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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه
شهیدان علی و محمدحسین لطفی راگرامی می دارد

سرمقاله

کاریزمای سردار دلها در تکوین
فرهنگذهنی
«جالل آل احمد» در كتاب
نفرينزمينمینويسد«:فرهنگ
يعنی تحويل بار مردهها به
زندهها» يعنی آن چيزهايی كه
تازهها از قديمیها و امروزیها
از ديروزیها به ارث بردهاند».
الهام آمرکاشی
ادواردتيلو نیز در كتاب فرهنگ
دبیر تحریریه
ابتدايی Primitive culture
كه در سال  1871انتشار يافت ،مینويسد :فرهنگ يا تمدن
مجموعه پيچيدهای است كه دربرگيرندۀ دانستنیها ،اعتقادات،
هنرها ،اخالقيات ،قوانين ،عادات و هرگونه مؤلفه ديگری است
كه به وسيله انسان به عنوان عضو جامعه كسب شده است.
سازی
و با مدنظر قراردادن دوبند مذکور و تعمیم آن برای فرهنگ ِ
شماری از افراد در جامعه حاضر و با توجه به شرایط موجود و
بررسی زوایای متعدد اجتماعی -فرهنگی در بازه زمانی فعلی،
آنچه از سال گذشته تا کنون به طور مستمر به تغییر روند و
روال فرهنگِ منش و سبک زندگی در بسیاری از افراد جامعه
دگرگونی متفاوتی را در ضمیر برخی از
کمک کرده و مسیر
ِ
آحاد جامعه به وجود آورده ،شهادت سردار دلها ،حاج قاسم
سلیمانی است که به طور ناباورانه در دقایق ابتدایی صبح روز
13دیماه شنیده شد و در باور عمومی نقش و نام برجستهای
از وی به ثبات و هدف رسید.
فرهنگ که در درازنای تاری ِخ هر جامعهای متصور از انتقال
مفاهیم گذشتهها به امروزیها تعبیر میشود و مجموعهای
از عقاید و آداب کلی را در بردارد ،تا حد زیادی در سالهای
متمادی و متناوب میتواند به طور ثابت باقی بماند و به
عنوان اثر فرهنگپذیر در نسلهای متفاوت از آن یاد شود و
به تعبیرجامعهشناسان در این میان ،افراد کاریزمای متعددی
دگرگونی الیههای
نیز در این راستا به طور ذاتی میتوانند در
ِ
فرهنگی نقش مثمر داشته و به تکوین جدیدی در این مجرا
مؤثر واقع شوند.
بررسی و رصد دلنوشتهها ،مقاالت ،تحقیقات در میادین
متعدد فرهنگی -اجتماعی -ورزشی برای اهدای عنایت قلبی به
حاج قاسم سلیمانی از سال گذشته تا به امروز براین امر تأکید
دارد که فرهنگی که وی از سبک رفتار و کالم خود به جای
گذاشته تا حدی توانسته به رسوب و رسوخ قلبی در یکایک
افراد جامعه منتهی شود که جستاری در خصوص خلقیات وی
ردپای فرهنگ مردمی را به وضوح نشان میدهد.
از جنس مردم بودن و در میان مردم زیستن ،فرهنگ ذاتی
و باور ذهنی را طلب میکند که با مالحظه به کمال افراد
در برخورد با مراتب عالیه ،این بخش از فعلیت فردی به طور
معمول کاهش مییابد و در بخشهای متعدد دیگر ظهور
میکند و در این میان ،تمرکز بر این اصل و حفظ این مقام
تاحدی به طور ذاتی در وجود سردار سلیمانی محفوظ باقی
مانده بود که انرژی و دریافت این بخش از هویت وی را به طور
ناخوداگاه برای قریب به اکثریت افراد جامعه در مسیر استنباط
و ادراک قرار داده بود.
ژنرال بازنشسته استنلی مککریستال -فرمانده پیشین یگان
مشترک عملیات ویژه ارتش آمریکا که در یک مصاحبه رادیویی
از سردار قاسم سلیمانی به عنوان یکی از کاریزماتیکترین رهبران
نظامی جهان یاد کرده بود ،در بندی از سخنانش درخصوص
سردار ،اینگونه آمده است :هیچ ژنرال آمریکایی به اندازه قاسم
سلیمانی آزادی عمل و قدرت سیاسی نداشته است و همین
مسأله به او اجازه میدهد کارهای زیادی انجام دهد و هر آنچه
را که انجام میدهد نیز با اثربخشی فوقالعادهای انجام میدهد.
و امروز بعد از گذشت یکسال از رویداد شهادت حاج قاسم
سلیمانی ،هر آن بیشتر نقش کاریزمای سردار همچنان با عدم
حضورش در ذهنیت کلی و باورپذیری افراد جامعه متصور
است و به وضوح میتوان از پیدایش و تکوین فرهنگ ذهنی
و تغییر در سبک و الگوی عمومی مردم در بسیاری از جهات
یاد کرد و تنها نشانی که از وی در اذهان عمومی همچنان
مردمی وی در تمامی ادوار
مجسم و متبلور باقی مانده ،حضور
ِ
متفاوت است که بالشک در مسیر حاضر و آینده به عنوان الگو
در یکایک یادوارهها ثابت حک خواهد شد.

