
می کنیــم،  صحبــت 
چراکه به دلیل سیطره 
بــرای  زیــاد  اشــتغال 
حــل  گرفتــاری،  رفــع 
مناســک های  هزینه هــا،  ِدیــن  و  مشــکالت 
تقویــت  نوعــی  بیشــتر  کــه  هم صحبتــی 
ارتباطات انسانی بوده، کنار می روند. اما یلدا، 
شــبی اســت طوالنی که نســبت به شب های 
دیگــر، وقت بیشــتری بــرای نشســتن، گفتن 
و شــنیدن دارد. البتــه میهمانــی شــب یلدا، 
از صــورت خانوادگــی آن به شــکل مدنی در 
نیامده و هنــوز هم حول محور پدربزرگ ها و 

به سبک رســم های خانواده گسترده صورت 
می گیــرد. و بــا وجود اخــم و تخــم بزرگی که 
ایــن روزهــا بــه خاطر قیمــت بــاالی آجیل و 
شــب چره یلدا در صــورت ما اســت، اما باید 
گفت که »خانواده گســترده« هنوز نوستالژی 
اصلی شــب های یلدا است. یعنی اگر آجیل 
و بادام و هندوانه  حذف شــود، باز هم شــب 
یلــدا باقــی می مانــد، چــون گردهمایی های 
خویشــاوندی هنوز دیده می شود. می توانیم 
گردهمایی هــای غیرفامیلــی را هــم در نظر 
بگیریــم، کــه برخــی از جوانــان دور مفهــوم 
بزرگی به نام رفاقت می نشــینند و در شب ها 
و اعیادی چنین، هم صحبت شــده و ضمن 
گــوش دادن بــه موســیقی و بازی تختــه نرد، 

بــه پذیرایی و تفریحات رایج می پردازند. در واقع 
حول محور جشن یلدا جمعی برای رفاقت ایجاد 
می شود و جای پدربزرگ و مادربزرگ را می گیرد، 
درحالــی که آن مقبولیت رســوم خویشــاوندی را 
در جامعــه نــدارد. و از آنجایــی که از ســنت رایج 
گسســته و طرحی تــازه برای جمع های دوســتانه 
دارد با مخالفت هایی رو به رو می شــود. اما با این 
حــال باید گفــت که این مراســم جنبــه مدرنی از 
هم نشینی های مناسکی است که می تواند در شب 
یلدا رخ دهد. اما نکته مهم، موضوع مشروعیت 
کــه جــای آن در میهمانی هــای  اســت  بخشــی 
جوانان خالی است. سیاست هم نشینی با بزرگان 
خانــواده، سیاســت تــوأم تقویــت پدرســاالری و 
تکریم خویشاوندان است. اما سیاست هم نشینی 

با رفقا، به حذف ســاختار پدرســاالری می پردازد 
و تنها چیزی که می توانــد آن را از نظر اجتماعی 
مقبول و مشــروع ســازد، وجــود جایگزینی برای 
حافــظ  خوانــی اســت. در بســیاری از مناســبات 
اجتماعی، تأکیدمان بر ساختار خانواده گسترده 
و رسوم جامعه پدرســاالر بوده و برای گروه هایی 
زندگــی  ســاختار  ایــن  از  خــارج  کــه  جامعــه  از 
می کننــد، بدیلــی را نپذیرفته ایــم. گروه هایی که 
فاقد خانواده گســترده هســتند، جوانانی که فاقد 
حمایت  های خویشاوندی هستند و پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایــی که فاقد نــوه و نتیجه  اند، نیاز 
به نوع دیگری از هم نشــینی های اجتماعی توأم 
بــا حافظ خوانی یا منزوی خوانی انــد تا آن اتفاق 
خوبی که همه در این شــب ها به یاد دارند، برای 

ایشان هم بیفتد.در این سال ها، هم نشینی های 
مدنــی بــه صورت هــای معــوج و جا نیفتــاده ای 
رایج شــده اند. گاه مراســمی به ســبب شب یلدا 
در خانه های قدیمی شکل گرفته و جمعی برای 
هم نشــینی دور هم جمع می شــوند. گاه جشنی 
همگانی در ســالن ها و محافل برگزار می شــود یا 
سفره های دسته جمعی برگزار می شود. اما برای 
حفظ شــب یلدا در عین گذار از مناسک خانواده 
گســترده به هم نشینی مدنی، سه شاخص شب 
یلــدا را باید از یاد نبریم، هم نشــینی ســازنده که 
فردیــت همــه را مــد نظــر قــرار دهد، مناســبات 
آیینــی که بدون آجیل هم می تواند شــکل گیرد، 
حافظ خوانــی یــا اگــر از شــاعران امــروز بطلبیم 

منزوی خوانی!

محمد زینالی ُاناری
پژوهشگر فرهنگ عامه

هم نشینی مدنی

یلدا؛ الالیی بیداری

ستایش نور در تاریکی شب

ë  یلــدا، بزرگداشــت نــور، روز و مهــر اســت و
گفتن یک نه بلند به شب طوالنی وحشت زا. 
اما گویی ما پس از گذشت سالیان این آیین را 
کمی تغییر داده ایم. زیرا محور این آیین در این 
روزها، خود شب و شب نشینی و خوشگذرانی 
در شــب شــده اســت. روزگاری ما مرگ شب 
را جشــن می گرفتیم اما امروز زندگی شــب را 
جشن می گیریم. به نظر شما دیگر چه تغییراتی 

در این رسم باستانی اتفاق افتاده است؟
به نظر من چنین تفسیری در ذهن مردم 
به صورت آگاهانه وجود ندارد و این تفســیری 
اســت که مــا از تغییــرات این آیین به دســت 
می دهیــم. اساســاً در ذهنیت عامه مــردم از 
جملــه مناســبت های بــزرگ ملی اســت که 
باعث می شــود افراد در آن مناســبت، اگرچه 
در تنوعــی از اقــوام و ملــل گونه های مختلف 
فرهنگی هســتند واگرچه مراســمی که برگزار 
می کننــد مراســم خانوادگــی و خویشــاوندی 
اســت امــا نکته بســیار زیبایی که این مراســم 
و مناســبت دارد ایــن اســت کــه همــه در آن 
انجــام می دهنــد دقیقــاً. در  کار  یــک  شــب 
واقــع می خواهم بگویم در شــب یلــدا، همه 
در جغرافیــای ایــران بــزرگ، صــرف نظــر از 
فرهنگ، قومیت، زبان  و مذهب شان آن شب 
با هم در برگزاری یک جشن مشترک هستند. 
بنابرایــن تلقی من این اســت که اساســاً یلدا 
با هر تفســیری کــه واضعان اولیــه آن در نظر 
داشتند یا برگزار کنندگان آن در ایران امروز در 
نظر دارند، یک جشن ملی است که ایرانی ها 
در طــول تاریخ ســعی داشــتند با برپــا کردن 
آن در بلندتریــن شــب ســال، در هویت ملی 
مشترکشان شرکت داشته باشند. اگرچه که با 
شما تا حدی موافقم که کمی در اصل ماجرا 
کــه زنده نگه داشــتن نور در شــب بوده تغییر 
ایجاد کرده ایم و امروز بیشتر شب را زنده نگه 

می داریــم و در کنــار هم خــوش می گذرانیم. 
این موضوع را هم من ربط می دهم به اینکه 
با گذشت زمان و کشیدن برق به همه خانه ها 
و کوچه ها، شب ماهیت ترسناک و وهم آگین 
و اهریمنی اش را از دســت داده است. دیگر با 
زمانی که مردم حداقل 13 ساعت از شبانه روز 
را در تاریکــی بســیار عمیقــی می گذراندنــد 

خیلی فاصله گرفته ایم.
ë  بــا مــرور بســیاری از آیین هــای ایرانــی بــه

فاعلیت ایرانی ها در برابر مشــکالت و اتکا به 
نیروی جمعی شان پی می بریم. به قول دکتر 
مهرداد بهــار، افروختــن آتش در دل شــب، 
بازگشــت بــه آغــاز و نوعــی خلقــت مجدد 
جهان معنا می دهد. ایرانی ها می پنداشــتند 
بــا همدیگــر می تواننــد بــر پلیــدی، ناپاکی و 
اهریمن فائق آیند و با روح شب بجنگند. به 
همین اعتبار یلدا فضایی است که مردم کنار 
هم جمع می شــوند تا به خورشــید یــا همان 
خدای مهــر کمک کنند تا برآید و پشــت این 
شــب طوالنی را به خاک برســاند. در جشــن 
ســده هم شاهد هســتیم که مردم با برپاکردن 
آتشی بزرگ، در واقع به خورشید و مهر کمک 
می کنند تا جان بگیرد و زنده شود. این ویژگی 
–فاعلیت- در پررنگ شدن اعتماد به نفس 
ایرانی هــا چقدر تأثیر گذار بوده اســت و آیا ما 
ایرانی هــا هنوز ایــن فاعلیــت را در خودمان 

داریم؟
ببینیــد ایــران ســرزمینی اســت کــه در آن 
اگرچه منابع متعددی وجود دارد اما در عین 
حال ســرزمینی اســت کــه مشــکالت فراوانی 
دارد کــه بخشــی از آن مربــوط بــه جغرافیای 
خاص و آب و هوای کویری و بیابانی آن است 
که آن را از بقیه نقاط متمایز کرده است. فالت 
ایران در بیابان های وســیع و کوه های ســخت 
قرار گرفته است. عالوه بر این، ایران به خاطر 

دارم هر سال آگاهانه تر با 
آیین های جمعی ارتباط 
برقرار می کنم مثل بقیه 
بــه گمانم  هم نســالنم. 
وجوه زیبایی شــناختی و 
خالقانه جشن های ملی 
ما به قدری پررنگ است 
که من ســخت گیر به هر 
قدیمــی  و  ســنتی  چیــز 
را هــم شــیفته خــودش 
کــرده. یلدا از متفاوت ترین این آیین هاســت که 
هر ســال یک جور جدیدی باز می شناســمش و 
مؤمن می شوم به اصل وجودی اش و کاری که با 

مردمان این سرزمین کرده است.
یلدا یعنی دریغ از خورشید که نتابد، دریغ از نور 
که نباشــد و کجا دیده ایم ملتی را که چنین رو به 
مهر و خورشید، با هر چه سیاهی و تاریکی ستیز 
کنند؟ کجا دیده ایــم مردمی را که پا به پای تولد 
نور صبــوری کنند در شــب طوالنی و بــا نورهای 

کوچکــی کــه در محافلشــان روشــن می کننــد، 
همدلــی کنند بــا خورشــید. اصالً کجــا دیده ایم 
حال مردمی به نور اینقدر خوش باشد که جشن 
بگیرند و عیش ونوش کنند برای طوالنی ترشدن 

روشنایی؟
امروز یلدا با این اصل بنیادین که یادمان می آورد 
بیــداری بــرای تولــد روشــنایی خیلی ارزشــمند 
اســت، کنار ماســت بــا چیزهــای دیگری کــه در 
مشــتش دارد. شعرها و داســتان ها، خوراک ها و 
میوه های پرجان و پرخون و دیدارهای جانی. هر 
کــدام به نوبــه خود و همه در کنــار هم پادزهری 
برای روزهای زهرآگین غم زده و ناامید ماســت. 
یلــدا با همه اینها یــادآوری می کنــد در گوش ما 
که تاریکی رفتنی و کمر ســرما شکســتنی است؛ 
که سال هاســت مــای ایرانی بیدار مانــده در این 
شــب و شــهادت می دهــد که صبح فــردا طلوع 
می کند خورشید و همه چیز دور جدیدی را آغاز 
می کند. ما با کمک یلدا دســت روی زانوهایمان 
می گذاریم و تعارض های فکری و اجتماعی مان 

را برای ســاعاتی کنــار می گذاریم. به قول ویکتور 
ترنــر، نظام هــای آیینی اصــالً آمده اند تا ســاز و 
کارهایی برای اصالح تضادهای موجود در درون 

جامعه و در میان اعضای آن باشند.
و واقعاً که آیین روزنه ای است به دنیای مردمان، 
که می توان از طریق آن، دریافت که آنان چگونه 
دنیــای خود را می آفرینند و بــاز می آفرینند و در 

پستو های این آیین ها راهی برای امیدوار ماندن 
پیدا می کنند. یلدا پر از این پستوهاست: در شب 
یلــدا فــال حافــظ می گیریم نــه به خاطــر اینکه 
تقدیرمــان را بدانیم بلکه با تمســک به ابهام و 
ایهام پررنگ شعرهای حافظ، راهی می گشاییم 
بــرای اینکه هر طور شــده امیــدوار از گرفتن فال 
بیــرون بیاییم. گویــی نمی خواهیم راهــی برای 

ناامید شــدن بر خودمان باقــی بگذاریم. در فال 
گرفتن ما نــه به دنبال آگاهــی از آینده مان بلکه 
به دنبال دست بردن در آن و آفرینش امیدوارانه 
آینــده هســتیم. کــه حافــظ، ایــن رنــد پیــر، هم 
خودش خوب می داند که می گوید: به نا امیدی 
از این در مرو بزن فالی/ بود که قرعه دولت به نام 

ما افتد.

قــرار داشــتن در یــک وضعیــت اســتراتژیک بین 
شرق و غرب جهان، سرزمین امنی نبوده و همواره 
محــل تاخت و تــاز شــرق و غرب بوده اســت. جز 
موقعیت هــای کوتاهی امنیت و آرامش مفهومی 
غریبه برای ایرانیان بوده اســت بنابراین ســاکنان 
این سرزمین باید صبر و تحمل باال و قدرت و اراده 
زیــادی در مواجهــه بــا این نامالیمتی هــا به خرج 
بدهنــد. از این روســت که به نظر مــن آنچه در بن 
آیین ها و رسم هایی مانند یلدا به نوعی نشانه هایی 
از قــدرت و فاعلیــت برای تغییر جهان زیســت  را 
متبــادر می کنــد، مربــوط بــه مکانیزمی اســت که 
ایرانی ها برای مبارزه با بحران ها و نامالیمتی های 
دوران اتخاذ کرده اند. ما در طول تاریخ با متمسک 

شدن به آیین هایی نظیر یلدا، به خودمان روحیه 
می دادیــم و نمی گذاشــتیم نیروهــای اهریمنــی، 
تهدیدهای خارجی و داخلی، خشکسالی و... بر ما 
فائــق آیند و روحیه مــا را از بین ببرند. به خودمان 
کمک می کردیم که پراکنده نشویم، با هم باشیم 

و فاعل جهان خودمان باقی بمانیم.
اتقاقاً این آیین توانسته کارکردهای مد نظرش 
را بخوبــی در جامعــه نهادینــه کنــد کمــا اینکه ما 
می بینیــم کــه اگــر چــه امــروز ایــران همچنــان با 
مشــکالت داخلــی و خارجــی دســت بــه گریبــان 
است اما توانسته از گذر تاریخ بیرون آمده و منابع 
عظیم هویتــی آن همچنان کار می کنند. در حالی 
که بســیاری از جوامع نتوانســتند دوام بیاورند و با 

کوچک ترین مشکالتی از پای درآمده اند.
ë  یلــدا را بیشــتر ما بــا فال حافــظ و نقل شــاهنامه

می شناســیم. معنــای فــال گرفتــن در شــب یلــدا 
چیســت و چه کاربردی در این آییــن می توان برای 

آن برشمرد که تا امروز هم با ما آمده است؟
زمانی که حافظ شــعر می ســراید زمانی است 
که ایران درگیر مشکالت بسیاری بوده است. اساساً 
کســانی که موقعیت حاشــیه ای ایرانی داشــته اند 
حاکمــان ایــن ســرزمین بوده انــد. در یــک چنین 

شــرایطی، شــخصی مثــل حافظ کســی اســت که 
کمــک می کند به بقــای هویت ایرانی و ســرزمین 
ایران. به زبان دیگر، حافظ کسی است که تا حدی 
از مســائل و مشــکالت روزمره و فشــارها و تنگناها 
انســان را رها می کند و به عالم آرمانی تری انتقال 
می دهــد و بــا انتقــال انســان ایرانی بــه آن عالم، 
کمــک می کند کــه افــراد خودشــان را نبازنــد و به 
آینــده امیدوار باشــند. به عبارتی پیــام حافظ این 
اســت: اگرچــه در شــرایط ناگواری به ســر می بری 
اما شادی و خلسه رفتن به جنبه های آرمانی آنها 
می تواند برای ادامه بقا به ما کمک کند. با خواندن 
اشــعار حافظ انسان سرشار از مضامین متعالی و 
احســاس های خوب می شــود که همین رمز فائق 

آمدن بر مشکالت گذرا و درگیر هدف های باالتر و 
واالتر شدن است.

شــاهنامه هم همین ویژگی را دارد. شــاهنامه 
نقــل  و  اســت  ایرانیــان  و  ایــران  پیــروزی  قصــه 
شخصیت های بزرگی که ایران را در کوران حوادث 
حفــظ کرده اند. از این رو شــاهنامه هم انگیزه های 
واالیــی به ایرانیان می دهد و حافظ و شــاهنامه در 
کنار هم در شب یلدا، تجدید میثاق با هویت قوی 
ایرانی برای حفظ سرزمین و گذر از حوادث است.

ë  یکــی از پررنگ ترین وجوه شــب یلــدا، »محفل
بودن« و جایی برای دورهم جمع شــدن آن است. 
اساساً گویی ایرانیان باستان از هر فضایی برای دور 
هم جمع شــدن اســتفاده می کردند. این اعتقاد به 
روح جمعی که یکی از پیام های بزرگ یلداست، در 
ایران امروز چقدر وجود دارد؟ آیا می توانیم با زنده 
کردن این ویژگــی امروزمان را – کــه در نوعی از هم 

گسیختگی به سر می برد- قوام ببخشیم؟
اگــر چــه همان طــور کــه اشــاره کردیــد عوامل 
گسیختگی بشدت زیاد شــده است و مجموع این 
عوامل می تواند هر ملتی را تا مرز فروپاشی پیش 
ببــرد اما اتفاقاً نکته بســیار زیبایی که در آیین های 
ملی مانند یلدا هســت این اســت که به نوعی این 

جشن ها، نقش بازدارنده را برای هر نوع فروپاشی 
و از هــم گســیختگی ایفــا می کنــد. ایــن آییــن بــه 
همراه نوروز و همچنیــن آیین های مذهبی مانند 
عاشــورا، در کنــار هــم می تواننــد زنــده بــودن این 
ملت را نوید بدهند. با هم بودن به بهانه برگزاری 
ایــن آیین هــا، پتانســیل بی نظیری برای بقاســت 
و بایــد آن را پاس داشــت. یلــدا روزی برای مردم 
جهت تجدیدقواســت که توسط خود مردم هم تا 
امروز حفظ شــده اســت و کارکردهای باالیی برای 

همبستگی ملی ایفا می کند.
ë  اگرچــه شب نشــینی های قدیــم حــول محــور

خانواده و با محوریت بزرگ ترها انجام می شد اما 
با رشد شهرنشینی و ایجاد فضاهای گفت و گویی 
ماننــد کافه هــا و مراکز فرهنگــی دیگر، ایــن آیین 
راهــش را به خیابان باز کرده اســت و بیش از قبل 
محفلــی بــرای ادغــام گروه هــای اجتماعــی و به 
نوعی دیدار با غریبه ها شده است. به نظر شما این 
فضای جدید می تواند باعث انسجام اجتماعی 
و چسبندگی بیشتر گروه های اجتماعی در جامعه 

شود؟
می دانیــم که نظام سیاســی ما ظاهراً با تنها 
گروهی که برمی تابد خانواده اســت و گروه های 
اجتماعــی دیگــر را مــورد توجه و اهمیــت قرار 
نمی دهــد. در گذشــته گروه هــای اجتماعــی ای 
بودنــد کــه می توانســتند مــا را از گــروه کوچــک 
خانــواده به گروه هــای بزرگ قومــی قبیله ای و 
باالتــر ملــی وصــل کنند. امــا با گذشــت زمان و 
کم فروغ شــدن نقش این گروه های واسطه ای، 
باقــی  گروه هــای کوچــک  افــراد درون  دوبــاره 
می ماننــد، امــا در دنیای مــدرن ضــرورت دارد 
که حلقه های تــازه ای برای اتصال گروه کوچک 
خانــواده به گــروه بــزرگ ملــی وصل کنیــم. در 
کشــورهای توســعه یافتــه دنیــا، ایــن حلقه هــا 
بخوبی میانجی گروه های اجتماعی می شــوند 
و کارکــرد خودشــان را بخوبی انجــام می دهند. 
امــا در کشــور مــا مجــال ابــراز وجــود بــرای این 
گروه هــا وجود نــدارد و فراتر رفتــن از خانواده و 
ایجــاد حلقه وصــل فرد بــا گروه هــای بزرگ تر 
در حد ملی در جامعه با مشــکل و مقاومت رو 
به روســت. یکی از جاهایی کــه می توان تمرین 
حضور در گروه های بزرگ تر از خانواده را داشت 
همین آیین های ملی مانند یلدا هســتند. ما در 
کافه هــا و مراکــز فرهنگی براحتی بــا یک هدف 
مشــترک- برگــزاری یک آیین- گــرد هم جمع 
می شــویم و همدیگــر را در ســاخت بزرگ تری 
و در نســبت با جامعه می بینیم و می شناسیم. 
امــکان برگــزاری آییــن یلــدا در خیابــان و دیگر 
محافل، دریچه ای به ســمت آشتی ملی، راهی 
برای ترمیم گروه های اجتماعی تضعیف شده 

و نشانه خوبی برای آینده یک ملت است.

اگر چه عوامل گسیختگی بشدت زیاد 
شده است و مجموع این عوامل می تواند 
هر ملتی را تا مرز فروپاشی پیش ببرد اما 

اتفاقاً نکته بسیار زیبایی که در آیین های 
ملی مانند یلدا هست این است که به 
نوعی این جشن ها، نقش بازدارنده را 

 برای هر نوع فروپاشی و از هم گسیختگی 
ایفا می کند 

میترا فردوسی
 پژوهشگر مطالعات 
فرهنگی

 واکاوی ریشه ها و کارکردهای هویتی جشن ملی شب یلدا 
در گفت وگو با دکتر سعید معیدفر

دیباچه



یلدا جشـــنی ایرانی اســـت که در آخرین شـــب پاییز یا 
درازترین شب سال برگزار می شود و با نظر به مطالعات 
حدود هفت  به  باستان شناســـی می توان قدمت آن را 
هزار ســـال قبـــل بازگرداند.  در این یادداشـــت نشـــان 
خواهیـــم داد که شـــب یلـــدا و ایزد مهـــر یا میتـــرا، ایزد 
نگاهدارنده پیمان در اساطیر ایران، به دالیلی با یکدیگر 
پیونـــد خورده اند. مثـــًا زایش مهر در شـــب یلدا اتفاق 
افتاده اســـت؛ چنانکه ابوریحان بیرونـــی یلدا را »میاد 
اکبـــر« می خواَند. یا آنکه در این شـــب پیمان دوســـتی 

میان انســـان ها و همچنین میان انســـان با طبیعت نو 
می شود و ایزد مهر در پی اش خشنود می گردد.

***
ــبی  است که مردمان گردهم می آیند تا دوستی  ــ یلدا ش
را پیمانی تازه بندند یا احیاناً رفع کدورت کنند، آن هم 
ــال که همه چیز رو به افسردگی دارد.  ــ در هنگامی از س
پیمان دوستی را از نو بستن با خدا، پیمان آشتی کردن 
ــاطیر ایران با میانجی  ــ ــــت. پیمان های آشتی در اس اس

ایزد مهر انجام می گیرد. 
در یلدا پیمان ها نو می شوند و چنانکه گفتیم طبیعت 

ــــن  ــان تازه می بندد. درواقع این جش ــ ــان پیم ــ نیز با انس
ــــن های فصلی  در کنار نوروز و مهرگان و تیرگان، از جش
مردمان ایران بوده است و هنوز هم مردمان ساکن در 
محدوده ای وسیع و فراتر از مرزهای ایران، نوروز و یلدا 

را جشن می گیرند. 
مردمان کشاورز یا دامدار یا شکارگر شاید از جشن های 
ــاً در میان  ــ ــند. اساس ــ ــته باش ــ ــــی درک بهتری داش فصل
ــته که فصلی و سرمدی اند، بیشترین  ــ جشن ها، آن دس
ــوم زایش در آنها در نهایت  ــ اهمیت را دارند، چه مفه

درخشندگی قرار گرفته است. 
ــارت میالد روزهایی بلندتر و شب هایی  ــ ــــب یلدا بش ش
ــید را؛  ــ ــارت میالد دوباره خورش ــ کوتاه تر را می دهد، بش
ــته که رومیان مسیحی میالد عیسی  ــ شبی چنان خجس
ــر به زایش ایزد مهر  ــ ــرار داده اند؛ و ما پیش ت ــ را در آن ق

در این شب اشاره کردیم. 
ــــب یلدا و هم خدای مهر را  به هر تقدیر ایرانیان هم ش

صادر کرده اند. 
چنانکه فراتر از مرزهای ایران، یلدا در میان جشن های 
ــر نیز در میان  ــ ــــت و مه ایرانی آوازه ای بلندتر یافته اس

ــــش  ــــی دارد )توضیح ــــن وضعیت ــران چنی ــ ــان ای ــ خدای
ــران، هیچ گاه  ــ ــتی در ای ــ ــته می نماید که مهرپرس ــ شایس
ــد، وجود نداشته  ــ ــــکلی که در غرب گسترده ش بدان ش
ــــط در دوران  ــر را نه فق ــ ــدای مه ــ ــا ایرانیان خ ــ ــــت ام اس
ــتر،  ــ ــتی نیز و بلکه بیش ــ ــتی که در ادوار پیشازردش ــ زردش

ستایش می کرده اند(.
باری، چنانکه گذشت، تولد ایزد مهر در شب یلدا قرار 
ــبی که واسطه دو ماه از سال است؛ ماه  ــ گرفته است؛ ش
ــــت و ماه دی که  ــه به نام ایزد آتش نام گرفته اس ــ آذر ک

دیو زمستان را فرایاد می آورد. 
ــــی و اهریمنی قرار گرفته  ــه دو روح اهورای ــ یلدا در میان
ــای نیکی و  ــ ــر نیز میانجی نیروه ــ ــــت؛ و از طرفی مه اس
بدی  است. »وای«، ایزد فضا یا باد در اساطیر ایران دو 
جنبه اهورایی و اهریمنی دارد و »دی« جنبه اهریمنی 

وای است. 
ــد، کار ایزد وای  ــ ــاف بهارن ــ ــه از الط ــ ــع بادهایی ک ــ درواق
ــو وای؛ و به  ــ ــر آفات، کار دی ــ ــای پاییزی ُپ ــ ــــت؛ و باده اس
ــــخت  ــو دی. و یلدا گذرگاهی س ــ ــر، کار دی ــ ــــی دیگ عبارت
ــــن رو  ــتانی؛ از ای ــ ــــی و زمس ــای خزان ــ ــان باده ــ ــــت می اس
ــــب  ــــم می آیند تا رعب و تاریکی این ش مردمان گرده
دراز را با هم پشت سر بگذارند و همچنان خود را برای 

سختی ها آماده سازند. 
ــتانی  ــ ــــت زمس  البته در این بحث، هر دو ماه را بهتر اس
ــتان را از پایان  ــ ــتان غالباً زمس ــ بدانیم زیرا مردمان باس

ماه مهر تا پایان اسفندماه می گرفته اند.
ــــت که در اوج تاریکی  ــــخت زمستان اس  یلدا گذرگاه س
ــور می دهد. پس در این  ــ ــا تولد ایزد مهر نوید گرما و ن ــ ب
ــرد و بادهای  ــ ــبان و روزان س ــ ــاده ش ــ ــــب طبیعت آم ش
ــال  ــ س ــده  ــ باقی مان ــای  ــ ماه ه ــتانی  ــ زمس و  ــــهمگین  س
ــید را بازنمایی  ــ ــه همواره خورش ــ ــود و ایزد مهر ک ــ می ش
ــرد و آرام آرام روزها بلندتر  ــ ــازه می گی ــ ــد، جان ت ــ می کن
ــوند تا در نوروز طبیعت در نهایت اعتدال بهاره  ــ  می ش

بایستد.
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شب یلدا، شب خاطره هاست و کدام ایرانی است که نسبت 
به این شـــب هیچ حرف و خاطره ای نداشته باشد. ایرانی ها 
شـــب یلـــدا را یکـــی از عزیزتریـــن شـــب ها در فرهنگ خود 
می دانند و از قدیم االیام در این ســـرزمین جشـــن شب یلدا 
برگزار شده است. اولین خاطره های من هم مسلماً به دوران 
کودکی برمی گردد و آن رنگ های زیبا بر ســـفره یلدا و انارها 
و آجیل هـــا. ما هم با همین یادها بزرگ شـــدیم. در خانه ما 
هم موسیقی و رقص کردی بود و دورهمی هایی که با حضور 
بزرگان فامیل شـــکل می گرفت و سینه به سینه این زیبایی ها 

به نسل امروز رسید و همچنان هم زنده است و زنده خواهد 
ماند. شـــب یلدا همان طور که گفته شـــد شب عزیزی است 
و عزیـــزی آن فقط به خوردن آجیل و انار و... نیســـت. خیلی 
خوب اســـت که بزرگ ترها به جوان ها از فلســـفه این شـــب 
بگویند و از ســـمبل هایی که در آن وجود دارد. این فلســـفه ها 
در فرهنـــگ هیچ مملکتی نباید مســـکوت بمانـــد و مهجور 
شود چرا که دوام هر فرهنگی به پاسداری همین فرهنگ ها 
و آیین هاســـت. در فرهنگ ایرانی اسالمی ما همیشه جدال 
شب و روز و نور و تاریکی مطرح بوده است و فجر سرخ رنگ 
یا شـــفق، نشانه پیروزی نور بر خورشـــید است و صبح از این 

پیروزی سر بیرون می آورد. 
این فرهنگ که در اروپا هم ریشـــه داشته آیین ایرانی ها بوده 
است و تا قبل از رسمی شدن مسیحیت در فرهنگ اروپایی ها 
ریشه دوانده اســـت. به همین دلیل اســـت که کاله بابانوئل 
قرمز اســـت یا درختـــی را کـــه برگ هایش خـــزان نمی بیند 
می آورند تزئین می کنند و جشن می گیرند. ما چنین فرهنگ 
غنی و پرباری داریم که ریشـــه تمام فرهنگ های جهان را در 
خود جمع کرده و حیف اســـت نســـبت به آن غافل باشیم و 

تنها به انار و آجیلش فکر کنیم.
 البته خوشـــبختانه نســـبت به شـــب یلدا، آنچنان مقاومتی 
وجود ندارد و کمابیش این آیین ایرانی پاس داشته می شود. 

ما در مقابل آیین فرهنگی دیگری مانند چهارشـــنبه سوری 
سال هاســـت کـــه مقابلـــه  می کنیم نتیجـــه هـــر مقابله ای، 
مقابلـــه ای دیگر را در پـــی دارد. همین باعث شـــده که چند 
سال اســـت چهارشنبه ســـوری هایی چنان پر خطر و مهیب 
می بینیم. هیچ فرهنگی نباید مورد بایکوت قرار بگیرد آن هم 
فرهنگ و رســـم و رسوماتی که ریشه در تاریخ و فرهنگ یک 
ملت دارند. اگر چنین اتفاقی بیفتد نتیجه متأسفانه عکس 
خواهد شـــد و شـــاهد اتفاقاتی ناگوار خواهیم بـــود. حال که 
صحبت از یلدا شده در ذهن من برنامه هایی که به مناسبت 
شـــب یلدا روی آنتن زنده تلویزیون داشتیم جان می گیرند. 
من با جواد آتش افروز و کاظم احمدزاده تهیه کننده را اذیت 
می کردیـــم. یادم می آید آنقدر ما میوه هـــای روی میز را بین 
آیتم هـــا می خوردیم کـــه تهیه کننده مجبور می شـــد برود و 
دوباره میوه بخرد. آخر سر هم تصمیم گرفت که روی میوه ها 
پارافین بزند تا دست ما از خوردنشـــان کوتاه شود. امیدوارم 
همـــه ایرانی ها هر کجـــای این کره خاکی که هســـتند در این 
شب عزیز، از فرهنگ ایرانی اسالمی خود برای جوان ترهای 
خانـــواده بگویند و آنهـــا را با این آیین و رســـوم درخشـــان و 
ماندگار آشـــنا کنند. یلدا بلندترین شب سال است که پس از 
آن زمســـتان می آید و باید آرزو کرد که زمستان تنها و تنها با 

زیبایی هایش در ذهن و دل مردم باقی بماند.

ســـیاهی حاکم شـــده بر طوالنی ترین 
شب سال، قرن ها باعث شده تا مردم 
فالت ایران به دور هم جمع شـــوند تا 
با داستان ســـرایی و شعر خوانی، این 
شب که گویی گذر اهریمن است را به 
سالمت در کنار یکدیگر به انتظار تولد 

خورشید بنشینند.
در آثـــار زیـــادی از گذشـــته دور تـــا به 
امروز، به این جشن بزرگ اشاره شده 
و از ســـال ۵۰۲ قبل از میالد مســـیح و 
در زمـــان داریوش اول، یلدا در تقویم 

باستان راه یافت و ثبت شد.
در ایـــن بین، هنرمنـــدان هم با کمک 
تصویرســـازی و نقاشـــی و عکس، در 
کنار شـــعر و ادبیات به ایـــن موضوع 
قهوه خانـــه ای  مکتـــب  پرداخته انـــد، 
کـــه از اواخر دوره قاجار مرســـوم شـــد 
و از راه هـــای ثبت آیین هـــای کوچه و 
بازار هـــم محســـوب می شـــد، آثاری 

شناســـانه،  جامعـــه  مردم شناســـانه، 
نماد شناســـانه از شـــب یلـــدا را برای 
بررســـی های امـــروز مـــا از این رســـم 

برجای گذاشته است.
بـــا نـــگاه به نقاشـــی بـــر جـــای مانده 
مقابل که متعلق بـــه قرن ۱۴ هجری 
در  کـــه  می بینیـــم  اســـت،  شمســـی 
گذشـــته نه چنـــدان دور که بســـیاری 
از ما نیـــز آن را تجربـــه کرده ایم، یلدا 
بهانـــه ای بـــود بـــرای جمـــع شـــدن و 
همبســـتگی خانـــواده، در خانه بزرگ 
فامیـــل و اینگونـــه شـــبی گـــرم را در 
سرمای زمســـتان رقم می زدیم. یلدا 
همبســـتگی، همدلـــی و همیاری بود. 
هرکه هرآنچه داشت با خود می آورد، 
کرســـی گرم خانه آقابزرگ پر می شد 
از میوه های زمســـتانی، انار دان کرده، 
توت خشک، پسته و بادام، نخودچی 
و کشـــمش، چـــای داغ و خرما. تفألی 

سایهیلدا
یک کتابفروش از خاطرات و قصه های یلدایی راســـته کتابفروش ها به ما می گوید

راسته 
کتاب 

فروش ها

میالد ظریف
داستان نویس 

وکتابفروش

دو روز قبل و دو روز بعد از شـــب یلدا اگر کتابفروش 
هســـتید در دکان خـــود را ببندیـــد و با خیـــال راحت 

بنشینید توی خانه. 
بعد از اینکه آب ها از آســـیاب افتاد بـــا خیال راحت 
و فراغ بال برگردید ســـر کار و کاســـبی خود. می گویم 
چرا. از خدا پنهان نیســـت از شـــما چه پنهان که من 
یک بار چنین خطایی را مرتکب شـــدم و طبق روال 

کتابفروشی بودم و مصادف شد با شب یلدا. 

از دو روز قبل می آمدند سراغ هر چیزی را می گرفتند 
جز کتاب. حتی دیگر ســـراغ کتاب حافـــظ با فالنامه 
هم ملت نمی گیرند مثاًل می آیند دنبال انار سفالی! 
بهشـــان می گویی خانـــم آقا جان اینجا کتابفروشـــی 
اســـمش روشـــه! یکجـــور نگاهـــت می کنـــد  اســـت 

انـــگار داری بـــه زبان فارســـی قرن چهـــارم صحبت 
می کنـــی. یا می آینـــد دنبال یـــک کتاب هایی که توی 

دکان هیچ عطاری پیدا نمی شود.
 مثـــاًل می آیند دنبال کتابی کـــه از اول تا آخرش یک 

جمله بلند داشته باشد به درازای شب یلدا! 
می گویـــم خانم آقا جـــان چنین کتابـــی غیر ممکن 
است نوشـــتنش. مگر می شـــود کتابی نوشـــت که از 
ابتدا تا انتها یک جمله بلند و طوالنی داشـــته باشـــد 

بدون وقفه. 
یکجور نگاهت می کنند که به خودت شـــک می کنی 
کـــه شـــاید همچیـــن کتابـــی وجـــود دارد و تـــو از آن 
بی اطالعـــی. روی مبـــل ســـبز رنگ و خوش نشـــین 
نشســـته بودم کـــه یکی آمد تو و تا آمدم ســـرم را باال 

بگیرم رفت پشت قفسه کتاب ها. 
بلند شـــدم و طبق معمول رفتم اســـتقباِل مشتری. 
دور زدم و فقط ســـایه اش را دیدم که روی سرامیک 

کف می افتاد. من به دنبال او، او در گریز. 
چنـــد دور دوِر قفســـه  کتاب های وســـط کتابفروشـــی 
را  درازش  ســـایه   فقـــط  کـــه  کســـی  به دنبـــال 
 می دیـــدم چرخیـــدم و یک لحظه ایســـتادم. ســـایه 

هم ایستاد. 
تنـــدی دویدم دور قفســـه ها و او هم تند کـــرد. یکهو 
دیدم پاهایم دیگر مال خودم نیست. نمی توانستم 
بـــدوم. انـــگار به زمیـــن میخ شـــده بودم. بـــه پایین 
 نگاه کردم. پاهایم ســـر جایش بود اما نمی توانستم 

راه بروم. 
سایه انگار خیالش راحت شده بود توی قفسه کتاب 

چرخید و حســـابی کتاب برداشت. عاشق کتاب  های 
جیبی بود. 

کتاب ها یکی یکی از قفســـه ها کم می شد. بعد دیدم 
ســـایه های دیگری یکی یکی به کتاب فروشـــی داخل 
شدند. آمدم چیزی بگویم دیدم صدایم در نمی آید. 
زبانم ســـرجاش بود اما صدایم در نمی آمد. سایه ها 

هر کدامشان عاشق یک نوع کتاب بودند. 
یکی از ســـایه ها که کاله شـــاپویی ســـرش بود عاشق 
کتاب هـــای پلیســـی بود و آن یکی ســـایه کـــه موهای 
لخت و بلند داشـــت عاشق کتاب  های عاشقانه و آن 
یکی ســـایه که چیزی شـــبیه پیپ گوشه لبش عاشق 

کتاب های فلسفی. 
به خود که آمدم دیدم کتابفروشی خالی خالی شده 
اســـت. هر کدام عالوه بر کتاب قسمتی از من را ُبرده 
بودند. موقع رفتن شـــان صدای خودم را می شنیدم 
که داشـــت به یکی دیگه می گفـــت عجب کتاب های 
خوبی سوا کردم و آن یکی که پاهای مرا با خود ُبرده 
بود گفت آره هر چی کتاب فیتم بود اینجا پیدا کردم. 
فقط برایم یک چشم ماند که می دیدم و گوش هایی 
که می شـــنیدم ســـایه ای بلند با موهـــای بلند و قدی 
بلند و صدایی بلند و غمی بلند ایســـتاده کنار قفسه 

آثار کالسیک. 
خواســـتم بگویم شـــما چرا کتاب هایتـــان را انتخاب 
نمی کنیـــد ولـــی یـــادم آمـــد کـــه صـــدام را ُبـــردن. 
خـــودش انگار ذهـــن مرا خوانده باشـــد گفت: هفت 
 شـــب یلداســـت کـــه می یـــام اینجا. قـــرار داشـــتیم 

با هم.

محمود شهریاری، مجری با سابقه رادیو و تلویزیون از  بلندترین شب سال می گوید
شبیگرمدردلسرما

 نگاهی به یک  تابلوی نقاشی قهوه خانه ایفرهنگاروپاوریشههاییکهازیلداگرفته
 با موضوع  شب یلدا  

 داوود پنهانی
داستان نویس

چکامه
از رسوم شب یلدا که از دیرباز در استان لرستان برپا می شود، 
مراسم »چارشو ُدر کنی« است. هرچند طی سال های اخیر از 
فروغ این سّنت کم شده و دیگر گستردگی سابق را ندارد. این 
مراسم با شرکت نوجوانان و جوان ها برگزار می شد و بچه ها 
از پشـــت بام خانه ها با آویزان کردن چادر، شـــال یا گلونی از 
صاحب خانه تقاضای شـــیرینی و تنقـــات مخصوص این 
شـــب را می کردنـــد و صاحب خانه نیـــز چند گـــردو، بادام، 
میوه یا مقداری نخودچی کشـــمش و از این دســـت تنقات 
در چادرهای آویزان شده می ریختند. این کار از سوی بچه ها 

همراه شعر خوانی بود و آنها زمزمه می کردند: 
»ِامشو اول قاهارَه خیر ِد حونت َبواره 

نون و َپنیر و شیره کیخا حوَنت َنمیره«.
 عمو نشســـته باالی اتاق و ما گـــرد اتاق حلقه زده ایم، خرد 
و کالن. عمو شاهنامه را برداشته، آرام و شمرده می خواند. 
ما بچه هـــا بـــازی می کنیم، ما بچه هـــا گاهی بـــه عمو نگاه 
می کنیـــم، گاهی از دیوار راســـت باال می رویـــم، گاهی دعوا 
می کنیـــم و عالم بزرگترهـــا را به هم می ریزیـــم. ما بچه ها 

وانمود می کنیم که حواس مان پی بازی است. 
چهـــل  شـــیفته  عمـــو،  شـــعرخوانی  شـــیفته  بچه هـــا  مـــا 
ســـرودخوانی و لذت بردن از قصه ای هســـتیم که در سرود 

چهلم قراراست نصیب یکی از بزرگترهای مجلس شود.
ما بچه های تنها، در جمع بزرگ ترها به حال خود خوشیم 
و جمع در حال و هوای دیگری خوش است. از چهل سرود 
گذر می کنند، از خاطره گذر می کنند، از شـــاهنامه خوانی به 
شـــب و انار و گندم  شـــیر گذر می کنند و »قاهـــاره« به پایان 
نمی رســـد، شب بلند به پایان نمی رســـد، خنده و خاطره و 
خیال به پایان نمی رسد. بازی ما بچه ها به پایان نمی رسد. 

شبیخوشاست
در »تحشیه« یادداشت هایی در باب زبان، ادبیات و اسطوره های ایران را می خوانید که بد نیست درباره شان بدانید

تحشیه

سهند آقایی 
پژوهشگر زبان و 

ادبیات فارسی

زندگیپشتآنپنجرههاینازنین

جادوییلدا

سنگ ساخته ای که نمادی از میترا، الهه نور و زایش مهر استتصویری منسوب به ابوریحان بیرونی 

سریال هایی  و  فیلم ها   بررسی 
با موضوع یا عنوان بلندترین شب سال

یلدا در لرستان  رنگ و بوی  خاص خودش را دارد

صبا موسوی
کارشناس هنر

حامد جیرودی 
خبرنگار

شـــب یلدا، یکـــی از آیین های زیبـــا و کهن ایرانی اســـت که 
مهم ترین مؤلفه آن دور هم جمع شـــدن اقوام و دوســـتان و 
آشنایان است؛ شـــبی به یاد ماندنی در ایام سال که پر از انار و 
هندوانه و حافظ خوانی است. شـــب یلدا در این بین، مورد 
توجه هنرمندان و اهالی ســـینما و تلویزیـــون هم قرار گرفته و 
گاهی دســـتمایه ساخت فیلم ها و ســـریال های مختلفی شده 
و در قاب جادویی ســـینما و تلویزیون به تصویر کشـــیده شده 
است که در این گزارش به برخی از آنها پرداخته ایم. البته در 
این گـــزارش، به آثاری که تنها نام یلدا دارد اما در خود معانی 

از شب یلدا را هم دارد، پرداخته شده است.
    شب یلدا

ــــب  ــــی کیومرث پوراحمد »ش ــای به یاد ماندن ــ ــــی از فیلم ه یک
یلدا« نام دارد؛ فیلمی که ارتباطی با خود شب یلدا ندارد ولی 
طوالنی ترین شب زندگی قهرمان فیلم را نشان می دهد. »شب 
ــــف کارنامه بازیگری محمدرضا  یلدا« قطعاً یکی از نقاط عط
فروتن به حساب می آید. شخصیت حامد با بازی فروتن شما 
ــــن تنهایی اش دعوت می کند و بیننده حس می کند  را به جش
ــــن ساده و بی زرق  وبرق است. شب یلدا  تنها میهمان این جش
یکی از عاشقانه ترین فیلم سال های اخیر سینمای ایران نیز به 
شمار می رود. این فیلم فقط مخصوص عشاق سینما نیست 
ــای آن لذت می برد. شب یلدا  ــ و یک بیننده عادی هم از تماش
را فیلمی سیاسی  نیز می توان توصیف کرد که پوراحمد در آن، 
ــــق و تنهایی حامد را در  بی تعارف موانع و ممنوعیت های عش

شرایط سخت زندگی به تصویر کشیده است.
    هندوانه شب یلدا

ــــش را به فروش  ــه هندوانه های ــ ــا وانت هم ــ ــه فروش ب ــ هندوان
می رساند و یک هندوانه بسیار بزرگ باقی می ماند. مردی برای 
ــراغش می آید ولی چون پول کافی ندارد،  ــ خریدن هندوانه س
دست خالی بر می گردد. بعد از او پیرمردی می آید و هندوانه را 
می خرد. پیرمرد وقتی به خانه می رود، بر اثر نزاع با همسرش 
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شبی با شعرای قرن های گذشته!
شبی که با آن میهمانان عزیز کرده  انار خوردیم و هندوانه قاچ کردیم و تا سحر حرف زدیم
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بر دیوان حافظ که پند خواجه شـــیرازی، 
بـــرای ادامه زمســـتان.  دلگرمـــی باشـــد 
کودکان پای داستان ننه جان می نشستند 
برنامه هـــای  و  گفت و گـــو  بـــه  بـــزرگان  و 
پیـــش رو می پرداختنـــد. شـــاهنامه هـــم 

خوانده می شد.
ریشـــه های  ســـنت ها،  و  رســـوم  حفـــظ 
فرهنگی مـــردم یک ســـرزمین را نمایان 

می کنـــد. رســـومی کـــه ســـینه به ســـینه، 
قرن ها به ما منتقل شـــده و مـــا نیز آن را 
به آینـــدگان منتقل می کنیم. یلدا شـــب 
اتحاد اســـت علیه اهریمن. شـــب زایش 

نور و خورشید.
بایـــد حواســـمان باشـــد این رســـوم تنها 
ســـرگرمی نیســـت، در پس ایـــن نمادها، 
آموزش هـــای عمیقـــی بـــرای انســـانیت 

نهفتـــه، یلـــدا تنها یک شـــبی نیســـت که 
معنایـــش در چیدمان ســـفره آن نهفته 
باشـــد و »دل دل« ما هم تنها شـــام شب 
و آجیل و هندوانه اش باشـــد. یلدا یادآور 
پیام بزرگی اســـت کـــه در دل تاریکی نور 
نهفتـــه اســـت. ســـیاهی ماندگار نیســـت 
و خورشـــید همیشـــه می تابد . یلـــدا نوید 

رویش دوباره در دل مرگ است.

روایت مژده لواسانی، شاعر و مجری از  یلدا و رنگ ها و زیبایی هایش
میهمانی با شکوِه خداحافظی!

شب یلدا و جهان ایرانی
شبی که برای ما ایرانیان روایت گر روز تولد خورشید است

شاعرانه
صبح صادق ند مد، تا شب یلدا نرود / سعدی

ــه از روزگار  ــ ــــت، ک ــدا« به معنای تولد و زایش اس ــ واژه »یل
ــامی به متون پارسی راه یافته است.  ــ ــانیان از زبان س ــ ساس
ــز، روز اول  ــ ــان یافتن پایی ــ ــــن باورند که با پای ــیاری بر ای ــ بس
ــید  ــ ــتانی(، بر آمدن بامداد تولد خورش ــ دی )انقالب زمس
ــال  ــ ــتان، آغاز س ــ ــــت، که در ایران باس )به روایتی مهر( اس
ــــنت  ــــت س ــاب می آمد. دربزرگداش ــ نومذهبی نیز به حس
زایش خورشید در این شب، ایرانیان از دیرباز این واقعه را 

بشارت پیروزی اورمزد بر اهریمن می  دانستند؛ یعنی غلبه 
روشنایی بر تاریکی. شب یلدا بلندترین شب سال است و 
ــارت آمدن خورشید را در پی دارد.  ــ چون فردای آن روز بش
ــتقبال  ــ ــــن و پایکوبی به اس به همین جهت ایرانیان با جش
روزهای سرد زمستانی می  رفتند.گفته می شود پاسداشت 
و برگزاری این جشن شبانه در دوران باستان بویژه از سوی 

ــید و بعدها  ــ ــــم به عنوان روز تولد خورش پیروان میتراییس
ــــی بر این باورند  ــرا یا مهر قرار گرفت. برخ ــ مبدأ تولد میت
این جشن، میراث قوم کاسپین از اقوام آریایی است که به 
ایران آمده بودند. کاسپین ها مردمی قوی و دارای تمدن 
ــای زیگورات چغازنبیل بازمانده  ــ تأثیر گذاری بودند؛ بناه
تمدن این قوم است. در روزگار باستان گردش روز و شب 
و پیروزی نور بر ظلمت نشانه برآمدن روشنی )خورشید( 
ــــت زمان و  ــــن( بود. از پی گذش ــــب و تاریکی )اهریم بر ش
پس از نفوذ مسیحیت بر اروپا این باور در میان مردم این 
سرزمین بویژه در میان رومیان نیز رواج پیدا کرد. از سوی 
ــرو،نزد ایرانیان باستان به عنوان  ــ دیگر، اهمیت درخت س
ــرما و تاریکی(،  ــ ــتادگی )در برابر س ــ ــــت و ایس نماد مقاوم
نشانه برآمدن تابندگی و روشنایی در برابرآمدن زمستان 
ــــدن ماه در  ــد، همین نماد در جشن نوش ــ ــــمرده می  ش ش
آیین مسیحی و تولدعیسی مسیح هم )برابر بیست و یکم 
دسامبر(، بزودی جای پایی پیدا کرد. گروهی هم معتقدند 
ــته  ها و در  ــ که تأثیر »یلدا« بر دیگر آیین  ها، اقوام و در نوش
گاه شماری  های بجا مانده تاریخی شان نیز دیده می  شود. 
ــتانی در روزگاران گذشته ،  نزد  ــ همزمانی جشن های زمس
ــوریان، مصریان و رومیان در کنار دیگر اقوام  ــ یونانیان، آش
ــید، همواره مورد توجه  ــ ایرانی و تحت تأثیر زادروز خورش
ــرزمین ها  ــ ــوم مردم این س ــ ــوده و با آداب و رس ــ آنان نیز ب
ــــت. گفته می شود در دوره های  نزدیکی  های فراوانی داش
ــای برآمدن خورشید در  ــ ــتانی برای سنجیدن و تماش ــ باس
اولین روز زمستانی و نظام گاه شماری و انقالب زمستانی، 
ــــروف گردید که  ــاخته بود که به چارطاقی مع ــ بناهایی س
ــد. همچنین  ــ ــر می ش ــ ــتخراج تقویم میس ــ از این منظر اس
گفتنی است خصوص نامگذاری نخستین ماه زمستانی 

ــود از باورهای روز  ــ ــدگار خ ــ ــه معنای آفری ــ ــام »دی« ب ــ با ن
ــــت. در روز گار ساسانیان از دیدگاه  ــید)خور روز( اس ــ خورش
ــــد  خرمدینان نیز این روز به  نام »خرم روز« نامیده می ش
ــر  ــ ــاق ام ــ ــتایی و انطب ــ ــــم اوس ــدگاه تقوی ــ ــــن از دی وهمچنی
ــیاری از اقوام دیگر، در  ــ ــــماری در میان ارمنیان و بس گاه ش
این زمینه پیوند هایی نیز دیده می شود. بی  گمان استمرار 
این آیین در گذر تاریخ و در میان اقوام ایرانی، خود نشانه 
ــرزمین با فرهنگ و تمدن بناگان  ــ پیوستگی مردم این س
ــــت. زیرا ستایش خورشید و بیداری مردم  خود بوده و هس
ــانه نیکی و برکت و دور شدن  ــ در آمدن ایزدمهر، خود نش
از ناراستی  ها و دروغ خواهد بود. پاسداشت این آیین کهن 
ــــی نگرش به حافظه  ــــگ ایران زمین، نوع بر پیکره فرهن
ــــت  ــــب عمیق به هویت مردم این خطه اس تاریخی و نس
ــــهرها و مناطق به شیوه  های  گوناگون برگزار  که در همه ش
می  گردد. از جمله در مناطق شمال و بویژه در مازندران، 
ــه کوچه و  ــ ــــب ب ــه پیش نیازهای این ش ــ ــرای تهی ــ ــردم ب ــ م
ــــل و خانواده،  ــــت، در کنار فامی ــد و در بازگش ــ ــازار می  آین ــ ب
ــانند. ــ ــــب را به نیمه می  رس ــرد و حافظ خوانی ش ــ ــا فالگ ــ ب
ــــب چله با فال انار  همچنین در دیگر مناطق هم آیین ش
ــیاری از آداب و  ــ ــاهنامه خوانی و اجرای موسیقی و بس ــ و ش
ــوم دیگر، آیین مهرورزی را به جای می  آورند. بی  شک  ــ رس
ــتاهای ایران، توجه به اجرای این  ــ ــــهرها و روس در همه ش
ــــت  ــاطیری و تاریخی خود بیانگر این باور اس ــ ــــم اس مراس
ــذرگاه تاریخ همواره  ــ ــران زمین، در گ ــ ــه فرهنگ کهن ای ــ ک
ــــنت های ملی و فرهنگی درهم آمیخته شده است و  با س
ــــت خرد و دانش و  ــاطیر شاهنامه آمده اس ــ چنانکه در اس
ــــی فرهنگ و پایداری مدنی این  دین همواره اصول اساس

مردم را در پی می  داشت.

فریور خراباتی
طنزپرداز

محمود معتقدی 
شاعر و منتقد ادبی

زندگی پشت آن پنجره های نازنین
ما بچه ها از هزاران ســـال پیش به این سو بلندی شب یلدا 
را قاشق زده ایم، پشـــت همه درها شعر خوانده ایم»امشو 

اول قاهاره، خیر د خونت بباره...« 
ما بچه ها پشـــت همه درها منتظر مانده ایـــم، گاهی نیز از 
پشت بام برای همسایه ها همین را خوانده ایم و کیسه نیاز 
به حیاط ها انداخته ایم تا شـــب بلند به سنت هایش پایبند 

بماند. 
ما بچه ها صدای رعنای عمو را پای کرسی شنیده ایم، عمو 

برایمان شـــاهنامه و حافظ خوانده است، عمو توی تصویر 
تمام یلداها آن باال نشســـته و برایمان چهل سرود خوانده 
اســـت، عمو توی تصویر کودکی ما، تـــوی یلدای کودکی ما 

مانده است. 

عمو دســـت دراز کـــرده، اناری برداشـــته، دانـــه و دلش را 
شـــکافته، بیتی خوانده، قصه ای تعریف کرده تا ما بچه ها، 
بازیگوشـــی خـــود در جهان اطراف را فرامـــوش کنیم و زل 
بزنیم به عمو و کلماتی که هنگام قصه، نثار جمع می کند. 
آکنده از شـــور، شوق و حیرت. گاه  بند دلمان پاره شده، گاه 
ریســـه رفته ایـــم، گاه به خیال رفته ایم و خـــود را در قامت 
یکـــی از قهرمانان شـــاهنامه دیده ایم.اکنون کجاســـت آن 
خانـــه که یلداهای بی شـــماری به خود دید؟ کجاســـت آن 
پنجره های قشـــنگی که تا برســـیم 
بـــه کوچه، یلدا پشـــت شیشـــه اش 
پنهان می شـــد؟ آن یلداهای بلند، 
آن خاطرات قشـــنگ همـــه روزی 
پشـــت پنجره هـــا ماندنـــد، همراه 
با انســـان هایی که روزگاری پشـــت 
زندگـــی  نازنیـــن  پنجره هـــای  آن 

می کردند.
صـــدای عمو تو کوچه اســـت، توی 
خانـــه اســـت.توی خانـــه ای که ما 
دیگـــر در آن زندگـــی نمی کنیـــم. 
شـــاهنامه خوانی عمـــو اوج گرفته 

است:
 چنین بود تا بود گردان سپهر
گهی پر ز درد و گهی پر ز مهر

تو گر باهشی مشمر او را به دوست
کجا دست یابد بدردت پوست

شب اورمزد آمد و ماه دی
ز گفتن بیاسای و بردار می

خداحافظـــی  و  بدرقـــه  از  اســـت  یـــادم  وقتـــی  از 
می ترســـیدم. دلم می ریخت اگر قرار بود کســـی که 
دوســـتش دارم را بـــرای آخرین دیـــدار بدرقه کنم. 
حتی اگر می دانســـتم باز او را خواهم دید هم وقت 
خداحافظی به یک دلنگرانی عمیق دچار می شدم! 
شایدبرای همین است که روزهای آخر پاییز، فصلم 
را کنـــار تمـــام دلخوشـــی هایش کنـــار انار و بـــاران و 

دلتنگی، بغل می کنم و می ترسم ازرفتنش...
آخـــر برای من کـــه دختر پاییـــزم، پاییـــز تنها یک 

فصـــل نیســـت؛ پاییـــز برای مـــن مجموعـــه ای از 
تمام دلخوشـــی هایم است. شعرهایم، پاییز جان 
می گیرنـــد و از شـــما چه پنهـــان که قلبـــم هم در 
پاییز تند تر می زند. اصـــاًل قلب همه در پاییز جور 

می زند.  دیگر 
همین است که به قول حسین منزوی:

خزان به لطف تو چشم و چراغ تقویم است 
که دیدن تو در این فصل اتفاق افتاد! 

ایـــن معجزه پاییز اســـت کـــه به زندگـــی آدم ها گره 
می خورد و عاشقشـــان می کند و بـــه زندگی من هم 
جوری ســـنجاق شـــده اســـت که حاال پاییزی بودن، 

بخشی از شرح حال من است!
و انار

زیباترین نشانه این فصِل دل انگیز،
انار خود عشق است

تمام سهم من از بهشت!
و خوِن انار گردن پاییز است!

پاییز شبیه شعر است
غزل!

از جنـــس غزل هـــای ســـعدی و ســـایه... بـــرای من 
هـــر آنچـــه خوشـــایند و دلپذیر باشـــد، حتمـــاً وجه 

مشـــترکی با پاییـــز دارد. حتی ترانه هایـــی که گوش 
می کنـــم. نمی دانم چـــرا اما صـــدای خواننده های 
محبوبم هم به گمانم پاییزیســـت...پاییز که پادشاه 
فصل هاســـت...پاییز که عشـــق و بـــاران و خاطره را 
باهـــم دارد...پاییز که زخم عمیقی بـــه جان دارد و 
همچنان صبور و خسته ایستاده و رنگ نباخته است 

هرگز... صدای پاییزی هم صدای زخمیست!
صـــدای زخم هـــای عمیق...مثـــل صدای محســـن 
چاوشـــی! اینهـــا را گفتـــم کـــه بگویم روزهـــای آذر، 
دلم عجیـــب می گیرد... همه به شـــوق یلـــدا، قدم 
برمـــی دارند و مـــن انارهایـــم را بـــه غنیمت جمع 
می کنم بـــرای روزهای ســـرِد پیـــِش رو... یلدا قصه 
عجیبی برایم دارد. حکایت یک میهمانی باشـــکوِه 

خداحافظی!
از همان بدرقه ها که تلخ است همیشه برایم...

 به ســـراغ یلدا می روم با غزل های حافظ و انارهای 
عاشـــق و چیزی در دلم می گویـــد. یک قدم جلوتر، 
زمســـتان محاصـــره ام می کنـــد! یلـــدا نشـــیِن تمام 
خاطراتـــم می شـــوم و تنها حافـــظ می تواند، آرامم 

کند که:
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید...

خـــواب دیدم که شـــب یلداســـت و قرار اســـت 
طبق معمول این شـــب عزیز را با شـــعرخوانی 
و آجیـــل و چـــای و انار و هندوانـــه بگذرانیم. در 
همین خواب گرامی دیدم که در خانه ســـعدی 
علیـــه الرحمه هســـتیم و تا چشـــم کار می کند 
ادیب و شاعر اســـت که کنار یکدیگر نشسته اند 
و انـــار می خورند و هندوانه قاچ می زنند، کســـی 
کنـــارم نشســـته بود، مثل شـــعرا ریـــش بلندی 
داشت و آرام ســـخن می گفت، پرسیدم: »پس 

آجیلش کو؟«، یک سری جواب غیرقابل چاپ 
در مـــورد افزایش قیمت خشـــکبار داد و چیزی 
شبیه»ابیاتم توی این قیمت ها!« گفت که شک 
کردم و پرسیدم: »ببخشید شما؟«، لبخندی زد 
و گفت: »میرزا هســـتم، ایرج میـــرزا!« دیدم کار 
خراب افتاده و ممکن است وضعیت بغرنج تر 
شـــود، ســـؤال کردم: »عبیدتان کجاســـت؟« با 
انگشتی نزدیک به انگشت اشاره گوشه ای از باغ 
را نشـــان داد که عبید آنجا نشسته و دیگر تا آخر 

مراسم به آن سو نرفتم.
از ایرج میرزا هم جدا شدم و کمی در باغ)جهت 

مخالفـــی که عبید نشســـته بود( چرخـــی زدم، 
که یک نفر را پشـــت میـــزی دیدم کـــه مملو از 
نوشـــیدنی های خوشـــرنگ و هیجان انگیز بود، 
پرسیدم: »اینا که مشـــکلی ندارن!«، خیام بود، 
خندید تا خواســـت حرفی بزند، معلم ادبیات 
دوم دبیرســـتان مان هم که انگار دعوت شـــده 
بـــود، خـــودش را به ما رســـاند و گفـــت: »من از 
همه امتحان کردم، معنوی هستند، تو معنوی 
هســـتی، همین خیام که اینجا ایستاده معنوی 
اســـت، من معنوی ام، این باغ معنوی است!« 
و همین طور که »معنوی معنوی« می کرد از ما 

دور شد و رفت.
متوجـــه شـــدم کـــه در جـــای اشـــتباهی از بـــاغ 
ایســـتاده ام؛ کمی آن ســـوتر رفتم که دیدم یک 
نفـــر چوبی در دســـت دارد و روی یک مقوا دارد 
چیزی را به بقیه نشان می دهد و می گوید: »وزان 
سوی دیگر گو اسفندیار/ همی کشتشان بی مر و 
بی شـــمار« خودم را قاطی بحث کردم و گفتم: 
»نه به خشونت! نه به جنگ!« که جلوی دهانم 
را گرفت و گفت: »گزافه مگوی! من فردوسی  ام 
داداش! تـــوی اون دنیـــا کـــه مـــا رو دالرفروش 
کردید، الاقل بذارید اینجا از شعر و ادب پارسی 
نان معنوی سر سفره زن و بچه  مان ببریم، بزن 

به چاک تا نگفتم اسفندیار بیاد برات!«
ترســـیدم، عصبانی بود.آرام آرام از فردوســـی و 
جمعی کـــه دور او را گرفته بودند فاصله گرفتم 
که تنه  ام به کسی خورد تا آمدم از او عذرخواهی 
کنـــم، دســـت روی شـــانه ام گذاشـــت و گفـــت: 
»ســـلطان که خشـــم گیرد بر بندگان حضرت/ 
حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را!« سالمی 
خدمت جناب ســـعدی کردم و از ایشـــان بابت 
دعوتشان تشکر کردم که احساس کردم نگاهی 
به ســـر تا پایـــم انداخت و احســـاس کرد غریبه 
هســـتم و گفت: »جرم بیگانه نباشد که تو خود 

صورت خویـــش/ گر در آیینه ببینـــی برود دل ز 
برت« که دیدم ممکن اســـت کار به درختی که 
ته باغ با ارزن روپایی می زند بکشد، پس بی سر 
و صدا از محل دور شدم و رسیدم به دو پیرمرد 
که یکی زیـــر آواز زده بود و می خواند: »آمد بت 
میخانـــه تا خانه برد ما را/ بنمـــود بهار نو تا تازه 
کند ما را« عده ای هـــم دور آنها حرکات موزون 
می کردند، کنـــاری رفتم و به پیرمـــردی که او را 
شمس می نامیدند گفتم: »داداش این حرکات 
موزون مجوزم نداره، داستان می شه براتون ها« 
پوزخندی زد و گفت: »زیاده گویی اضافه نکن!« 
که متوجه شـــدم، صدای پیرمـــرد به قیافه اش 
نمی خـــورد، نگاهی کـــردم و مهـــدی طارمی را 

دیدم که ظاهراً او هم در خواب ما بود.
میهمانی به اواخرش رســـید، در به در به دنبال 
حافظ می گشتم، باالخره پیدایش کردم، پریدم 
جلویش و گفتم: »تو حافظـــی! باالخره پیدات 
کـــردم!« ریش هـــای مصنوعی اش را کنـــار زد و 
گفت: »مـــن بدل حافظم، ضایع بـــازی در نیار 
دیگه!« که متوجه شـــدم، آنجا هم بـــدل افراد 
مشـــهور شـــدن باب اســـت.حافظ اصلی را که 
دیـــدم داشـــت دیوانش را با دقـــت می خواند و 
اصالح می کرد و زیر لب می گفت: »آب معدنی 
بهتر اســـت، هرچنـــد وزن و قافیـــه اش جور در 
نمی آیـــد؛ بر گیر آب معدنـــی طرب انگیز و بیا/ 
پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا« که متوجه شدم 
دارد اصالحیه های دیوانـــش را انجام می دهد، 
مزاحمش نشـــدم و قصد خروج از در را داشتم 
که ملک الشعرا و شـــاملو را دیدم، سؤال کردم 
چرا بیرون هســـتند که شاملو گفت شعرهایش 
را کـــه خوانده اند، گفته اند: »اینا که اصاًل شـــعر 
نیست!« و به ملک الشعرا هم گفته اند هنوز تازه 
وارد است و زود است که به جمع شعرای بزرگتر 

وارد شود.از خواب بیدار شدم!

یلدا در لرستان  رنگ و بوی  خاص خودش را دارد

محمدرضا فروتن  در نمایی از فیلم شب یلدا

ــه را از پنجره به بیرون پرت  ــ ــــدت عصبانیت، هندوان و از ش
ــــب یلدا« که فیلمی تلویزیونی به   می کند. در »هندوانه ش
ــــعید آقاخانی و محصول سال  ــندگی و کارگردانی س ــ نویس
ــیامک انصاری، مهران  ــ ــــن تنابنده، س ــــت، محس ۱۳۸۶اس
غفوریان، امیر جعفری، مریم امیرجاللی، محسن قاضی 
ــــنک عجمیان، رضا فیض نوروزی، عزت اهلل  مرادی، روش
مهرآوران، احمد پورمخبر، شهرام قائدی، حسین رفیعی 

و هایده حائری نقش آفرینی کرده اند.
   روز یلدا، شب چله

پیرزن تنهایی به نام یلدا دچار بیماری آلزایمر شده است. دختر 
ــر یلدا، او را به همسایه سپرده اند! رادیو اعالم می کند که  ــ و پس
ــــب یلداست و یلدا به یاد  امروز بلندترین شب سال یعنی ش
می آورد که شب تولدش است. از خانه بیرون می زند و به علت 
فراموشی در مترو گم می شود و دختر بچه ای به نام افروز با او 
آشنا می شود... کارگردان فیلم تلویزیونی »روز یلدا، شب چله« 
سید مجید موسویان است و آشا محرابی نیز یکی از نقش های 

اصلی آن را ایفا کرده است.
   یلدا

ــــت که به شب  این مجموعه تلویزیونی هم جزو آثاری اس

ــــب یلدا یعنی  ــــی ندارد ولی مفهومی زیبا از ش یلدا ارتباط
دور هم جمع شدن را به نمایش می گذارد. این مجموعه 
ــتان حاج محمدعلی زاهدی مشهور به مندلی است  ــ داس
ــــنت تعزیه خوانی را در بسطام حفظ کرده و  ــال ها س ــ که س
ــــدن زمان مرگش احساس می کند که خطا یا  با نزدیک ش
ــفتگی امروز او و دور  ــ ــته باعث تنهایی و آش ــ گناهی در گذش
ــــعی می کند  ــده و با ابتکاری س ــ افتادن فرزندانش از هم ش
ــــن  ــع کند. »یلدا« به کارگردانی حس ــ ــا آنها را دورهم جم ــ ت
ــــی چون  ــده و بازیگران ــ ــه ش ــ ــــمت تهی ــــری در ۱۱ قس میرباق
ــریفی نیا، کاظم هژیر آزاد، چنگیز جلیلوند،  ــ محمدرضا ش
ــید  ــ ــژاد، حمیدرضا آذرنگ، س ــ ــام پاوه ن ــ ــا کوثری، اله ــ فریب
مهرداد ضیایی، حامد میرباقری، بیژن افشار و سحر افتاده 

در نقش یلدا در آن نقش آفرینی کردند.
   پایتخت

مینی سریال »پایتخت« در واقع بخشی از سریال پایتخت 
2 به کارگردانی سیروس مقدم و بازیگری محسن تنابنده، 
علیرضا خمسه، احمد مهران فر، ریما رامین فر و...  بود که 
به ماجراهای خانواده نقی معمولی و خانواده اش در شب 

یلدا پرداخته شده بود و برای شب یلدا تدارک دیده شد.
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - رولور- جانوری درختی- مخفف بدتر

 2-  شـــرکت ژاپنـــی موتورســـاز - پرجمعیت تریـــن شـــهر ژاپـــن 
پس از توکیو

3-  درخـــت جوان- یک واحد لگاریتمی برای بیان نســـبت یک کمیت فیزیکی به یک 
مقدار مرجع مشخص- مقابل تأهل
4-  پشته خاک- مورخ یونانی- وقت

5-  شهری در حومه شهرستان »باوی« در استان خوزستان- شگفت زده- فتوگراف
6-  کشتی گیر آماده- مخفیانه خودمانی- بانک کودکان!

7-  موضوع هنری- یکی از 12 حواری مسیح)ع(- سرخ کم رنگ
8-  صدای نرم خندیدن- کانالی که از دیرباز برای مدیریت آب در زمین می ساخته اند 

- چیستان
9-  روی- چطور- یک کومونه در ایتالیا )یکی از تقسیمات کشوری اصلی این کشور(

10-  فیلسوف فرانسوی- زن همنشین- پردیس
11-  حافظه جانبی رایانه- آسانی- قبیله

12-  یک نوع سبزی خوردن- فرمانروایی- صوت رنج
13-  اشعه مجهول- واحد انرژی- ژاله

14-  مرکـــز شـــیلی- تـــاالب دیدنـــی 
نزدیک تبریز

15-  فاقـــد برندگـــی- یکـــی از جوایز 
ادبی- بروشور

 عمودي:
1-  دین رایج در کشور ژاپن منشعب 
مجموعـــه ای  بودایـــی-  ادیـــان  از 

مسکونی و نسبتاً بزرگ- صورتک
2-  اثر شکســـپیر- ســـوراخ، روزنه- 

سخنان بیمارگونه
3-  تاجریـــزی- موضوع و مبحث- 

مرکز کشور ازبکستان
4-  بلندمرتبه- ظرف آب و مایعات 

نوشیدنی- دروغ نیست
5-  مچاله شـــده- نوعی داســـتان- 

بزرگ عامیانه- برابر
6-  تصحیح و ویرایش- کســـادی- 

آحاد
7-  بازو- مونس- فاضالب

8-  رمانی نوشته ماریت لیندشتاین 
)2018(

9-  امر به روفتن- قرض- حماســـه 
سرای یونان

10-  لباس بی آستر- دخترک رمان 
بینوایان- شایسته

11-  پهلوان- با وعده می دهند- بی 
فرزند- محبت

12-  دشـــنام گو- درختـــی هنـــدی- 
شرفیابی

- دلباختـــه   - هم ریـــش    -13 
 خانه شعری!

14-  ســـوغاتی از گجـــرات- گوینـــد 
ســـالمتی می آورد- قناعـــت... کند 

مرد را!
15-  زعفران- روشـــی در تولید آثار 
تجســـمی- بیمـــاری عفونـــی که با 

عفونت گلو آغاز می شود
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   افقي:
ــا  ــ ــان ی ــ ــود- میهم ــ ــــی می ش ــــث خودکفای ــــش آن باع 1 - افزای
ــرویی با او خداحافظی کردن - ــ ــافر را روانه کردن و با خوش ــ  مس

 کمانگیر حماسی
2-  محرم اسرار- سوغات کرمانشاه
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الاقل یلدا را تحریم نکنید
آخرين شب پايیزی سال و اما و اگرهايش

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

ــرای  ــ ــدا را ب ــ ــد یل ــ ــا می گوین ــ »خیلی ه
ــزار نمی کنیم،  ــ ــــن روزها برگ گرانی ای
ــــت. نفس  ــتباه محض اس ــ اما این اش
ــــعر خواندن و  ــدا دورهم بودن، ش ــ یل
ــاد آوردن کلی خاطره های خوب  ــ به ی
ــــت.« این حرف ها را زنی میانسال  اس
ــــی نسبتًا مشهورو  در یک آجیل فروش
ــــودش جز  ــد. خ ــ ــهر می زن ــ ــلوغ ش ــ ش
تخمه آفتابگردان و کدو چیز دیگری 
ــد بهترین  ــ ــد می کن ــ ــرد و تأکی ــ نمی خ

میهمانی را هم برگزار می کند.
ــــب  حرف از برگزاری بلندترین ش
ــــم. این  ــــت و گرانی و تحری ــال اس ــ س
ــــم و اتفاقی  ــر مراس ــ ــا درباره ه ــ روزه
حرف بزنی اینها را نمی توانی نادیده 
ــا انگار  ــ ــا همه اینه ــ ــــری. هرچند ب بگی
یلدا هم فراموش نشده و به هرگوشه 
چشم می اندازی، رنگ سفید و قرمز 
ــه و تزئینات ویژه  ــ ــــی و هندوان می بین
ــه هررنگ قرمزی،  ــ ــــب یلدا. با اینک ش
ــران تر از  ــ ــا 20-10 درصد گ ــ این روزه

بقیه کاالهاست.
ــد،  ــ ــــی می کن ــا را وارس ــ  زن آجیل ه
ــــت. آجیل شب  قیمت ها متفاوت اس
ــا  ــ ــــت ت ــان هس ــ ــزار توم ــ ــدا از 98 ه ــ یل
150هزار تومان. پسته و بادام هم که 
ــر به فلک می کشد. از آن  ــ قیمتش س
با کیفیت ها تا باالی 250 هزار تومان 
ــــری از تعجب  ــد. زن س ــ ــــم می رس ه
ــته  ــ ــکان می دهد و کمی بادام و پس ــ ت

می خرد و می رود.
ــر نوجوانش کمی  ــ  زنی جوان و پس
ــر 17 - 16  ــ ــتاده اند. پس ــ ــوتر ایس ــ آن س
ــد: »مامان آلبالو  ــ ــاله به نظر می آی ــ س
ــــی  خیل ــــم،  بخری ــلق  ــ باس و  ــکه  ــ خش
آجیل ها گرانند.« زن بوسه ای بر گونه 
ــه اینقدر  ــ ــــرش می زند: »آفرین ک پس
ــــب  می فهمی.« بحث خرید آجیل ش
ــتری مرد نگاه  ــ ــدا باال می گیرد. مش ــ یل
به پسرک می اندازد:  تحسین آمیزی 
ــــب  ــــت آدم ش »حاال اجباری هم نیس
ــود از  ــ یلدا حتمًا آجیل بخورد، می ش
ــد. مهم دور  ــ ــکبارها خری ــ همین خش
ــــروش با  ــــت.« آجیل ف ــــم بودن اس ه
را می گیرد:  ــــث   ــه بح ــ ادام ــده ای  ــ خن
ــــب  ــبی ما را ش ــ ــرا کار و کاس ــ ــاال چ ــ »ح
ــنده  ــ ــاد می کنی؟« فروش ــ ــــی کس یلدای
ــد این روزها به خاطر  ــ توضیح می ده
ــــم آجیل می خرند،  گرانی  خیلی ها ک
دیگر کمتر پیش می آید کسی کیلویی 

آجیل بخرد. 
ــتند  ــ هس ــرادی  ــ اف ــوز  ــ هن ــد  ــ هرچن
ــرده و آجیل  ــ ــــی نک ــان فرق ــ ــه برایش ــ ک
ــان را  ــ ــــب یلدایش ــــب یلدا و غیر ش ش

می خرند.
مشتری مردی که تازه وارد مغازه 
شده اما با لحن جدی می گوید: »روح 
سنت هایی مثل یلدا و نوروز جز باهم 
بودن و کنارهم بودن نیست حتی اگر 
ــتکان چای تلخ باشد. نباید  ــ با یک اس
ــر ضروری،  ــ ــه گرانی اقالم غی ــ به بهان
اصل مسأله را پاک کرد و به سنت ها 
ــاره قیمت ها  ــ ــدر درب ــ ــه زد. آنق ــ لطم
ــــی آمدم  حرف زدند، به آجیل فروش

ــدارم  ــ ــردن ن ــ ــد ک ــ ــد خری ــ ــه قص ــ و گرن
ــردان هم  ــ ــه آفتابگ ــ ــا تخم ــ ــد ب ــ هرچن
ــا پذیرایی کرد  ــ ــود از میهمان ه ــ می ش
ــار میهمان ها  ــ ــــب خوبی را در کن و ش

گذراند.«
ــــم که این  ــاد بحث هایی می افت ــ  ی
ــازی در این  ــ ــبکه های مج ــ روزها درش
ــه کلید واژه  ــ ــده ام؛ بحثی ک ــ باره خوان
اصلی اش تحریم آجیل بود. هرچند 
ــیده  ــ ــــن بحث هم به طنز کش گاهی ای
ــــتش  ــه به دوس ــ ــد ک ــ ــــل محم ــد مث ــ ش
ــود  ــ ــــل داده ب ــــم آجی ــنهاد تحری ــ پیش
ــدا خانه  ــ ــــب یل ــــت ش ــاال قرار اس ــ و ح
ــد: »کاش دوستم  ــ همان دوست باش
ــــدی نگیرد. من  ــــم را ج نصیحت های
ــه از تحریم ضربه خورده ام!«  ــ همیش
بحث گرانی، تحریم و لزوم برگزاری 
ــریفات ادامه  ــ ــــب یلدای بدون تش ش

دارد که از مغازه بیرون می آیم.
ــــما هم  ــال ها حتمًا ش ــ ــــن س  در ای
تزئینات رنگارنگ و متفاوت برگزاری 
ــد. هندوانه های  ــ ــــب یلدا را دیده ای ش
ــــی کنار خیابان چیده  یک میوه فروش
ــــگ قرمز  ــان با رن ــ ــده. روی همه ش ــ ش
ــارک.  ــ مب ــان  ــ یلدای ت ــده،  ــ ش ــته  ــ نوش
ــــت.  ــــزرگ میوه هم هس ب ــبدهای  ــ س
ــــت و بازار  ــلوغ اس ــ ــــی ش ــوه فروش ــ می
ــــل و خرمالو داغ تر از  ــد انار، ازگی ــ خری