خبر

خبر اول

«معاون محیط زیست استان تهران»:

دغدغه اصلی ما «ذرات معلق» است
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با
تأکید بر اینکه دی اکسید گوگرد به تنهایی به عنوان
دغدغه در کیفیت هوای تهران قلمداد نمی شود ،افزود:
باید برای ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5میکرون
چارهاندیشی کنیم.
محمد رستگاری در تشریح روند افزایش دی اکسید
گوگرد در هوای تهران گفت :افزایش الودگی هوا تابع دو
موضوع شرایط جوی و انتشار آالیندهها از منابع مختلف
است .در حقیقت هنگامی که پایداری داشته باشیم تمام
پارامترها افزایش پیدا میکنند اما شدت این افزایش
بستگی به حجم آالیندهها دارد.
وی افزود :در حال حاضر بر اساس شاخص هایی که
جهانی هستند برای حفظ سالمت شاخص 0تا 50پاک و
 50تا  100را قابل قبول اعالم می کنند؛ دیاکسید گوگرد
در هوای باال رفته اما جز سه روز که چند ایستگاه موردی
از  100عبور کردن در بقیه روزها در رنج  50تا  60قرار داشته

است لذا در حال حاضر دی اکسید گوگرد دغدغه جدی
نیست و مشکل اصلی بحث ذرات معلق با قطر کمتر از
2.5میکرون هستند.
رستگاری درخصوص ارتباط فعالیت صنایع و افزایش دی
اکسید گوگرد نیز گفت :واحدهای عمده مصرف کننده
سوخت فسیلی در تهران همچون سیمان تهران تعطیل
هستند و نیروگاه بعثت نیز گاز استفاده می کنند لذا به
نظر میرسد افزایش دی اکسید گوگرد ناشی از افزایش
تجمعی روزهای گذشته هستند که به این آالیندگی
اضافه شده است.
وی تأکید کرد :بیتردید اگر صنایع و منابع انتشار ان در
تهران تعطیل نمیشدند اعداد برای دی اکسید گوگرد
بسیار باالتر میرفت ،فعال مشکل ما ذرات معلق با قطر
متر از 2.5میکرون است برهمین اساس هرچند که
باید دی اکسید گوگرد مورد توجه قرار گیرد اما دغدغه
اصلی ما نیست و در طول سال دی اکسید گوگرد

اکثرا در شرایط پاک است .امروز باید برای ذرات معلق
چارهاندیشی کنیم.

خانه ملت

«اسماعیلی» تشریح کرد:

طرح مجلس برای افزایش حقوقکارگران ۲باردرسال
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
جزئیاتی از طرح جدید نمایندگان برای افزایش حقوق
کارگران را تشریح کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» ،ولی اسماعیلی -نایب رئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
وضعیت میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ،اظهار
کرد :هنوز میزان دقیق افزایش حقوق کارگران در سال1400
مشخص نیست ،اما در مجلس تالش میکنیم این میزان
کمتر از افزایش حقوق کارمندان نباشد.
وی با اشاره به افزایش 25درصدی حقوق کارمندان طیق
الیحه بودجه سال آینده ،گفت :فع ًال جلسات شورای عالی