بقیه میوه ها. 
ــور تند  ــ ــــروش که همین ط میوه ف
ــا را وزن می کند، حرف  ــ ــد میوه ه ــ و تن
ــــروس دارند بجز  می زند: »آنها که ع
ــــل، خرمالو و  ــــزی ازگی ــای پایی ــ میوه ه
ــد، دانه ای  ــ ــار و آناناس هم می برن ــ ان

ــا  ــ م از  ــا  ــ بعضی ه ــان.  ــ توم ــزار  ــ 28ه
می خواهند میوه ها را برایشان تزئین 
ــــت،  ــــم. می گوییم این کار ما نیس کنی
ببرید گلفروشی. بعضی گلفروش ها 
ــا دارند.  ــ ــــم از این چیزه ــان ه ــ خودش
ــــن  تزئی گل  ــبد  ــ س ــــل  مث را  ــا  ــ میوه ه
ــــب ها  می کنند چه عیبی دارد این ش
ــــت  ــــم دخال ــره در کار ه ــ ــه باالخ ــ هم
 می کنیم. یک شب است و هزار شب 

نمی شود.«
میوه فروش هم از گرانی ها برایم 
ــــن روزها کلی  حرف می زند؛ اینکه ای
ــای کیلویی،  ــ ــه ج ــ ــتری هایش ب ــ از مش
ــد: »خودم هم  ــ دانه ای میوه می خرن

باورم نمی شود. 
ــه کیلو  ــ ــه کیلو، س ــ ــتریی که س ــ مش
ــا می آید  ــ ــــن روزه ــد ای ــ ــوه می خری ــ می
ــــت  خجال ــــی  گاه ــرد.  ــ می ب ــه ای  ــ دان

ــــم عیب  ــــن می گوی ــند، اما م ــ می کش
ندارد. خود من امسال هم میهمانی 
ــــب  ــدا می گیرم. خودم که تا 12 ش ــ یل
ــه ام گفتم  ــ ــه زن و بچ ــ ــا ب ــ ــرکارم ام ــ س
ــه خودتان  ــ ــد تا ن ــ ــنگین برگزارنکنی ــ س
ــان . حاال  ــ ــه میهم ــ ــید ن ــ ــــذب باش مع
ــزار تومانی نخورد،  ــ آدم آجیل 200 ه
ــد همین میوه ها مگر  ــ اتفاقی نمی افت

چه بدی دارند.«

آخرین شب پاییزی سال ممکن است برای هرکسی یک جوری 
برگزارشود. برای کسی پر از زرق و برق، خوش آب و رنگ و با 

کلی پسته، آجیل، هندوانه و خرمالو وبرای دیگری شاید با همان 
آلبالوخشکه، مویز و باسلق و شاید فقط یک چای تلخ. اما هرچه 

هست کاش یادمان نرود که هدف به قول قدیمی ها »دورهم بودن و 
دل خوش داشتن« است، شاید به همین بهانه تحریم و گرانی را هم 

فقط یک شب بتوانیم به دست فراموشی بسپاریم

ــال باسلق و شیرینی اش  ــ زن میانس
ــه ای می گذارد و به جدا کردن  ــ را گوش
انارها می رسد: »آقا امسال انار خوب 
ــــب حداقل به ما  نخوردیم برای امش
ــازه دار به کمک  ــ انار خوب بده؟« مغ
زن می آید تا انارهای بهتری جدا کند 
و زن سر درددلش باز می شود. هشت 
ــا و بچه هایش عادت  ــ ــوه دارد، نوه ه ــ ن
ــا او بگذرانند:  ــ ــدا را ب ــ ــــب یل ــد ش ــ دارن
ــه خانه ما  ــ ــــنت شده همیش »دیگر س
دورهم جمع شویم و حافظ بخوانیم. 
ــــی دارد،  ــــدای خوب ــا ص ــ ــــی از نوه ه یک
گفتند  ــال  ــ امس ــد.  ــ می خوان ــان  ــ برایم

مادربزرگ تو بیا خانه یکی از ما. 
ــالت  ــ ــــن و س ــــن س ــا ای ــ ــو ب ــ ــرای ت ــ ب
ــده. گفتم  ــ ــــخت ش ــــی کردن س پذیرای
ــد دلم  ــ ــــخت باش ــه هرچقدر هم س ــ ن
ــده ام چراغ این خانه  ــ می خواهد تا زن
ــال و  ــ ــــب س ــــن ش ــــل در بلندتری حداق
آخرین روز پاییز روشن باشد. هرچند 
ــده، هوا را  ــ ــــم نمان ــتانی ه ــ دیگر زمس

یم
سن

:  ت
س  

عک

ــــت.« میوه فروشی  ببین مثل بهار اس
ــده. چیزی تا  ــ ــابی شلوغ ش ــ حاال حس
ــــب یلدا  ــزاری ش ــ ــــب و برگ جمعه ش
ــه و تکاپو  ــ ــگار همه درعجل ــ نمانده ان

هستند.
ــــی  ــــی که روبه روی یک گلفروش زن
ایستاده تا دسته گلی بخرد به میوه ها 
ــــی  نگاه ــده  ــ ش ــــن  تزئی ــبدهای  ــ س و 
می اندازد: »مثل همه چیزها مفهوم 
ــال ها عوض شده.  ــ یلدا هم در این س
ــیم  ــ ــــب دور هم باش همین که یک ش
ــگاه نکنیم کلی  ــ ــــی ها ن ــه این گوش ــ و ب
خواهرم  خانواده  ــته ایم.  ــ برداش قدم 
ــرده ام اما  ــ ــــوت ک ــــش را دع و بچه های
ــــی به  ــتم کس ــ ــــرط گذاش ــــش ش از قبل
ــــم  ــد. نمی دان ــ ــگاه نکن ــ ــــی اش ن گوش
ــــم را  ــوم اما تالش ــ چقدر موفق می ش

می کنم. 
ــدر  ــ ق ــــی آن  ــد زندگ ــ باش ــان  ــ یادم
ــتر  ــ ــــک دقیقه بیش ــــت که ی ــاه اس ــ کوت
ــــن بگیریم.  ــودن را باید جش ــ ــــم ب باه
ــــن ها را  ــاال االن به هر بهانه ای جش ــ ح
ــــم که بهانه  ــزار نمی کنند، االن ه ــ برگ
ــا زمان  ــ ــــت. مگر م ــــی اس ــد گران ــ جدی
خودمان شب یلدا بجز هندوانه چیز 
ــازه همان را  ــ ــتیم؟ ت ــ دیگری هم داش
ــــدی می کردند، یعنی دو  هم جیره بن
ــه قاچ به هرکس می رسید.  ــ قاچ یا س
ــدا  ــ یل ــــب  ش ــرای  ــ ب ــد  ــ می رون ــاال  ــ ح
ــه  ــ ــــرح هندوان ــان ط ــ روی ناخن هایش
ــان بابتش ــ ــزار توم ــ ــد و 200 ه ــ  می زنن

می دهند.«
ــــب پاییزی سال ممکن  آخرین ش
ــوری  ــ ــــک ج ــــی ی ــرای هرکس ــ ــــت ب اس
ــر از زرق  ــ ــی پ ــ ــرای کس ــ ــود. ب ــ برگزارش
ــــگ و با کلی  ــــوش آب و رن ــــرق، خ وب
ــو  ــ ــه و خرمال ــ ــــل، هندوان ــته، آجی ــ پس
ــان  ــ هم ــا  ــ ب ــاید  ــ ش ــــری  دیگ ــرای  ــ وب
ــلق و شاید  ــ ــکه، مویز و باس ــ آلبالوخش

فقط یک چای تلخ. 
ــــت کاش یادمان  ــه هس ــ ــا هرچ ــ ام
ــول قدیمی ها  ــ ــه ق ــ ــــدف ب ــرود که ه ــ ن
ــتن«  ــ »دورهم بودن و دل خوش داش
است، شاید به همین بهانه تحریم و 
ــــب بتوانیم  گرانی را هم فقط یک ش

به دست فراموشی بسپاریم.

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

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

57
56

9453
29751

418
78249

4821
69

13

193
25

4836

1982
3678

9423
5367

14
789

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

1629
34

857
634
85

984
732

61
1263

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2999و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

مدرمهبیناسرتمدخ1

حلاصدنزرفنالاو2

مفرفیختدمنا3

دیبوردزرلاوج4

عاونشخماشلبه5

لدرادالامرامح6

یربربمعواوچا7

جنررنیتناکشاف8

مگدنابدتفارظ9

انازیتراپیرتش10

لچکهوایلالجی11

زاوارکسورهدر12

اخلاوهاافلا13

دازامدورهدنیاز14

هناودنهودوتسدکی15

123456789101112131415

دربدهاوخارامداب1

اکیناتیربیتسیچ2

سویمککجنکوگ3

تدمویستبافای4

اماناانرگدنت5

ننسمنشیکیلپاو6

هینمانریتکدف7

اکیوجاوخلپگیر8

یلدزیلوههربا9

دگروبنیداویام10

ومانوکتهبندو11

شلماتردمشرجش12

نتلایشلقمهن13

بهاومنیتناتسنک14

هبهارکییاربزامن15



www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com داستان جهان 

جهان در تکاپوی یلدا و آیین های زمستانی
شب اول زمستان در جهان چگونه برگزار می شود

فرحناز دهقی
خبرنگار

تبت

بــا پایــان گرفتــن فصــل برگریــزان و آغاز 
ســرمای زمستان، بســیاری از فرهنگ ها و 
ســرزمین ها، رســوم و آییــن مخصوص به 
خود را اجرا می کنند. از خاورمیانه و شــرق 
آســیا گرفته تا کشــورهای اســکاندیناوی و 
قطبــی در جشــن و دورهمی هــای شــبانه 
زمســتانی نقطه اشــتراکی دارند. نخستین 
شــب زمستان یکی از مهم ترین آیین  های 
هــزار  هفــت  قدمتــی  و  اســت  زمســتانی 
ســاله دارد. نه تنها در چند کشــور آسیایی 
و همســایه ایــران با نام شــب یلدا جشــن 

گرفته می شــود، بلکه تحت عناوینی دیگر 
در ســایر نقــاط جهــان نیــز پــاس داشــته 

می شود.
ë پاکستان

آشــنا  یلــدا  شــب  رســم  بــا  پاکســتانی ها 
هســتند. آنها در این شــب به دعا و نیایش 
می پردازند و مردان به حمامی می روند که 
با دیگــر حمام ها متفاوت اســت. آنها باید 
ایستاده و از صبح تا بعدازظهر حمام کنند 
و موقعــی کــه آب روی سرشــان می ریزند، 
تکه نانــی را هم در دســت بگیرند. جشــن 
آخریــن شــب پاییــزی، پــس از پایــان ایــن 
حمام آغاز می شود و در ادامه با آتش بازی 

پایان می گیرد.

ë افغانستان
در افغانســتان هم جشــن یلدا مانند آنچه 
در ایــران برگــزار می شــود، جشــن گرفتــه 
می شــود؛ در ایــن کشــور همســایه، مــردم 
ســفره مخصــوص یلــدا می چیننــد و آن را 
پــر از میوه و آجیل می کنند. دو میوه اصلی 
ســفره، انار و هندوانه است که سرخی آنها 
نمادی از سرخی خورشید است. مردم این 
شــب را در کنار بزرگان خانواده می گذرانند 

و با یکدیگر بر سر سفره می نشینند.
ë تاجیکستان

مــردم تاجیکســتان بــه رســم شــب یلــدا 
ایــن  مــردم  از  بســیاری  و  دارنــد  عالقــه 
کشــور ایــن جشــن را در آخرین شــب پاییز 

برگــزار می کننــد. انــار، هندوانــه، آجیــل و 
تنقــالت بــر ســفره های خــود می گذارنــد و 
نان شــیرینی های مخصوصــی می پزند که 
شــبیه به موجــودات زنده اســت. تعدادی 
از مــردم قدیمی در روســتاها در این شــب 
جــدار پنجره ها را با پوســتین پر می کنند، از 
ســقف چرم آویــزان می کننــد و به محوطه 
حیــاط گندم می پاشــند. آنها در این شــب 
فــال می گیرنــد تــا اتفاقــات ســال آینــده را 

پیشگویی کنند.
ë شرق آسیا

شب یلدا در شرق آسیا به نان برنجی های 
معطر گره خورده اســت. مردم شرق آسیا 
کــه به مفهوم خانــواده و صله رحم اعتقاد 

ë آفریقا
تمــام  بــا  آفریقــا  زمســتانی  جشــنواره 
جشن های زمستانی جهان متفاوت است. 
این جشــنواره لبــاس مخصوص و در عین 
حــال عجیبــی دارد که شــبیه حیوانــات یا 
عناصــری مثــل شــیطان و فرشــته اســت. 
مردم در حالی که این لباس های عجیب و 
غریب را پوشیده اند به خیابان ها می روند 
و با موســیقی نواختــن خودشــان را آماده 
آمدن فصل زمســتان می کنند. موســیقی 
و پایکوبــی از اجــزای اصلــی ایــن جشــن 
زمستانی است و مردم آفریقا با شادمانی 

و آواز، نوید آمدن زمستان را می دهند.
ë روسیه

در برخی شهرهای روسیه، مردم با نیایش 
و خــوردن نــان، پنیر و عســل طوالنی ترین 
شــب ســال را در کنار اعضای خانواده شان 
می گذرانند و به استقبال زمستان می روند. 

پختــن کلوچه هــای خانگی، شــعرخوانی، 
روشــن کــردن شــمع و گــوش ســپردن بــه 
موســیقی های محلی از رســومی اســت که 

مردم روسیه در این شب انجام می دهند.
ë نروژ

در نروژ و دانمارک که زمستان های طوالنی 
و سرد از ویژگی های آب و هوایی اش است، 
فرهنــگ مردم این دو کشــور با زمســتان و 
ویژگی های آن گره ای محکم خورده است. 
»هایگه« یــا »هوگه« خرده فرهنگی اســت 
که در بطن مردم این دو کشــور رخنه کرده 
اســت. هوگــه در لغت به معنــای راحتی و 
آسایش است و در مفهوم به معنای لذت 
بــردن از تمامــی لحظات زمســتان اســت. 
در اواخر قرن بیســتم ایــن مفهوم بار دیگر 
مورد توجه قرار گرفت و راه به روش زندگی 

جوانان پیدا کرد. 
Bustle/ Reader's Digest :منابع

زمســتانی  شــب  ایــن  در  دارنــد  فراوانــی 
دور یکدیگــر جمــع می شــوند و بــا چــای و 
شــیرینی ســرمای ایــن شــب زمســتانی را 
مطبــوع و دلپذیر می کننــد. در کره جنوبی 
این نــان برنجی ها با لوبیای قرمز درســت 
می شــود. چینی هــا یــک افســانه دارنــد که 
می گویند در این شــب روح یک شــکارچی 
به خانه روســتایی ها مــی رود تا بتواند برای 
زمســتان سرد غذا پیدا کند. در چین نیز در 
اولین روزهای زمســتان جشــنواره ای به نام 
دونگژی برگزار می شــود کــه طی آن مردم 
بــرای آمــدن روزهــای طوالنی تــر و گرم تــر 
دعــا می کنند. شــش هفتــه مانده بــه عید 
چینی هــا، این جشــنواره برگزار می شــود و 
تایــوان و هنــگ کنــگ نیــز در برگــزاری آن 

مشارکت می کنند.
ë سوئد

اما زمســتان در جهان، همیشه هم سراسر 
بلکــه گاهــی در  نیســت  شــادی و جشــن 
شــب های بلند آن رسوم تاریخی و مذهبی 
نیز برگزار می شود. سوئد کشوری با اکثریت 
مســیحیان، اولین شــب های طوالنی خود 
را بــه برگــزاری مراســمی تمــام مســیحی 
به نام ســنت لوســیا اختصاص داده است. 
این مراســم که در سیزدهم دسامبر برگزار 
می شــود برای گرامیداشــت ســنت لوســی 
اســت که به دســت امپراطوری رم در قرن 
چهارم میالدی کشته شد. این روز در تاریخ 
کشــورهای اســکاندیناوی اهمیــت ویژه ای 
شــهر  خیابان هــای  از  بســیاری  در  و  دارد 
می تــوان شــاهد شــمع هایی بــود کــه برای 

یادبود او روشن شده اند.
ë تبت

ســال  آغــاز  مناســبت  بــه  لوســر  جشــن 
تاریخــی  جشــنواره های  از  یکــی  تبتــی، 
در سراســر جهــان اســت. ایــن جشــن کــه 
بنــا بــه تاریــخ تبتی هــا در مــاه ژانویــه یــا 
خانه تکانــی،  بــا  می شــود،  برگــزار  فوریــه 
خانوادگــی،  دورهمی هــای  آتش بــازی، 
پخــت شــیرینی های ســنتی، خرید البســه 
نو و نورافشــانی همراه اســت. آیین مندان 
بودایــی در سراســر جهــان ســعی می کنند 
خود را در این برهه زمانی به تبت برسانند 
تــا در رنگین کمان هم کیشــان خود حضور 
داشــته باشند و شــب های سرد زمستانی را 

با دعا و نیایش گرم تر کنند.

چین

سوئد

دانمارک
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چتر بلند یلدا روی سر ایران
»سید مجتبی هوشــمند«، که هفتاد بهار 
از عمــر خــود را ســپری کــرده، می گویــد: 
مردمان خطه پهناور خراســان شب چله 
را تــا پاســی از شــامگاه در منــزل بــزرگان 
فامیل جشــن می گیرند. بــزرگ خانواده 
غذایــی تهیــه می کند و میهمانان همــراه با میوه هایی چون انــار، هندوانه، 

سیب، گالبی، انگور و... پذیرایی می شوند.
او ادامه می دهد: هندوانه را در حضور همه قاچ می کنند و هر کس آرزویی 
دارد به آن تفال می زند؛ اگر رســیده باشــد حتماً به آرزویش می رســد. اگر 
هندوانــه را قــاچ کننــد و ببیننــد کــه آب و دانــه اش بــه یک طــرف می رود، 
بچه ها دلگیر می شــوند، چون دلشــان را صابون زده بودند که یک هندوانه 
رســیده و خوب بخورند. همچنین در این شــب از آجیل شیرین چون توت 
خشک، انجیر، کشمش، قیسی)برگه زردآلو( به همراه آجیل شور استفاده 
می شــود.»جواد کزالن« یک شهروند مشهدی دیگر نیز می گوید: با تاریک 
شدن هوا، مالقه زن ها به در منازل ضربه می زدند و صاحب خانه می باید 

مشتی آجیل شب چله یا شیرینی و شکالت در ظرفشان بریزد.
کــزالن می افزاید: در گذشــته در این شــب همــه افراد خانواده دور کرســی 

بزرگی که گرمای مطلوبی داشت، جمع می شدند. 
روی ایــن کرســی مجمعی)ســینی( بــزرگ قرار داشــت و انــواع تخمه، 

آجیــل و میــوه در آن بــه چشــم می خورد.شــاهنامه و حافــظ خوانــی و 
تفــال به دیوان حافظ از دیگر برنامه های شــب چله بــود و پدربزرگ ها 
قســمت باالی کرسی می نشستند و داستان های ایران باستان را تعریف 

می کردند.
»عبــاس رجایــی« یک شــهروند قوچانــی شــب یلــدای دوران کودکی اش 
راچنین روایت می کند: یک توپ هفت الیه از پشــم گوســفند و شتر و موی 
بز درســت می کردیم.این توپ ها را داخل آتش می انداختیم بعد آن را با 
دســت از البــالی آتش برداشــته و هفت مرتبه به بیــرون پرتاب می کردیم 
یعنــی ای بــرف و باران ما با آتش به ســوی تــو می آییم و ای زمســتان از تو 

هراسی نداریم....
»هــادی خــوش افتخار« از رســم شــب چله گی و بــردن هدیه توســط تازه 
دامــاد به منزل پــدر عروس می گویــد:در زمان های قدیم بــرای نو عروس 
شب چله گی می بردند که اکنون نیز این سنت در خراسان انجام می شود.

او می افزاید: هدایا شامل چندخوانچه بود، در یکی لباس و در دیگری یک 
قطعه طال و... و چند خوانچه میوه تزیین شده که با پرطاووس زینت داده 

شده بود.
خــوش افتخــار می گویــد: در زمــان ســابق در چنیــن شــب هایی نقالــی و 
نوازندگی ســه تار و خوانندگی خیلی رواج داشــت که متأســفانه اکنون این 

سنت های دیرینه کم کم دارد به دست فراموشی سپرده می شود.

»مهرداد زرین جوئی« از شهروندان خرم 
آباد در مورد مراســم شــب یلدا لرســتان، 
می گوید: به شــب اول زمستان در لرستان 
اول چله می گوینــد و دلیل این نامگذاری 
اعتقــاد مــردم منطقــه به وجــود دو چلــه 
بزرگ وکوچک در فصل زمستان است که 
چلــه بــزرگ از اول دی ماه تا10 بهمن و چله کوچک از 10 بهمن تا 30بهمن 

ماه است. 
مــردم لرســتان معمــواًل بــرای شــب چلــه از یــک یــا چند مــاه قبــل تدارک 
می بینند. اصلی ترین مراســم این شــب دورهم نشــینی )شونشــینی( اســت 
کــه معمــواًل کوچک ترها بــه خونه پدربــزرگ، مادر بزرگ هــا و بزرگ ترهای 
فامیل می روند. وی می افزاید: در قدیم رســم بود که از مدت ها قبل حیوان 
یا پرنده ای را برای این شب پرورش می دادند و از خوراک آن به عنوان غذای 

میهمانی اســتفاده می کردند. به گفته وی، چارشو ُدر کنی)چادر شب آویزان 
کنی(هم رسم قشنگی است که هنوز هم در گوشه و کنار لرستان برقرار است. 
بچه هــا در این شــب بــا آویزان کردن چادر یا شــال یا گلونی )ســربند لری( از 
بام خانه ها از همســایه ها می خواهند به آنان شــیرینی و تنقالت شب یلدا را 
بدهند. مثل بیشــتر نقاط کشــور هندوانه و انار و گندم برشــته؛ مخلوط گندم 
و کشــمش، کنجد، شــاهدانه، گردو و فندق هم در همه ســفره های شب یلدا 
هست. چل سرو)فال چهل سرود( هم رسم دیگر لرستانی ها است که در آن 
یک نفر تســبیح می اندازد و هر کدام از حاضرین یک شــعر به گویش محلی 
می گویند و چهلمین شــعر نیت اصلی گیرنده فال اســت. خیلی وقت ها پدر 
بــزرگ ومادربزرگ هــا بــرای نوه ها متــل )قصه( های شــیرین می گویند. تازه 
عروس ها و دامادها هم در شــب یلدای لرستان جایگاه ویژه ای دارند وهدیه 

می گیرند که می تواند آجیل، شیرینی، میوه و هم پارچه و حتی طال باشد. 

در هر جشنی، مردم بر اساس آداب و رسوم 
منطقــه ای، یکســری اعتقادات دارنــد که در 
فرا رسیدن هر جشنی، آن را انجام می دهند 
یکــی از اعتقاداتــی کــه مردم چهــار محال و 
بختیاری دارنــد، فراوانــی و افزایش نعمت 
در شــب یلداســت. آنان اعتقادشــان بر این اســت که اگر در شــب یلدا ماســت، 
پنیــر، نان، کــدو، کنجد و پنیــر را برای میهمانــان و افراد حاضــر در جمع فراهم 
کنند، باعث می شــود تا این نعمت های خدادادی تا یلدای بعد نیز همیشــه در 
سفره شان نمایان باشد و از این نعمت الهی بهره مند می شوند. جشن شب یلدا 
و آداب و رسومی که ذکر شد در چهار محال و بختیاری و در همه شهرستان های 
این اســتان مانند شهرکرد، بن، ســامان، بروجن، اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار و 
لــردگان برگزار می شــود. »زهرا راز« از قدیمی های چهارمحال و بختیاری اســت 
و در خصــوص آیین هــای شــب یلدا، می گوید: در شــب یلدا همــه خانواده ها به 
خانــه پدر بــزرگ و مادر بزرگ خود می روند و همگی دور کرســی که مادر بزرگ 
آمــاده کرده می نشــینند و آجیــل و میوه می خورند. وی یکی از ســنت های مردم 
چهارمحال و بختیاری را پختن نوعی نان ســنتی به اســم »کاکولی« در این شب 
می داند و می افزاید: این نان که از ترکیب آرد، شــکر، مغز گردو، کشــمش، شــیر، 

رازیانه و کنجد توسط مادر بزرگ ها تهیه می شود، بسیار مقوی است. راز، یکی از 
رسم های جالب در چهارمحال و بختیاری در شب یلدا را آب پز کردن کدو تنبل 
عنوان می کند که در این اســتان کدو تنبل نماد خورشــید است و می گوید: اگر در 
شب یلدا به این استان سفر کنید، قطعاً کدو تنبل های زیادی را مشاهده خواهید 
کرد.همچنین  آش کشــکی که در این اســتان در شــب یلدا تهیه می شود، یکی از 
مواد تشــکیل دهنده آن، کدو تنبل اســت. وی ادامه می دهد: با فرا رسیدن شب 
یلدا، عروس و دامادهایی که برای اولین بار است این شب را در کنار همسرشان 
تجربــه می کنند، هدایایی خریــداری می کنند.این هدایا معموالً توســط خانواده 
داماد و همچنین خانواده عروس خریداری می شود، اما ممکن است دیگر اقوام 
نیز به رســم یادبود هدایایی برای نو عــروس و داماد تهیه کنند. »فرزانه امیری« 
یکــی از اهالی شــهرکرد نیــز در این خصوص اعــالم می دارد: در شــب یلدا همه 
افــراد بــه خانه پدر و مادر بزرگ ها می روند و دور کرســی می نشــینند، پدر بزرگ 
برای آنان شــاهنامه می خواند یا تفألی به حافظ می زند. در شهرها و روستاهای 
چهارمحــال و بختیــاری نیــز زنان نوعی نان ســنتی به نام »گــرده« می پزند که از 
ترکیب آرد و گردو درســت می شــود. در این شــب میوه هایی نظیر هندوانه، انار، 
پرتقال، نارنگی و سیب خورده می شود و آجیل شب یلدا در استان گندم برشته، 

شاهدانه، کشمش، گردو و بادام است.

»مهراب رجبی« رئیس بنیاد البرزشناسی 
به اجرای رسم دیرینه »شال اندازون« در 
شب چله توســط اهالی روستاهای استان 
را کــه  اشــاره می کنــد و می گویــد: شــالی 
کیســه ای بــه آن دوخته  شــده از دریچه به 
درون خانه صاحبخانه آویزان می کردند و اهالی هرکدام به اندازه وسعشان 
در این کیســه چیزی قرار می دادند. رسم شــال اندازون در روستاهای جاده 
کرج - چالوس هنگام خواســتگاری نیز اجرا می شــد. به  طــوری که خانواده 
پســر شالی پشــمی را از دریچه خانه به درون آویزان می کردند. اگر در کیسه 
دوخته شــده به شــال، توت یا شــیرینی قرار می دادند، یعنی جواب خانواده 
دختــر مثبــت بود و اگــر چیزی در این کیســه قرار نمی گرفــت، جواب منفی 
بود. این رســم را خودم در روســتای برغان هم شــاهد بودم. شــال اندازون 
مثل مراســم قاشق زنی نشانه های بزرگی داشــت و حتی گاهی برای کمک 

به خانواده های تنگدســت و فقیر نیز کاربرد داشت تا فرد نیازمند شناسایی 
نشود. شال اندازون در آخر فصل زمستان یعنی »من آذوقه ام تمام شده«؛ 

نوعی استمداد بود که حکایت از پاکی و نجابت دارد.
 وی می افزایــد: بــه خاطر دارم در آن روزها در روســتای »واریــان« مادرم از 
یک وســیله ســنگی به نام »چال ســنگ« به عنوان آســیاب دســتی اســتفاده 
می کــرد. ســنگ بزرگــی بــه ابعــاد یــک متر در یــک متر کــه وســط آن چاله 
بــود و ســنگ دیگــری مانند هاون برای آســیاب کــردن گنــدم درون آن قرار 
می گرفت. نوعی دســتاس ســنگی و قدیمی که درخاطرات دوران کودکی ام 

همیشه به یادم مانده است. 
دوم دبســتان بــودم و در شــب چلــه مــادرم تصمیم گرفت نوعی شــیرینی 
محلــی بــا اســتفاده از توت و گــردو تهیــه کند و من بــرای کمک بــه این زن 
مهربان، پای چال سنگ نشستم تا به اصطالح »توت آرد« درست کنم. اما 

آن روز استخوان پایم را آرد کردم و هنوزپایم درد می کند.

»ســپیده قلندری اســفدن«از شــهروندان 
ســنت های  از  یکــی  جنوبــی  خراســان 
را  چلــه  شــب  در  اســتان  ایــن  مردمــان 
ایــن  در  فردوســی  شــاهنامه  خوانــدن 
شــب دانســت کــه هنــوز هــم در برخی از 
خانواده های قدیمی رواج دارد.وی می گوید: یکی دیگر از رســم و رسوم های 
قدیم مردم خراســان جنوبی بخصوص در روســتاها این بود که تقریباً همه 
خانواده هــا بــرای تأمین گوشــت خود یک یــا چند گوســفند را در منزل پروار 
می کردند تا موقع نیاز گوشت آن را مصرف کنند، اما یکی از این گوسفندهای 
پرواری مخصوص شــب چله بود که پس از ذبح، گوشــت آن را ریز ریز و در 
دیگ ریگی)دیگ چدنی( قورمه)ســرخ( می کردند. وقتی نان های محلی را 
با روغن های داغ داخل دیگ گوشت چرب می کردند واقعاً خوردن داشت، 

گوشت های قورمه نیز با همان نان های چرب میل می شد.

قلنــدری اســفدن می افزایــد: در برخی از مناطق خراســان جنوبــی از جمله 
شهرســتان قائن شــب یلدا)طوالنی ترین شب سال( شــکوه خاصی داشته و 
همواره در تمام خانواده های این شهرستان مورد احترام بوده است، مردم 
این منطقه هنگام برداشــت محصوالتی نظیر انــار، انگور، خربزه و هندوانه 
مقداری از این میوه ها را برای مصرف در شــب یلدا در مکان های ســرد و در 
خانه های قدیمی و گنبدی نگهداری می کنند تا در شب یلدا در کنار خانواده 
و اقوام از این میوه ها تناول کنند.وی خاطرنشــان می شــود: هدیه و خوراکی 
بردن به خانه عروس از جمله مراســمی اســت که مردم خراسان جنوبی در 
شــب یلــدا انجام می دهند. در شــب یلدا خانــواده داماد بــرای دخترانی که 
تازگــی نامزد کرده اند هدایایی می فرســتند و به این صورت خانواده عروس 
و داماد دور هم جمع می شــوند و بلندترین شــب ســال را جشــن می گیرند. 
این هدایا شامل سینی میوه و تنقالت، پارچه و لباس های نو است که داماد 

برای تازه عروس خود می برد.

دوســتداران  از  گهســتونی«  »مجتبــی 
میراث فرهنگی خوزســتان در خصوص 
آیین های شب یلدا در نقاط مختلف این 
اســتان می گوید: قدیمی های خوزســتان 
به عنــوان  ســال  شــب  طوالنی تریــن  از 
شــب چله نام می برند؛ مردم استان چون دیگر مردم ایران که آیین های 
ملــی را پــاس می دارند، بابرپایی آیین هایی مربوط به طوالنی ترین شــب 
ســال، شــب چله بزرگ را در کنار خانواده و اقوام به شب نشــینی و شادی 
می پردازند. در خوزستان برای زنده نگه داشتن شب یلدا یا چله که از به 
یادماندنی ترین شب های سال در حافظه جمعی مردم است برای خود 
آداب و رســوم ویــژه  دیگری هم دارد. در شــب یلدا هندوانــه چله خورده 

می شود. 
بزرگان نقل می کنند که با خوردن هندوانه، لرز و سوز سرما به تنشان تأثیر 
نداشــته و اصاًل ســرمای زمســتان را حــس نمی کنند. از جملــه آیین های 
شــب یلدا در خوزســتان، تفــأل زدن به دیوان حافظ اســت. تفأل زدن به 
دیوان حافظ توســط بــزرگ خانواده صورت می گیرد. آنان دیوان اشــعار 
لســان الغیب خواجه شــیراز را با نیت بهروزی و شــادکامی می گشــایند و 

فــال و مــراد دل خود را از او طلب می کننــد.  وی می افزاید: در »بهبهان« 
مردم این شهر دو چله بزرگ و کوچک 24 روزه در دی و بهمن را گرامی 

می دارند. 
ســاکنان دیــار باســتانی »ارگان« بــرای اینکه تاریکی شــب را بــا روز »تولد 
آفتاب« عوض کنند دورهم می نشســتند و با ســوختن هیــزم، در کنار انار 
و تنقالت، آبگوشــت هم خورده می شــد. به خوانش قصــه غولی بیابانی 
کــه ممکن بود بــه در خانه ها بیاید و افراد را با خود ببرد و همچنین قصه 
پیــرزن می پرداختنــد. 4 روز مانــده بــه شــب چله بــزرگ را چهــار و چهار 
می گفتند. پپرزنی به باالی پشــت بام می رفت و هیزمی را پرتاب می کرد 
اگر در آب می افتاد می گفتند سرد خواهد شد و اگر در خشکی می نشست 

می گفتند سال گرمی پیش رو خواهد بود.
وی می گویــد: در میــان بخشــی از مــردم خوزســتان از جملــه »بهمیــی 
هــا« در شــب چلــه یا یلــدا گاه شــعری خوانده می شــد کــه اشــاره به کوه 
رفتــن احمــد و محمد برای جمــع کردن هیزم در شــب چلــه دارد. آنان 
می گفتند:»احمدینم رود/ مهمدینم رود/ آتشــی بردارم و بندازم دنیا را 
بزنــم تــش«. برخی از دوســتان عرب می گویند، در ســرمای شــب چله یا 

یلدا انار را چهار قاچ می کردند و در سینی می گذاشتند تا بخوریم.

ماننــد  نیــز  قزویــن  در  یلــدا  شــب 
شهرهای دیگر است و چند روز مانده 
بــه ایــن شــب شــور و شــوق خاصی 
بخصوص در بازار آجیل فروشــان را 
شاهد هستیم. »حســین آرین نژاد« 
که یک بازنشســته اســت، درباره آیین های مخصوص این شــب دربین 
مردم قزوین، می گوید: قزوین از شــهرهایی اســت که سنت های خود را 
بخوبی حفظ کرده و آنها را پاس می دارد. شــب چله یا همان شب یلدا 
نیز از رسومی است که همه مردم قزوین در این شب در خانه پدربزرگ 
و مادربزرگ ها گرد هم می آیند و این شب را به شادی و گفت و گو در کنار 
هم سپری و غم و غصه را از خود دور می کنند. قزوینی ها در این شب با 
شیرینی جات سنتی مانند »باقلوا«، »پادرازی« و »نان چایی« که اغلب 
خود درست می کنند در کنار هندوانه و انار و غذاهای سنتی مانند »قرمه 
ســبزی«، »قیمــه نثــار« و »دیماج« از خــود پذیرایی می کننــد. »محمد 
فردوسی« دیگر شهروند قزوینی است که در ارتباط با مراسم شب یلدا 
در بیــن قزوینی هــا، اظهارمــی دارد: به طور کلی در اســتان قزوین از این 
شــب برای تازه کردن دیدارها اســتفاده می کنند. در گذشــته که وســایل 
گرمایشی به شکل امروزی نبود، کرسی می گذاشتند و همه در زیر کرسی 
و گــرد آن جمع می شــدند؛ بزرگ ترها با نقــل خاطره ها و حافظ خوانی 
شب خوشی را سپری می کردند. در روی کرسی هم با قرار دادن مجمع 
بزرگی که در آن میوه هایی مانند انار، هندوانه و تنقالت زمستانی بود از 
هم پذیرایی می کردند. یکی از ویژگی های این شــب درکنار صله رحم، 
حل مشکالت افراد خانواده و در برخی مواقع نیز برگزاری مراسم آشتی 
کنان بین کسانی بود که از هم دلخوری داشتند. البته معتقدم مسئوالن 
و رســانه های ما آنچنان که شایســته و بایســته اســت با این رســم سنتی 
برخــورد نمی کنند. این مایه تأســف اســت که ما هنوز نتوانســته ایم این 
آیین را ثبت جهانی کنیم. »حسن کالهدوز« که 81 سال دارد و در سرای 
سعدالســلطنه با تکه دوزی و ارائه و فروش آثارش روزگارش را ســپری 
می کند، درباره شب یلدا می گوید: مردم قزوین این آیین کهن را با رفتن 
بــه خانه بزرگ ترها می گذرانند تا شــب نشــینی خــود را به اولین صبح 
زمســتانی گره بزنند. شعرخوانی، قصه گویی، خوراکی ها و شیرینی های 
سنتی، تنقالت و میوه هایی مانند هندوانه و انار، پای ثابت مراسم شب 
یلداســت. البته به دلیل اینکه قزوین به نوعی گذرگاه ارتباطی بین چند 
اســتان محسوب می شــود به تبع آن اقوام مختلفی در این استان ساکن 
شــده اند کــه هر کــدام آداب خاص خــود را در برگزاری این شــب دارند. 
به عنــوان مثال در برخی روســتاهای اســتان قزوین در گذشــته مراســم 
کرســی سری برگزار می شد. در این مراســم خانواده پسر مجمعی را که 
در آن هدایایی از قبیل کله قند، پارچه، میوه و آجیل قرار داشــت آذین 

می کردند و در شب چله آن را به خانه عروس می بردند.

گروه ایران زمین/ »شــب یلدا« یا »شب چله« که آخرین شب پاییز و طوالنی ترین 
شــب ســال به شــمار می رود، در نزد ایرانیان از هزاران ســال پیش تاکنون به عنوان 
یک ســنت دیرینه از جایگاه خاصی برخوردار اســت و مردم برای گذر از این شــب 

خاطره انگیز و طوالنی، آداب و رسوم ویژه ای در نقاط مختلف کشور برگزار می کنند. 
با پایان یافتن این شــب دراز، زمســتان آغاز می شــود و از آن زمان به بعد، طول روز 

بیشتر و طول شب کوتاه تر می شود.