کار برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده در
حال برگزاری است که انتظار داریم حمایتهای مناسبی
از کارگران از لحاظ تأمین و بهبود وضع معیشتی صورت
گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:
باید وضعیت رفاهی و معیشتی کارگران در حدی باشد
که به راحتی بتوانند مخارج زندگیشان را تأمین کنند ،در
صورتی که امروز شاهدیم ،کارگران حتی در تأمین نیازهای
اولی ه زندگیشان از قبیل مسکن و مایحتاج عمومی نیز با
مشکل مواج ه هستند.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه کارگران با حقوق حداقلی

مشغول انجام وظایفشان هستند ،گفت :کارگران دارای
شأن و منزلتی هستند که در دین اسالم نیز به آن تأکید
شده ،از طرف دیگر چرخ تولید و اقتصاد کشور به دست
کارگران میچرخد ،بنابراین باید از سطح زندگی رفاه
عمومی نسبی برخوردار باشند.
وی همچنین از طرح جدید نمایندگان مجلس برای
افزایش حقوق کارگران خبر داد و افزود :طبق ماده 42
قانون کار ،شورای عالی کار میبایست براساس نرخ
تورم ،نسبت به تعیین و افزایش میزان حقوق و دستمزد
اقدام کند ،اما در هیچ جای آن قید نشده که این اقدام
میبایست صرفا یک بار در سال انجام شود.

کرونا در ایران

فازسومکارآزمایی بالینی واکسن ایران-کوبا درایران انجام میشود
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :احتما ًال اولین
واکسنهای کرونا که به ایران میرسد از مسیر خرید
مستقیم از یک کشور خارجی است ،بعد از آن سهمیه
ایران از سبد کوواکس میرسد ،سپس تولید مشترک
انستیتو پاستور ایران با یک شرکت کوبایی است و پس
از آن واکسن ایرانی تأمین می شود .کیانوش جهانپور
افزود :فاز یک کارآزمایی بالینی انسانی واکسن کرونا در
کشور کوبا با موفقیت انجام شده است ،فاز دوم مطالعه
بالینی انسانی آن نیز هم اکنون با نظارت انستیتو
پاستور ایران در کشور کوبا در حال انجام است و به شرط
موفقیت فاز دو ،فاز سه مطالعه انسانی آن همان طور
که رئیس انستیتو پاستور ایران اعالم کرده در ماههای
پایانی امسال در ایران انجام خواهد شد .وی ادامه
داد :هر اقدام دیگری که قرار باشد برای تولید مشترک
واکسن کرونا در ایران انجام شود و هر کارآزمایی بالینی
که برای تولید واکسن الزم باشد ،زمانی در ایران انجام
میشود که طرف مقابل شرایط ایران را بپذیرد .تاکنون
فقط یک مؤسسه کوبایی شرایط ایران را پذیرفته است.
این موضوعی است که سخنگوی ستاد ملی مقابله با
کرونا هم بر آن تأکید کرده است .سخنگوی سازمان
غذا و دارو گفت :فناوری تولید واکسن مشترک ایران
و کوبا ،فناوری ساب یونیت است که طی آن بخشی
از پروتئین ویروس تولید می شود و قرار است طی

این همکاری مشترک این فناوری به ایران منتقل شود.
آخرین اخبار از تولید واکسن کرونا در ایران
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت :در کنار
این اقدامات ،مسیر تولید واکسن کرونا در داخل نیز
دنبال می شود .اقدام برای تولید واکسن کرونا در داخل
از ابتدا توسط ۱۶شرکت ایرانی شروع شده بود و تا این
لحظه ۱۲تقاضا و اعالم آمادگی برای تولید واکسن کرونا
در ایران به سازمان غذا و دارو وصول شده و از این
تعداد ۸شرکت پرونده فعال دارند و از این هشت شرکت
یک مورد وارد فاز کارآزمایی بالینی انسانی شده ،دو
شرکت دیگر نیز به زودی وارد فاز مطالعه بالینی انسانی
میشوند .جهانپور گفت :بر اساس برنامه زمانبندی
انجام شده ،خرید مستقیم واکسن از یک کشور خارجی
از بقیه مسیرها جلوتر است .البته همزمان اقدامات الزم
برای خرید از سبد کوواکس هم انجام شده است .به
نظر می رسد خرید مستقیم واکسن کرونا از یک کشور
خارجی زودتر از بقیه محقق می شود .بعد از آن خرید از
کوواکس ،بعد از آن تولید مشترک با یک کشور خارجی
و بعد هم تولید واکسن کرونا در داخل را خواهیم
داشت و به نظر می رسد عمده نیاز کشور از مسیر تولید
داخل تامین خواهد شد .وی افزود :هنوز زمان دقیق
ورود واکسن کرونا به کشور و شروع واکسیناسیون را

نمیتوان اعالم کرد.به هر حال با توجه به تقاضای باالی
خرید واکسن در کشورهای مختلف دنیا اقدامات الزم
انجام می شود البته هر واکسنی برای واردات به کشور
باید شرایط سازمان غذا و داروی ایران را احراز کنند،
یعنی باید حتما در کشور مبدا مجوز مصرف گرفته باشد
و استفاده از آن واکسن برای مردم آن کشور شروع شده
باشد .هر زمان که با توجه به شرایط سازمان غذا و دارو،
یک واکسن تولید شده خارجی مجوز بگیرد ،اقدامات
الزم برای خرید و ورود واکسن به کشور انجام می شود.
شرط ایران برای خرید واکسن خارجی
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت :در هر صورت هر
واکسنی که تأییدیههای بینالمللی یا تأیید سازمان غذا
و داروی کشور مبدأ را داشته باشد و در کشور مبدأ
هم واکسیناسیون با آن شروع شده باشد میتواند
در ایران مورد بررسی قرار گیرد و اگر سازمان غذا و
داروی ایران تایید کند ،خریداری میشود .وی افزود:
فع ًال تعداد کاندیداهای خرید واکسن از خارج خیلی
ً
قاعدتا در هفتههای آینده تعداد این
محدود است و
کاندیداها بیشتر میشود ،شاید فع ًال با توجه به شرایط
ایران تعداد معدودی واکسن شاید در حد سه واکسن
می توانند کاندیدای خرید باشند اما به زودی این تعداد
بیشتر میشود.
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میراث فرهنگی

دیدگاه

«مدیرکل میراث البرز» خبر داد:

اندرحکایت وضعیت مبهم تیم ملی؛

تغییر کاربری کاروانسرای تاریخی شاه عباسی
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان البرز اعالم کرد :تغییر کاربری کاروانسرای تاریخی
شاه عباسی کرج با هدف استفاده بهینه در دستور کار
قرار گرفته است.
فریدون محمدی عصرپنجشنبه در حاشیه بازدید هادی
میرزایی -مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیاء
و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور از
کاروانسرای تاریخی شاه عباسی کرج افزود :با توجه به
ظرفیتهای موجود در این بنای تاریخی ،تغییر کاربری
این مجموعه در دست اقدام قرار گرفته است.
وی ادامه داد :برهمین اساس درصدد جذب مشارکت
بخش خصوصی برای راهاندازی و تغییر کاربری این
مجموعه تاریخی با همکاری نهادهای مربوطه و مراجع
ذیصالح هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی البرز
بیان کرد :اکنون شهرداری کرج برای جابهجایی ایستگاه
تاکسی مقابل کاروانسرای شاهعباسی و ایجاد پیادهراه و
سنگفرش محوطه پیرامونی بنا اعالم آمادگی کرده و نیز
اداره کل میراث فرهنگی نیز به عنوان نهاد متولی اقدام
به مرمت آسیبهای وارده خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناهای
تاریخی و فرهنگی کشور گفت :مقرر شد سه طرح
پیشنهادی برای تبدیل بنای تاریخی کاروانسرای شاه
عباسی به خانه خالق صنایعدستی و فرش دستبافت
 ،مرکز اقامتیسنتی و مرکزی برای فعالیتهای
فرهنگیهنری مورد بررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد :به دلیل ماهیت تاریخی کاروانسراها
به عنوان مرکز اقامتی ،درصدد راهاندازی فضای
اقامتیخدماتی این مجموعه در بخش جانبی عملیات
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اجرایی هستیم.
میرزایی عنوان کرد :کارکرد هنری خانه خالق صنایعدستی
و فرش دستبافت به منظور فعالیت هنرمندان توانای
حوزه صنایعدستی وهنرهای سنتی استان با ارائه
محصوالت تولیدی در قالب ایجاد گالریهای هنری و
واحد مهارتآموزی ،تنها با همکاری سرمایهگذاران بخش
خصوصی امکانپذیر خواهد بود.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیاء و
بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور افزود:
در بخش کارکرد هنری این مجموعه برای حمایت
از هنرمندان در بخش بازاریابی و فروش محصوالت
تولیدی ،ضمن کاهش هزینه تبلیغاتی منجر به کاهش
هزینه تولید و افزایش سود خالص فروش خواهد شد.
میرزایی اظهار کرد :با اجرای طرحهای پیشنهادی از
این دست ،مجموعه کاروانسرای شاهعباسی میتواند به
کانون توجه فعالیتهای فرهنگیهنری برای حمایت