اگــر شــما هــم با شــنیدن نام شــب 
یلدا بــه یاد صدای غــزل خوانی در 
کنار کرسی و پسته خندان می افتید، 
حتماً تاکنون در این شب، میهمان 
و  سیســتان  خونگــرم  مردمــان 
نــه  اینجــا  نبوده ایــد.  بلوچســتان 
خبری از دانه کردن انار است و نه خبری از پسته خندان، اما زنان این 
دیار آنقدر خوراکی محلی درســت می کنند که نمی توانی چیز دیگری 
درخواســت کنی. »محمد شــکوهی فــر« یکی از مــردان اهل قلم این 
دیار شب چله را اینگونه توصیف می کند: اینجا مردم سختکوش کویر 
یاد گرفته اند با هر آنچه محصول دست خودشان است سفره ای برای 
بلندترین شــب سال تدارک ببینند که بی شک طعم خوراکی های آن 
را در هیچ کجا نچشیده ای. اینجا یلدا که می شود زنان آستین ها را باال 
زده و بهترین آرد محصول همان ســال کشــاورزان را با روغنی لذیذ و 
شــکر مخلوط می کننــد و نانی که به آن »چنگالی« می گویند درســت 
کرده وســفره یلدا که آن هم دســتبافته ای زیبا از هنر خودشــان اســت 
را بــا این نــان می آرایند.جای هندوانه نیز در این ســفره ثابت اســت. 
مــردان ایــن دیــار تابســتان های داغ کــه در مزارع مشــغول هســتند، 
شــب های ســرد زمســتان را از یاد نمی برند و با نگهداری مرغوبترین 
هندوانه های مزارع شــان در اتاقی بســته و تاریک زیر کاه، تابســتان را 
به زمســتان پیوند می دهند. البته فکر نکنید کــه اینجا خبری از آجیل 
نیست. فقط به جای آجیل های امروزی، »گندم بریان«، »شیرَنک«، 
»َچَولــی«، »قلیفی«، »کماچ«، »َتجگی«، »طیفــی«، »خرمالندو« که 
همگی محصول منحصر به فرد سیستان و بلوچستان است سر سفره 
خودنمایــی می کند. حتی تخمه شــب های ســرد زمســتان هم تخمه 
ناب هندوانه این منطقه اســت. خوردنی خوشمزه و زمستانه دیگری 
کــه از ترکیب خرمای خوب مضافتی به همــراه روغن زرد حیوانی در 
یک مشک آماده می شود و به آن »دوشو« یا »دوشاب« می گویند هم 
در ایــن ســفره زیبا جا دارد. البتــه اگر اهل اینجا نیســتید حتماً در کنار 
این خوشــمزه ها مقداری هم از پودر »ســتو« کــه از ترکیب پودر جوی 
آبدارو بوداده شــده  با شــکر و نبات به دست آمده امتحان کنید. چون 
هیــچ کجای ایــران نمی توانیــد آن را بیابید تازه در همین سیســتان و 
بلوچستان هم فقط برای شب چله آن را درست می کنند. مردم این 
دیــار از هرچه که بگذرند از شــاهنامه خوانــی نمی گذرند. آنان خود را 
فرزندان رســتم می دانند و شب چله برایشــان بهانه ای برای دور هم 
جمع شــدن و شــعر خوانی اســت. رستم و ســهراب میهمانان اصلی 
ســفره های شــب چله مردم سیســتان و بلوچستان هســتند؛ پدران با 
صدای خوش »شــاه ُنوَمه خوانی« و جوانترها نقش رســتم و سهراب 

را بازی می کنند.

در خطه آذربایجان»علی عباسی« 
که اهل تبریز اســت، مراســم شب 
در  را  آذربایجــان  خطــه  در  یلــدا 
نقاط مختلف آن جذاب می داند و 
می افزایــد: در برخی از این مناطق 
رســم بر این است که در این شب خوانچه ای تزئین شده به خانٔه تازه 
عروس یا نامزد خانواده بفرستند و در سینی هندوانه ها را تزئین کنند 
و شــال های قرمزی را اطرافش قرار دهند. اما در شــمال این منطقه، 
مــردم یــک ماهی بــزرگ را تزئیــن کرده و بــه خانٔه عــروس می برند. 
گفتنــی اســت، مــردم آذربایجان شــرقی و غربــی همچنان به رســوم 
گذشــته خود به خصوص به آیین شــب یلدا و رفتن به خانه بزرگترها 

در این شب پایبند هستند و آن را اجرا می کنند.

»علی متولی« هم درباره فالگیری 
همدانی ها با عنوان »فال سوزن« 
»فــال  می گویــد:  یلــدا  شــب  در 
ســوزن« بــه ایــن ترتیب اســت که 
در این شــب همــه دور تا دور اتاق 
می نشــینند و یکــی از بزرگان خانــواده به طور پیاپی شــعر می خواند 
و دختــر بچــه ای پــس از اتمام هر شــعر بر یــک پارچه نبریــده و آب 
ندیده ســوزن می زنــد و میهمان ها هم بنا به ترتیبی که نشســته اند، 
شــعرهای خوانده شــده را فال خود فرض می کنند. خوردن تنقالت 
نیز از دیگر برنامه های این شب است که در مناطق مختلف همدان 
نوع خوراکی مناسب با آب و هوای آن منطقه است، به طوری که در 

تویسرکان و مالیر گردو و کشمش خورده می شود.
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ســخنرانی تلویزیونی نقش مؤثری داشته 
و مخصوصاً گنجاندن آن جمله  معروف، 
خصــوص  در  همچنیــن،  او  بــوده.  او  کار 
حمایت از ساخت و پخش سریال »سلطان 
صاحبقران« علی حاتمی نیز مجبور شده 
بود به رضا پهلوی، ولیعهد کم سن و سال 
آن روزگار، جواب پس بدهد که چرا پخش 

این سریال »شاه کشی« ادامه دارد.
تلویزیــون ملی، چــه منتقدانه بــه آن نگاه 
کنیم چه مشــوقانه، یک واقعیت تاریخی  
اســت کــه نقــش  آن در حــوادث تاریخــی 
منتهــی به انقــاب 1357 نه تنها کم رنگ 
نیســت که اساسی ا ست. تلویزیون ملی در 
آن دوران، با چهار شبکه در تهران و تقلیل 
آن به دو شــبکه در مراکز استان های مهم، 
رسانه ای تأثیرگذار بود به گونه ای که در چند 
دوره توانست بر شیوه  تجارت در بازار سنتی 
ایران که مهم ترین نهــاد »قدرت-ثروت« 
برابر حکومت پهلوی بــود، تأثیر بگذارد تا 
با پخش چند ســریال، مردم همــان اوایل 
شــب خیابان ها را خلوت کنند و کاســب ها 
هم مجبور شوند که دکان ها را همان ابتدای 
شــب ببندند! تلویزیون ملی البته، با وجود 
اینکه رسانه رسمی حکومت تلقی می شد 
اما به دلیل آنکه مرکز تجمع روشــنفکران 

مخالف حکومت شــده بود]خاف روندی 
کــه در همان زمــان در اروپا حکمفرما بود[ 

عماً به »ضد خود« بدل شد.
پخــش آثــار »مــوج نــو« ســینمای ایــران، 
همکاری در ساخت چند فیلم مهم در آن 
دوره ]»چشمه« آربی آوانسیان- »آرامش 
در حضــور دیگران«ناصر تقوایی- »بی تا« 
هژیــر داریوش- »طبیعت بی جــان«، »در 
غربت«ســهراب شــهید ثالــث- »شــازده 
»اوکــی  آرا-  فرمــان  بهمــن  احتجــاب« 
مســتر«، »مغول ها«، »باغ ســنگی«پرویز 
کیمیاوی-»دایره مینا«داریوش مهرجویی 
و...[ و همچنین ســاخت چند سریال مهم 
از جملــه »دائی جــان ناپلئــون« تقوایــی و 
»سلطان صاحبقران« حاتمی از مهم ترین 
ثمرات تلویزیون ملی در آن دوره است که 

»تأثیر نسلی« به جا گذاشت.
مدیران ایــن تلویزیون، حتــی در گزینش و 
پخش آثار سینمایی خارجی هم، در بیشتر 
مواقع نه تنها به ارزش های هنری اثر توجه 
می کردنــد کــه اغلب آثــاری را بــه نمایش 
آنــان  شــخصیت های  کــه  می گذاشــتند 
شورشــی بودند و مخاطبــان این تلویزیون، 
با همزات پنداری، این شخصیت ها را جای 
مخالفان حکومت وقت می گذاشتند! با این 
همه، اگر تصور کنیم که همه  برنامه هایی که 
از 1345 تا واپسین لحظات حکومت پهلوی 
از ایــن تلویزیون پخش شــد، کیفیت باال یا 
فرهنگــی یــا ارزش تأثیرگــذاری اجتماعی 
داشتند، در اشتباهیم! تلویزیون ایران در آن 
دوره، مــروج مصرف گرایــی، »ناز ل نگری« 
و »عوام زدگــی هنــری« هم بود چــون ذات 
تلویزیون از اولین برنامه هایش در خارج از 
مرزهای ما، تا اواســط دهه  نود قرن بیستم 
چنین بود. گرچه باید پذیرفت که تلویزیون 
ملی ایران، به نسبت اکثر همتاهای اروپایی 
و امریکایــی  خــود در همــان دوره، از نقش 
منفی کمتری در زمینــه  ایجاد واپس گرایی 

اجتماعی در جامعه برخوردار بود.

کــه  اســت  درســت 
پیشــینه  ای  تعییــن 
شــب  بــرای  قطعــی 
یلدا همانند بســیاری 
دیگــر  ســنت های  از 
اســت  امکان ناپذیــر 
اما این اندازه آشــکار اســت کــه از همه  آن 
جشن ها که هزاران  سـال  در  ایـران، مقدس 
و محتــرم بوده اند، به جز نــوروز، تنها یلدا 
اســت  که از پــس هزاره هــای دراز هنوز نیز 
ایــران را گردهــم  خانواده هــا و مردمــان 

می آورد.
ایــن جشــن کــه بــه تعبیــر دکتــر فریدون 
جنیدی، نشــانی از دانش باستانی نیاکان 
ایرانی ماست  که هزاران سال پیشتر از این 
به گاهشــماری خورشیدی دســت یافته و 
دریافته بودند کـــه اولین شــب زمســتان، 
بلندترین شب سال است و در این شب به 
انـتظار ظهور خورشید که  بر  تاریکی پیروز 
می شــود، بیدار می ماندند، در عین حال، 
نمادی است روشن از مهرورزی  و صـــلح  
و دوســـتی  جـــهانی . جشنی که به صورت 
همگانــی و غیررســمی در خانواده هــای 
ایرانی و برخی دیگر از کشــورها، از هر  قشر 
و بــا هــر دیــن و مذهــب برگزار می شــود. 
نزدیک بــودن زمان برپایی جشــن میاد 
حضرت عیسی)ع( در 25 دسامبر و جشن 
یلدا در21  دســامبر و مشابهت سّنت های 

آن، نشــان از همدلی همه مردمان زمین 
با هر دین و آیین است.

یلدای مهر
یلــدا، واژه ای ســریانی اســت، بــه معنای 
والدت. امــا برخاف نام غیــر ایرانی اش، 
از دیر زمان، این بلندترین شــب ســال، به 
تولــد »مهر«، ایزد راســتی و خدای پیمان 
و از کهن ترین ایزدان ایرانی تعلق داشــته 
است. ایزد مهر یا میترا، بنا بر باور ایرانیان 
در بلندترین شب سال، از دل آتشی که به 
شکلی تصادفی از سایش دو قطعه سنگ 

برافروخته شده بود  زاده شد.
نخســتین چیرگــی انســان بــر طبیعــت، 
برافروختــن آتــش بــود و آتــش، حاصــل 
والدت فرخنــده  مهــر. برافروختن آتش، 
ظلمت و ســرما را در هم شکســت و نور و 
روشنایی را که تا آن هنگام، تنها در سیطره 

خورشید بود، در خدمت انسان قرار داد.
مهــر، ایزد جنــگاوران و پهلوانــان، خدای 
راستی و پیمان و نگهبان جهان و جهانیان 
بــود. در اســاطیر ایرانــی، مهر، نخســتین 
خدایی بود که هر روز صبح، ســوار بر ارابه 
خود که با چهار اســب کشــیده می شــد بر 
فــراز البرز کــوه برمی آمد و ایــران و ایرانی 

می نگریست و از ایشان مراقبت می کرد.
پاسداشت زادروز مهر

هــرودوت مــورخ یونانــی، آورده اســت که 
ایرانیــان بــه روز تولد خود بســیار اهمیت 

می دادنــد. هر کــس در آن روز بــه فراخور 
تــا  می گســترد  ســفره ای  خویــش،  تــوان 

دیگران بنوشند و بخورند و شادی کنند.
در نگاه ایرانیــان، یلدا نیز چنین بود. یلدا، 
یــادآور زادن مهر بــود. ایزدی که تا پیش از 
برآمــدن زرتشــت، نه فقــط نیرومندترین 
ایــزدان، که مقدس ترین ایــزد ایران زمین 
نیز بــود. آن انــدازه نیرومنــد و مقدس که 
حتی برآمدن زرتشــت و بعدها رســمیت 
در محــاق  را  نیــز، مهــر  او  آییــن  یافتــن 
فراموشی نینداخت. مهر، اگرچه از جایگاه 
خدایــی به مقــام فرشــته ای از فرشــتگان 
اهورامزدا تنزل یافت، اما نام و یاد و جایگاه 
واالی خــود را در اوســتای زرتشــت نیــز در 

سروده  »مهریشت« همچنان حفظ کرد.
شب یلدای مردمان و خرم روز حاکمان

خــدای  تنهــا  ایرانــی،  اســاطیر  در  مهــر   
جنــگاوران نبود. خدای راســتی و وفاداری 
به پیمان نیز بود. مهم تر از این همه، مهر، 
نگهبــان و برکت دهنده به جــان و زندگی 
مردم بود. حافظ زمین هایشــان، گله ها و 
رمه هایشــان و برکت دهنده به کشــتزارها 
و باغ هایشــان. از ایــن روی بــود کــه مهر و 
زادروزش، بــرای تــوده مــردم، آن چنــان 
محترم بود که در گذر از هزاره های تاریخ، 
تا به امــروز نیز با دگردیســی هایی جایگاه 

خود را نزد مردم ایران حفظ کرد.
آداب و رســوم شــب یلــدا کــه تا بــه امروز 

نیــز پایــدار مانــده اســت، حکایتی اســت 
روشــن از جشــنی با ریشــه های دهقانی و 
مردمی. در شب یلدا، هیچ  غذای  خاصی 
پخته نمی شــد، در واقع سفره   این  جشن، 
ســفره  محقرانه  دهقانان و کشــاورزان بود 
که بــا اندوخته هــای کشــاورزی، میوه های 
تابستانی که  به  زحمت تا این شب سالم ، 
حفظ شده بودند و خشکبار جمع   شده در  
طول نه ماه نخست سال، آراسته می شد. 
ایــن شــب، برای مــردم، شــب بیــداری و 
گــرد هم آمدن بود. شــبی که تــوده مردم 
در پیونــد بــا هم، بــه نیروی عشــق و مهر، 
بــه نــور، دل می دادنــد تــا بــر بلندترین و 

طوالنی ترین تاریکی سال فائق آید.
شــاید به همین ســبب بوده اســت که نام 
یلــدا و آیین و رســوم آن، چندان جایی در 
کتاب هــای مطنطــن تاریخ نیافته اســت. 
در ایــن مورد نیز، توده مردمان و ســعی و 
جهدشــان، از یاد مورخان رفته است و به 
جای آن، صبح پیــروزی و چهره حاکمان 
بوده اســت که، بی یادکرد از شب ظلمانی 
مــردم و نبرد ایشــان با تاریکــی، در قالب 
»خــرم روز« جــای پای خــود را بر صفحه 

تاریخ ثبت کرده است.
ابوریحان بیرونی در  آثارالباقیه آورده است  
کــه  در روز پــس از این شــب، کــه به تعبیر 
او، خــرم روز نامیده می شــد، نــور، از »حد 
نقصــان به حــد زیادت« مــی رود و قدرت 

و   70 دهه هــای  در 
80 میــادی، برخــی 
مشهورتریـــــــن  از 
فلســفی  چهره هــای 
حتـــــــی  جهـــــــــان، 
میهمانــــــــی  بــه 
یــــــی  نه ها حبخا صا
خانه شــــــان  در  کــه 
تلویزیــون داشــتند، نمی رفتنــد! ]داشــتن 
را  خــود  جــای  کــه  خانــه،  در  تلویزیــون 
داشــت![ ایــن دو دهــه، دهه هــای مبــارزه 
و  »کاپیتالیســم«  »عوام گرایــی«،  بــا 
»مصرف گرایــی« توســط روشــنفکران بود 
و تلویزیــون، نمــاد هــر ســه بــود! بنابراین 
پرتــاب یــک دســتگاه تلویزیــون از پنجــره  
آپارتمان  در لندن یا پاریس، حتی از پرتاب 
کردن »آگوســتو پینوشه« دیکتاتور شیلی و 
مشهورترین ماشین کشتار سیاسی پس از 
مرگ »آدولف هیتلر« وسط آتش جهنم، 

مهم تر تلقی می شد!
»قاتــان تلویزیون« توســط دانشــجویان، 
متفکران و تولیدکنندگان اندیشــه در اروپا، 
همچــون جنگجویــان صلیبی که توســط 
تقدیــس  می شــدند،  متبــرک  »پــاپ« 
می گردیدنــد! تلویزیون البته بــرای عموم 
مردم، چیــزی دیگر بود. اگر از یک عاشــق 
تلویزیون در امریکا یا اروپا می پرســیدی که 
در تابلوی »شام آخر« »لئوناردو داوینچی« 
که بر دیوار سالن غذاخوری صومعه »سانتا 
ماریا دله گرتزیه«شــهر میان ایتالیا نقش 
بسته، جای چه چیزی خالی  است؟ حتماً 
نیم نگاهی به تلویزیــون می انداخت که از 

نظر او، ارزشش از داوینچی هم بیشتر بود!
تلویزیــون در دهه های پــس از 1990، دیگر 
نه چنــدان مورد تنفر بود نــه چندان عزیز. 
روشــنفکران از جنــگ بــا تلویزیون دســت 
کشــیدند و ســعی کردنــد آن را بــه »پدیده 
قابــل تحمل تری« بدل کننــد و مخاطبان 
عام هم دریافتند که ماهیگیری با قاب یا 

لــم دادن زیــر درختی در جنگل، ارزشــش 
بیشــتر از وقت گذرانــی با تلویزیون اســت؛ 
آن هم تلویزیونی که دیگر قرار نبود شما با 
یک یا دو یا حتی سه و چهار و پنج کانالش 
وقت گذرانی کنید، بلکه الاقل حدود 2000 

شبکه، با هم رقابت می کردند!
پیــش از دهه  1970 هم، تکلیف مردم اروپا 
یــا امریکا، چندان با تلویزیون روشــن نبود، 
آنها معموالً از کشــیش کلیسایی که به آن 
می رفتند درباره  فواید یا ضررهای تلویزیون 
ســؤال می کردنــد و کشــیش هم به شــرط 
آنکه مراســم روز یکشنبه یادشــان نرود، با 
خرید قســطی تلویزیون های مبله  ســیاه و 
ســفید توســط ایشــان موافقت می کرد! تا 
پیش از دهه  1970، تلویزیون بی حیا نشده 
بود و کار به آن جا نکشــیده بود که والدین، 
بچه های شــان را از ترس تلویزیون در اتاق  

بغلی محبوس کنند!
نخستین فرستنده تلویزیون ایران در 11مهر 
ماه سال 1337اولین برنامه خود را پخش 
کرد. پــس از آن در 25 آذرماه 1342 دولت 
بودجه تاسیس تلویزیون دولتي را تصویب 
و پخش برنامه های تلویزیون ملی ایران از 

سال 13۴۵ آغاز شد. 
در ایران، از زمان راه اندازی تلویزیون ملی تا 
انقاب اســامی، مردم بر دو دسته بودند: 
مخالفــان و موافقان تلویزیــون؛ ربطی هم 
به روشنفکر یا مخاطب عام بودن نداشت. 
موافقان، با جعبــه جادویی یا تلویزیون به 
خاطــر وجــه »سرگرمی ســازی« آن موافق 
بودنــد و مخالفــان هــم بــه همیــن دلیــل 
امــا با چنــد »زیرگفتــار«: عمــوم مخالفان 
فســادی  صــدور  محــل  را  آن  تلویزیــون، 
می دانســتند کــه حاصــل از فرهنگ غرب 
بــود و تا پیــش از حضور تلویزیــون، بیرون 
درهای خانه هایشان مانده بود و پس از آن، 
اندک اندک به درون خانه هایشان داشت 
ســرک می کشید اما روشــنفکران مخالف، 
فساد را حاصل از مظاهر حکومت پهلوی 

می دانســتند کــه باعــث »خــواب توده ها« 
می شد و تلویزیون، در »همگانی کردن این 
خواب« نقش مؤثری داشت. بنابراین، یکی 
از قوانین »ممنوعیت« گروه های چریکی، 
پــس از اعــام جنــگ مســلحانه در 1349 
ندیــدن تلویزیــون بود. ایــن »ممنوعیت« 
در برخی شرایط خاص شکسته شد، مثل 
پخش محاکمه خسرو گلسرخی از تلویزیون 
ملی یا بعدتــر، حوالی پیــروزی انقاب، با 
نمایش سریال »دارا و ندار« که سال ها بعد، 
برخی از کارگزاران حکومت پهلوی، یکی از 
دالیــل قوت گرفتــن اعتراض های مردمی 
را نشــان دادن همین ســریال دانســتند که 
از تلویزیــون ملــی با مدیریــت رضا قطبی 
پخش شــده بــود و بیانیــه ای علنــی علیه 
حکومت کاپیتالیستی امریکا بود و دعوتی 

آشکار برای شورش.
رضــا قطبــی البتــه به عنــوان مدیرعامــل 
تلویزیــون ملــی و پســردایی »فــرح دیبــا« 
ملکــه  پهلــوی دوم، چنــد کار دیگــر را هم 
پخــش  جملــه  از  خــوددارد.  کارنامــه  در 
ســخنرانی محمدرضا شاه را که مخاطبان 
آن زمان تلویزیون، آن را با جمله  »صدای 
انقاب شــما را شــنیدم« به یاد می     آورند و 
گفته می شــود که قطبــی در تهیه  متن این 
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مجتبی شهرآبادی
 دانشجوی 
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 صبح روز 30 آذر ســال 1354- 21 دســامبر 197۵ ساعت 
یــازده و چهــل دقیقــه بــه وقت محلــی– ســیزده و چهل 
دقیقه به وقت تهران »ایلیچ رامیرز ســانچز« معروف به 
»کارلــوس« در واکنش به کوشــش های جهان عرب برای 
کنــار آمدن با اســرائیل، همراه با 5 مرد و یک زن مســلح 
در پوشــش خدمتکار به مقر ســازمان اوپک در ساختمان 
شــماره 10 خیابــان »کارل لوگورنیــگ« وین یــورش برده، 
وزرا، معاونیــن و نماینــدگان 11 کشــور عضــو اوپــک را که 
ســرگرم بررســی قیمــت و افزایش تولید نفــت بودند، به 
همراه 68 کارمند و اعضای هیأت نمایندگی، پس از یک 
درگیری مسلحانه و کشتن سه پلیس اتریشی، به گروگان 
گرفتند. اعضای گروه »بازوی انقاب عرب« ابتدا با اسلحه 
مقامــات را تهدیــد و در محــل اجاس مــواد منفجره کار 
گذاشــتند. آنان گروگان ها را به ســه دســته دوست، شامل 
الجزایــر، لیبی و عراق، بی طرف شــامل نیجریــه، کویت، 
اکوادور، ونزوئا و گابن و دشــمن، شــامل ایران، عربستان 
ســعودی، امــارات متحــده عربــی و قطر تقســیم کردند. 
پــس از چند ســاعت مذاکــره بی حاصــل و تهدید به قتل 
نمایندگان ایران و عربســتان و انفجار مقر اوپک، ســاعت 
پنج و بیســت دقیقه بعدازظهر دولت اتریش به خواسته 
گروگانگیــران تــن داد و ســاعت 7 صبــح روز بعــد، گــروه 
بازوی انقاب عرب، به همراه 41 گروگان )وزرا، معاونین، 
نمایندگان، مترجمین و منشی ها( که مهم ترین آنها دکتر 
جمشــید آموزگار، نماینده ارشــد نفتی ایران و احمد زکی 
یمانی، وزیر نفت عربســتان سعودی بودند، با هواپیمای
DC-9 اتریــش به ســمت الجزایر حرکت کردنــد. آنها در 
الجزایــر به مذاکره با مقامات این کشــور پرداختند و پس 
از آزاد کــردن برخــی گروگان هــای غیــر عرب، در ســاعت 

بــا  همــراه  بعدازظهــر   5
هفت وزیر نفــت و 13 مقام 
لیبــی  ســوی  بــه  عالیرتبــه 
حرکت کردند. گروگانگیران 
درخواســت  طرابلــس  در 
کردنــد یــک هواپیمــا بــرای 
در  عــراق  بــه  عزیمــت 
اختیــار آنان قــرار دهند، اما 
اختیارشــان  در  هواپیمایــی 

قرار نگرفت. گروگانگیران با آزاد کردن وزیران نفت لیبی و 
الجزایر و 8 گروگان دیگر، به ناچار تصمیم گرفتند بار دیگر 
به سوی الجزایر پرواز کنند. اما در میان راه تصمیم گرفتند 
به تونس بروند، ولی دولت تونس به هواپیما اجازه فرود 
نــداد و ناگزیــر به الجزایر بازگشــتند. در فــرودگاه الجزایر، 
کارلوس پس از 3 ســاعت مذاکره با عبدالعزیز بوتفلیقه 
وزیر امور خارجه این کشــور، ســرانجام بعد از 44 ساعت، 
ماجــرای گروگانگیــری وزیــران نفــت اوپــک را بــا خــروج 

اعضای گروه از هواپیما و آزادی گروگان ها پایان داد.
روزنامه اطالعات - 1 و 2 دی 1354

در مسیر 
تاریـــــخ

حسن مجیدی
مسئول صفحه تاریخ

گروگانگیری در مقر اوپک
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گروگان ها و گروگانگیران در فرودگاه الجزایر 

جمعی از معلمان و دانش آموزان دبیرستان نظام کرمانشاه با لباس متحدالشکل

کارلوس

شِب هزاره های تاریخ
پیشینه و تبار شناسی  یلدا

آدمیــان رو بــه افزونــی  می نهــد. البتــه او 
نامی از شــب یلدا نمی برد، اما می نویسد 
که صبح پس از آن، جشــن ویژه ای برگزار 
می شــد کــه در آن پادشــاهان بــا جامــه  
ســپید، بر فرش های  ســپید  می نشستند  و 
بدون قــراول اجــازه می دادنــد که هریک 
از مردمــان، از وضیــع و شــریف با ایشــان  
گفت و گو کنند و بر سر سفره  ایشان بشینند!

یلدای ایرانی؛ از شرق تا غرب
به روشنی مشخص نیســت که ستایش و 
پرســتش ایزد مهر، در چه زمانــی به اروپا 
راه یافته اســت. اما پلوتارک، مورخ بزرگ 
رومــی در ســده  اول میادی، می نویســد: 
»از زمان هــای بســیار دور راهزنان دریایی 
سیســیلی در باالی کــوه المــپ، یعنی در 
مقــر خدایــان یونانــی، به عبادت ســری و 
فدیــه و قربانــی بــرای ایزد مهر مشــغول 
بوده اند.« 67 ســال قبل از میاد مســیح، 
رومیان راهزنان سیسیلی را شکست دادند 
و از نزدیک با آیین مهر آشنا شدند. نوشته  
پلوتــارک، حاکی از آن اســت که راه یافتن 
پرســتش مهر به قلب تمــدن اروپا یعنی 
یونــان و ســپس روم، چــه پیشــینه  دور و 

درازی داشته است.
ایزد مهــر در اروپا نیز چنــان جایگاه واالیی 
یافت که تا چندین قرن، پر نفوذترین آیین 
امپراطوری پهناور روم باقی ماند. رومی ها 
نیز شب تولد او را گرامی داشتند، همچنان   
که  ایرانیان  آن شـب را مـحترم می شمردند. 
آورده اند که  نخست، شـــب  یـــلدا  در  غـرب  
نیز چون ایران، 21 دسامبر، یعنی نخستین 
شـــب زمســتان، برگزار می شــد امــا پس از 
چنــدی، بــر اثــر اشــتباهی که  در محاســبه  
کبیســه ها رخ داد ، روز 25دسامبر به اشتباه 

روز تولد مهر، دانسته شد.
نفوذ مهر و دلبســتگی رومیان به مراســم 
یلدا چنان بود که بعدها و با قدرت گرفتن 
مســیحیت و رســمیت یافتن آن در روم و 
افول مهر و مهرپرستی، نیز تمام کوشش 
کلیســای مســیحی برای زدودن این آیین 
و رســوم از دل مردم و زندگی شــان، ناکام 
ماند. شکستی که ارباب کلیسا را واداشت 
تا در نیمه  دوم ســده چهارم میادی، این 
روز را به عنوان زادروز مسیح تعیین کنند! 
بدین ترتیب یلدای مهــر، در لباس دیگر 
و با نام و عنوان دیگری، در سراســر جهان 

مسیحی نیز پایدار ماند.
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مجلس شــورای ملــی دوره هفتم 
قانــون   1307 ســال  دی   6 در 
متحدالشــکل شــدن لبــاس را بــه 
تصویب نمایندگان رســاند. پیش 
از تصویــب ایــن قانــون، حکومت 
به طــور غیــر رســمی وزرا، نمایندگان مجلــس، مدیران و 
رؤســای دوایــر دولتــی و کارمنــدان و مأمــوران دولتــی در 
تهــران و والیــات را به اجرای سیاســت اســتعمال لباس 
متحدالشــکل و برســرنهادن کاه لبــه دار )کاه پهلــوی( 
و محصلیــن و دانش آمــوزان مــدارس را بــه اســتفاده از 
اونیفــورم متحدالشــکل و کاه لبــه دار مکلــف کــرده بود. 
بــا این حــال بســیاری از اهالی مملکت از تغییر پوشــش 
اجباری پیروی نمی کردند. روز سه شنبه 4 دی سال 1307 
الیحه ای ۴ ماده ای برای قانونی کردن متحدالشکل شدن 

لباس ایرانیان  به مجلس شورای ملی ارائه شد:
طرح پیشنهادی نمایندگان

... خاطر آقایان نمایندگان مســبوق است و از چندی قبل 
در جرایــد ماحظــه می فرمایید، جشــن هایی در والیات 
برای متحد الشکل شدن می گیرند، البته برای هر چیزی 
که از طرف عامه اســتقبال می شــود باید جشــن بگیرند. 
برای متحدالشــکل شدن هم احساســاتی مردم را نشان 
می دهنــد و البتــه در تحــت نظــر اعلیحضــرت اختــاف 
زبــان هم کم کم از بین مــی رود و حاال عجالتاً نمایندگان 
کــه مبعــوث از والیــات و ایــاالت و برگزیــده موکلین خود 
هستند نظر شان این اســت که مجلس قانونی بگذراند و 
آقایان طرحی تقدیم مجلس می کنند و به قید دوفوریت 

تقاضای تصویب آن را امروز داریم:
قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله 

مملکت
 ماده اول- کلیه اتباع ایران که بر حســب مشــاغل دولتی 
دارای لبــاس مخصــوص نیســتند در داخلــه مملکــت 
مکلفند که ملبس به لباس  متحدالشــکل بشــوند و کلیه 
مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند 
در موقــع اشــتغال بــه کار دولتــی بــه لبــاس مخصوص 
قضایی یا اداری  ملبس شــوند و در غیــر آن موقع باید به 

لباس متحدالشکل ملبس گردند.
 ماده دوم- طبقات هشــتگانه ذیل از مقــررات این قانون 

مستثنی هستند:
اوالً: مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به 

امور روحانی داشته باشند.
ثانیاً: مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن 

از عهده امتحان معینه.
ثالثاً: مفتیان اهل ســنت و جماعت که از طرف دو نفر از 

مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوا داشته باشند.
رابعاً: پیش نمازان دارای محراب.

خامســاً: محدثین کــه از طــرف دو نفــر مجتهدین مجاز 
اجازه روایت داشته باشند.

سادساً: طاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود 
از عهده امتحان برآیند.

سابعاً: مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی.
ثامناً: روحانیون ایرانیان غیر مسلم.

 مــاده ســوم- متخلفیــن از ایــن قانــون در صورتــی کــه 
شهرنشــین باشــند به جزای نقــدی از یک تــا پنج تومان 
و بــه حبس از یک تا هفت روز در صورتی که  شهرنشــین 
نباشــند، به حبــس از یک تا هفــت روز به حکم محکمه 
محکوم خواهنــد گردید. وجوه جرایم مأخــوذه از اجرای 
این ماده در هر محل توسط بلدیه آنجا مخصوص تهیه 

لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود.
 مــاده چهــارم- ایــن قانــون در شــهرها و قصبــات از اول 
فروردین 1308 و خارج از شهرها در حدود امکان عملی 
شــدن آن به شــرطی کــه از فروردیــن 1309 تجــاوز نکند، 
بموقــع اجرا گــذارده خواهد شــد و دولــت مأمور تنظیم 

نظامنامه و اجرای این قانون می باشد.
 این قانون مشتمل بر چهار ماده در جلسه ششم دی ماه 

1307 به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید.
روزنامه کوشش- 4 و6 دی 1307

قانون متحدالشکل شدن لباس ایرانیان
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 قابی کوچک برای شادی طوالنی

شبیلدادرسرایسالمندان-احسانرسولی/تسنیم سفرهشبچلهدریکیازروستاهایمازندران-میثمحسینی/ایرنا

دورهمیخانوادگیدرشبیلدادرقزوین-پوریاپاکیزه/ایسنا

یکخانوادهتهرانیدرشبیلدا-مهر شبیلداباسازوآوازدرگرگان-محمدرجبعلی عکسیادگارییلداییدومادربزرگدرتهران-یوسفحیدری/ایران

 بلندترین شب ســـال حتی اگر یک دقیقه طوالنی تر از شـــب های دیگر باشد 
بهترین بهانه است برای دور هم جمع شـــدن و حرف زدن و خندیدن، فارغ از 
روزمرگی. شب یلدا خانه ایرانی ها می درخشد و روشن است مثل شمع هایی 

که در ســـفره های کوچک و بزرگ شـــان کنار انار دانه شـــده و آجیل و هندوانه، 
می گذارند. در بلندترین شب ســـال انگار همه ایرانی ها کنار هم می نشینند و 

یک عکس دسته جمعی می گیرند و بعد پشتش می نویسند: شب یلدا.



چشم به راه تغییر
کارگر ساختمانی به پوســترهای تبلیغاتی نامزدهایی خیره 
شده که قرار است هفته آینده برسرپست ریاست جمهوری، 

جمهوری دموکراتیک کنگو با یکدیگر رقابت کنند.

نــــــما

A
FP

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
و بهجت عباسی

شروع ماجرای ایمیل هیالری
در ســال 1992 بــه همراه تعداد دیگــری از مقامات قضایی و انتظامی به ســمت 
شــهر زوریخ در ســوئیس پرواز کردیم تــا درباره آنچه که به گفتــه وکالی ریچ قرار 
بود مذاکراِت تســلیم وی باشــد، با ایــن تاجر فراری نفتی گفت وگــو کنیم. وکالی 
ریچ گفته بودند اگر او مطمئن شــود که بازپرس ها و بازجوهــای پرونده اش افراد 
محترمی هســتند، خود را تســلیم خواهد کرد. من و رئیســم، »ُاتو اوبرمایر« که او 
هم از دادستان های ایاالت متحده بود با مارک ریچ و همدستش پینکاس گرین 
در ســوئیت مجللی در یک هتل بزرگ مشــرف به دریاچه زوریخ مالقات کردیم 
تــا ترتیبــات الزم را برای تســلیم آنها و بازگشتشــان به نیویورک انجــام دهیم. در 
ایــن مالقــات بود که ما دریافتیم در واقع ریچ قبــل از اینکه تضمین های الزم را از 
طریق مذاکرات حقوقی در مورد عدم زندانی شدنش دریافت نکند، قصد تسلیم 
شــدن ندارد. ما مجبور شدیم صحبت های طوالنی او را در مورد کارهای خیریه  و 
حقوق قانونی اش در پرونده گوش کنیم و در نهایت تأکید کرد که نمی خواهد حتی 
یک روز را در پشت میله های زندان بگذراند. اوبرمایر پاسخ داد: »ما چنین قولی 
نخواهیم داد.« وی در ادامه گفت ما استقبال می کنیم که وقتی ریچ خود را تسلیم 
قانون کرد، در دادگاه فدرال در منهتن نیویورک همه استدالل ها و درخواست های 
خود را مطرح کند. با توجه به اینکه بر اســاس قوانین ســوئیس قدرت دستگیری 
ریچ را نداشتیم، دست خالی زوریخ را ترک کردیم و به تالش خود برای دستگیری 

او هنگام سفر کردن به نقاط دیگر ادامه دادیم.
بیل کلینتون با یک چرخش قلم به تالش برای دستگیری این متهم فراری پایان 
داد و من حاال به عنوان دادستان ایاالت متحده سرگرم تحقیق درباره این موضوع 
بودم که آیا این چرخش قلم خریده شده بود یا نه. اکنون می توانستم بفهمم که 
چرا مالقات با من برای هیالری کلینتون مشــکل بود. البته در پایان تحقیقات ما 
شواهدی کافی نیافتیم که بتوانیم اتهامی را به طور رسمی متوجه کسی بکنیم و به 
همین دلیل پرونده را مختومه کردیم. تصور من این بود که بعید است مسیرهای 

ما بار دیگر و در جای دیگر با هم تالقی داشته باشد.
در ششــم ژوئیه 2015 اف بی ای ارجاعیه ای از سوی بازرس کل جامعه اطالعاتی 
امریــکا دریافت کرد. بازرســی کل جامعه اطالعاتی یک اداره مســتقل اســت که 
توسط کنگره و با هدف تمرکز بر کشف خطرات و آسیب پذیری های احتمالی در 
میان این جامعه وســیع، تأســیس شده اســت. این ارجاعیه، موضوع ایمیل های 
شــخصی هیالری کلینتون را زنده کرد و اینکه »آیا وزیر خارجه  در مدیریت اســناد 
محرمانه دولتی هنگامی که از ایمیل شــخصی استفاده می کرده، مرتکب اشتباه 
و خالفی شــده اســت یا نه.« در روز دهم ژوئیه اف بی ای یک تحقیق جنایی را در 
این زمینه آغاز کرد. وزارت دادگســتری دولت اوباما که در آن زمان توســط خانم 
لورتا لینچ رهبری می شد، بازپرس ها را موظف کرد که از تحقیق حمایت کنند. با 
توجه به اینکه صدها تحقیق دیگر نیز در اف بی ای در جریان بود، تحقیق درباره 
ایمیل های هیالری کلینتون در سطحی بسیار پایین تر از رئیس اف بی ای آغاز شده 
بود و شــخصاً زمانی از آن مطلع شــدم که معاونم درباره موضوع به من گزارش 

داد و مرا در جریان جزئیات قرار داد.
واقعیت های مربوط به این پرونده کاماًل روشن و سر راست بود: هیالری کلینتون 
از سیســتم ایمیل شــخصی که روی یک ِسروِر شــخصی قرار داشت و توسط خود 
وی ایجاد شده بود، برای انجام کارهای اداری و دولتی به عنوان وزیر خارجه امریکا 
استفاده کرده بود. وی این ِسرور را چند ماه بعد از اینکه مسئولیت وزارت خارجه را 

برعهده گرفت، دایر کرده بود.
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وفاداری واالتر

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غالمی

به سرسختی فروشندگان
یک هفته قبل از مراســم تحلیف سرانجام چنین شغلی به اسکراموچی پیشنهاد 
شــد: مدیــر دفتــر روابط عمومی و امــور درون-دولتی کاخ ســفید. در ایــن کار او در 

گروه های ذینفع طرفدار ترامپ، نماینده و سخنگوی رئیس جمهوری بود.
امــا دفتــر امور اخالقی کاخ ســفید از این اقــدام امتناع کرد – تکمیــل روند فروش 
بیزینس او ماه ها طول می کشید و او مستقیماً با نهادی مذاکره می کرد که حداقل تا 
قسمتی در کنترل دولت چین بود. و چون اسکاراموچی از حمایت اندکی برخوردار 
بــود، درعمــل به دیوار خورد. او با حالتی رنجور گفت این یکی از مواردی در دولت 

ترامپ است که مشکالت کاری فرد با شغلش در کاخ سفید تداخل پیدا می کند.
و با این حال موچ با سرســختی یک فروشــنده همچنان به اصرار ادامه داد. مقام 
نمایندگی غیر رسمی ترامپ را به خود داد. و حتی با وجودی که، در عمل، نماینده 
ترامپ نبود و از شــرکت خودش در وال اســتریت هم داشــت خارج می شــد خود 
را نماینــده ترامــپ در وال اســتریت اعالم کرد. همچنین با همــه در دایره داخلی 

اطرافیان ترامپ که مایل بودند با او در ارتباط باشند در ارتباط بود.
ســؤال »بــا موچ چه کنیــم« همچنان به قــوت خود باقی بود. کوشــنر کــه در طول 
مبــارزات انتخاباتــی در برخــورد با اســکاراموچی خویشــتنداری بینظیــری از خود 
نشــان داده بــود و از طریــق دیگر رابط هــا در نیویورک در جریان وفاداری مســتمر 
اســکاراموچی قرار می گرفت، در تداوم این ســؤال نقش مؤثری داشت. پریبوس و 
دیگران تا ماه ژوئن اســکاراموچی را مشــغول نگه داشــتند و سرش را گرم کردند و 
بعد، خالصه مطلب آنکه به او پیشنهاد شد معاون ارشد رئیس جمهوری و افسر 
ارشد استراتژی بانک صادرات-واردات امریکا شود و او هم به شکل تحقیر آمیزی 
مجبــور بــه پذیرش آن شــد. این بانک در واقع یک شــعبه اجرایی بــود که ترامپ 
از قدیم ســوگند خورده بــود آن را از بین خواهد برد. امــا موچ حاضر نبود از جنگ 
دســت بردارد: بعد از اعمال فشــار و نفوذ بیشتر، به تحریک بنن مقام نمایندگی 
در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به او پیشنهاد شد. همراه با این شغل یک 
آپارتمان بیست خوابه در کنار رودخانه سن با تمام کارکنان به او داده شد و – نکته 
جالب از نظر بنن این بود که – این شغل عماًل فاقد هر نوع نفوذ و مسئولیتی بود.
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

یو اس ای تودی )امریکا(:
در حالــی کــه ترامــپ تــالش می کنــد، گناه 
تعطیلــی احتمالی دولــت به خاطر بودجه 
پــای  بــه  را  مکزیــک  مــرز  در  دیوارکشــی 
دموکرات ها بنویسد، 43 درصد امریکایی ها 

او را مقصر این ماجرا می دانند.