از هنرمندان و در نتیجه توسعه و ترویج آن در جامعه
تبدیل شود.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیاء و
بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور از کاخ
موزه سلیمانیه ،حمام تاریخی مصباح و کاخ مروارید
مهرشهر کرج نیز بازدید کرد.
قابل ذکر است؛ کاروانسرای شاهعباسی کرج بنایی
سنگی-آجری مربوط به دوران صفویه در میدان شاه
عباسی کرج قرار دارد .این کاروانسرای تاریخی در ۲۲
فروردین ماه سال  ۱۳۵۶با شماره  ۱۳۶۸در فهرست آثار
ملی ایران ثبت شد .این بنا دارای بیش از سه هزار متر
مربع مساحت یکی از ارزشمندترین آثار دوره صفویه بوده
که در شاهراه ابریشم قرار داشته است.
این کاروانسرا طی سال های اخیر در اختیار بخش
خصوصی قرار داشت که به مکان دیدنی و پذیرایی تبدیل
شده بود.

برگ برنده انتخابات فدراسیون
فوتبال دست چه کسانی است؟
حمید رضا تیموری -خبرنگار
فدراسیون فوتبال برای انتخابات دهم اسفندماه این
فدراسیون از تمام افراد واجد شرایط قانونی خواست
تا با مراجعه به سایت http://same.ffiri.irدرخواست
نامزدی خود را با تکمیل فرم های مندرج در سامانه و
بارگذاری مدارک عمومی از  14لغایت  20دی ماه ثبت
کنند .نامزدهای پست های هیات رئیسه باید در ساعات
اداری  9صبح لغایت  16روزهای مذکور با مراجعه به
دبیرخانه مجمع ،شخصا جهت تکمیل فرآیند ثبت نام
و تحویل مدارک و امضا فرم ها اقدام نموده و رسید
دریافت نمایند.
مجمع  89نفره فدراسیون فوتبال در تاریخ دهم اسفند 99
هیات رئیسه فدراسیون را انتخاب می کنند .هیات رئیسه
 11نفره متشکل از رئیس فدراسیون ،نایب رئیسان اول ،دوم
و سوم ،دو نفر از بین روسای هیات های فوتبال استان ها،
دو نفر از بین مدیران عامل لیگ برتر یا دسته اول و سه نفر
از بین افرادی که سابقه مدیریت ورزشی دارند .بیشترین
تعداد اعضای مجمع ،اعضای هیات های فوتبال استان ها
( 30نفر) هستند و رای آن ها بیشترین تاثیر را بر فرآیند
انتخابات دارد .در اساسنامه جدید ،کاپیتان ها و مربیان
تیم های ملی حق رای دارند ( 10رای) و چون روسای هیات
ها و نیز کاپیتان ها و مربیان تیم های ملی با فدراسیون
هماهنگ هستند در نهایت ممکن است که گزینه های
مورد نظر فدراسیون ،مجددا صندلی های مدیریتی این
فدراسیون را پر کنند .نکته مبهمی که در اساسنامه وجود
دارد محدودیت دوره حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه
به سه دوره است و مشخص نیست که آیا اجرای اساسنامه
عطف به ماسبق می شود یا خیر.

بشنویم| ببینیم| بخوانیم

موسیقی

کتاب

فیلم
دااگشنه علوم زپشكی و خدمات بهدا شتی ردمانی البرز
مرکززپشکی ،آموزشی وردمانی شهید رجایی

The Art of Mugham

 - Blindspottingانتخاب غلط
 ::تو ِا ن ُونتی ::

 ::ترجمه :شادینیکرفعت ::

آلبوم موسیقی ملل هنر مقام  The Art of Mughamاثری از عالیم قاسماف است.
عالیم قاسماف (عالیم قاسمف) ( Alim Qasimovبا نام کامل Alim Hamza oglu
 )Qasimovیکی از مطرحترین خوانندگان معاصر ترک و از بزرگترین خوانندگان
موسیقی مقامی آذربایجان است .او نقشی بیبدیل در معرفی موسیقی این کشور به
دنیا داشته است و در حال حاضر به عنوان یکی از مشاهیر موسیقی جهان شناخته
میشود .اگر بخواهیم یک فرد را به عنوان نمادی برای موسیقی مقامی آذربایجان
معرفی کنیم ،هیچ گزینهای بهتر از این خواننده وجود ندارد .آلبوم هنر مقام یکی دیگر
از آثار این هنرمند است که با آن میتوان به خوبی فضای موسیقی مقامی را درک کرد.
موسیقی کشورهای شرق مدیترانه ،نزدیکیهای زیادی به یکدیگر دارد و همین امر
باعث میشود که علیرغم تفاوت زبانها ،مخاطبان کشورهای مختلف ارتباط خوبی
با موسیقیهای متنوع این منطقه داشته باشند و با شنیدن آنها حسی آشنا در آنها
شکل بگیرد .موسیقی مقامی آذربایجان نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا
بیش از هر موسیقی برای ما ایرانیان آشنا است .دستگاههای موسیقی آنها ،شباهت
زیادی به دستگاههای موسیقی ما دارد .این آلبوم از دو بخش بیات شیراز و زابل تشکیل
شده است .آلبوم  The Art of Mughamیک آلبوم اجرای زنده است که در سال ۱۹۹۶
و در کشور فرانسه ضبط شده است ،اثری است با آن میتوان به گوشه و کنار تکنیکی
موسیقی آذربایجان و همچنین تواناییهای شگرف خوانندگی عالیم قاسماف پی برد.

خالصه داستان این فیلم اینچنین است :انتخاب غلط داستان بدبیاریهای دو
دوست قدیمی« ،کالین» و «مایلز» است« .کالین» ،پس از کشیدن حبس ،تنها سه
روز با پایان دوره رفتار سنجی خود فاصله دارد .در نتیجه ،او به شدت مراقب رفتار خود
است« .مایلز» ،از سوی دیگر ،یک دردسر متحرک است!
در قسمتی از نقد و بررسی این فیلم به قلم  James Berardinelliآمده است :بعضی
اوقات ،در اواسط سر و صدای یک جشنواره فیلم ،یک اثر دوست داشتنی میتواند
تبدیل به اثری داغ شود .این شاید همان اتفاقی است که برای «انتخاب غلط» ،یکی
از آثار مورد پسند جشنواره فیلم ساندنس سال  2018افتاده است ،فیلمی که باالخره
قرار است در انتهای آن بازار تابستانی که آثار بالک باستر به آن رحم کردهاند اکران
شود .سوءتفاهم پیش نیاید« :انتخاب غلط» یک اثر درگیرکننده با حرفهایی بسیار
در مورد موضوعاتی چون نژاد و اعیان نشین شدن میپردازد ،مسائلی که رویکرد
فیلم نسبت به آنها تلفیقی از جدیت و شوخ طبعیست .با این حال ،وقتی کار به
مورد تأکید قرار دادن تم هستهای فیلم یعنی جنبش «زندگی سیاهان اهمیت دارد»
میرسد ،دیگر نمیتواند آن عملکرد شجاعانه و قدرتمندی را داشته باشد که فیلمی
همچون «ایستگاه فروتویل» ( )Fruitvale Stationداشت .این فیلم شایسته ستایش
است و ارزش تماشا را دارد ولی سر و صدای اطراف آن باعث شده تا فیلم وارد حیطه
اغراق شود و...