تایمز آو ایندیا )هند(:
حمیــد انصــاری تبعه هندی که 6 ســال 
پیــش به پاکســتان ســفر کرد تا بــا دختر 
مورد عالقه خود مقدمات ازدواج بچیند 
امــا دســتگیر و زندانــی شــد، ســرانجام 

حکم آزادی خود را دریافت کرد.

تاگس اشپیگل )آلمان(:
بــا گذشــت دو ســال از حملــه بــه بازار 
کریسمس در آلمان، دولت یک بخش 
ضد تروریســم ایجــاد کرده کــه تنها در 
برلین 900 نفر در آن شاغل هستند. اما 

باز هم این تالش ها کافی نیست.

با فروکش کــردن آتش هر جنگی، ابزار 
و تســلیحات نظامــی بــه گوشــه انبارها 
برده می شــوند تا شــاید در آینده ای که 
هیــچ کــس نمی توانــد پیش بینــی اش 
کند، مورد اســتفاده قرار بگیرند. جنگ 
ســرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
دهه ها از پایان جنگ ســرد گذشــته اما 
ترکش هــای آن گاه و بــی گاه آتــش زیــر 
خاکســتر و مدفــون زیــر تلی از خــاک را 
شــعله ور می کنــد. ســال جاری میالدی 
بــا تمامــی افــت و خیزهایــش، ســال 
خوش یمــن و برکتــی در ســپهر روابــط 
روســیه و انگلیس نبود. اکنون در حالی 
کــه کمتــر از 20 روز به پایان ســال 2018 
زمان باقی مانده، تنش ها میان این دو 
کشــور به انــدازه ای باال گرفتــه که گاوین 
ویلیامســون، وزیــر دفــاع بریتانیا اعالم 
کرده بــرای مبــارزه با »تهدید روســیه« 
از این به بعد، از اســتراتژی ای اســتفاده 
خواهــد کــرد کــه پــس از جنــگ ســرد 
بریتانیا هرگز مورد اســتفاده این کشــور 

قرار نگرفته است.
به گــزارش بلومبــرگ، ویلیامســون روز 
سه شنبه اعالم کرد، واحد دائمی تازه ای 
را در وزارت دفاع ایجاد کرده است تا به 
طور دائمی و مداوم، ظرفیت دشمنان 
خارجی مانند چین و روســیه را ارزیابی 
کنــد. ایــن بخــش کــه »واحــد ارزیابــی 
دربرگیرنــده  و  دارد  نــام  شــبکه ای« 
متخصصــان این حــوزه اســت، وظیفه 
دارد ظرفیت هــای نظامــی بریتانیــا را 
نیــز ارزیابی کنــد و با تهدیدهایــی که از 
سوی قدرت های خارجی روبه رو است، 

بسنجد.
پیش از این، یعنی در دهه 80 میالدی، 
بریتانیــا گــروه کوچکــی از متخصصان 
ارزیابــی را اســتخدام کــرده بــود تــا بــا 
اقدامــات میخائیــل گورباچــف مقابله 
کنــد. اکنون نیــز در واکنش بــه تحرکات 
اخیر روســیه، این کشــور تصمیم گرفته 
نیروهــای مســلح بریتانیــا بویژه بخش 
بــه  آمادگــی رزمــی کشــتی ها، حملــه 
زیردریایی هــا و هلیکوپترهــا را تقویــت 
کنــد و عملیــات تهاجمــی در فضــای 
مجــازی و ســایبری را گســترش دهــد. 
این تصمیم ها پس از آن گرفته شــد که 
تحلیلگران اعالم کردند سطح تحرکات 
اطلــس  اقیانــوس  در  روســیه  دریایــی 
شــده  ســرد  جنــگ  دوران  هم انــدازه 
اســت. پیش از این، بریتانیا بارها اعالم 
کرده بود روســیه علیه بریتانیا دست به 

حمالت سایبری گسترده ای زده است و 
کشــورهای غربی باید در برابر اقدامات 

روسیه اتحاد بیشتری داشته باشند.
به گــزارش اســپوتنیک، اما روســیه با رد 
این اتهام هــا می گویــد، هکرهای عضو 
گــروه »انانیمــوس« اســناد مربــوط بــه 
 Integrity Initiative طــرح  فعالیــت 
را کشــف کردند کــه بریتانیــا از آن برای 
کشــورهای  داخلــی  امــور  در  دخالــت 
عضــو اتحادیــه اروپــا و جنــگ خبــری 
بــا روســیه اســتفاده می کرد. بر اســاس 
اطالعــات ایــن گــروه، ویلیــام بــراودر، 
تاجــر و ســرمایه گذار معــروف کــه قباًل 
مقام کانادا را به مطرح کردن پیشــنهاد 
تعلیق عضویت روســیه در اینترپل فرا 
خوانده بود و ایگور سوتیاگین، دانشمند 
محکوم شــده در روســیه در ســال 2014 
به اتهام جاسوســی که دیرترعفو شد، از 

 Integrity جمله افــراد مرتبط با طــرح
Initiative کــه هدفش مقابله خبری با 
روسیه است، بوده اند. براساس گزارش 
ایــن خبرگــزاری، مخــارج این طــرح در 
سال 2018، 1.96 میلیون پونده تخمین 

زده شده است.
ë جنگ سایبری روسیه و انگلیس

تنش هــای میــان دو کشــور در عرصــه 
فضــای مجازی با حــرارت و شــتاب در 
جریــان اســت. به گــزارش دیلی میــل، 
روز سه شــنبه، روســیه اعــالم کــرد کــه 
وب ســایت ســفارت آن در لنــدن مورد 
هک و حمله ســایبری قرار گرفته است 
و آن را بــه مقام هــای دولــت انگلیــس 
مربوط دانست. همچنین روسیه اعالم 
کرده اســت که این هک به دنبال انتقاد 
ســفارت از بی بی ســی کــه مدعی شــده 
بود در جریــان تظاهرات جلیقه زردها، 

روســیه نقش فعاالنــه ای داشــته، روی 
داده است.

این اتهام دو ماه پس از آن مطرح شــد 
کــه دولت بریتانیا، ســازمان جاسوســی 
نظامــی روســیه را متهــم کــرد، علیــه 
حمــالت  مجموعــه  »یــک  انگلیــس 
کورکورانــه«  و  بی پروایانــه  ســایبری 
صورت داده اســت. جرمی هانت، وزیر 
خارجه انگلیس در بیانیه ای بی ســابقه 
تأکیــد کرد مرکــز ملی امنیت ســایبری 
)NCSC( تعــدادی هکــر سرشــناس را 
شناسایی کرده است که عامل حمالت 
متعــددی در سراســر جهــان هســتند و 
در پوشــش ســرویس اطالعات روســیه 
موسوم به جی آر یو فعالیت می کنند. او 
افزود، این حمــالت با رضایت و اطالع 
کرملیــن انجــام شــده اســت و در پایان 
آن را نقــض آشــکار قوانین بین المللی 
دانســت و گفــت روســیه بایــد »منتظر 

تحریم های بیشتری باشد«.
ë نقطه شروع یخبندان روابط

روابــط  اخیــر  ســال های  طــی  اگرچــه 
انگلیس و روســیه گرم نبوده اســت، اما 
پس از جنگ ســرد شــاخه های درخت 
روابط این دو کشــور دچار یخ زدگی شد 
و مذاکــرات و تــالش دیپلمات هــا هــم 
نتوانســت از اتمســفر زمســتانی میــان 
ایــن دو بکاهــد. بــه گــزارش گاردیــن، 
اســکریپال،  ســرگیی  مســمومیت  بــا 
و دختــرش،  روســی  جاســوس ســابق 
روابط میان روسیه و انگلیس وارد تنش 
شد. به دنبال مسمومیت او، بیش از 100 
دیپلمــات روس از کشــورهای مختلف 
اروپایــی، امریــکای شــمالی و اســترالیا 
اخراج شــدند تا ترور این جاســوس 67 
ســاله بــه آغازگر تنشــی نــه تنهــا میان 

روسیه و بریتانیا، بلکه روسیه و اتحادیه 
اروپا و به عبارتی روســیه و غرب تبدیل 

شود.
تــرور  یــادآور  اســکریپال  تــرور  پرونــده 
الکســاندر لیتویننکــو جاســوس روســی 
است که سال ها به نفع بریتانیا فعالیت 
می کرد. لیتویننکو پس از فرار از دادگاه، 
پناهندگــی سیاســی مقیــم  بــا کســب 
لندن شــد و سرانجام به شکل مرموزی 
رادیواکتیــو  مــاده  بــه  نوامبــر 2006  در 
پلونیــوم 210 در لندن آلوده شــد و ســه 
هفتــه بعد جــان خــود را از دســت داد. 
پلیــس بریتانیــا، آندریی لووگــوی دیگر 
قتــل  ایــن  متهــم  را  روس  جاســوس 
دانســت و خواســتار اســترداد او شد. اما 
کرملیــن تن به این خواســته نــداد و به 
این ترتیب روابط دو کشور در سال های 
2006 تا 2012 میالدی به سردی گرایید. 
با وجود این، بحران کنونی با مجموعه 
چالش هایی که روابط دو کشور در مسیر 
خــود دارد، از بحران آن زمان شــدیدتر 

است.
به گزارش یورونیوز، نباید چنین تصور کرد 
که روسیه همان ارزشی را که برای امریکا 
قائــل اســت، بــه بریتانیا هــم اختصاص 
بــا  خــود  روابــط  در  روس هــا  می دهــد. 
امریکایی هــا هرگــز خواســتار تیــره و تــار 
شــدن روابط نبوده اند و بر رویه همکاری 
و تفاهم تأکید دارند. حتی می توان گفت 
که دیگر کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا 
نظیر فرانســه و آلمــان از جایگاه باالتری 
از بریتانیــا در سیاســت خارجــی کرملین 
برخوردار هســتند. اما روســیه نســبت به 
بریتانیــا چنین رویکــردی نــدارد و ظاهراً 
بــا  تنش زدایــی  بــرای  چندانــی  تمایــل 

انگلیس هم ندارد.

فصل رویارویی لردها و تزارها 
انگلیس از استراتژی دوران جنگ سرد خود علیه روسیه غبار روبی می کند
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     گاردین: شــارل میشــل، نخســت وزیر بلژیک پس از خروج 
ملی گرایان فالندر از دولتش  استعفای خود را اعالم کرد.

     یواس ای تودی: کره شــمالی هشدار داد: تحریم های جدید 
امریکا علیه سه نفر از مقامات ارشد پیونگ یانگ می تواند مسیر خلع تسلیحات 

اتمی در شبه جزیره کره را مسدود کند.
     رویتــرز: وزارت خارجــه امریکا فروش 80 موشــک پیشــرفته هدایت شــونده 

پاتریوت به همراه تجهیزات آن به آنکارا را تأیید کرد.
     آناتولــی: در تازه ترین واکنش دولت آنکارا به کودتای نافرجام ترکیه، پلیس این 

کشور محمدسعید گولن، برادرزاده و دست راست فتح اهلل گولن را بازداشت کرد.

دو خط
خبـــر

طالبان خواهان نظارت تام بر دولت موقت 
افغانستان شد

 پارادوکس بودجه در ریاض
بزرگترین بودجه تاریخ عربستان به رغم کسری بودجه 35 میلیارد دالری تصویب شد

پــس از ماه ها مذاکــره بی نتیجه بین طالبان و نمایندگان امریکایــی، مذاکراتی که از 
روز دوشنبه با هدف پایان دادن به جنگ 17 ساله در افغانستان در ابوظبی در حال 
برگزاری اســت، برای مردم افغانســتان و دولت این کشورکه می گوید امیدوار است، 
بزودی مذاکراتی مســتقیم با طالبان داشــته باشــد، کورســوی امیدی را روشن کرده  
اســت. هرچند کــه طالبان آتش بس پیشــنهادی امریکا را مشــروط کرد و خواســتار 

واگذاری دولت موقت افغانستان به این گروه شد.
به گزارش سایت آرایانا نیوز افغانستان به نقل از خبرگزاری رویترز، نمایندگان طالبان 
بعد از این نشست به خبرنگاران گفته اند تنها با آتش بس یک ماهه با دولت موافق 
هســتند و پیشــنهاد آتــش بس شــش ماهه را تنهــا با دو شــرط می پذیرنــد. اول اینکه 
رئیس اداره  موقت آینده کســی تعیین شــود که طالبان پیشــنهاد می کند و عربســتان 
ســعودی، امارات متحده عربی و پاکســتان این پروســه را ضمانت کنند و دوم رهایی 
زندانیان طالبان، برداشتن تحریم ها از رهبران این گروه و مشخص شدن تاریخ برای 
خارج شــدن نیروهای نظامی امریکا و ناتو از افغانســتان. به گزارش سایت »جمهور« 
طالبان در این خصوص خواستار تضمین عربستان سعودی، امارات متحده عربی و 
پاکستان شده  است. نمایندگان طالبان در این نشست خواسته هایی از امریکا داشتند 
از جمله، آزادی زندانیان این گروه، برداشتن تحریم ها و حذف نام رهبران  این گروه از 
فهرســت سیاه ســازمان ملل و متقاباًل نیز نمایندگان 4 کشور از طالبان خواستند که با 
نمایندگان افغانستان که برای مذاکره به ابوظبی آمده اند دیدار کنند، اما طالبان تاکنون 
نپذیرفته اند. این در حالی است که دولت افغانستان بسیار امیدوار است بتواند بزودی 
با نمایندگان طالبان دیدار رودررو داشــته باشــد و حتی آن گونه که بی بی سی گزارش 
کرده  است، دولت افغانستان، هیأتی را هم به امارات اعزام کرده است. موضوع قابل 
توجهی که در این مذاکرات به چشم می خورد این است که یک هیأت جامع از اعضای 
شورای رهبری طالبان نیز عالوه بر نمایندگانی که از پیش تعیین شده بودند، در شهر 
ابوظبی با نمایندگان امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی پا به 
پــای طالبان در حال چانه زنی هســتند. در همیــن رابطه رادنی هانتر هماهنگ کننده 
سیاسی امریکا درمأموریت سازمان ملل متحد گفته است: »امریکا با گزینش زلمای 
خلیل زاد، پیام واضحی داده مبنی بر اینکه، امریکا به این باور است که استقرار صلح 
درافغانستان ممکن است. هانتر نیز از طالبان خواست تا یک تیم معتبر مذاکره کننده 

را برای گفت و گو با دولت افغانستان و دیگر افغان ها تعیین کند.« 

ملک سلمان، پادشــاه عربستان سعودی 
روز سه شــنبه در حالی بزرگ ترین بودجه 
تاریخ کشورش را برای سال 2019 تصویب 
کرد که عربستان از ســال 2014 میالدی به 
این ســو به خاطــر کاهش قیمــت نفت با 
کسری شدید بودجه مواجه است و حدود 
سه ماه قبل وزیر دارایی عربستان از کسری 
بودجه 34 میلیارد و یکصد میلیون دالری 

کشورش در سال 2019 خبر داده بود.
به گزارش ســایت شــبکه خبــری الجزیره، 
ملک ســلمان روز ســه شــنبه بودجه سال 
2019 عربســتان را 295 میلیارد دالر اعالم 
کــرد که در مقایســه بــا بودجه ســال 2018 
کــه 260 میلیــارد و 800 میلیــون دالر بود، 
افزایش قابل توجهی است. این بودجه در 
حالی رسماً اعالم شد که در اوایل مهر ماه 
ســال جاری محمد جدعان، وزیــر دارایی 
عربســتان در کنفرانس خبــری مربوط به 
بیانیه مقدماتی بودجه عمومی سال 2019 
بــه خبرنــگاران گفته بــود، کســری بودجه 
عربستان در سال 2019 حدود 34 میلیارد 
و یکصــد میلیــون دالر پیــش بینــی شــده 
اســت. این رقم روز ســه شنبه حتی بیشتر 

هم اعالم شد و به 35 میلیارد دالر رسید.

با این حال ملک ســلمان که روز سه شنبه 
از طریق یک ســخنرانی تلویزیونی بودجه 
سال 2019 را به سمع و نظر مردم کشورش 
رســاند، در توضیح چرایی تصویب چنین 
بودجه عظیمی گفت: »ما تصمیم گرفتیم 
در مسیر اصالحات اقتصادی گام برداریم، 
به یک نظم مالی برسیم، شفافیت مالی 
را بهبود بخشیم و به توانمند شدن بخش 
خصوصی کمــک کنیم.« در مهــر ماه نیز 
در بیانیه مقدماتی بودجه عربستان آمده 
بــود کــه بــه رغــم کســری بودجــه، دولت 
هزینه هایش را تا 7 درصد افزایش خواهد 
داد تا با بیکاری مبارزه کند و رشد اقتصادی 
کشور را  که هر روز کندتر می شود، سرعت 
بخشد. بر اساس آمار تابستان 2018، نرخ 

بیکاری در عربستان 12 درصد است که این 
نرخ در یک دهه اخیر در این کشور باالترین 

میزان بوده است.
ریاض قصد دارد در راســتای چشــم انداز 
2030 کــه محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد 
اســت،  آن  مجــری  و  طــراح  ســعودی 
بــرای  را  بیشــتری  شــغلی  فرصت هــای 
سعودی ها فراهم کند اما افزایش مالیات 
ها و دیگر اقدام هایی که دولت عربســتان 
در یک ســال گذشــته برای جبران کســری 
صاحبــان  بــه  داد،  انجــام  خــود  بودجــه 
مشاغل، آسیب های جدی وارد کرده است. 
بر اســاس اعالم وزارت دارایی عربســتان، 
از ابتــدای ســال جاری میــالدی تاکنون که 
هزینــه های برق و ســوخت افزایش یافته 

 و صاحبــان مشــاغل موظف بــه پرداخت 
5 درصد مالیات بر ارزش افزوده شده اند، 
دولــت عربســتان 12 میلیــارد دالر تنهــا از 
محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده درآمــد 
کسب کرده است و به همین میزان شرایط 
بــرای صاحبــان مشــاغل دشــوارتر شــده 
اســت. ریاض همچنین در سال های اخیر 
صدها میلیارد دالر از درآمدهای خود را از  
ذخیره ارزی خارج کرده و ده ها میلیار دالر 
نیز از محل بازارهای بین المللی و داخلی 
وام گرفته تا کسری بودجه خود را رفع کند. 
مجموع این اتفاق ها باعث شــد، اقتصاد 
عربســتان ســال گذشــته میالدی )2017( 
برای نخســتین بار پس از رکــود اقتصادی 
بــزرگ ســال 2009 تا حــد زیــادی کوچک 

شود.
هرچند قیمت نفت در بودجه ســال آینده 
عربستان اعالم نشده است، اما کارشناسان 
معتقدند بودجه ســال آینده عربســتان بر 
پایــه نفــت 80 دالری تدویــن شــده این در 
حالی است که قیمت جهانی نفت در حال 
حاضر حــدود 57 دالر و در پایین ترین حد 
ساالنه است و دلیل آن هم نگرانی در مورد 
تقاضای نفت اســت. در بودجه سال 2019 
عربستان 9 درصد افزایش ساالنه درآمدها 
پیش بینی شــده است که البته بیشتر آن از 

منبع فروش نفت خواهد بود.
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فروغ احمدی

خبرنگار

گروه جهان – در حالی که هنوز هیچ کس 
رئیــس  ترامــپ،  کــه دونالــد  از خوابــی 
فلســطینی ها  بــرای  امریــکا  جمهــوری 
در قالــب »معاملــه قــرن« دیــده خبــر 
نــدارد، نیکی هیلــی، نماینــده امریکا در 
سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت 
نیویــورک در جلســه شــورای امنیــت به 
تعریــف و تمجید از این طــرح پرداخت 
و بــدون آنکــه اشــاره ای به جزئیــات آن 
بکند، گفت: ]این طرح[ بسیار مفصل تر 

و حاوی جزئیات تأمل برانگیزتر اســت و 
به شیوه ای مهم و قدرتمند واقعیت های 
میدانــی خاورمیانه را که تغییــر کرده به 

رسمیت می شناسد.
به گزارش سایت شــبکه خبری الجزیره، 
نماینده امریــکا در ســازمان ملل متحد 
کــه ماننــد دونالــد ترامــپ گرایش هــای 
ضدفلسطینی دارد و با موضع گیری هایی 
مســائل  دربــاره  اخیــر  ســال  دو  در  کــه 
ســرزمین های اشــغالی داشــته آشــکارا 

ایــن گرایش هــا را نشــان داده اســت، در 
جلسه روز سه شنبه شورای امنیت بدون 
پرداختن به جزئیــات معامله قرن ادعا 
کرد:» فلســطینی ها با شــرکت کــردن در 
مذاکــرات صلــح بــه همه چیــز خواهند 
رســید. این طرح ]طرح معامله قرن[ از 
تمام طرح های قبلی متفاوت خواهد بود 
و سؤال مهم این است که آیا پاسخ ها به 
این طرح نیز متفاوت خواهد بود؟ در این 
طرح چیزهای زیادی هست که دو طرف 

دوست خواهند داشت و چیزهای زیادی 
که دو طرف دوست نخواهند داشت.«

هشــدارآمیز  ادبیاتــی  بــا  هیلــی  نیکــی 
خطاب بــه جامعه جهانی گفت: جهان 
یــک انتخــاب دارد؛ تمرکز بر بخش های 
دوست نداشتنی یا تمرکز بر بخش های 
دوست داشتنی که در مورد اول بازگشت 
به وضعیت 50 سال قبل رخ خواهد داد 
و در مورد دوم طرفین به سمت پیشبرد 

مذاکرات صلح تشویق می شوند.

معامله قرن ترامپ از نگاه نیکی هیلی
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حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

    

 کاهش وزن 
پسر بچه اندونزیایی

چاق تریــن پســربچه اندونزیایــی 
موفق شــد بــا حــذف شــکر از 

وعده غذایی و انجام ورزش 
100 کیلــو از وزن خــود را کم 

کند.

»آریــا  میــرر،  به گــزارش 
پرمانا« 12 ساله از طرفداران 

تیم »لیورپول« است و همیشه 
آرزو داشت بتواند فوتبال بازی کند. 

ایــن او اکنون با کاهش وزن در کنار هم ســن و ساالنش  بــه 
آرزوی خود دست یافته است. پزشکان 3 سال پیش به این 
پســر و خانواده اش اعالم کردند که وضعیت وی خطرناک 
بــوده و به دلیــل چاقــی مفــرط جانــش را از دســت خواهد 
پســر  زمــان  آن  از  داد. 
کمــک  بــا  اندونزیایــی 
خانــواده اش تصمیــم 
را  وزنــش  تــا  گرفــت 
تحــت  وی  کنــد.  کــم 
ورزش  و  ســخت  رژیم 
بخصــوص پیــاده روی 
موفق شده تا به زندگی 
بازگشته و با دوستانش 

بازی کند. 

ماهی به نام دونالد ترامپ
بی توجهی دونالد ترامپ به تغییرات آب و هوایی و شرایط بد اقلیمی سبب شد تا دانشمندان نام 

یک جانور کور دریایی را به نام وی ثبت کنند.
این نام بوسیله رئیس شرکت ساختمانی »انویرو بیلد« مستقر در لندن برای این جانور انتخاب شده 
است. وی مبلغ 25000 دالر برای خرید حق انتخاب این نام پرداخت کرده است. این جانور کوچک، 
کور و بدون دســت و پا در پاناما کشــف شــد و شــرکت انویرو بیلد اعالم کرد توانایی این جانور در فرو 
کردن سر خود به داخل زمین با شیوه رفتار دونالد ترامپ در قبال مسأله گرمایش جهانی هماهنگی 

بسیار زیادی دارد. 

تار
اس

ی 
دیل

به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند 
روز قبل مرد جوان ثروتمند در خانه تنها 
بود که صــدای زنگ در به گوش رســید. 
پشــت در مأمور پست ایســتاده بود که از 
وی خواست برای تحویل یک بسته پایین 
بــرود. بهزاد خودش را بالفاصله مقابل 
در رســاند در همین زمان یک خودروی 
آمبوالنس نیز مقابل خانه اش ایســتاد. 
مرد جوان که حواسش به آمبوالنس بود 
بدون آنکه برگه را بخواند آن را امضا کرد 
اما ناگهان ســه مرد جوان که لباس های 
سفید به تن داشتند از آمبوالنس بیرون 

آمدند و به طرف بهزاد رفتند.
صدایی از داخل آمبوالنس به گوش 
می رســید کــه فریــاد مــی زد »مراقــب 
باشــید او بیمــار روانــی اســت و ممکن 
اســت به شما آسیب برساند.« سه مرد 
ســفیدپوش بــا عجلــه بهــزاد را داخــل 
آمبوالنــس انداختند و دســت هایش را 
بــه برانــکارد بســتند. فریادهــای کمک 
خواهــی بهزاد خیلی زود بــا تزریق دارو 

خاموش شد.

ë فرار با لباس دکتری
بهزاد وقتی بــه خودش آمد که در یک 
مرکــز نگهــداری بیمــاران روانــی بســتری 
شــده بود. او مدام به پزشــکان و پرستاران 
التماس می کرد که ســالم اســت و مشکل 
روانی ندارد اما کســی بــه حرفش توجهی 

نمی کرد.
ماجرا ادامه داشت تا اینکه در دهمین 
روز بستری بهزاد در تیمارستان، وی کاماًل 
اتفاقــی یکــی از برادرهایــش را دیــد کــه با 
پزشک صحبت می کند. او تعدادی عکس 
و مــدارک به پزشــک بهزاد نشــان می داد 
و اصرار داشــت که برادرش مشــکل روانی 
دارد و بســیار خطرناک اســت. با دیدن آن 
صحنه بهــزاد دریافت که گرفتار توطئه ای 

شوم شده است.
در یازدهمیــن روز مرد جوان مخفیانه 
لباس یکی از پزشــکان را پوشید و با لباس 
پزشــک از مرکز روانی فرار کرد و خودش را 

به پلیس رساند.
ë کینه قدیمی

بدین ترتیب به دستور بازپرس شعبه 

تهــران  جنایــی  امــور  دادســرای  چهــارم 
تحقیقــات آغاز شــد. بهــزاد در تحقیقات 
گفت: تصور می کنــم دو برادرم عامل این 
نقشــه شوم باشــند. چند ماه قبل پدرم که 
تاجر ثروتمندی بود فوت کرد، او در زمانی 
کــه زنده بــود دو خانه اش را بــه نامم کرد. 
ولی دو برادرم ســهمی به نســبت کمتر از 
مــن از اموال پــدرم بردند. همین موضوع 
باعث کینه آنها شده بود و با پرونده سازی 
ســعی داشــتند که مرا دیوانه نشان دهند. 
ایــن را هــم بگویــم در زمانــی کــه در مرکز 
روانــی بســتری بــودم آنهــا بــا امضایی که 
متقلبانه از من گرفتند 100 میلیون تومان 

پول از حسابم خارج کرده اند.
ë مأمور قالبی پست

در ادامــه بررســی ها کارآگاهــان موفق 
به شناســایی سه مردی شدند که به عنوان 
پرســنل بیمارســتان مــرد جــوان را بــا زور 
داخل آمبوالنس کــرده بودند. یکی از آنها 
در تحقیقات گفت: ما به دستور مرکز روانی 
بهــزاد را به تیمارســتان بردیم و کار ما غیر 
قانونــی نبــوده اســت. خانــواده او مدارک 
بالینــی به ما نشــان دادنــد کــه حکایت از 
بیماری وی داشــت. از آنجایی که بیماران 
روانی در چنین مواردی مقاومت می کنند 

گــروه حــوادث/ هفت مــرد جنایتکار 
که 2 ســال قبل ســه سرنشــین یک 
دســتگاه پــژو 405 را در شهرســتان 
خــاش بــه قتــل رســانده بودنــد از 

سوی پلیس به دام افتادند.
ابراهیــم مالشــاهی- رئیس پلیس 
آگاهی سیســتان و بلوچســتان - در 
ایــن بــاره بــه فــارس گفــت: پنجم 
تیر سال95 اجســاد سه مرد داخل 

یــک پــژو 405 در خیابــان رودکــی 
شــهر خاش کشــف شــد. بالفاصله 
و  آگاهــی  پلیــس  از  تیم هایــی 
کالنتری مرکز این شهرســتان برای 
بررســی موضــوع بــه محــل اعزام 
شــدند و پس از بررسی های پلیسی 
دریافتنــد ایــن ســه جــوان قربانــی 
قدیمــی  اختالفــی  و  کینه جویــی 

شده اند.

کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده 
از ســرنخ های موجــود و تحقیقات 
میدانــی هفــت نفر از عامــالن این 
جنایت را در اســتان یزد شناســایی 
و بــا نیابــت قضایــی در عملیاتــی 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
متهمان پس از بازجویی های اولیه 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به دادسرا معرفی شدند.  

علــت اصلی تصــادف منجر به فوت 
رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی، 

تخلف راننده استانداری اعالم شد.
گلســتان،  دادگســتری  به گــزارش 
کل  هاشــمیان«-رئیس  »هــادی 
دادگستری گلستان - ضمن اشاره به 
نظریه تیــم کارشناســی در خصوص 
ســازمان  رئیــس  خــودرو  تصــادف 
تأمیــن اجتماعی عنــوان کرد: اگرچه 

وجــود  زمینه هــا  برخــی  در  نقــص 
دارد امــا تخلــف اصلی وعلــت تامه 
تصــادف، رعایت نکــردن حق تقدم 
عبور وسایل نقلیه مستقیم رو هنگام 
راننــده  ســوی  از  کــه  بــوده  زدن  دور 

استانداری صورت گرفته است.
وی افــزود: با اعــالم نظــر نهایی این 
تیــم کارشناســی، نظریــه بــه طرفین 

پرونده اعالم شد.

تصــادف  در  ســال جاری  آبــان   24
رانندگی محور »گــرگان - کردکوی«، 
معاونــان  و  رئیــس  حامــل  خــودرو 
کشــور  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
کشــنده،  کامیــون  دســتگاه  یــک  بــا 
برخــورد کــرد و دکتــر »نوربخــش« و 
دکتــر »تاج الدینی« رئیــس و معاون 
پارلمانی ســازمان تأمیــن اجتماعی 

جان باختند.

راننده ، مقصر مرگ رئیس سازمان تأمین اجتماعی دستگیری هفت مرد خبیث  خودزنی پس از قتل مادر

گــروه حــوادث- معصومــه مرادپور/ پســر بیــکار که پــس از 
درگیری لفظی مادرش را به قتل رسانده بود به خاطر عذاب 

وجدان می خواست خودکشی کند اما جان سالم به در برد.
به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، شــامگاه بیســتم آذر ساکنان محله پیشاهنگی 
کرج با شــنیدن صدای فریادهای یک پســر جوان خود را به خیابان رســاندند. پســر 
جوان فریاد می زد و می گفت: »من مادرم را کشته ام«. او پس از شکستن شیشه های 

آپارتمان شروع به خودزنی کرد.
بالفاصلــه یکی از شــاهدان ماجرا موضوع را به پلیس خبــر داد و مأموران کالنتری 

خرمدشت کرج خود را به محل حادثه رسانده و او را دستگیر کردند.
مأموران پس از ورود به خانه با جســد زنی میانســال رو به رو شــدند. با کشف جسد 

موضوع به بازپرس کشیک قتل کرج و تیم بررسی صحنه جرم اعالم شد.
متهم 34 ساله به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. ساعتی بعد نیز 
کارآگاهان شــروع به بازجویی از وی کردند. وی در حالی که به قتل مادرش اعتراف 
می کرد، گفت: ســه چهار ســالی اســت که بیکارم و مشکالت مالی شــدید دارم، به 
همین خاطر مادرم مدام سرزنشم می کرد. شب حادثه سر همین موضوع با مادرم 

درگیر شدم و در یک لحظه کنترل خود را از دست دادم و مادرم را هول دادم.
نمی خواستم او را بکشم اما مادرم تعادلش را از دست داد و  زمین خورد. در اثر این 
اتفاق سر مادرم با زمین برخورد کرد و از هوش رفت اول تصور نمی کردم موضوع 
مهمی باشد اما وقتی جلوتر رفتم متوجه شدم نفس نمی کشد. وحشت کرده بودم. 
دچار عذاب وجدان شــدیدی شــدم و تصمیم گرفتم خودم را بکشــم که مردم به 
پلیس خبر دادند. با اعتراف پسر جوان به جنایت، وی بازداشت شد و تحقیقات در 

این رابطه از سوی تیم جنایی ادامه دارد. 

تأیید حکم قصاص پس از 7 سال
گروه حوادث/ پســر نوجوان که در 14 ســالگی دوستش را به قتل رسانده بود، پس از 
دوبار نقض حکم در دیوان عالی، صبح دیروز با تأیید حکم قصاص از سوی قضات 

دیوان عالی روبه رو شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، این پرونده از ســال 90 و زمانی کــه مهرداد- 
عامل قتل- به همراه چند نفر از دوســتانش به جشــن تولد پوریا دعوت شــده بود 
آغاز شــد. مهرداد در نخستین بازجویی ها مدعی شد دوستش سهیل که در جشن 
تولدش مشروبات الکلی مصرف کرده بود در حالت مستی به وی تعرض کرده بود. 
همچنین پس از این اتفاق موضوع را برای دوستانش بازگو کرده و آبروی او را برده 

بود. مهرداد که به افسردگی مبتال شده بود به فکر انتقام جویی از سهیل افتاد.
متهم در ادامه اظهاراتش گفت: بعد از چند روز که از جشن تولد گذشته بود، سهیل 
بــا مــن تماس گرفت تا برای دیدنش به پارک بروم. آنجا با وی درگیر شــدم و با دو 
تسمه گردنش را محکم بستم تا جان سپرد. پس از آن جنازه اش را پشت شمشادها 
پنهان کردم و به خانه رفتم و از پدرم کمک خواستم. اما وقتی متوجه شدم که پدرم 
قصد دارد من را به پلیس معرفی کند، فوراً خانه را ترک کردم و به سراغ پوریا رفتم و 
به همراه او که از کل ماجرا باخبر بود به پارک رفتیم تا جنازه را با استفاده از یک کیسه 
خواب به خارج از شهر منتقل کنیم که همان موقع پلیس آمد و ناچار به فرار شدیم.

من قبول دارم مرتکب قتل شده ام و خودم را مستحق مرگ می دانم.
پــس از اظهارات متهم، وکیل اولیــای دم ضمن رد ادعاهای مهرداد گفت: او دروغ 
می گوید که قربانی او را آزار داده اســت. با این ترفند به دنبال فرار از قصاص اســت. 
او از کودکی بچه شــروری بوده و بارها با اســتفاده از چاقو و ســالح سرد با دوستانش 

درگیر شده است.
این متهم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و 
از قصاص معاف و به پرداخت دیه و زندان محکوم شد که حکم صادره با اعتراض 
اولیای دم در  دیوان عالی کشور تأیید نشد. پس از آن پرونده به شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران رفت و متهم ادعای مهدورالدم بودن قربانی را مطرح کرد 

که مورد پذیرش قضات قرار گرفت و دوباره از قصاص گریخت.
این بار نیز با اعتراض اولیای دم، حکم صادره در دیوان عالی کشــور شکســته شــد 
تا مهرداد برای ســومین باردر شــعبه پنجم پای میز محاکمه بایستد. این متهم در 
شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی محاکمه شد 
و قضات با وجود دفاعیات وکیل متهم و براساس محتویات پرونده واظهارات خود 
متهم، او را به قصاص محکوم کردند که این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور 

تأیید شد. 

اخــــــبار

گروه حوادث/ سناریوی دو مرد طمعکار برای تصاحب اموال برادر کوچک شان با فرار 
وی از تیمارستان ناکام ماند. 

و اصرار دارند که مشکلی ندارند او را به زور 
ســوار ماشــین کردیم. در ادامــه تحقیقات 
مشخص شد مأمور پســت نیز قالبی بوده 
اســت و از ســوی دو برادر بهزاد اجیر شــده 
تا به بهانه تحویل بســته پستی از وی امضا 
بگیــرد و بتوانند 100 میلیون تومــان پول از 

حسابش بردارند.
ë دستگیری دو برادر

با به  دســت آمدن مــدارک و دالیل، دو 
برادر به دســتور بازپرس جنایی بازداشــت 
شــدند. یکــی از آنهــا در بررســی ها گفــت: 
ماجــرای آدم ربایی را قبــول نداریم. بهزاد 
مدتــی قبــل از همســرش جدا شــد و برای 
پرداخــت مهریــه از مــا چندکیلــو طــال و 
تعــداد زیــادی ســکه گرفــت. قرار شــد که 
آنهــا را به مــا برگرداند اما ایــن کار را نکرد. 
ما هم برای اینکه به ســکه ها و طالهایمان 
برسیم، تصمیم گرفتیم یکی از دوستانمان 
را به عنــوان پســتچی بــه مقابــل خانه اش 
بفرســتیم.  بــرادرم بــه خاطر مــرگ پدر و 
طــالق همســرش دچــار مشــکل روحی و 
روانی شده بود و ما هم به همین دلیل او را 

در بیمارستان روانی بستری کردیم.
درحالی که دو برادر جوان چنین ادعایی 
داشتند تحقیقات نشان می دهد که دو مرد 
سعی داشتند با بستری کردن برادرشان در 
بیمارستان روانی از او وکالتنامه ای گرفته و 
دو خانه ای را که پدرشــان به نــام بهزاد زده 
بود از آن خود کنند. بدین ترتیب به دستور 
بازپرس جنایی دو برادر بازداشــت شــده و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گروه حوادث/ پنجمین مرحله از طرح 
برخورد بــا اراذل و اوباش و مزاحمان 
محله های تهران بزرگ با دســتگیری 
207 متهم و انهدام دو باند وارد کننده 

اسلحه پایان یافت.
سردار حسین رحیمی - رئیس پلیس 
جمــع  در  دیــروز  صبــح   - پایتخــت 
خبرنگاران گفــت: از این متهمان 36 
قبضه ســالح جنگی و شــکاری کشف 
شــد و در مجمــوع دو بانــد وارد کننده 

سالح منهدم شد.
واحــد   13 طــرح  ایــن  در  همچنیــن 

صنفی متخلف پلمب شد و به حدود 
40 واحــد صنفــی دیگــر که بــه محل 
تجمــع اراذل و اوبــاش تبدیــل شــده  
بــود نیز تذکر داده شــد. از ســوی دیگر 
98 بوســتان و 72 باشــگاه بدنســازی 
کــه برخی از آنها محــل تردد و حضور 
اراذل و اوباش بودند، پاکسازی شدند 
و 181 قهوه خانــه مــورد بازرســی قــرار 

گرفت.
در جریان این طرح دو متهم دستگیر 
و  عبدل آبــاد  منطقــه  در  کــه  شــدند 
بهارســتان تهران اقدام بــه آتش  زدن 

خودروهایی می کردند که کنار خیابان 
متوقف بود. یکی از این افراد به علت 
اختــالالت روانی اقدام بــه آتش  زدن 

خودروها کرده بود.
رئیــس پلیــس پایتخــت بــا اشــاره به 
اقدام پلیــس برای برقــراری انضباط 
اجتماعی در محالت یادآور شد: باید 
برخوردهــا بــرای خیلــی از ایــن افراد 
که تکــرار جــرم دارند، جدی تر شــود، 
اما هزینه جرم بــرای مجرمان خیلی 

پایین است.
پلیس مســئول دســتگیری، بازجویی 

 بزرگ ترین کیک کشمشی دنیا
نانواهــای ایتالیایــی بزرگ ترین کیک کشمشــی دنیا را 
پختند. به گزارش گوود نیــوز، این کیک غول پیکر 332 

کیلوگرم وزن داشته و رکورددار گینس شده است.
پخت این کیک 100 ساعت طول کشیده و برای پختش 

6 نانوای حرفه ای دست به کار شدند.
نانواها با 25 کیلو شکالت، 7 کیلو کاکائو، 2 کیلو شکالت 

سفید و 30 کیلو قند این کیک را ساختند. 

حمله کوسه وحشی به یک غواص آلمانی وی را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش میرر، »دن وایت« 28 ساله هنگام غواصی در دریای سرخ مورد 

حمله یک کوسه قرار گرفت.
»دن« به همراه گروه غواصان توریســت در حال شــنا و تفریح بودند که از 

سوی این کوسه مورد حمله قرار گرفتند و پای این غواص زخمی شد.

کوسه پای غواص را خورد

 سوختن 600 خانه 
در انفجار دیگ زودپز

زودپز،آتش ســوزی  دیــگ  انفجــار 
مهیبــی در منطقه فقیر نشــین شــهر 

مانائوس در شمال برزیل به پا کرد.
پلیس گفته است در این آتش سوزی 
گســترده 600 خانه خاکســتر شد. این 
اتفــاق به احتمال زیاد بعــد از انفجار 

یــک زودپــز خانگی هنــگام پخت غذا اتفــاق افتــاده و به دلیل چوبــی بودن 
خانه ها آتش بسرعت گسترش یافته است.

حمله فیل گرسنه به خودرو
فیــل گرســنه بــا دیــدن غــذای گردشــگران ناگهــان بــه 

خودروی در حال حرکت آنها حمله کرد.
به گــزارش میرر، راننده خودروی میتسوبیشــی با دیدن 
این فیل شوکه شد. این رویداد در پارک ملی »کائویای« 
در جنوب تایلند رخ داد و فیل نیز موفق شد تا چند بسته 
مواد غذایی را با خرطومش از پشت خودرو بیرون بکشد. 

رئیس پلیس پایتخت: 

هزینه جرم برای متهمان پایین است

و تکمیــل پرونــده به مراجــع قضایی 
است و ما از کار خود عقب نمی مانیم. 
البتــه جلســه هایی نیــز در این بــاره با 
اراذل  داشــته ایم.  تهــران  دادســتان 
و اوبــاش ســطح یــک توســط پلیس 

امنیت پایتخت کنترل می شــوند و به 
طور مرتب تذکر به آنها داده می شود 
و اراذل و اوباش سطح دو و سه توسط 
کالنتری ها و پایگاه های پلیس کنترل 

می شوند.

رحیمی با اشــاره به مهار شــدن روند 
اظهــار  پایتخــت،  در  موبایل قاپــی 
کــرد: جــرم موبایل قاپــی در تهــران 
روند رو به کاهشــی بــه خود گرفته که 
ایــن اتفاق پــس از اجــرای طرح های 
مکــرر پلیــس رخ داده امــا بایــد این 
واقعیــت را نیز به مردم بگویم که در 
ســرقت های ُخرد شــاهد این کاهش 
نبوده ایم و تالش بر این اســت که در 
تمام نقــاط تهران در حــوزه برخورد 
با ســارقان و اراذل و اوباش اقدامات 

جدی تری صورت گیرد.

فرار از تیمارستان      دست 2برادر طماع را رو کرد 
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جــان  بــه  آتــش  دوبــاره  پیــش  روز  دو 
مدرســه ای در زاهــدان افتاد و جان ســه 
دانش آمــوز را گرفت و یــک دانش آموز 
دیگــر هــم بــه کمــا رفــت. ایــن اولیــن 
باری نیســت که بخاری هــای نفتی غیر 
استاندارد کار دست مســئوالن آموزش 
و پرورش می دهد. با این همه همچنان 
ســوزی  آتــش  حادثــه  بــه  واکنش هــا 
مدرســه دخترانــه زاهــدان ادامــه دارد. 
دیــروز بســیاری از کاربــران شــبکه های 
اجتماعی نوشــتند: بعــد از چند حادثه 
فرصــت  آیــا  دردنــاک  ســوزی  آتــش 
مناسبی برای خداحافظی همیشگی با 
تجهیزات گرمایشی ناایمن در مدارس 
نبود؟ در کنار این بســیاری از مسئوالن و 
نمایندگان مجلس هم از وزیر آموزش 
و پرورش خواســتند تا نسبت به تجهیز 
وســایل گرمایشــی مدارس تجدید نظر 
کننــد. هر چنــد وزیر آمــوزش و پرورش 
در حســاب کاربــری توییترش نوشــت: 
»متأســفانه علیرغم برگزاری دوره های 
آموزشــی و بخشــنامه های مؤکــد برای 
و  دانش آمــوزان  ســامت  از  مراقبــت 
رعایت نکات ایمنی، امروز بر اثر ســهل 
انــگاری و تخلف یک مرکــز غیردولتی، 
دوفرزند عزیزمان جان خود را از دست 
دادند.با پیگیری جدی و سریع موضوع 
بــا هرگونه قصور و یا تقصیر برابر قانون 
برخــورد خواهــم کــرد.«از ســوی دیگــر 
مدیــر کل آمــوزش و پرورش سیســتان 
خانواده هــای  از  هــم  بلوچســتان  و 
دانش آموزانــی که در ایــن حادثه دچار 
و  کــرد  عذرخواهــی  شــده اند،  صدمــه 
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز 
اعــام کرد که مســئوالن ایــن وزارتخانه 
کوتاهی کرده اند و فضای آموزشی برای 
تحصیــل دانش آمــوزان مناســب نبود. 
اما این اظهار نظر هم آنچنان به مذاق 

مسئوالن خوش نیامد.
دیــروز جمعــی از نماینــدگان مجلــس 
برخــورد  و  رســیدگی  خواهــان  هــم 
جدی تــر نســبت به ایــن حادثه شــدند 
و از وزیــر آمــوزش و پــرورش خواســتند 
تا ســریعتر گــزارش این حادثــه را تهیه 
کنــد. موضوعــی کــه عضــو کمیســیون 
و  بی تدبیری هــا  کــرد:  بیــان  آمــوزش 
بی مســئولیتی ها در تجهیــز مــدارس و 
حفاظت از سامت دانش آموزان تداوم 
دارد بــرای همیــن گروهــی از اعضــای 
بــه  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
زاهدان برای بررســی آتش سوزی اعزام 

می شوند.
ë کوتاهی کردیم

و  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  معــاون 
رئیــس ســازمان مــدارس غیردولتــی و 
مشــارکت های مردمی هم اعــام کرد: 
ایــن حادثه در زنگ تفریح مدرســه رخ 
داده اســت، تعــدادی از دانش آمــوزان 
وارد کاس درس شدند که از کیف شان 
وسیله بردارند که متأسفانه چراغ والور 

کاس برگشته است.
بــه  اشــاره  بــا  زینی ونــد،  مجتبــی 
دیــده  حادثــه  دانش آمــوزان  این کــه 
ابتدایــی بودنــد،  پیش دبســتانی و اول 
ادامــه داد: در ایــن زمــان مدیر مدرســه 
فــردای  اردوی  هماهنگــی  بــرای  هــم 
و  آمــوزش  اداره  در  دانش آمــوزان 

پرورش حضور داشته است و در مدرسه 
نبــوده اســت. پــس از این کــه معلمــان 
متوجه حادثه شــدند، دانش آمــوزان را 
از مدرســه خــارج کرده و آتش نشــانی و 
اورژانس را مطلع کردند اما متأسفانه ۴ 
کودک دچار سوختگی گسترده شدند و 
متأسفانه ۳ دانش آموز فوت شدند. در 
جلســات مختلف با مســئوالن آموزش 
و پــرورش و نوســازی مــدارس، ابعــاد 

مختلف این حادثه را پیگیر هستیم.
وی اظهــار کــرد: حقیقتــاً کوتاهی شــده 
است و فضا برای آموزش دانش آموزان 
مناســب نبود ضمــن این که مســئوالن 
بیشــتری  نظــارت  هــم  بایــد  منطقــه 
می کردنــد؛ این مدرســه، ســاختمانش 
را جابه جــا کــرده بــود و ۱۵ آبــان ماه به 
نوسازی نامه نوشته بود اما نه از منطقه 
و نه از نوسازی بازرسی انجام نشده بود.
را  ســوزی  آتــش  علــت  ونــد  زینــی 
ایــن  کــرد:  اعــام  پارتیشــن بندی 
پارتیشــن بندی که بین کاس ها و دفتر 
انجام شده بود، اســتاندارد نبوده است 
و دلیل گسترش آتش سوزی شده است.

ë  دانش آموزان در آتش سوختند و ما به
فکر توهین به نماینده ایم

دیروز نماینده بوکان از سکوت مجلس 
نســبت بــه آتش ســوزی در مدرســه ای 
در زاهــدان انتقــاد کــرد و گفــت: چهــار 
معصــوم در آتــش می ســوزند امــا مــا 
ســکوت می کنیــم و از آن طرف نســبت 
بــه توهیــن به یکــی از همکارانمــان آن 
چنان واکنشی نشان می دهیم که وزیر را 

تهدید به استیضاح می کنیم.
داد:  ادامــه  عثمانــی  قســیم  محمــد 
وقتی یک نگهبــان با یکی از نمایندگان 
زاهدان درگیر می شود و به او بی حرمتی 
می کنند حساسیت نشان داده و جلسه 
کمیتــه   می کنیــم،  برگــزار  غیرعلنــی 
حقیقــت یــاب تشــکیل داده و در بــوق 
و کرنــا کــرده و حتــی وزیــر را تهدیــد به 
اســتیضاح می کنیــم. همــه ایــن کارهــا 
برای این اســت که به یکی از نمایندگان 

بی احترامی شده است.
وی افــزود: همزمان با ایــن اتفاق چهار 
دانش آموز معصــوم زاهدانی در آتش 
ســوختند. مــا کــدام وزیــر را احضــار و 
اســتیضاح کرده ایم؟ امام خمینی)ره( 
فرمــود که مجلس شــورای اســامی در 
رأس امور است اما نگفت که نمایندگان 
عصــاره  مــا  هســتند.  امــور  رأس  در 
ملــت هســتیم ولــی چقــدر رفتارمــان 
نشــان می دهد کــه عصــاره ای از مردم 

می باشیم؟
ایــن نماینده مجلس شــورای اســامی 
تأکیــد کرد: اگــر نماینده مردم هســتیم 
چطــور ایــن قدر نســبت بــه همکارمان 
حساسیت نشــان می دهیم، اما نسبت 
به چهار معصوم که در آتش ســوختند 
وزیــر  بایــد  امــروز  می کنیــم.  ســکوت 
آموزش و پــرورش را احضار می کردیم 
نه این که دیروز از وزیر اقتصاد بخواهیم 
توضیــح دهــد. اگــر می گوییــم مجلس 
شــورای اسامی در رأس امور است باید 

امور ملت در رأس قرار داشته باشد.

ë  انتقــاد از بی تدبیری در تجهیز مدارس
و اردوها

در ادامــه واکنــش نماینــدگان مجلــس 
رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس هم بــا انتقــاد از تــداوم برخی 

روز یکشــنبه قــرار اســت این گــزارش به 
کمیســیون ارسال شود. همچنین برخی 
از اعضــای کمیســیون هــم بــا مدیــرکل 
آموزش و پرورش اســتان در چند نوبت 
در تمــاس بودنــد و هیأتــی هم از ســوی 
کمیســیون برای بررســی ایــن حادثه به 
استان سیستان و بلوچستان سفر خواهند 
کــرد. این موضــوع همچنین در دســتور 
کار روز سه شــنبه کمیســیون آمــوزش و 

تحقیقات به قید فوریت قرار گرفت.

ë  حذف بخــاری از مدارس بــا اعتبارات
کنونی حدود ۸ سال طول می کشد

طبــق اعــام رئیــس ســازمان نوســازی 
مدارس کشــور، هنوز ۴۰ درصد مدارس 
کشــور به سیســتم گرمایشی اســتاندارد 
مجهز نیستند؛ علیرغم اقدامات انجام 
شــده در ســال های گذشــته، همچنــان 
عزم جدی بــرای استاندارد ســازی کلیه 
از  و  مــدارس  گرمایشــی  سیســتم های 
ســوی دیگر بازســازی و مقاوم سازی ۳۰ 
درصــد مــدارس ناایمن کشــور ندارند و 
پیشــرفت در ســاخت و ترمیم مدارس 
گرمایشــی  سیســتم  اســتقرار  و  جدیــد 
اســتاندارد بــا ســرعت پیــش نمــی رود. 
موضوعی کــه وزیر آموزش و پرورش به 
آن این گونــه واکنــش نشــان می دهد:با 
توجــه به اعتباری کــه دولت و آموزش و 
پرورش دارد حذف بخاری از مدارس تا 
هفت، هشت سال دیگر ممکن نیست. 
امروز گزارشی در هیأت دولت در همین 
بــاره ارائه کــردم. آموزش و پــرورش به 
عنوان دســتگاهی که بایــد محیط امنی 
را برای دانش آموزان و خانواده ها ایجاد 
کنــد، نیازمند درآمد و اعتبار اســت ولی 

خودش نمی تواند درآمدزایی کند.
ســید محمــد بطحایــی بــا بیــان این که 
نه این کــه دولت بخواهد اعتبــاری را به 
آموزش و پرورش اختصاص ندهد بلکه 
دولــت بــا شــرایط خاصــی درخصوص 
منابــع اعتبــاری روبــه رو اســت، اظهــار 
داشت: حیاتی ترین موضوع در آموزش 
و پــرورش بحــث فضاهــای آموزشــی و 
دســتگاه های گرمایشی غیرایمن است. 
ما از مجلــس می خواهیم اگــر منابعی 
وجــود دارد آن را طــی مــدت یکــی، دو 
ســاله تخصیص دهــد تا بتوانیــم یکبار 
برای همیشــه این مشــکل نگران کننده 
را از محیط های آموزشــی برطرف کنیم 
و بخــاری و وســایل غیرایمن از مدرســه 

بیرون رود.
این عضو دولت تدبیر و امید ادامه داد: 
ســازمان برنامــه و بودجــه اعتباراتــی را 
تخصیص داده و اوراقی را هم که وزارت 
اقتصــاد اختصــاص داده، نقدینگــی و 
اعتبــارات بــاال مــی رود ولــی همــه ایــن 
بودجه ها کم اســت برای این که بتوانیم 
بــه مــردم نوید دهیــم هیچ بخــاری  در 
مدرســه وجود نــدارد. با ایــن اعتبارات، 
رونــد طوالنــی اســت و حتمــاً نیازمنــد 
کمک از سوی خیرین، دولت و مجلس 
است.بطحایی در پاسخ به این سؤال که 
آیا حذف بخاری از مدارس از دستورکار 
دولــت خارج شــده اســت؟ گفــت: این 
موضوع از دستورکار دولت خارج نشده 
اســت. در مواقعی که ایــن حادثه تکرار 
می شــود، افکارعمومی متأثر می شــود 
ولی بعد از مدتی این موضوع فراموش 
می شــود امــا ایــن موضــوع همیشــه در 

دستورکار ما هست.

گزارش »ایران« از واکنش ها به آتش سوزی  مدرسه ای در زاهدان :

بطحایی: با هرگونه کوتاهی و تقصیر برابر قانون برخورد خواهم کرد
 انتقاد رئیس کمیسیون آموزش مجلس از بی تدبیر ی در تجهیز مدارس و اردو ها 

آیت اهلل سبحانی:  حذف تکلیف خانه 
دانش آموزان کار درستی نیست

 مرجع تقلید شیعه با بیان اینکه من از مسئوالن می خواهم 
اگر حرف ما درســت اســت بپذیرند و اگر نــه دلیل برای آن 
بیاورید گفت: حذف تکلیف خانه دانش آموزان کار درستی 
نیســت.  به گزارش ایسنا ، آیت اهلل جعفر ســبحانی دیروز در درس خارج خود با 
اشــاره بــه روایتی از پیامبــر)ص( گفت: در جامعه امروز بشــری چند نوع امنیت 
هست، امنیت مال، ناموس و جان انسان که در تمام شرق و غرب وجود دارد اما 
پیامبر)ص( امنیت نوع چهارمی بیان فرموده و آن اینکه انسان ها در محیط فکر 

دیگران هم امنیت داشته باشند و آن پرهیز از سوء ظن است.
وی با بیان اینکه حق نداریم در محیط فکری خودمان نســبت به دیگر مؤمنان 
بدگمان باشــیم، افزود: این مترقی ترین نوع امنیت اســت که این مطلب نه در 

بیان جامعه شناسان و نه روان شناسان وجود ندارد.
آیت اهلل ســبحانی با اشــاره به دیدار ناشــران با ایشــان تصریح کرد: آقایان چند 
مطلــب را در این دیدار بیان کردند؛ اول اینکه گفتند ۱۳۰ میلیون کتاب در ســال 
چاپ می شــود و بــه دانش آموزان می دهند و چون آنهــا اهمیت نمی دهند پاره 

می شود و از بین می رود و دوباره سال بعد مجبور به چاپ می شویم.
وی بــا بیان اینکه این مطلب خوبی اســت در صورتی که ضامن اجرایی داشــته 
باشــد و در اقتصاد مؤثراســت، ادامه داد: همچنین بیان شــد که در کشور جنگل 
و درخت کم اســت و کاغذهای ســنگی درســت کرده ایم که در این زمینه نظری 
نداشتم، بعد هم گفتند که تکلیف خانه را حذف کرده اند که گفتم این کار درست 
نیســت؛ زیرا هر قدر بچه را وادار به کار کنیم، مغزش شــکوفا خواهد شد و بیشتر 

پیشرفت می کند البته نه اینکه فشار بیش از حد به او وارد کنیم.
این مرجع تقلید افزود: قبل از انقاب نظام شــاه راهنمایی و دبیرســتان درست 
کرد و چند سال کار کردند و دیدند جوابگو نیست و حذف کردند؛ بعد از انقاب 
دبیرســتان را ترمــی کردنــد و باز هــم نتیجه نگرفتنــد، بنده معتقــدم ابتدا باید 
این طرح ها در یک اســتان امتحان شــود و اگر جوابگو بود گسترش یابد نه اینکه 

امتحان نکرده یک چیزی را توسعه دهیم.
این مفسر قرآن گفت: فردی گفته که تکلیف شب خواندن قرآن، عبادت و نماز 
شب است، در صورتی که این بنده خدا واقف نیست که آن تکلیف شرعی است 
و ما قائل به تکلیف عرفی هم هستیم، ضمن اینکه بحث ما تکلیف خانه است 

و نه تکلیف شب.
وی تأکید کرد: از مسئوالن می  خواهم اگر حرف ما درست است بپذیرند و اگر نه 
دلیل برای آن بیاورید؛ اگر معلمی مانند بنده که ۷۰ ســال ســابقه تدریس دارم، 

نظری داد اگر درست بود، بپذیرید و اگر نه با استدالل رد کنید.

بانک ها مکلف به استعالم آنالین احراز هویت افراد شدند
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: بانک ها یا دستگاه هایی که نیازمند بررسی 
هویــت افراد هســتند، مکلفند به صورت برخــط و آناین از ســازمان ثبت احوال 

استعام بگیرند.
به گزارش ایسنا، سیف اهلل ابوترابی در پاسخ به این سؤال که آیا کسانی که تکمیل 
ثبت نام کارت ملی هوشمند انجام داده اند اما هنوز موفق به دریافت کارت ملی 
هوشــمند نشــده اند در پروســه کارهای اداری به مشــکلی نخواهند خورد، گفت: 
پس از تکمیل ثبت نام، اطاعات افراد در سامانه ثبت احوال ثبت خواهد شد و 
برگه ای نیز به افراد پس از تکمیل ثبت نام تحویل داده می شود که نشان دهنده 
این است که فرد تکمیل ثبت نام انجام داده است. بنابراین مشکلی برای افراد 

در انجام کارهای اداری ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: از طرفی دســتگاه های اداری می توانند از سامانه ثبت احوال برای 
احراز هویت فرد استعام آناین و برخط داشته باشند؛ اما گاهی اوقات برخی از 
نهادهای اداری از اطاعات قبلی خود بک آپ)رونوشت( می گیرند و برای احراز 
هویت افراد به آن مراجعه می کنند. در حقیقت آنها استعام آناین نمی گیرند 

که ممکن است اطاعات قبلی مغایر با اطاعات فعلی فرد باشد.

کاهش 50 درصدی تبلیغات مؤسسات کنکوری 
در شبکه های مختلف  صدا و سیما

گزارش هــای ســریالی روزنامــه ایــران و انتقــاد مســئوالن آمــوزش و پــرورش و 
کارشناســان ایــن حــوزه دربــاره »مافیای کنکــور« و »آنتن فروشــی صدا و ســیما 
دربــاره تبلیــغ کتاب های کمــک آموزشــی« باالخره به نتیجــه رســید و در اولین 
قــدم، به دســتور معاون ســیمای رســانه ملی، تبلیغات مؤسســات کنکــوری در 
شــبکه های مختلــف تلویزیــون به نصــف کاهــش یافت. براســاس این دســتور 
همچنین آگهی هــای بازرگانی با موضوع برنامه های کنکوری  مهم تا ۷۰ درصد 
کاهش خواهد یافت. چندی پیش سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش 
هم در نامه ای به رئیس ســازمان صداوســیما خواســتار بازنگــری در پخش این 
برنامه ها شــده بود. بــه گزارش »ایران«، آنتن فروشــی صدا وســیما که بعضاً با 
اجاره برنامه ها و میان برنامه ها برای تبلیغ کتب کمک آموزشی نیز همراه شده، 
موضوعی اســت که در چند ماه اخیر، صدای بســیاری از منتقدان و کارشناســان 
را درآورده اســت. اغلب خانواده ها از اینکه به اجبار فرزندانشــان باید کتاب های 
کمک درســی خریداری کنند، ابراز گایه دارند و برخی نیز معترض هســتند که 
فرزندانشــان آنها را به زور وادار می کنند تا در این مؤسســات ثبت نام کنند. نکته 
مهم، اما ممنوعیت تبلیغ و ورود هرگونه کتب کمک آموزشی به مدارس است 
که چندی قبل وزیر آموزش و پرورش برای کاهش استرس دانش آموزان دستور 
داده بــود. حاال اگرچه هیچ مدرســه ای حق ندارد مثل گذشــته کتاب های کمک 
آموزشــی تبلیغ یا سفارش دهد، اما موج سنگین فضای تبلیغاتی در تلویزیون، 
غیرمستقیم دانش آموزان را به سمتی هدایت می کند که از این کتاب ها حداقل 
در خانــه اســتفاده کنند. این اصرار بی حد و انــدازه برای فروش کتاب های کمک 
آموزشی تنها به گردش مالی چند میلیاردی برمی گردد که به مؤسسات آموزشی 
فرصت می دهد از این فضای تبلیغاتی بی حد و مرز برای خودشان، کار و کاسبی 
پرســود با حاشــیه امــن، راه بیندازند. برخی کارشناســان از گــردش مالی ۸ هزار 
میلیارد تومانی مؤسســات کنکوری پرده برمی دارند که بخش اعظم آن مدیون 

تبلیغاتی است که صداوسیما برای این مؤسسات انجام می دهد.
براساس ماده ۷ مصوبه ۴۸۳ شورای عالی انقاب فرهنگی، صداوسیما، مطبوعات 
و جرایــد کثیراالنتشــار کشــور فقــط در صــورت تأییــد رســمی و معرفی هــر یک از 
وزارتخانه هــای ذیربط برای فرم های ویژه، مجاز به تبلیغ و انتشــارآگهی تبلیغاتی 
هستند و مؤسس یا مؤسسان باید مجوز الزم را از وزارتخانه مربوطه دریافت کنند. 
موضوعی که متأسفانه صداوسیما از آن چشم پوشی کرده و بدون آنکه مجوزی از 
آموزش و پرورش دریافت کند، اقدام به پخش آگهی تبلیغاتی می کند. حاال البته 
صدای این انتقادها ظاهراً از مرز حاشیه ها عبور کرده و به گوش مسئوالن صداوسیما 
رســیده است.آن طور که سیدمرتضی میرباقری، معاون سیما می گوید با توجه به 
برخی انتقادات نســبت به آثار ســوء حجم باالی برنامه های تبلیغات مؤسســات 
کنکوری دســتور داده شــبکه های مختلف تلویزیون مدت زمان ایــن برنامه ها را به 
نصف کاهش دهند.مرتضی نظری، رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 
هــم با اشــاره به دو نامــه وزیر آمــوزش و پرورش خطاب به رئیس صدا و ســیما به 
»ایران« گفته بود: ایشــان از رئیس صدا وســیما خواست تا به وضعیت آگهی های 
آموزشــی ورود کنــد، هم اکنــون ورود هر گونه محتوای آموزشــی و کتاب های کمک 
درســی از طریق مؤسســات حقوقی و اشــخاص حقیقی برای دوره ابتدایی ممنوع 
است. ما چنین قانونی داریم اما رسماً صداوسیما این موضوع را نادیده می گیرد. ما 
از بخش بازرگانی صدا وسیما توقع داریم به این قانون احترام بگذارد. باید بدانند که 

این شیوه تبلیغات آموزشی مسمومیت تربیتی ایجاد می کند.«
او البته به جلسه مشترک شان با مدیران صداوسیما هم اشاره کرده و می گوید: در این 
جلسه تصمیم بر این شد که کارشناسان آموزش و پرورش محتوای تیزرهای آموزشی 
را بررسی کنند، البته صداوسیما هم در یک ساعت خاص این تبلیغات را پخش کند 

این پیشنهاد دوستان صداوسیما بود اما هنوز به وعده خود عمل نکرده اند.

مدیــر کل ثبــت آثــار و حفــظ و احیــای 
میــراث معنــوی و طبیعــی از ثبت »آِگر 
نوروژی؛ آیین آتش نوروزی شــب چله« 
ناملمــوس  میــراث  ملــی  فهرســت  در 

کشور خبر داد.
»فرهــاد نظــری« بــه ایســنا گفــت: یکی 
از آیین هــای باســتانی ایرانــی کــه هنــوز 
در میــان مــردم قــوم لــک حفــظ شــده 
آییــن »آگر نوروژی« اســت. مــردم لک 

در شــبی که با نام شــو چله )شب چله( 
معــروف اســت آتــش بزرگی برپــا کرده 
و در گرداگــرد آن بــه پایکوبــی و شــادی 
می پردازنــد. او ادامه داد: شــب چله در 
واقع مطابق بــا آغاز ماه نوروژ در تقویم 
لکــی اســت. بنابراین آتشــی کــه در این 
شــب برافروخته می شــود به آگر نوروژ و 
به مراســمی که در کنــار این آتش گرفته 
می شــود رســم آگــر نــوروژی شــو چلــه 

می گویند.
مدیــر کل ثبــت آثــار و حفــظ و احیــای 
افــزود:  طبیعــی  و  معنــوی  میــراث 
فلســفه برپایی این آتش به این صورت 
اســت کــه مــردم لــک شــب چلــه را که 
بلندترین، ســردترین و تاریکترین شــب 
ســال اســت به عنــوان شــب زایــش میر 
یــا مهــر می دانند. مهر نمــاد گرما، نور و 
جانبخشــی اســت و با زایش او تاریکی و 

سردی رو به زوال می گذارد.
وی اعــام کــرد: برپایــی آتــش در ایــن 
شــب از یک طرف برای مراقبت از مهر 
تــازه به دنیا آمده اســت و از طرف دیگر 
نمــادی اســت از خــود مهر. مــردم لک 
معمــواًل با نواختن ســاز و ُدهل و اجرای 
مقامات موسیقی و ترانه ها و رقص های 

لکی شادی خود را بروز می دهند.
آگــر  آییــن  متأســفانه  گفــت:  نظــری 

نوروژی در میــان لک ها تا حد زیادی به 
فراموشی سپرده شده و تنها در مناطقی 
چون محل ســکونت ایل کاکاوند در حد 
فاصــل دلفان و هرســین هنوز به شــکل 
بی شــک  می شــود.  اجــرا  چشــمگیری 
ثبــت آیین آگر نوروژی احتــرام به تمام 
فرهنگ هــای ایرانــی اســت کــه در گــذر 
زمــان شــکل گرفته انــد و تاشــی بــرای 

احیای این سنت دیرینه است.
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آیین آتش نوروزِی شب چله ثبت ملی شد

مشــاور و نماینده ویژه وزیر آموزش 
و پرورش که به منظور بررسی ابعاد 
مختلف حادثه آتش سوزی مدرسه 

اسوه در زاهدان است گزارشی از این حادثه ارائه کرد.
محمد خرم در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: این مدرسه 
غیردولتــی ۵۹ دانش آمــوز داشــته و متأســفانه بــه دنبال 
حادثه آتش سوزی چهار دانش آموز آسیب دیدند که سه 

نفر پیش دبستانی و یک نفر اول ابتدایی بود.
مشــاور و نماینده ویــژه وزیر آموزش و پــرورش در حادثه 
زاهدان با بیان اینکه مجوز این مرکز در سال ۹۰ داده شده 
و تا ســا ل۹۷ پیش دبســتانی و محــل آموزش های قرآنی 
بــود و امســال مجــوز کاس اول ابتدایی را هــم می گیرند 
و هفــت دانش آمــوز جــذب می کننــد، اظهــار کــرد: طبق 
گزارش هایی که داریم این مدرسه به لحاظ فعالیت های 

تربیتی و آموزشی، مدرسه خوبی بوده است.
خــرم در پاســخ بــه اینکــه چــرا این مدرســه طبــق اعام 
مسئوالن، پس از جابه جایی مکان فیزیکی، بدون دریافت 
تأییدیه از ســازمان نوسازی مدارس فعالیت کرده است؟ 
گفت: ساختمان قبلی مدرسه استیجاری و مهلت تخلیه 
آن آخــر آبان ماه بوده اســت. چون صاحــب ملک اصرار 
داشته ملک زودتر تخلیه شود، مدیر مدرسه ۱۳ آبان ماه 
بــرای تغییر مــکان به منطقــه نامه می فرســتد و ۱۵ آبان 
مکاتبه ای با ســازمان نوسازی انجام می شود. یک فاصله 
۴۵ روزه وجود دارد که باید پاســخ مکاتبات داده می شــد 
ولی تا مدرســه مجــوز را نمی گرفته نباید ســاختمانش را 
جابه جــا می کــرد. رئیس ناحیــه ۲ اعام کــرده که مکاتبه 
انجام شده اما بنده هنوز مستندات را ندیده ام و قرار است 
در جلســه بعدازظهر امروز این موضوع بررســی شود. در 

حال بررسی این موضوع هستیم.
مشــاور و نماینده ویــژه وزیر آموزش و پــرورش در حادثه 
زاهــدان بــا اشــاره بــه اینکه یــک نکتــه دیگر را هــم پیگیر 
هســتیم و آن ایــن اســت کــه پنجره هــا را بســته بودنــد و 
کاس ها کوچک و ۹ متری و ۱۲ متری بودند و این مدرسه 
کًا چهار کاس با شش کادر آموزشی داشته است، اظهار 
کــرد: آنچــه موجــب این اتفاق شــده بخــاری نفتــی بوده 
اســت. کف مدرســه موکت بوده و بخاری نفتی که با یکی 
از دانش آمــوزان برخــورد می کنــد و برمی گــردد نفت آن 
سرازیر می شود و سریعاً سرایت می کند. معلمان سریعاً 

دانش آمــوزان را از محل خــارج می کنند اما متوجه چهار 
نفری که در کاس گیر افتاده اند نمی شــوند. عدم رعایت 
مسائل ایمنی موجب این گرفتاری و مصیبت شده است. 
ما هنوز نمی دانیم به علت حجم خسارات وارده و ابعاد 
وســیع آتش ســوزی، محل تعبیه بخاری نفتــی کجا بوده 
اســت؟ ضمن اینکــه اگــر کاس موکت نبود شــاید ابعاد 

حادثه تا این حد وسیع نمی شد.
خــرم همچنیــن با اشــاره به اینکه مشــکل مــا در زاهدان 
این است که اغلب ســاختمان ها از بخاری نفتی استفاده 
می کننــد و این طــور نبوده کــه آموزش و پــرورش کوتاهی 
کرده و مدارس را به بخاری های گازی مجهز نکرده باشد، 
گفت: امید است بتوانیم با وزارت نیرو هماهنگی کنیم تا 
با توجه به اینکه زمســتان پیش روســت بخاری های نفتی 
را جمع و از برق اســتفاده کنیم.در واقع یا باید گازرســانی 
کنیــم  یا اگر به گاز دسترســی نداریم بــا هماهنگی وزارت 
نیــرو بتوانیم بخاری های نفتی را جمــع و بخاری برقی را 
جایگزین کنیم. اولیای مدرســه هم درخواســت داشــتند 

بخاری ها برقی شوند.
مشــاور و نماینده ویــژه وزیر آموزش و پــرورش در حادثه 
زاهــدان با بیان اینکه آموزش و پرورش اســتان در ارســال 
بخشــنامه های ایمنــی کوتاهی انجام نداده اســت، گفت: 
بازرســی ها انجــام و تذکــرات الزم داده شــده بــود، اما در 
حال بررســی ابعاد دیگر حادثه هســتیم. یک مورد دیگر 
این اســت کــه آموزش های ما به بچه ها عمومــاً در رابطه 
با زلزله بــوده و باید به دانش آموزان یاد بدهیم در مواقع 
بروز حوادثی چون آتش ســوزی چه کنند. به نظر می رسد 
بچه هــا به جــای خــروج از کاس به زیر نیمکت و گوشــه 
کاس پنــاه برده بودند که معموالً مدل پناه بردن هنگام 

زلزله است.
خــرم با تأکید بر اینکه بررســی کامل حادثه نیــاز به زمان 
دارد، دربــاره لغو مجوز این مدرســه عنوان کــرد: هنوز در 
این باره تصمیمی گرفته نشــده اســت. ما به وزیر گزارش 
می دهیــم و موضــوع در شــورایعالی نظارت مطــرح و در 
ایــن باره تصمیم گیری می شــود. مدرســه در حال حاضر 
پلمــب شــده و دانش آمــوزان ایــن مدرســه را در مدارس 
مجاور ثبت نام می کنیم و گزارش نهایی را حداکثر تا شنبه 
تقدیم وزیر خواهیم کــرد و گزارش های تکمیلی متعاقباً 

اعام می شود.

در  بی مســئولیتی ها  و  بی تدبیری هــا 
تجهیــز مــدارس و حفاظت از ســامت 
از  گروهــی  کــرد:  اعــام  دانش آمــوزان 
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات 
بــه زاهدان اعزام می شــوند تــا موضوع 
آتش سوزی یک مدرسه این شهرستان 

را مورد بررسی قرار دهند.
محمدرضــا عارف گفت: متأســفانه هر 

از چندگاهــی شــاهد این گونــه حــوادث 
و  هســتیم  دانش آمــوزان  بــرای  تلــخ 
بایــد  کــه  کســانی  این کــه  تأســف بارتر 
پذیــرش  از  باشــند  پذیــر  مســئولیت 
مســئولیت بعضاً شــانه خالی می کنند. 
بارها نسبت به مسائل ایمنی مدارس و 
ضرورت دقت در سامت دانش آموزان 
هشــدارهای الزم داده شــد ولــی هم در 

اردوهای دانش آمــوزی و هم در تجهیز 
وقــوع  و  بی تدبیــری  شــاهد  مــدارس 

حوادث تلخ هستیم.
رئیــس فراکســیون امید تصریح کــرد: از 
اولین ساعات وقوع این حادثه دردناک 
کمیسیون آموزش و تحقیقات از وزارت 
از علــت  گزارشــی  پــرورش  و  آمــوزش 
وقــوع ایــن حادثه را خواســتار شــد که تا 

عدم رعایت مسائل ایمنی موجب این مصیبت شده است

گزارش 
ویـــــژه

کلیه امتحانات مدارس )به جز امتحانات نهایی( در روز شنبه به دلیل پاسداشت سنت 
باســتانی شب یلدا لغو شــد.به گزارش ایسنا، شــاپور محمدزاده مدیرکل دفتر وزارتی 
آموزش و پرورش در بخشــنامه ای خطاب به مدیران کل آموزش و پرورش اســتان ها 
اعام کرد: نظر به اینکه روز شــنبه اول دی ماه آغاز فصل زمســتان اســت و به موجب 
یک ســنت باســتانی و دیرینه ایرانیان )شب یلدا( اســت، به منظور حفظ و پاسداشت 
کانــون گــرم خانواده هــا و به جای آوردن ســنت حســنه صلــه ارحام و نیــز بهره مندی 
دانش آموزان از والدین و لذت بردن از همنشینی با خانواده های خود، مقتضی است 
ترتیبــی اتخاذ فرمایید امتحانات کلیه دوره های تحصیلی به جز امتحانات نهایی روز 

شنبه اول دی ماه سال جاری لغو و به تاریخی دیگر موکول شود.

فتاح: کنترل تورم موجب کاهش جمعیت ورودی به کمیته  امداد می شودلغو کلیه امتحانات مدارس به جز نهایی ها در روز شنبه
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: در کنکور 
سراسری ســال جاری، ۱۵۰ نفر از دانش آموزان تحت 

پوشش کمیته امداد، رتبه های زیر هزار کسب کردند.
به گــزارش ایســنا، ســید پرویــز فتــاح ظهر دیــروز در 
دیــدار بــا آیــت اهلل علیرضــا اعرافــی از حادثــه تلخ 
زلزله کرمانشــاه یاد کــرد و گفت: منــزل ۲5۰۰ نفر از 
مددجویــان کمیته امــداد، در زلزله کرمانشــاه ویران 
شــد که طی ۹ ماه منازل این افراد را بدون اخذ هیچ 

هزینــه ای بازســازی کردیــم و اکنــون مددجویــان در 
خانه هایشان ساکن هستند.