«فلسفهی تنهایی» از کتابهای مجموعه خرد و حکمت زندگی نوشته الرس
اسوندسن است که به فلسفه ،جوهر و ابعاد گوناگون تنهایی و رابطه تنهایی
با مفاهیم دیگری همچون دوستی ،اعتماد ،فردگرایی ،سالمتی ،مسئولیت و...
میپردازد .این کتاب شما را وامی دارد که با واقعیت خود روبهرو شوید و در آن
تأمل کنید ،خود را از نو بشناسید و درک خود را از مفهوم تنهایی گسترش دهید.
کتابهای این مجموعه فلسفه را ساده نمیکنند بلکه از ابهّتِ هراسآو ِر فلسفه
زندگی روزمره و
میکاهند .پیشنهادهایی هستند برای تفکر ،دعوت به اندیشیدن در ِ
تأمل در مسائلی که هرروزه با آن مواجهیم ،اندیشیدن به غایت و معنای زیستن ،لذات
دنیا ،تنهایی ،عشق ،دوستی و ...این کتابها نقطهٔ عزیمتی هستند برای فکر کردن به
مصائب انسانی که در
ابدی انسانی و همچنین تعمق در خوشیها و
ِ
پرسشهای ازلی ِ
این گوشهٔ جهان و در این جای تاریخ پدیدار شده است .کتابهای این مجموعه نسخه
نمیپیچند و سیاههای از اعمال نیک و بد پیش روی شما نمیگذارند؛ بلکه میخواهند
به فهم بهتر زندگی و پرسشها و تجربههایمان کمک کنند؛ چراغی بیفروزند تا در این
اتاق تاریکِ زندگی و در لحظاتِ دشوار ،درکمان از پرسشهای بیپایان انسانی روشنتر
شود ،بدانیم فیلسوفان و
حکیمان جهان به این پرسشها چطور فکر کردهاند؛ تا با فهمِ
ِ
دقیقتر و دیدی بازتر بتوانیم در زندگیمان تصمیم بگیریم ،مسئولیت تصمیممان را
شجاعانهبرعهدهبگیریم وبا عواقبتصمیمهایمان آگاهانهروبروشویم.

 ::عالیمقاسماف ::

فلسفه تنهایی -الرس اسوندسن

4

روزنامه

نقطه نظر

شنبه  13دی  - 99شماره 654

داستان جلد

«سردار د لها» رمز عاقبت بخیری را در چه چیزی می دانست؟
بارزی بود که در رفتار حاج قاسم دیده میشد .با اینکه
امنیت او از دغدغه همیشگی ما بود ،همیشه به ما تذکر
میداد و میگفت :من از مردم هستم و مرا از مردم جدا
نکنید .باید در میان مردم باشم؛ چون تمام وجود من
از مردم است.
رضا شاعری
نویسنده

سردار شهید قاسم سلیمانی:
«من از مردم هستم و مرا از مردم جدا نکنید .باید در
میان مردم باشم؛ چون تمام وجود من از مردم است».
از فتح خرمشهر در مرحله سوم با حاج قاسم آشنا شده
بود .بعد از طی کردن سلسه مراتب نظامی و فرماندهی
گردان در جنگ به عنوان جانشینی توپخانه و معاون
تیپ در مبارزه با اشرار با حاج قاسم زیست کرد و در
هوای رفیق تنفس کرده بود.
گفتوگو را با دعای« ّ
الله َُّم اجْ عَ ْلنِى مِ ْن جُ ْند َِك َف ِإ َّن
ونَ ،واجْ عَ ْلنِى مِ ْن ِح ْز ِب َك َف ِإ َّن ِح ْزب ََك ه ُُم
جُ ْن َد َك ه ُُم ْال َغا ِل ُب َ
ون» خدایا مرا از سپاهیانت قرار ده ،چراکه همانا
ْالمُ ْفلِحُ َ
فقط سپاه تو پیروز است و مرا از حزب خود قرار ده که
تنها حزب تو رستگار است؛ آغاز میکند و ورق میزند
برگی دیگر از تاریخ را...
در سن  17سالگی با حاج قاسم آشنا شد و تقریبا در
بیست عملیات نظامی با او همراه بود .درباره حاج قاسم
که میپرسم و نفسی از عمق جان میکشد تا در بیان
خصلتها رفیق کالمی را جا نگذارد .با سرعتی که واژه
ها در بیانشان قاصراند از رفیق قدیمی میگوید :شهید
سلیمانی در دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان درس خواند
و فارغ التحصیل دکترای نظامی بود .او مسئولین واحد
و فرمانده گردانهای خود را که در زمان جنگ تحصیل در
دانشگاه را رها کرده بودند؛ ترغیب کرد تا در رشته مدیریت
دولتی تحصیل کنند تا این بیست نفر آینده کاری بهتری
داشته باشند.
حمید حسنی فارغ التحصیل و کارشناس ارشد نظامی
است و از سال  1361در فتح خرمشهر با شهید قاسم
سلیمانی پیوند برادری بست .حسنی از منش و
جوانمردی مردی میگوید که خصوصیتهای نظامی و
اخالقیاش برای همه روشن است ولی به دلیل اینکه او
مدت زیادی را با شهید گذرانده ،بخشی از آن خصوصیات
برایش پررنگتر است .حسنی در توصیف سردار دلها
میگوید :شهید سلیمانی فردی باهوش و با ذکاوت ،مدیر
و مدبر و طراح جنگهای منظم و نامنظم بود .خاکی
بودن ،از مردم بودن و خوشقول بودن از ویژگیهای