وی افــزود: ۵۰ هزار واحد مســکن مهر در ســطح کل 
کشــور به کمیته امــداد اختصاص یافته که مشــغول 
ســاخت آنهــا هســتیم و امیدواریــم بتوانیم تــا پایان 
ســال جاری ۲۰ هــزار واحــد را تکمیــل و در اختیــار 
مددجویان کمیته امداد قرار دهیم. وی با بیان اینکه 
اول هــر مــاه ابتدا مســتمری مددجویــان پرداخت و 

پس از آن حقوق کارمندان واریز می شود، اظهار کرد: 
منابع واریزی مستمری مددجویان و حقوق کارمندان 
کمیتــه امداد از هم جداســت. فتاح بــا تأکید بر اینکه 
کنترل تورم موجب کاهش جمعیت ورودی به کمیته 
امداد می شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته توانستیم 
بــا اشــتغال زایی تعــداد قابــل توجهــی از خانوارها را 
خودکفــا کنیم اما در ســال جاری ۶۲۰ هــزار خانوار به 

جمعیت کمیته امداد پیوسته است.



پــارس جنوبی: ایــن تیم کــه دومین فصل حضــور خود 6- 
در لیــگ برتــر را ســپری می کند، لیگ هجدهــم را هم با 
ســرمربیگری مهدی تارتار آغاز کرد و تا به اینجای کار با 
وی ادامه داده است. جمی ها که در نیم فصل اول لیگ 
قبل، عملکرد شــگفت انگیزی داشــتند و با قــرار گرفتن 
در جایــگاه پنجمــی لیــگ بــه کار خــود پایان دادنــد، در 
ایــن فصل هم تقریباً همان جایگاه ســابق خود را حفظ 
کرده اند. این تیم در نیم فصل اول روندی سینوسی را طی کرد تا با 5 برد، 4 تساوی و 6 
باخت و با کسب 19 امتیاز در رده ششم جدول قرار بگیرد و حاال هم به نظر می رسد که 
در نیم فصل دوم در پی جایگاهی بهتر یا حداقل حفظ همین جایگاه فعلی اش است.

پارس جنوبی
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محمد نوری با 
4 گل زده

بهترین گلـزن

بــا  ســیف اللهی،  روح اهلل 
 2/75 نمــره  میانگیــن 
امتیاز و حضور در رده نهم 

بهترین بازیکنان

سرخپوشــان پایتخــت در لیــگ هجدهم هم ماننــد لیگ هفدهم با عنــوان مدافع 
عنوان قهرمانی پا به میدان گذاشــتند. با این تفاوت که شاگردان برانکو ایوانکوویچ، 

ایــن فصــل را هــم مانند نیم فصل دوم لیگ گذشــته بــا محرومیت در پنجــره نقل و 
انتقــاالت آغــاز کردند. به اضافه اینکه تعدادی از بازیکنان سرشــناس خود مانند وحید 

امیری، صادق محرمی، فرشــاد احمدزاده و محســن مســلمان را از دست داده بودند. با 
این حال، پرسپولیســی ها به جام قهرمانی ســوپرجام )بدون بازی با اســتقالل( رســیدند و 
حضور در فینال لیگ قهرمانان آســیا را هم تجربه کردند و نایب قهرمان شــدند. قرمزها 

در لیــگ برتــر هــم رکورد بدون باخــت خود را تا پایان نیــم فصل حفظ کردند و توانســتند با کســب 20 امتیاز بهترین 
عملکرد تیم ها در بازی های خانگی  را داشــته باشــند. پرســپولیس با اینکه بازی های عقب افتاده زیادی داشــت و 

حتی در »فیفا دی« و بدون ملی پوشــان خود برابر پیکان به میدان رفت، اما توانســت خود را در جمع مدعیان 
حفظ کند و با کســب 31 امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر در جایگاه ســوم قرار بگیرد. سرخپوشان امیدوارند 

حــاال کــه محرومیت شــان به پایان رســیده، بــا اضافه شــدن بازیکنان جدید و نیز سرپرســتی ایــرج عرب که 
جایگزین حمیدرضا گرشاســبی مدیرعامل این تیم شــده، ســومین قهرمانی پیاپی خود را جشن بگیرند و 

جام قهرمانی را طبق اعالم قبلی سازمان لیگ، برای همیشه در تاالر افتخارات خود قرار دهند.

پرسپولیس
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علی علیپور، با 7 گل 
زده و حضــور در رده 

سوم بهترین گلزنان لیگ برتر

بهترین گلـزن

شــجاع خلیــل زاده و احمد نوراللهــی؛ با میانگیــن نمره 2/73 
امتیاز و حضور مشترک در رده هفتم بهترین بازیکنان

بهترین بازیکن

◄ مجموع گل زده: 240 گل 
◄ بیشترین برد:  پدیده با 9 برد

◄ بیشترین تساوی: ماشین سازی با 
11 تساوی

◄ بیشترین باخت: سپیدرود با 9 باخت
◄ بهترین خط حمله: سپاهان با 28 گل
◄ بدترین خط حمله: سپید رود با 7 گل

◄ بهترین خط دفاع: استقالل و پرسپولیس 
با 6 گل خورده

◄ بدترین خط دفاعی: سپیدرود با 26 
گل خورده

◄ بیشترین کلین شیت: استقالل با ۱۰ کلین شیت
◄ بهترین عملکرد در بازی های خانگی: پرسپولیس 

با 6 برد و 2 مساوی
◄ بهترین عملکرد در بازی های خارج خانه: سپاهان 

با 4 پیروزی و 3 تساوی
◄ آقای گل نیم فصل: کی روش استنلی با 9 گل زده

◄ پرگل ترین دیدار: سپاهان و سپید رود با 7 گل
◄ گلزن ترین مدافع: عزت اهلل پورقاز با 3 گل زده

◄ خشن ترین تیم: فوالد با 4 کارت قرمز و 32 کارت زرد
◄ خوش اخالق ترین تیم: تراکتورسازی بدون کارت قرمز و 14 کارت زرد

  آمارهایی از نیم فصل اول لیگ برتر

نیمه جامِ لیگِ پرهیجان
»ایران« وضعیت 16 تیم را در پایان نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم بررسی می کند
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حامد جیرودی
خبرنگار

نیــم فصــل اول هجدهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ 
برتــر فوتبال ایــران در حالی به پایان رســید که بررســی 
بازی هــای مختلــف و عملکرد تیم ها در ایــن 15 هفته، 
نشــان می دهد که لیــگ هجدهم، یکــی از جذاب ترین 
و پویاتریــن فصل های خود را ســپری می کند. رقابت به 

اندازه ای نزدیک است که هر 3 تیم باالی جدول یعنی 
سپاهان، پدیده و پرسپولیس، 31 امتیازی هستند و تنها 
به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رتبه های اول تا ســوم 
قرار گرفته اند و به نظر می رسد این رقابت در نیم فصل 
دوم نیز وجود خواهد داشت و نمی توان پیش بینی کرد 
که چه تیمی جام را باالی ســر می بــرد. به این تیم های 
مدعی، باید نام تراکتورســازی و اســتقالل را هم اضافه 
کــرد که آنها در تالش برای قــرار گرفتن در جایگاه بهتر 

هســتند. در پایین جدول هم رقابت شــدیدی بین 4،5 
تیم برای نیفتادن وجود دارد. در حال حاضر اســتقالل 
خوزســتان و ســپیدرود، جزو کاندیداهای اصلی سقوط 
هســتند و تیمی مانند ذوب آهــن هم هنوز در وضعیت 
ایــده آل قــرار نــدارد. در هــر حــال، نیــم فصــل اول بــا 
قهرمانی زردپوشــان اصفهانی به پایان رسید. در ادامه 
وضعیــت 16 تیــم را به صورت مجزا مورد بررســی قرار 

می دهیم تا با اوضاع آنها بیشتر آشنا شویم.

پرافتخارترین تیم ادوار لیگ برتر که سابقه 
قهرمانی در 5 دوره در لیگ های دوم، نهم، 
دهــم، یازدهــم و چهاردهــم را در کارنامــه 
خــود دارد، در حالی لیگ هجدهــم را آغاز 
کرد که در 3 فصل گذشته لیگ برتر، نتایج 
درخــوری نگرفتــه و به ترتیــب در رتبه های 
یازدهــم، پنجــم و چهاردهــم جــدول قرار 
گرفتــه بــود. موضوعی کــه نارضایتی هــواداران ایــن تیم اصفهانــی را در پی 
داشت. این موضوع باعث شد تا باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به مدیرعاملی 
مســعود تابــش، دســت بــه تقویــت تیــم فوتبــال خــود بزنــد و خریدهــای 
گرانقیمــت را در دســتور کار خود قــرار دهد. اولین اقدام ســپاهانی ها، جذب 
امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی بود. پرافتخارترین سرمربی ادوار لیگ برتر 
بــا کســب 5 عنوان قهرمانی کــه 2 قهرمانی در لیگ های نهــم و دهم را روی 
نیمکت همین ســپاهان به دســت آورده و فصل گذشته هم ذوب آهن دیگر 
تیم اصفهانی را به نایب قهرمانی لیگ برتر رســانده بود. ژنرال با حضور در 
ســپاهان، چند بازیکن سرشــناس ذوب آهن یعنی کی روش اســتنلی سوارز، 
خالد شــفیعی و بختیار رحمانی و چند تراکتوری ســابق یعنی مهدی کیانی 
و محمــد ایرانپوریــان را بــه خدمت گرفــت و بازیکنان دیگری مانند ســجاد 
شــهباززاده و ســید پیام نیازمند هم به جمع نفرات این تیم اضافه شــدند تا 
ســپاهان به یک تیم پر مهره و مدعی تبدیل شــود. ســپاهان تا هفته ششــم، 
یک خط در میان، می برد و مســاوی می کرد ولی از هفته هفتم تا یازدهم در 
5 بــازی پیاپــی برنده شــد. این تیم، با اینکــه در 4 بازی بعــدی تنها یک برد 
و 3 مســاوی کســب کــرد اما بدون باخــت و با 31 امتیاز و بــا تفاضل گل بهتر 
به قهرمانی نیم فصل رســید تا خود را در قامت مدعی 
جــدی قهرمانــی لیــگ هجدهم قــرار دهــد. پیروزی 
مقابل استقالل در تهران و تساوی در دیدار پرحاشیه 
مقابل پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان، از جمله 

بازی های مهم سپاهان در نیم فصل بود.
بــا  اســتنلی  کــی روش 
 2/50 نمــره  میانگیــن 
امتیاز و حضور در رده نخست بهترین 

بازیکنان
کی روش اســتنلی با 
و حضــور  زده  9 گل 
در صدر جــدول بهتریــن گلزنان 

لیگ برتر

سپـاهـان
1

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن

بــرای ایــن تیم مشــهدی کــه پنجمیــن دوره 
حضــورش در لیــگ برتــر را ســپری می کند و 
در لیگ هــای چهاردهــم و پانزدهــم در رتبــه 
دهــم و در لیگ هــای شــانزدهم و هفدهم در 
رتبــه یازدهــم جــدول نهایــی لیگ برتــر قرار 
گرفته اســت، حضور در رده دوم جدول لیگ 
هجدهــم، قطعاً بهترین عملکرد محســوب 
می شود. پدیده که در 3 فصل گذشته، محمدرضا مهاجری را به عنوان سرمربی 
روی نیمکت خود داشت، در این فصل یحیی گل محمدی را به عنوان سرمربی 
جدید خود انتخاب کرد. پدیده پس از این که در اولین بازی خود در لیگ مقابل 
پرســپولیس بازنده شد، تا هفته ســیزدهم در 11 بازی نباخت یا برد و یا مساوی 
کرد. شاخصه بزرگ این تیم که از همان روزهای ابتدایی لیگ برتر با مشکالت 
مالــی زیادی هم دســت و پنجــه نرم می کــرد و حتی یک بار هم به اســتعفای 
گل محمدی منجر شــد، گلزنی بازیکنان این تیم در دقایــق پایانی بازی ها بود 
که به »یحیی تایم« معروف شــد. پدیده که هفته های بســیاری در صدر جدول 
نیم فصل قرار داشت، در پایان نیم فصل با 31 امتیاز و با تفاضل گل کمتر در 
رده دوم جــدول قــرار گرفت و حاال باید دید می تواند این روند شــگفت انگیز را 
در نیــم فصــل دوم هــم حفظ کند و مشــهد را به اولین 

قهرمانی اش در لیگ برتر برساند یا خیر.
امین قاسمی نژاد، با میانگین 
نمــره 2/69 امتیاز و حضور در 

رده سوم بهترین بازیکنان
امین قاســمی نژاد، با 6 
گل زده و حضور در رده 

چهارم بهترین گلزنان لیگ برتر

پـدیـده
2

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن

قهرمانــی در لیــگ برتــر، آرزویــی اســت کــه 
پرشــورها همچنــان آن را در ســر دارنــد و حاال 
در ایــن فصل خود را در رســیدن بــه این آرزو، 
نزدیــک می بینند. تراکتورســازی در شــرایطی 
این فصل را آغاز کرد که مدیریت این باشگاه از 
مجموعه سپاه عاشورا خارج شد و محمدرضا 
زنــوزی مطلــق مالک متمول گســترش فوالد 
تبریز، به عنوان مالک جدید و فعال بخش خصوصی، مدیریت این باشگاه را 
برعهــده گرفت. زنوزی در ابتدا، صادق درودگر را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کرد اما پس از آن علیرضا اسدی، دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال را جایگزین 
او کــرد. زنوزی دســت به خریدهــای بزرگی هــم زد و 3 کاپیتان تیم ملی یعنی 
مســعود شــجاعی، ســید اشــکان دژاگه و احســان حاج صفی را از اروپا به ایران 
آورد و پیراهن تراکتورسازی را برتن آنها پوشاند. او برای نیمکت خود هم جان 
توشــاک ســرمربی ولزی و ســابق رئال مادرید را انتخاب کــرد و محمد تقوی را 
هم به عنوان دستیار او آورد. اما توشاک پس از شکست تیمش در جام حذفی 
مقابل صنعت نفت آبادان و اعتراضی که دژاگه به او نشــان داد، ایران را ترک 
کرد تا تنها 6 هفته در لیگ روی نیمکت تراکتورسازی نشسته باشد و 2 برد، یک 
باخت و 3 تساوی در کارنامه اش ثبت شود. پس از این موضوع، تقوی به عنوان 
سرمربی موقت سرخپوشان تبریزی انتخاب شد و نتایج نسبتاً خوبی که کسب 
کــرد، باعث شــد تا روی نیمکت این تیم ماندنی شــود. تیــم او در این مدت، 2 
تســاوی، 5 برد و 2 باخت کســب کرد تا تراکتورسازی با 26 امتیاز در رده چهارم 
قرار بگیرد و حاال باید دید تراکتور کهکشانی در نیم فصل دوم چه روندی را طی 
می کنــد. حضــور 2 بازیکن خارجی یعنی آنتونی اســتوکس ایرلندی و لی هری 
اروین اسکاتلندی از جمله عوامل موفقیت تراکتورسازی در نیم 
فصــل بودند اما هــر 2 بازیکن پس از پایان هفتــه دوازدهم، 
ایران را ترک کردند و به شکلی عجیب و غریب برنگشتند. 
البته استوکس برگشت و با توافق جدا شد اما اروین که گفته 

بود مشکالت خانوادگی دارد، دیگر به ایران بازنگشت!
آنتونی استوکس، با میانگین 
نمــره 2/68 امتیــاز و حضور 

در رده دوم بهترین بازیکنان
آنتونــی اســتوکس، بــا 8 گل 
دوم  رده  در  حضــور  و  زده 

بهترین گلزنان لیگ برتر

بهترین گلـزن

بهترین بازیکن

تراکتورسازی
4

برزیلی هــای فوتبــال ایــران کــه فصــل 
گذشته با مربیگری فراز کمالوند در رتبه 
ششم ایستادند، لیگ هجدهم را با یک 
مربی پرتغالی به نام پائولو سرجیو بنتو 
آغــاز کردنــد. نفتی هــا تا هفته هشــتم 
بردی در لیگ برتر نداشتند ولی تا پایان 

نیــم فصــل 2 بــرد کســب 
کردند و با 10 تساوی و 3 باخت، با 16 امتیاز در رده شانزدهم جدول 
قرار گرفتند. آبادانی ها که از جام حذفی هم با شکست برابر سایپا 

کنــار رفته اند، امیدوارنــد در پایان فصل جایــی در میانه های 
جدول برای خود دست و پا کنند.

میالد جهانــی، بــا میانگین نمره 
3/23 امتیاز و حضور در رده 86 

بهترین بازیکنان، با 4 گل زده

صنعت نفت
11

آبی پوشــان پایتخــت در حالــی لیگ هفدهــم را به پایــان بردند که در نیم فصــل دوم بازی های 
خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و در نهایت به قهرمانی جام حذفی هم رسیدند اما قبل از 
شروع فصل جدید اتفاق های خوبی برای آنها رقم نخورد. در حالی که این تیم در اردوی ترکیه 
به ســر می برد، ســیدرضا افتخاری مدیرعامل باشــگاه استقالل از ســمت خود کناره گیری کرد و 
امیرحسین فتحی به سمت سرپرستی این باشگاه جایگزین او شد. اما قبل از اینکه فتحی بیاید، 
اســتقالل در زمان تعیین شــده از ســوی ســازمان لیگ در بازی سوپرجام شــرکت نکرد و کمیته 
انضباطی این تیم را 3 بر صفر بازنده اعالم کرد. در همین اوضاع و احوال ســتاره های اســتقالل 
مانند امید ابراهیمی، امید نورافکن، ســید مجید حســینی، مامه بابا تیام و ســرور جپاروف از این تیم جدا شــدند. از سوی دیگر 
تعــدادی از بازیکنــان جدیدی هم که از ســوی پندار توفیقی معاون اســتقالل در زمان افتخاری جذب شــدند، مصدوم بودند و 
بازیکنان جدید دیگر هم کمک چندانی نکردند و خریدهای گرانقیمت مانند مرتضی تبریزی هم روی نیمکت بودند! در این 
شــرایط، نتوانســت لیگ را مانند نیم فصل قبل آغاز کند و در شرایط فنی خوبی قرار نداشت. استقالل از لیگ قهرمانان حذف 
شد و امتیازهای خوبی را هم در لیگ جمع نکرد. با این حال، شاگردان وینفرد شفر از هفته سیزدهم به بعد 3 برد پیاپی کسب 
کردند تا اوضاع و احوال شــان بهتر شــود و با کســب 25 امتیاز در رده پنجم جدول قرار بگیرند. در پایان نیم فصل الحاجی گرو 
و مارکــوس نویمایر که در اســتقالل عملکرد خوبی نداشــتند، از جمع آبی ها جدا شــدند و هواداران این تیــم امیدوارند حاال که 

تیمشان به هماهنگی بیشتری رسیده، با رسیدن بازیکنان مصدوم بتواند خود را به جمع مدعیان برساند.

استقـالل
5

فرشید اسماعیلی با 
میانگین نمره 2/70 

امتیاز و حضور در رده 
چهارم بهترین بازیکنان

فرشید باقری 
و وریا غفوری 

با 3 گل زده

بهترین گلـزن بهترین بازیکن

سرخپوشــان اهوازی که لیگ هفدهم را با مربیگری ســید ســیروس پورموســوی و 
بــا قــرار گرفتن در رده هفتم لیگ به پایان بــرده بودند، لیگ هجدهم را نیز با این 
مربــی بومی آغاز کردند ولی در این فصل جو ســکوها به نفع پورموســوی نبود که 
باعث شــد او تهدید به استفعا کند. شــرایطی که باعث شد مسئوالن فوالد پس از 
شکســت در بازی هفته ششــم برابر سایپا با این مربی قطع همکاری کنند. پس از 
رفتن پورموســوی با 2 برد، 2 باخت و 2 مســاوی، ایلی استان رومانیایی که دستیار 
وی بود جایگزینش شد ولی استان هم در فوالد ناکام بود و به غیر از یک پیروزی 7 
بر صفر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل مس شهر بابک، دیگر برنده نشد. فوالد با این مربی 
در لیــگ 3 باخت و 3 مســاوی کســب کرد و با شکســت برابر پدیــده از جام حذفی هم کنار رفــت. در ادامه عزیز 
فرســیات به عنوان ســرمربی موقت فوالد انتخاب شد و یک برد و یک تساوی کسب کرد. فوالدی ها که به دنبال 
اسمی بزرگ برای نیمکت خود بودند، در ادامه افشین قطبی سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی را به عنوان 
چهارمین مربی فصل روی نیمکت خود نشاندند و این مربی هم در اولین بازی خود و در تبریز برابر تراکتورسازی 
به پیروزی رســید تا فوالد با 18 امتیاز، در رده هفتم قرار بگیرد و جایگاه پایان فصل گذشــته خود را تکرار کند اما 

فوالدی ها حاال امیدوارند با امپراطور، دل شیر پیدا کنند و در نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب کنند.

فـــوالد
7

بهترین گلـزن

لوســیانو پریــرا مندز، بــا 6 گل 
زده و حضــور در رده چهــارم 

بهترین گلزنان لیگ برتر

بهترین بازیکن

فرشــاد ســاالروند، بــا میانگین 
نمــره 3/06 امتیــاز و حضور در 

رده 46 بهترین بازیکنان

خودروســازان که در لیگ های شــانزدهم و هفدهم با مربیگری مجید جاللی 
در جایگاه ششم قرار گرفتند، لیگ هفدهم را هم با مربیگری آقا معلم آغاز 
کردند. پیکان در این فصل تا هفته هشــتم، 3 تســاوی، یک باخت و 4 برد که 
3 پیروزی آن از هفته ششم تا هشتم بود، عملکرد خوبی داشت ولی از هفته 

نهم به بعد افت شدیدی داشت و یک تساوی و 6 باخت که 
5 شکســت آن پی در پی بود، به دست آورد. این موضوع 

و اختالف نظری که بین جاللی و مدیران باشــگاه پیکان 
به وجود آمده بود، باعث شد تا او در توافقی دو طرفه از این تیم جدا شود و حاال باید 

دید پیکانی ها نیم فصل دوم را چطور سپری می کنند.

عیســی آل کثیر، با میانگین نمره 2/94 امتیاز و حضور در رده 
27 بهترین بازیکنان

عیســی آل کثیــر، بــا 5 گل زده و حضــور در رده پنجــم 
بهترین گلزنان لیگ برتر

پیــکان
9

بهترین بازیکن

این تیم در حالی اولین دوره حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند که پس از 24 سال با هدایت 
جواد نکونام کاپیتان و مربی سابق تیم ملی، توانست به سطح اول فوتبال ایران بازگردد. این تیم 

قائمشهری با وجود حمایت زیاد از سوی هواداران، تا هفته یازدهم تنها یک برد 
به دست آورد اما پس از آن 2 برد دیگر کسب کرد و با 7 تساوی و 5 باخت، در 
رده دهــم قرار گرفت. مطمئناً اولویت اصلی نســاجی، مانــدن در لیگ برتر و 

پس از آن قرار گرفتن در جایگاه بهتر است.

جــرج ولســیانی،  بــا میانگیــن نمــره 2/80 امتیــاز و 
حضور در رده 13 بهترین بازیکنان با 3 گل زده

نسـاجـی
10

بهترین بازیکن 
و بهترین گلزن

بهترین بازیکن

بهترین گلـزن
بهترین بازیکن 
و بهترین گلزن

نارنجی پوشــان که فصل گذشــته با هدایت 
علــی دایی در رتبه چهارم لیگ قرار گرفتند 
و جــواز حضــور در مرحلــه پلــی آف لیــگ 
قهرمانان آســیا را به دســت آوردند، در این 
فصل نیز، با شهریار به کار خود ادامه دادند. 
سایپا در این فصل، دو حالت متفاوت داشته 
است. این تیم هر چه در جام حذفی موفق 
بوده، در لیگ ناکام بوده اســت. ســایپا تا هفته هفتم، 2 باخت، یک مســاوی و 4 
برد به دســت آورد که 3 پیروزی آن پیاپی بود ولی از هفته هشــتم به بعد موفق 
نبود و 4 باخت و 4 مساوی کسب کرد. این تیم در این مدت استقالل و صنعت 
نفت آبادان را در جام حذفی برد و به نیمه نهایی این رقابت ها رسید اما در هفته 
پانزدهم به همین نفت باخت و با 17 امتیاز در رده هشتم قرار گرفت و حاال باید 

دید این تیم با دایی در نیم فصل دوم چه شرایطی را دنبال می کند.

بهترین گلـزن

دشــتی  علی 
با 4 گل زده

بهترین بازیکن

رضا اســدی، با میانگین نمره 
2/70 امتیــاز و حضــور در رده 

چهارم بهترین بازیکنان

سـایپــا
8
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ایوینینگ استاندارد )انگلیس(
»منچســتریونایتد به مورینیــو کارت قرمز را 
نشــان می دهد«، تیتر گزارش ویژه ای است 
که این نشــریه پیرامــون برکناری ســرمربی 
پرتغالــی و معــروف این باشــگاه و روی کار 
آمــدن اوله گونار سولشــر نروژی بــه جای او 
چــاپ کرده اســت. ایــن روزنامــه همچنین 
تأکیــد کــرده که قســمت خــوب ایــن ماجرا 
برای »آقای خاص« این اســت که همزمان 
با جشن های کریسمس غرامتی 24 میلیون 

پوندی بابت خلع خود دریافت می دارد.

الناسیون )آرژانتین(
شکســت غریــب ریورپالتــه بــا ضربات 
پنالتــی مقابــل العیــن و رســیدن ایــن 
تیــم اماراتی بــه فینال جام باشــگاه ها، 
عکس و گزارش اول این نشریه را شکل 
داده و ســیمای پرحســرت مردانــی کــه 
پــس از غلبه بــر بوکاجونیــورز در فینال 
جام باشــگاه های امریکای جنوبی رمق 
یــک نبــرد ســنگین دیگــر را نداشــتند، 
گویای همه چیز اســت. الناسیون این را 

»رویداد غیرقابل ریور« نامیده است.

AS )اسپانیا(
ایــن روزنامــه بــا پرداختن به مســابقه 
شــب گذشــته رئــال مادرید با کاشــیما 
انتلرز ژاپن در  نیمه نهایی جام جهانی 
باشــگاه ها در خاک امارات، از تدارکات 
رئــال برای این دیدار ویژه ســخن گفته 
و نقل قولی از ســوالری، ســرمربی رئال 
را آورده کــه متذکــر شــده تجربه بزرگ 
بین المللــی او می توانــد عبــور از ایــن 
یــک  و  کهکشــانی ها  بــرای  را  مرحلــه 

قهرمانی تازه را برای آنها میسر سازد.

سلطانی فر: به قهرمانی ایران امیدوارم
مســعود ســلطانی فر، وزیــر ورزش و جوانان در نشســت 
گفــت:  ورزشــی  فدراســیون های  رؤســای  بــا  مشــترک 
»امیدواریــم تیم ملی فوتبال بــا توجه به بازیکنان خوبی 
کــه دارد و بــا توجه بــه حمایت های همه جانبه که از آن شــده اســت بعد از 
۴2 ســال قهرمان جام ملت های آسیا شود و موجبات رضایتمندی مردم را 
فراهم کند.« مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال نیز گفت:»خیز مجموعه 
فوتبال ایران برای قهرمانی در آسیاست و امیدوارم پس از سال ها این اتفاق 
رخ دهــد و خوشــبختانه وزیــر ورزش و جوانان نیز حمایــت الزم را از فوتبال 
ایران داشــته است . تیم ملی اکنون اردوی خوبی را در قطر آغاز کرده و بعد 
از این اردو هم در کیش آخرین مرحله اردوی آمادگی قبل از جام ملت های 

آسیا  برپا می شود و مراسم بدرقه هم در کیش برگزار خواهد شد.«

ملی پوشان با پاداش از ایران رفته اند
تیم ملی فوتبال کشورمان دوشنبه راهی قطر شد تا اردوی پایانی خود برای 
حضور در جام ملت های آســیا 2019 را در این کشــور پشــت ســر بگذارد. در 
حالــی که بازیکنان و اعضای تیم ملی پیش از اعزام نســبت به بی مهری ها 
و عدم دریافت پاداش معترض بودند اما دیروز اسنادی در رسانه ها منتشر 
شــد مبنی بــر اینکه اعضای تیــم ملی قبل از تــرک ایران، چــک 50 میلیون 
تومانــی بابــت پاداش بــرد در دو بازی دوســتانه مقابــل بولیــوی و ترینیداد 
و توباگــو دریافــت کرده انــد. عــالوه بــر بازیکنان امیرحســین حســینی مدیر 
رســانه ای تیم ملــی هم 1۵میلیون تومــان بابت این دو بــازی پاداش گرفته 
اســت! تیم ملی، دیروز هم دو جلســه تمرینی را در شــهر دوحه پشــت ســر 
گذاشــت. جلســه صبح چهارشــنبه به کارهای آمادگی جســمانی در ســالن 
وزنه برداری باشــگاه اســپایر این شــهر اختصاص داشــت و ملی پوشــان طی 
آن به دو گروه تقســیم شــده و به کارهای کششــی و تمرین با وزنه پرداختند. 
تمریــن عصرگاهــی »یوزها« هم متمرکــز بر کارهای تاکتیکی و مســائل فنی 

بوده که زیر نظر کارلوس کی روش و دستیاران وی صورت پذیرفت.

برگزاری تمرین ریکاوری تیم امید
تیــم فوتبــال امیــد ایــران عصر سه شــنبه در دیــداری دوســتانه در ورزشــگاه 
المپیــک کیش مقابل ســوریه به میدان رفت و با نتیجــه 2 بر یک به پیروزی 
رســید. بازیکنان تیم ملی امید دیروز تمرین ریکاوری خود را در ســالن وزنه 
انجــام دادنــد. از نــکات جالــب این جلســه تمرینی، کشــتی گرفتــن مهدی 
بــود.  قائــدی و حمیدرضــا طاهرخانــی بازیکنــان اســتقالل و پرســپولیس 
عملکــرد و نمایش شــاگردان کرانچــار امیدوار کننده اســت و ادامه این روند 
می توانــد تیم امید را به موفقیت های بزرگ تری نزدیک کند. تیمی که ابتدا 
بایــد در فروردین ماه ســال 98 از مرحله نخســت دور مقدماتی به ســالمت 
عبور کند و در دور نهایی نیز بتواند یکی از مدعیان جدی صعود به المپیک 

و پایان بخشیدن به حسرتی 44 ساله باشد.

شوخی خبرنگار اسکای با کی روش
باشــگاه منچستریونایتد اعالم کرد اوله گنار سولسشایر تا پایان فصل هدایت 
این تیم را برعهده خواهد داشــت. این بازیکن نروژی از ســال 1996 تا 2007 
در 367 بازی برای شــیاطین ســرخ به میدان رفت و 135 گل به ثمر رساند. 
او از سال 2008 تا 2011 هم مربی تیم ذخیره های منچستریونایتد بود و حاال 
جایگزین ژوزه مورینیو در این تیم شــده است. مایک فیالن، مایکل کریک و 
کایرن مک کنا دستیاران سولسشایر خواهند بود. سرمربی منچستر در حالی 
انتخاب شد که مطرح شدن شایعاتی در مورد حضور کی روش روی نیمکت 
ایــن تیــم، باعــث شــد یکــی از خبرنــگاران انگلیســی به ایــن اخبار واکنشــی 
طنزآمیز داشته باشد. اولیور یانگ خبرنگار اسکای اسپورت با انتشار عکسی 
از میــالد محمــدی در صفحه توئیتر خــود) صحنه پرتــاب اوت محمدی که 
یکی از خبرســازترین صحنه های جام جهانی روســیه بود( نوشــته:» به طور 
کامــل از انتخــاب کارلــوس کــی روش به عنــوان ســرمربی منچســتریونایتد 
حمایت می کنم؛ البته اگر انتخاب کی روش این معنی را داشــته باشد که او 
این پسر )میالد محمدی( را هم با خود در ژانویه به اولدترافورد می آورد.«

سیدجالل؛ یکی از 5 اسطوره غایب در جام ملت ها
شبکه فاکس در گزارشی، نام 5 اسطوره غایب در مسابقات قریب الوقوع فوتبال 
جــام ملت های آســیا را اعالم کــرد که یکی از آنها، ســیدجالل حســینی کاپیتان 
ســرخ های تهرانی اســت که پس از 116 بــازی ملی، اخیراً اعالم بازنشســتگی در 
سطح ملی کرده است. سایر غایبان نامدار تیم کیهیل استرالیایی، تیسیر الجاسم 
عربســتانی، کیســوکه هوندای ژاپنی و ماکوتو هاسه به دیگر بازیکن ژاپنی هستند. 
البته گفتنی است علی دایی، آقای گل فوتبال جهان به عنوان میهمان ویژه بازی 

افتتاحیه جام ملت های آسیا به امارات دعوت شده است.

قرار مجرمیت بازیکن استقالل صادر شد
در حادثــه رانندگــی نهم بهمن ماه 96 کــه در پی انحراف یک خــودرو در اتوبان 
امام علی )ع( بوشهر رخ داد، احمدرضا شاکر درگذشت و مهدی قائدی، بازیکن 
جوان استقالل آسیب جدی دید. پس از آن حادثه کارشناس تصادفات، قائدی 
را راننده معرفی کرد ولی خود او، وکیلش و سرنشــین ها به رانندگی فردی دیگر 
به نام حسن پور تأکید داشتند. به گزارش فارس، دادسرای بوشهر پس از استماع 
اظهــارات همه افــراد و دفاعیات قائدی، وی را به عنوان راننده مقصر به ســبب 
رانندگــی بدون پروانه )گواهینامه( مجرم شــناخت و پرونــده با قرار مجرمیت و 
کیفرخواست جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه کیفری دو بوشهر ارسال شد.

سیامند نخواست 2018 رکورد جهان را بزند
سایت کمیته بین المللی پارالمپیک در گزارشی به مرور اتفاقات پارا وزنه برداری 
در سال 2018 پرداخت که سیامند رحمان، قهرمان  جهان و بازی های پارالمپیک 
نیــز بخشــی از آن بــود. این گــزارش در بخش مربوط بــه مســابقات وزنه برداری 
معلــوالن قهرمانی آزاد آســیا- اقیانوســیه 2018 آورده است:»ســیامند رحمان، 
قوی ترین پارالمپین جهان تصمیم گرفت که این بار رکورد جهان را تغییر ندهد؛ 

اما براحتی توانست مدال طالی دسته 107+ کیلوگرم را از آن خود کند.«

پیام تسلیت رئیس فیفا برای درگذشت دانایی فرد
جیانی اینفانتینو با ارسال نامه ای به مهدی تاج درگذشت ایرج دانایی فرد را 
تسلیت گفت. در پیام رئیس فیفا به رئیس فدراسیون فوتبال آمده:»تسلیت 
عمیــق اینجانب در خصوص خبــر فوت بازیکن بین المللی پیشــین فوتبال 
ایران، ایرج دانایی فرد را پذیرا باشید. از طرف جامعه بین المللی فوتبال، به 
فدراسیون فوتبال ایران، خانواده ایشان، دوستان و عزیزانشان تسلیت عرض 
مــی کنم. امیدواریم عرض تســلیت و حمایت ما در ایــن لحظه غم انگیز به 

نحوی کمکی کوچک در تسالی خاطر و کسب آرامش باشد.«

حذف شگفت انگیز ریورپالته توسط العین
سه شــنبه شــب در نخســتین بازی مرحله نیمه نهایی مســابقات فوتبال جام 
جهانی باشــگاه ها، یک شــگفتی بزرگ اتفاق افتاد. العین امارات که به سبب 
میزبــان بودن این کشــور در رقابت ها شــرکت داده شــده، ریورپالتــه آرژانتین 
قهرمــان آمریــکای جنوبــی را پس از تســاوی 2-2 در 90 دقیقه بــا نتیجه 5-4 
در ضربات پنالتی شکســت داد و به فینال رســید تا بزرگ تریــن افتخار دوران 
حیاتش را تجربه کند. البته ریورپالته یک ضربه پنالتی را در دقیقه 69 از دست 
 داد و اگر تیم آرژانتینی این موقعیت را از دست نمی داد، شاید کار به ضربات 
پنالتی و حذف این تیم کشــیده نمی شــد. بازی دوم نیمه نهایی هم دیشــب 
میــان رئال مادرید قهرمان اروپا و کاشــیما آنتلرز فاتــح ژاپنی لیگ قهرمانان 

آسیا برگزار شد. فینال این مسابقات شنبه در ابوظبی انجام می شود.

اخبـــار

 صدرنشینی نیم فصل
سکوی قهرمانی است؟

اول  فصــل  نیــم  صدرنشــین  بــه  کــه  هرچنــد 
جــام نمی دهنــد ولــی ایــن جایــگاه تــا حدودی 
پایــان  در  تیــم  یــک  موفقیــت  تضمین کننــده 
فصل اســت. در 17 دوره گذشته لیگ برتر، 9 بار 
تیمــی که صدرنشــین نیم فصل شــده در پایان 
مســابقات قهرمان شــده و در 3 دوره اخیر هم، 
صدرنشین نیم فصل اول در پایان فصل جام را 

باالی سر برده است.
 ،)80-81( برتــر  لیــگ  ســال  اولیــن  در 
اســتقالل قهرمــان نیم فصــل شــد امــا در پایان 
فصــل پرســپولیس جــام قهرمانی را باالی ســر 
بــرد. در لیــگ دوم، ســپاهان نخســتین قهرمان 
نیم فصــل تاریــخ لیــگ برتــر بــود کــه در پایــان 
فصــل نیــز قهرمانــی را از آن خود کــرد. در لیگ 
ســوم، ذوب آهــن قهرمــان نیم فصــل شــد امــا 
در پایــان فصــل، چهــارم شــد و پاس تهــران به 
قهرمانی رسید. در لیگ چهارم، فوالدخوزستان 
قهرمانــی نیم فصل را به نــام خودش ثبت کرد 
و جــام قهرمانــی را نیــز به دســت آورد. در لیگ 
پنجم، اســتقالل قهرمانی نیم فصل را در پایان 
فصــل تکرار کرد. این اتفاق برای ســایپا در لیگ 
ششــم افتــاد و این تیــم، در نیــم فصــل و پایان 
فصل قهرمان شــد. در لیگ هفتم، پرســپولیس 
در پایــان نیــم فصل صدرنشــین بــود و در پایان 
هــم قهرمانی را جشــن گرفت. در لیگ هشــتم، 
ذوب آهن برای دومین بار نیم فصل صدرنشین 
شــد امــا بــرای دومیــن بــار نتوانســت آن را بــه 
قهرمانــی پایان فصل تبدیل کند و اســتقاللی ها 
جام را باالی ســر بردند. در لیگ نهم، ســپاهان 
توانســت دومین قهرمانی خــود در نیم فصل و 
پایــان فصــل را تجربــه کند. در لیــگ برتر دهم، 
ذوب آهــن دوبــاره قهرمــان نیم فصــل شــد اما 
قهرمانــی  دومیــن  ســپاهان  اش  همشــهری 

متوالــی و ســومین جــام لیــگ برتــر را به دســت 
آورد. در لیــگ یازدهــم، اســتقاللی ها توانســتند 
قهرمانــی نیــم فصل را از آن خودشــان کنند اما 
قهرمــان ایــن دوره نیــز، ســپاهان بــود. در لیگ 
دوازدهم، سپاهانی ها قهرمان نیم  فصل شدند 
اما این بار اســتقالل قهرمانــی را در پایان فصل 
از آنهــا گرفــت. در لیگ ســیزدهم، پرســپولیس 
قهرمــان نیم فصــل شــد امــا در نهایــت، فــوالد 
جــام قهرمانــی را باالی ســر بــرد. در لیــگ برتر 
چهاردهم، تراکتورســازی صدرنشین نیم فصل 
شــد امــا این ســپاهان بود کــه به جام رســید. در 
لیــگ پانزدهــم، اســتقالل خوزســتان قهرمــان 
نیم فصــل لقــب گرفــت و بــا تفاضــل گل بهتــر 
نســبت به پرســپولیس، فاتح لیگ برتر شــد. در 

لیگ برتــر شــانزدهم، پرســپولیس 
قهرمان نیم فصــل و پایان فصل 
شــد و در لیــگ هفدهــم نیــز ایــن 

اتفــاق بــرای سرخپوشــان پایتخت 
تکرار شد.

در حال حاضر هــم، این چهارمین دفعه ای 
اســت کــه ســپاهان نیــم فصــل اول را در جایگاه 
نخســت به پایان می رســاند و در این آمار در کنار 
پرســپولیس رکــورددار ایــن موضــوع شــد. آمــار 
دلگــرم کننــده بــرای تیم هــای مدعی این اســت 
کــه هیــچ وقــت تیمــی خــارج از 3 تیم نخســت 
نیم فصل اول به قهرمانی لیگ نرسیده. سپاهان 
در لیــگ چهاردهــم، فــوالد در لیگ ســیزدهم و 
پاس در لیگ سوم، نیم فصل اول را با رتبه سوم 
بــه پایان رســاندند و در پایان فصــل به قهرمانی 
رسیدند و حاال باید دید این سنت پابرجا می ماند 
یــا تیم های تراکتورســازی یا اســتقالل کــه در نیم 
فصل در جایگاه های چهارم و پنجم قرار گرفتند، 

می توانند این آمار را تغییر دهند!

وینفــرد شــفر در گفت وگویــی تفصیلی 
دربــاره چالش های اســتقالل در دوران 
دیــدار  و  نظــر  اختــالف  حضــورش، 
اخیــرش با کــی روش و موفقیــت ایران 
در جام  ملت ها صحبت کرد. ســرمربی 
آبی ها درخصــوص عملکرد تیمش در 
نیم فصل به ایســنا گفت: »طبیعی بود 
که شروع فصل خوب نبود اما توانستیم 
یک تیم قدرتمند بســازیم. فصل پیش 
فاصلــه  پرســپولیس  بــا  امتیــاز   17-1۶
داشــتیم امــا االن فاصله مــان 6 امتیــاز 
است. حاال بازیکنان پس از بازگشت به 
لیــگ باید برای رتبــه اول یا دوم جدول 
بجنگند. می دانم کار آسانی نیست ولی 
باید همیشــه این رؤیا و هدف را داشــته 
باشیم. امیدوارم وقتی مصدومان کم و 

شانس زیاد داشته باشیم، به این هدف 
برســیم.« او درباره گرو و نویمایر چنین 
توضیح داد: »گرو مهاجمی نیســت که 
بخواهد همیشــه گل بزند بلکه بازیکنی 
اســت کــه بــرای بقیــه موقعیت ســازی 
می کنــد. او شــانس گلزنــی هم داشــت 
ولــی اعتمــاد بــه نفــس نداشــت. ولــی 
مطمئنــم می توانــد در باشــگاه دیگری 
عملکرد بهتری داشــته باشد. مارکوس 
بازیکــن خوبی اســت اما فراز و نشــیب 
زیــاد داشــت و بــرای او بهتر بــود که به 
باشــگاه دیگــری بــرود. مــا بایــد دنبال 
مهاجمــی بگردیم که مانند تیام بتواند 

زیاد گل بزند.«
شــفر دربــاره حســینی و رحمتی هم 
صحبت کــرد: »در اول فصل، حســینی 

مصدوم بود و رحمتی خیلی خوب بازی 
کرد. من نمی توانم دروازه بانی که خوب 
بــازی کــرده را عــوض کنــم. دروازه بــان 
خوب، دروازه بانی نیست که بتواند فقط 
توپ های زیــادی مهار کند. قبل از اینکه 
تیــم  ملی بخواهد به جــام  جهانی برود 
در بــازی با ازبکســتان، حســینی توپ را 
در اختیار داشــت ولی کسی صدایش را 
نمی شــنید. شــاید این یکی از مشکالتی 
بــود کــه کــی روش او را بــه جــام جهانی 
نبرد. من همیشه می خواهم به حسینی 
کمــک کنــم. حســینی در حــال حاضــر 
در تیــم ملــی حضــور دارد و بایــد از این 
شانس اســتفاده کند. دروازه بان با اینکه 
در زمیــن تنهاســت ولــی رئیــس زمیــن 
اســت و باید با بازیکنــان صحبت کند.« 

سرمربی آلمانی استقالل درباره شانس 
تیم  ملی برای قهرمانی در جام  ملت ها 
گفت: »کــی روش یــک مربــی حرفه ای 
اســت و می دانــد کــه بــا ایــن بازیکنــان 
می تواند قهرمان آســیا شــود. ما شانس 
بزرگــی در جــام ملت هــا داریــم و فکــر 
می کنم این دوره، زمان کسب موفقیت 
اســت. مطمئنــم تیــم  ملــی با جــام به 

ایران برمی گردد.«
بــا  اخیــرش  دیــدار  دربــاره  شــفر 
کی روش هم توضیح داد: »ما اول راجع 
به تمرین خودش صحبت کردیم. بعد 
هم درباره بازیکنان ملی پوش صحبت 
کردیــم و شــرایطی کــه اطــراف باشــگاه 
وجــود دارد. ایــن یک مســأله بین من و 
کارلوس است. ما راجع به علی کریمی، 

پژمان منتظری، حسین حسینی و روزبه 
چشمی صحبت کردیم. من 3 بار مربی 
تیــم  ملی بــودم. ارتبــاط بین ســرمربی 
تیــم  ملی و ســرمربی باشــگاهی بســیار 
مهم اســت و باشــگاه ها و تیم  ملی باید 
بــا هم کار کنند.« او دربــاره ورود زنان به 
ورزشــگاه ها هــم گفت: »شــما قطعاً در 
بعضــی بازی ها دیدید که جو ورزشــگاه 

خشــن می شــود. مــن فکــر می کنــم اگر 
بانــوان به ورزشــگاه بیایند، از خشــونت 
ورزشگاه ها کاسته می شود. شاید ما باید 
با وزیر ورزش آقای سلطانی فر صحبت 
کنیم. آقــای وزیر لطفاً درهــا را باز کنید. 
ایــن موضوع نه تنها بــرای فوتبال مفید 
است بلکه برای بانوان ایرانی هم اتفاق 

مثبتی است.«

ایــن تیــم کــه دومیــن 
فصــل حضور خــود در 
تجربــه  را  برتــر  لیــگ 
می کند، فصل گذشــته 
با امــا و اگرهای فراوان 
و بــا قرار گرفتن در رده 
در  جــدول  ســیزدهم 
لیــگ برتر ماند اما در پایان فصل علی کریمی که از شــرایط 
و امکانــات تیمــش راضی نبود، از جمع رشــتی ها جدا شــد. 
در دعــوای مالکیتــی کــه یکــی تیم را بــه نادر دست نشــان و 
دیگری به خداداد عزیزی ســپرده بــود، مالکی که خداداد را 
سرمربی کرده بود، برنده شــد اما غزال تیزپای فوتبال ایران 
پس از شکســت سنگین 6 بر یک برابر ســپاهان، با هواداران 
سپیدرود به مشکل خورد و پس از بازی هفته سوم از این تیم 
جدا شــد تا با 2 باخت و یک تســاوی بــه کار خود پایان دهد. 
در ادامــه ســهیل حق شــناس و محســن نصر هر کــدام برای 
یک بــازی به طور موقت روی نیمکت ســپیدرود نشســتند و 
باختنــد تا این که علــی کریمی دوباره به این تیم بازگشــت. 
جادوگر در بازگشت دوباره اش در دربی گیالن مقابل ملوان، 
تیمش را به پیروزی رســاند و راهی مرحله بعد جام حذفی 
کرد. ســپیدرود در لیگ تنها 2 برد کســب کرد و با 5 باخت و 
3 تســاوی در رده پانزدهــم قرار گرفته اســت. حــاال باید دید 
جادوگر فوتبال ایران باز هم می تواند سرخپوشان رشتی را از 

سقوط نجات دهد یا نتایج دیگری رقم خواهد خورد.

سپیدرود
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ایــن تیــم کــه در لیگ 
حضــور  چهاردهــم 
ســقوط  امــا  داشــت 
بــا  فصــل  ایــن  کــرد، 
محمــود  مربیگــری 
فکــری بــه لیــگ برتر 
صعــود کــرد ولــی کار 
خــود در لیــگ هجدهــم را با مربیگــری عبداهلل ویســی آغاز 
کــرد ولی پــپ گواردیــوالی وطنــی زیــاد در مسجدســلیمان 
دوام نیــاورد و بــا 2 باخت و 3 تســاوی در پایــان هفته پنجم 
از ایــن تیــم جدا شــد. در ادامه علیرضا مرزبــان هدایت این 
تیــم را برعهــده گرفــت و پــس از 4 باخــت و یــک تســاوی و 
شکســت برابر اســتقالل در جــام حذفی، اولین بــرد نفت را 
در هفتــه یازدهــم به دســت آورد. نفتی ها در ادامــه 2 برد و 
2 تســاوی کســب کردند تا ســیری صعودی داشته باشند و با 
15 امتیــاز در رده دوازدهــم لیگ قرار بگیرنــد. هدف اصلی 
مسجدســلیمانی ها که اولین شــهر صاحب فوتبال در ایران 

هستند، بقا در لیگ برتر و قرار گرفتن در رتبه بهتر است.

بــا  بالــی،  موســی کولــی 
 3/40 نمــره  میانگیــن 
بهتریــن   42 رده  در  حضــور  و  امتیــاز 

بازیکنان

 8 تیــم  ایــن 
گله  یک  بازیکن 

دارد!

نفت مسجدسلیمان
12

بهترین بازیکن

بهترین گلـزن

وقتــی زنــوزی مالــک 
فــوالد،  گســترش 
را  تراکتورســازی 
خرید، امتیاز گسترش 
فــوالد را در ظاهــر بــه 
داد  ماشین ســازی 
تــا ایــن تیــم قدیمی 
فوتبــال تبریز، پــس از لیگ شــانزدهم، دوباره حضــور در لیگ 
برتر را تجربه کند. تیمی که بازیکنانش همان بازیکنان گسترش 
فــوالد بودنــد و فقط رنــگ پیراهن این تیم به ســبز تغییر یافته 
بــود. ضمن این که ســرمربی تیــم هم، فیروز کریمی ســرمربی 
فصل گذشــته گسترش فوالد بود. در این شــرایط، تا چند وقت 
بســیاری مانده بودند کــه این تیم را ماشین ســازی صدا کنند یا 
گســترش فوالد! البته کریمی زیاد در این تیم دوام نیاورد و با 4 
تســاوی و یک باخت در پایان هفته پنجم از این تیم جدا شــد. 
در ادامه یوســف بخشــی زاده در بازی با تراکتورســازی به عنوان 
ســرمربی موقــت روی نیمکــت ماشین ســازی نشســت که این 
تیم آن بازی را باخت. در ادامه محمدرضا مهاجری ســرمربی 
فصل گذشــته پدیــده کــه از ابتدای فصــل به عنــوان مدیرفنی 
تراکتورسازی فعالیت می کرد، به عنوان سرمربی ماشین سازی 
انتخاب شد. پدیده با این مربی تنها یک بازی را برد و در مقابل 
تنها یک بازی را هم باخت و 7 مســاوی به دســت آورد تا با 14 
امتیــاز در رده ســیزدهم قــرار بگیرد. ماشین ســازی با مهاجری 

فوتبال خوبی را ارائه 
می دهد اما برای دور 
شدن از منطقه خطر 
بیشتری  بردهای  به 

نیاز دارد.

ماشین سازی
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بهترین گلـزنبهترین بازیکن

فرناندو خســوس، با میانگین 
نمره 3/70 امتیاز و حضور در 

رده 51 بهترین بازیکنان

رضا خالقی فر
با 4 گل زده

لیــگ  قهرمــان 
لیــگ  در  پانزدهــم، 
شــرایط  در  هجدهــم 
بــدی بــه ســر می برد. 
کــه فصــل  تیــم  ایــن 
گذشــته با قرار گرفتن 
در رتبــه دوازدهــم بــه 
کار خــود پایان داد، لیگ هجدهم را با مربیگــری داریوش یزدی 
آغاز کرد. استقالل خوزستان با این مربی تنها 2 برد به دست آورد 
و 6 باخت و 4 تساوی در کارنامه اش ثبت شد تا یزدی از کادر فنی 
این تیم کنار برود. در ادامه قرار بود پورموسوی سرمربی این تیم 
شــود اما او قبل از بســتن قرارداد از این کار منصرف شــد تا کریم 
بوســتانی در 3 بازی آخر به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت 
این تیم بنشیند. اتفاقی که برای استقالل خوزستان در این اوضاع 
و احوال ســخت رخ داد، کســر ۶ امتیاز از امتیازات این تیم توسط 
فیفا، به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات فرانک ساکونی بازیکن 
ســابق این تیم  و همچنین محرومیت این باشــگاه از یک پنجره 

نقل و انتقاالتی بود. حاال خطر 
سقوط، آبی های اهواز را بشدت 
تهدیــد می کند و بایــد دید این 
تیم می تواند از این خطر نجات 

پیدا کند یا خیر.

استقالل خوزستان
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میثم شاه مکوند، با میانگین 
نمــره 3/25 امتیــاز و حضور 

در رده 91 بهترین بازیکنان

گل   5 بــا  خشــتان  وحیــد 
زده و حضــور در رده پنجم 

بهترین گلزنان لیگ برتر

اصاًل تصور نمی شد این تیم که فصل گذشته با مربیگری امیر 
قلعه نویی به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر دســت یافت، با 
جدایــی او و چنــد بازیکن دیگر، به چنین حــال و روزی بیفتد. 
ذوبی ها برای لیگ هجدهم به ســراغ دســتیار سابق کارلوس 
کــی روش رفتنــد و امیــد نمــازی را بــه عنــوان ســرمربی خود 
انتخــاب کردند امــا این مربی که ســال ها فوتبــال را در امریکا 
دنبــال کــرده، در ذوب آهن موفــق نبود و در 11 بــازی 2 برد، 5 
تســاوی و 4 باخت به دســت آورد تا در پایان هفته دوازدهم عذرش خواســته شود و برود. اصفهانی ها 
در ادامــه علیرضــا منصوریان ســرمربی ســابق اســتقالل را برای هدایــت تیم خود انتخــاب کردند اما 
علی منصور در 4 بازی پایانی ذوب آهن در نیم فصل برنده نبود و 2 تساوی و 2 باخت کسب کرد و حاال 
باید دید می تواند خودش و ذوب آهن را در نیم فصل دوم احیا کند و به جایگاه اصلی برگرداند یا خیر.

ذوب آهن
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بهترین بازیکن بهترین گلـزن

محسن مسلمان و ادی هرناندز 
با 3 گل زده

محمدرضا حسینی، با میانگین نمره 2/96 
امتیاز و حضور در رده 33 بهترین بازیکنان

میالد شیخ سلیمانی، با میانگین 
نمره 2/91 امتیاز و حضور در رده 

24 بهترین بازیکنان

حسین ابراهیمی
با 3 گل زده

آقای وزیر لطفاً درها را برای بانوان باز کنید

شفر: استقالل باید برای رتبه اول یا دوم بجنگد
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به دیــدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوســت 
داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به 

هم خشم نگیرید.
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تبریز

ایــن روزهــا »مشــق شــب« به عنــوان یکــی از 
مهم ترین مســائل کشور مطرح شــده، تا جایی 
کــه به خاطــرش وزیــر و نظــام آموزشــی باهم 
زیر ســؤال رفته. یعنی شــما خبرگزاری هــا را باز 
می کنیــد می بینید همــه دارند در مورد مشــق 
شب حرف می زنند. تلویزیون را روشن می کنید 
می بینید، در یک شــبکه خســرو معتضد ابعاد 
»مشق شــب در بی کفایتی درباریان« را بررسی 

می کند.
به عقیده صاحب نظران پشت این اعتراضات   

عجیــب و غریب، مؤسســات آموزشــی و مافیای کنکور اســت. حاال این 
موضوع که فقط یک مشق خشک و خالی است. ما فکر می کنیم اگر دو 
روز دیگر، فاز بعدی این پروژه، یعنی حذف شدن کنکور عملیاتی شود، 

غیر از وزارت آموزش و پرورش، کل هیأت دولت و مجلس باهم عوض 
شــوند. در ادامه می خواهیم فردای حذف کنکور و مشق شب را بررسی 
کنیم تا ببینیم واقعاً این مافیای دلســوز، حق دارد کل مملکت را بهم 
بریزد یا نه. اول از بعد فرهنگی قضیه را بررســی می کنیم. االن ســیزده 
برنامه جذاب »کنکور آسان است« و معرفی بسته های کمک آموزشی 
در رســانه ملی پخش می شــود، اگر کنکور و مشق حذف شود، آن آقایی 
که کت و شــلوار براق می پوشد و ریش پروفسوری می گذارد بیاید بگوید 
چه چیزی آســان است؟! مگر صداوسیما چقدر می تواند تکرار مختار و 
خانه به دوش را پخش کند؟ مگر کیمیا می تواند چند فصل دیگر ادامه 
داشته باشد؟ با حذف مشق و کنکور، صداوسیما هم باید تعطیل شود 
و مردم می روند سراغ شبکه های ماهواره ای خاک برسر و بنیان خانواده 

در کشور سست می شود.
مسأله بعدی اقتصاد است. همین کالس های کنکور و کتاب های کمک 

آموزشی ساالنه چند صد یا چند هزار میلیارد به صداوسیما و شهرداری 
و... تبلیــغ می دهنــد. واقعاً دولت چرا می خواهــد جلوی یک لقمه نان 
حالل این مؤسسات را بگیرد؟ پس فردا مملکت دچار فروپاشی اقتصاد 
بشــود، آقای وزیر و دار و دســته اش جوابگو خواهند بود؟ از طرف دیگر، 
االن نصف جمعیت کشور ما یا معلم خصوصی اند یا پشتیبان درسی 
»کوشــا جان!«. پس فردا که کنکور و مشق شب حذف شود، همه این ها 
بیــکار می شــوند. دولتی هــا اگر بــه فکر شــغل جوانان نیســتند حداقل 

کارشکنی نکنند.
از همه مهم تر؛ ما دهه شــصتی ها از ترس مشق شب و کنکور، این همه 
لحاف تشک عوض کردیم. حاال به نسل جدید که رسید همه این ها َپر؟! 
خوب اســت بچه بدون استرس بزرگ شود و سوسول و قرتی بار بیاید؟ 
آقای وزیر! آقای دولت! به خودت بیا و نگذار چند هزار میلیارد کاســبی 

ناقابل این مؤسسات خراب شود. 

کودتای نرم دولت با حذف مشق شب

هانی انصاری

دارد!  ادامــه  مجلــس  داســتان های 
فیلــم  انتشــار  از  بعــد  کــه  داســتانی 
برخورد نماینده ســراوان با یک کارمند 
و برخورد یک شــهروند با او آغاز شــد و 
جلسه غیرعلنی دیروز مجلس در کنار 
ماجرای دیگر باعث شد بحث اش داغ 

بماند. ماجرای لکسوس آبی!
دیروز تصاویــری از مقابل اداره گمرک 
در روز مشاجره نماینده سراوان منتشر شد که نشان می داد 
او سوار خودروی لکسوس آبی رنگ بوده در کنار وارد کننده 
معــروف خودروهــای تویوتــا. این ماجــرا بازتاب زیــادی در 
شبکه های مجازی داشــت و باعث شد خیلی ها درباره اش 
بنویســند البته با همــان زبــان انتقادی خطاب بــه درازهی 

نماینده سراوان.
»ماجرای نماینده ســراوان به جاهای جالبی داره می رســه. 
پای دالل انحصاری تویوتا هم به ماجرا وارد شــد! لکســوس 
آبــی هــم که از قبــل بود! به ایــن ماجرا باید قــوه قضائیه در 
راســتای پرونــده مدیرعامل بازداشــتی تویوتا رســیدگی کنه 
تــا پشــت پرده خیلی از اتفاقات ١٠ ســال گذشــته مشــخص 
بشه!«، »وقتی توهین ها قومیتی و مذهبی بوده حتماً هدف 
نماینده محترم از ســوار شــدن لکســوس آبی مشــارکت در 

کمپین سه شــنبه های 
بــوده  خــودرو  بــدون 
ماشــین  ایــن  چــون 
برقــی هم هســت!«، 
نماینــده  »آقــای 
مــدارس  از  ســراوان 
کپــری چــه خبــر؟! از 
بی آبی دشــتیاری چه 
خبر؟! از گاز رسانی به 
شــهرها چه خبــر؟! از 

مشکالت استان چه خبر؟!«، »دلیل اصلی ناراحتی درازهی 
و فحاشــی بــا کارمنــد گمــرک راه نــدادن لکســوس آبــی در 
پارکینگ اداره بوده؟ اونوقت واســه این  وزیر رو می خواستن 
اســتیضاح کنن؟«، »بیچــاره مردم ســراوان که فکر می کنند 
نمایندشــون برای پیگیــری کار اونا داره تــو مجلس یقه پاره 
می کنــه، خبــر ندارن که پــای یه لکســوس آبــی در میونه.«، 
»صاحب لکسوس آبی لطفاً استعفا بده«. اینها توئیت هایی 
اســت که با این موضوع نوشــته شــد. واقعیت این است که 

نماینده سراوان در فضای مجازی اصاًل محبوب نیست!

لکسوس آبی

شهروند 
مجــازی

چهره روز

یگانه خدامی

کنــار خبرهای تلــخ و پر التهــاب این 
چند روز یک عکس باعث شــد کمی 
حــال و هوای فضای مجــازی عوض 

شود و کاربرانش نفسی تازه کنند.
عکســی از مراسم نکوداشت 7 دهه خدمات فرهنگی و 
ادبــی محمدعلی موحد که در آن محمدرضا شــفیعی 
کدکنی شــاعر پــرآوازه و محبــوب ایران با لبخنــد و روی 
گشــاده روی پله هــا نشســته اســت. عکســی از مجتبــی 
محمدلو عکاس ایرنا که به نظر خیلی ها نشــان دهنده 

فروتنی استاد ادبیات و شعر است.
ایــن چنــد نظــر را دربــاره ایــن عکــس بخوانید:»این 
اســتاد شــفیعی کدکنی بی تکــرار ا ســت کــه بــر زمین 
درس  داده  عصاقــورت   شبه اســتاداِن  بــه  و  نشســته 
فروتنــی می دهــد.«، »نازنینــی کمیــاب، نشســته بــر 
»دردانــه  کمیاب تــر«،  نازنینــی  بزرگداشــت  زمیــن 
روزگار مــا جنــاب شــفیعی کدکنــی«، »درخت هرچه 
پربارتر، سربه زیرتر«، »فقر فرهنگی یعنی ما همچین 
اشخاصی رو داریم ولی پشت ماشین گلزار می دویم«، 
»چه زیباســت که آدمی به ســان نوشته هایش همین 
قــدر زیبا و جاری باشــد، برای همین اســت می گویند 
هرکســی شایسته لقب اســتاد نیســت«، »با خود فکر 
می کنــم اگــر یــک نماینــده مجلــس یــا یک مســئول 
جــای اســتاد بــود، اآلن به نشــانه اعتراض مراســم را 
ترک می کرد و فردا هم یک جلســه غیرعلنی تشکیل 

می داد و خواهان عذرخواهی می شد.«

درخت پربار و سر به زیر

عکس 
روز

ین
نال

ر آ
هن

مرتضی احمدی  و میراثی که از خود به جا گذاشت

تهران  وامدار اوست
مرتضی  »ایران«: 
احمــدی پیــش  از 
ســال  چهار  ظهــر 
پیــش 30 آذر مــاه 
یک هزار و ســیصد و نود و ســه در 90 ســالگی 
به دلیل بیمــاری ریــه و کهولت ســن از دنیا 
رفــت. او دهم آبان ماه یک هزار و ســیصد و 
ســه در تهران به دنیا آمد و هنگامی که از دنیا 
می رفت بخش عظیمی از فرهنگ فولکلور 
تهران را در آثارش ثبت و ضبط کرده بود. او 
میراث دار ِ فرهنگ فولکلور تهــران بود و اگر 
نبود عشــق بی حد و حصرش بــه زادگاهش 
تهران و حافظه  درخشــان اش، اصالً معلوم 
نمی شــد چه بر ســر فرهنگ فولکلور تهران 
در یک ســده اخیر می آمــد. در ســالگرد این 
هنرمند فقید و نمایش، تلویزیون و سینما از 

او یاد کردیم. یادش گرامی.

هرگــز  مــن  یــک: 
آشــنایی  توفیــق 
نزدیک و معاشــرت 
با زنــده یاد اســتاد 
مرتضــی  فقیــد 
احمدی را نداشتم، 
امــا همیشــه پیگیر 
از  و  بــودم  ایشــان  هنــری  فعالیت هــای 
دوســتداران جناب مرتضی احمــدی بودم 
و هســتم. او هنرمندی اصیــل و خالق بود و 
اصالتی در کارهایش دیده می شــد که گذر 
زمانــه نتوانســت این اصالــت را بگیــرد. او 
پیش پرده خوانی تأثیر گذار بــود و از رهگذر 
ســال های فعالیــت در هنر هــای نمایشــی 
ســنتی  شــمار ِ زیــادی ترانه هــا، واژه هــا و 
تکه کالم ها و اصطالح هــای تهران قدیم را  
بر داشــت و به تدریج آنهــا را ثبت و ضبط 
کرد. من از ســال های دهه چهل و پنجاه در 
زمینه »خیمه شب بازی« فعالیت می کردم 
و بــه نوعــی ایــن هنــر نمایشــی بــا »تخت 

حوضی« هم در پیوند و ارتباط است و من 
به ضرورت و نیاز از ترانه های ثبت و ضبط 
شده به همت مرتضی احمدی در کار هایم 
استفاده می کردم. هرچند به دلیل این که با 
گروهی از اهالی پیشکسوت فعال در عرصه 
»خیمه شــب   بازی«کار می کــردم و چندان 
فعالیتــی در نمایــش »تخــت حوضــی« و 
گونه های دیگر نمایش های سنتی نداشتم 
کمتــر فرصــت آن پیش می آمــد از حضور 
در  امــا  بگیــرم  بهــره   احمــدی  مرتضــی 
شــماری از »خیمه شب  بازی ها« از ترانه ها 
و اصطالح های تهــران قدیم ثبت و ضبط 
شــده از سوی ایشــان را اســتفاده می کردم. 
هنــر نمایشــی »تخــت حوضی« در شــمار 
هنر های نمایشی سنتی  است که در فضای 
فرهنگی تهران بیش از دیگر مناطق ایران 
رشــد کــرده اســت بــرای همیــن ایــن گونه 
نمایــش عمیقاً تحت تأثیــر فرهنگ عامه 
تهــران اســت و از رهگــذر پیونــد مرتضــی 
احمدی بــا این گونه هنــری فرهنگ عامه 
تهــران از نابــودی و گزنــد هجــوم مدرنیته 
وایده های جهان جدید به پایتخت در امان 
می مانــد. او بخوبــی ریتم ها، موســیقی ها، 
ضرب آهنگ ها و ِرنگ های موسیقی تخت 

حوضــی را حفظ کرده بــود و به اعتقاد من 
این متمایزترین وجه فعالیت و شخصیت 
و زندگــی آن هنرمنــد فقیــد اســت و البتــه 
کــه او در مقــام بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
و صداپیشــه وجــوه دیگــر توانمندی هــا و 

خالقیت اش را به منصه ظهور رساند.
دو: او ســال ها در صحنــه نمایــش کار کرد و 
بــا حضــور در تلویزیون و گفتــن نقش های 
و  چهــره    صدا پیشــه،  عنــوان  بــه  متعــدد 
صدایش شناخته تر شد. صدای گیرا و گرمی 
داشــت و چند باری همدیگر را در برنامه ها 
و نشســت های عمومــی دیدیــم و بســیار 
خوش مشــرب و مهربــان بــود و  آن صدای 
گــرم و گیــرا و لحــن شــیرین، نقش هایــش 
را شــیرین تر می کــرد و مجموعــه این ها در 
آمیختــه بــا آن اصالتــی که یــاد کــردم از او 
چهــره ای متمایز و متفــاوت در عرصه هنر 
ایــران رقــم زد. شــمار زیادی از دوســتان در 
عرصه دوبله، بــازی و... فعالیت کردند اما 
هیچ کدام هرگز مرتضی احمدی نشــدند و 
به اعتقاد من همــه این ها مایه گرفته از آن 
اصالــت و پایــداری و کوشــندگی در حفظ و 
اشاعه فرهنگ فولکلور تهران بود. بسیاری 

از ما مدیون او هستیم. یادش گرامی.

بهروز غریب پور
کارگردان تئاتر

طهـــــران

انتظار اهالی صنعت نشر از مدیران شهری 

توسعه فرهنگی شهر، از شعار تا عمل

از شــهریور ســال ١۳۹۶ و اســتقرار پنجمیــن شــورای شــهر 
تهران ١۶ ماه گذشته است. همه کش و قوس های انتخاب 
و اســتعفای محمدعلــی نجفی شــهردار پیشــین تهران را 
بــه یاد داریــم. محمدعلی افشــانی بــا اجرای قانــون منع 
به کارگیــری بازنشســتگان، از شــهرداری رفت و جــای او را 
پیروز حناچی گرفت. در سالی که گذشت تغییر و تحوالت 
مدیریتــی همــه ارکان شــهرداری تهــران را در بــر گرفــت. 
تنگناهــا و فشــارها بــرای حفــظ وضــع موجــود و توقعات 
تحول خواهانه ناشی از رأی مردم شهر، دو سوی این ماجرا 
بود. این تغییــرات مدیریتی، مدیران فرهنگی شــهرداری 
را نیــز دربــر گرفت. برای چند ماهی آقــای صالحی امیری 
وزیر پیشــین فرهنگ و ارشــاد اســالمی، معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهر تهران را در دست گرفت. جایگاهی که پس 

از او ولی اهلل شجاع پوریان تصاحبش کرد.
جــز این هــا بدهی هــای شــهرداری رقم های نجومــی را بر 
ذهــن می نشــاند. از بدهــی ۵۵ هزار میلیــارد تومانی دوره 
گذشــته شــهرداری تهــران بــه پیمانــکاران ریــز و درشــت 
آگاهیــد همچنیــن بدهی دولت ها به شــهرداری تهران که 
در گزارش هــای مختلف از ۵7٠٠ میلیارد تا ۶۳٠٠ میلیارد 
تومان اعالم شــده اســت. طبیعی اســت که نمی تــوان در 
چنیــن وضعــی از مدیــران کنونــی عملکــردی را انتظــار 
داشــت که به حوزه فرهنگ به شــکلی بایســته توجه کنند. 
مســائل خــرد و کالن شــهر در حــوزه عمرانــی و شــهری 
آنقــدر زیــاد اســت کــه فرهنگ نقــل مــکان می کنــد به ته 
جــدول اولویت هــای کاری. توجه مدیران شــهری به حوزه 
فرهنــگ روز بــه روز کاهش یافته اســت و شــنیده شــده که 
مســئولیت های اجتماعی و فرهنگی در نگاه متولیان تازه، 

جزو وظایف ذاتی شهرداری تهران تلقی نمی شود.
طی ســال گذشــته کارنامــه مجموعه شــهرداری تهــران و 

شورای شــهر برای ترویج برنامه های کتابخوانی در سطح 
شــهر چندان قابل قبول نبــوده و مقوله فرهنگ مکتوب از 
آن حوزه هایی بوده که در این دوره مغفول مانده است، آن 
هم در زمانی که بیشــترین فشارها بر صنعت نشر کشور با 

افزایش لجام گسیخته قیمت کاغذ پدید آمده است.
در آبان سال ۹۵ چهاردهمین و آخرین دوره نمایشگاه »یاد 
یــار مهربان« بــا هدف تجهیــز کتابخانه های مدارس شــهر 
تهران برگزارشد اما با گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان 
تعهد تســویه، نشر شــهر - پیمانکار این نمایشــگاه - به این 
بهانــه که کارفرمای پــروژه - معاونت فرهنگــی و اجتماعی 
شــهرداری تهران- بودجــه مصوب این نمایشــگاه را تأمین 
نکرده، هنوز با ناشــران بستانکار تســویه حساب مالی نکرده 
و نامه نگاری هــای اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهران با 
معاونت فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر و مدیران ارشد 

شهرداری تهران نیز تاکنون نتیجه ای نداشته است.
گره های صنعت نشــر این روزها کم نیستند و بخشی شان 
)که در یادداشــت های بعــدی به آنها خواهــم پرداخت،( 
بــا توجــه و اهتمــام شــهرداری تهران گشــوده می شــود. از 
برنامه های پیروز حناچی شــهردار محتــرم تهران اقتصاد 
مبتنــی بــر فرهنگ بوده که بــه باور وی کتــاب در آن نقش 
مؤثر و مهمی ایفا می کند. امیدوارم دســتور عاجل ایشــان 

این گره اولویت دار را زودتر بگشاید.

نیایش سرامیفرهنگ
ناشر

دوازده سال از مرگ ناصر عبداللهی گذشت

زندگی به لهجه سلیس ناصریا

نوجوان بودم و اولین دوســت من شده بود ناصر عبداللهی و قرار 
بود برای نشریه ای که توی دانشگاه درمی آوردم و بیشتر یک بولتن 
بود با او مصاحبه ای داشــته باشم. مهربان بود، آنقدر مهربان که 
تا امروز به مهربانی او کمتر کســی را دیده ام. قرارهای ما از همین 
جا شــروع شــد و من از اهواز اول بار آمدم تهران تا برای آن نشریه  
مختصر که واقعاً جز یک بولتن دانشگاهی نبود با او مصاحبه ای 
کنم. خیلی ها را در آن سنین به جهت کنجکاوی که برای مالقات با 
اهل هنر داشتم دیده بودم و دیدن برخی ها یکسره آن مهر و عالقه  
را از من برید، که شخصیت شــان آنچنان شــبیه تصوری که از آنها 
داشتم، نبود؛ بگذریم. اینها را اول بار است که می نویسم و حاال که 
از مرگ ناصر دوازده سال می گذرد وقتی به پشت سر نگاه می کنم 
انگار همین دیروز بود که با یک پژو مشکی اسپورت آمده بود تا من 
را که جلوی مسجد الرسول سعادت آباد منتظرش بودم ، بردارد 
و برویم جایی غذا بخوریم. دوستی من نوجوان با ناصر عبداللهی 
مشهور از اینجا شروع شد. استرس داشتم از اولین برخورد با یک 
چهره مطرح و معروف که وقتی توی ماشــینش نشستم با همان 
لهجه داغ جنوبی حال دماغم را پرسید و گفت: »دماغت چاقه؟« 
بعد فهمیدم تکه کالمش اســت. با هم مصاحبــه کردیم. رفتیم 
نشســتیم دفترش توی خیابان ولیعصر، بین مطهری و بهشتی و 
از پنجره به بیرون نگاه کردیم. عکس گرفتیم و گفت این عکس ها 
را بــه من هم بده. عکس ها و دســتخط هایش را هم از بین بردم. 
چه به درد می خورد دستخط و امضاهایش بدون او. آن گفت و گو 
هرگز منتشــر نشد اما دوستی ما ادامه پیدا کرد. از سال 7۹ تا کمی 
پیش از ســال 85. ناصر شــبیه هیچ خواننده و هنرمند مشــهوری 
نبــود. انــگار نه انگار این همه هــوادار دارد و انگار نــه انگار آن همه 
دشــمن؛ دشــمن هایی که در زندگی دلــش را خون کــرده بودند و 
بعد از مرگش ســریع پوســترهایش را در قطع بزرگ چاپ کردند 
و دســت مــردم دادند، بگذریــم. آن گفت و گوها هرگز چاپ نشــد 
و هرگــز هــم چاپ نخواهند شــد. یــک بخش کوچکــش در همان 
بولتن دانشــگاه چاپ شــد و بقیــه اش را قرار بــود بخواند و اصالح 

کند. اصالحی که فرصتش هرگز فراهم نشــد و گوشه ای در آرشیو 
مــن بــرای ابد باقی مانــد و خواهد ماند. مثل همــان ترانه  من که 
می گفت یک روز می خوانمش و عمرش قد نداد. در آن گفت و گو 
از زندگی شخصی اش گفت. آنجا حرف هایی برای اول بار زد و من 
پاســدار این اعتماد ماندم، حتی بعد از مرگــش. ترجیح دادم به 
همان پنجره باز رو به  خیابان ولی عصر فکر کنم و هر وقت از آنجا 
رد می شــوم )که اصوالً ســعی می کنم مسیرم آن طرفی نیفتد( به 
همان پنجره نگاه می کنم. انگار داریم با هم آواز می خوانیم و من 
نوجوانی ام را با یک صاحب صدای عزیز ســر می کنم. می خواند، 
گاهــی بــا گیتــار زمزمــه ای می کــرد و بــه مــن می گفت بخــوان. با 
شــرم می خوانــدم، می گفت: »محســن! صــدات رو ِگــرد نکن« و 
حاال همیشــه ســعی می کنم صدایم را گــرد نکنــم. آن روز جایی 
بودم که کســی گفت شــنیدی ناصر عبداللهی چه اتفاقی برایش 
افتــاده؟  گفتــم شــایعه اســت. چند ماهی بــود بــه دالیلی خبری 
از او نداشــتم. زنــگ زدم به محمدعلی بهمنــی؛ تأیید کرد و چند 
روز بعــد هــم ناصر دیگر نبود. بعد از ناصر ســخت بود برای من. 
بــرای منی که برادر صدایش می کردم و برادر بزرگ ترم بود. حاال 
بعد از ناصر نه عالقه ای دارم کنســرت موســیقی بروم و نه عالقه 
دارم حضراتــی را ببینم که هم قطار و همکارش بودند و خواننده 
و زدنــد آنچنــان بــرای ناصر که دلش خــون بود و حــاال هرازگاهی 
بــه یاد او می خوانند. با همان خنده ها و ســکوت های طوالنی بین  
قهقهه های شــادمانش، انگار آمده بــود که برود... با همان لکنت 
زبان کوتاهــی که اگر دقت نمی کردی به چشــم نمی آمد...همان 

لکنتی که عاشقش کرده بود.

یــــــاد

شهاب پاک نگر

فوبیای 
اجتماعی
طنــــــز

رنا
 ای

و /
دل

حم
ی م

جتب
م

محسن بوالحسنی
خبرنگار

 ما
قی

سی
مو

»مثل آب برای شکالت« توقیف شد
نمایــش »مثل آب برای شــکالت« به 
کارگردانی ابراهیم پشت کوهی توقیف 
گفت وگویــی  در  کارگــردان  ایــن  شــد. 
بــا ایســنا بــا اعالم ایــن خبر گفــت: اجــرای نمایــش که ١٠ 
شــب از روی صحنه رفتنــش می گذرد فعاًل متوقف شــده 
اســت و ایــن اتفــاق ارتباطی هم بــه کلیت نمایــش ندارد 
چــون بازبینی هــای الزم انجــام شــده و نمایــش مشــکلی 
نداشت. ایرادی که وارد کرده اند به پخش یک تیزر مربوط 
می شــود که آن را هــم از تمام صفحات رســمی نمایش و 
تئاتــری حــذف کردیم و بــه دنبال این هســتیم تا مشــکل 
برطرف شود. محســن امیری ـ سرپرست شورای نظارت و 
ارزشــیابی اداره کل هنرهای نمایشــیـ  درباره این تصمیم 
می گویــد: ایــن نمایــش توقیــِف قطعی اســت چــون تیزر 
آن مجــوز نداشــت و تأیید نشــده بود و ما بــه مجرد اطالع 

اقدام کردیم. رؤیا نونهالی، بهنام پانیزه، معصومه بیگی، 
فاطمــه جعفــری، ســارا شــاهی، افســانه پرمــر، علیرضــا 
سرحدی، مسعود خادمی، سارینا ترقی، فاطمه احسانفر، 

غزل لوری و محمد شورانی بازیگران این نمایش هستند.
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