اطاعت از والیت رمز عاقبت بخیری
والیتمداری و اطاعت محض از مقام عظمی والیت و خود
را سرباز ایشان دانستن و اطاعت از ایشان را رمز عاقبت
بخیری میدانست .برای مثال همیشه به ما میگفت:
هنگامی که میخواستند مدال ذوالفقار را به من بدهند
به حضرت آقا ( حفظهاهلل) گفتم ،مدال برای من مهم
نیست ،مدال فتح را هم که قبال به من اعطا کردید؛ نمی
دانم کجاست ،برای من رضایت و خوشنودی شما مهم
است .برای ما کامال مشخص بود که او در مقام والیت
ذوب شده و همیشه ما را هم به این امر نصیحت میکرد.
.در ماه های اولی که او قرار بود از کرمان به سپاه قدس
تهران منتقل شود حاج قاسم مدتی کمتر فعالیت داشت.
شهید سلیمانی میگفت « :از دفتر حضرت آقا تماس
گرفتند و او را به آنجا دعوت کردند .در این مدت در
گفتوگو با ایشان ،از من نسبت به رفتارم با خانواده
سوال میکردند و میگفتند « :با خانوادهات چهطوری؟
با فرزندانت چگونه رفتار میکنی؟ آیا با آنها غذا
میخوری؟آنها را به گردش میبری؟» بعد از مدتی وقتی
به خانه میآمد از دفتر دوباره زنگ میزدند و میگفتند
حضرت آقا با شما کار دارند ،هنگامی که به حضورشان
میرسیدم دوباره همان سوال ها را میپرسیدند و من هم
پاسخ میدادم که بله تمام کارها را انجام میدهم ».حاج
قاسم میگفت در ابتدا فکر میکردم چون کارم کم شده
حضرت آقا این سوالها را از من میکنند ،اما با گذشت
چند مدت و انجام کارهای مهم و انجام ماموریتها من
تازه متوجه رفتار حضرت آقا شدم و فهمیدم ایشان قبل
از این که کار مهمی را به شخصی بسپارد از خانواده که
کوچکترین جامعه است؛ شروع میکند .یعنی اگر من
توانستم با خانوادهام رفتار خوب و اخالق خوش داشته
باشم وآنها را برای جامعه آماده کنم ،میتوانم کارهای
مهمتری را انجام دهم و این درس را هم به ما منتقل
میکرد و میگفت اگر میخواهید در جامعه یک مدیر
موفق باشید اول باید از خانواده شروع کنید.
شهدا آرزو میکنند که ای کاش زنده بودند
اطاعت محض او از حضرت آقا بود و با تمام وجود خود
را صرف مقام عظمی والیت میکرد .حاج قاسم از زمان
جنگ فرماندهی ما بود و من و تعدادی دیگر از دوستان

رفاقت دیرینهای را با او داشتیم .ما اصرار داشتیم که
همراه حاج قاسم به سوریه برویم .با همه اصرارها او
مخالفت میکرد و میگفت « :فعال صبر کنید ،من اگر
نیازی را احساس کنم ،پدرم را هم با خود میبرم».
همیشه میگفت بگذارید یک نصیحت به شما داشته
باشم و ادامه داد « :در آینده این انقالب آن قدر بحران و
سختی برایش پیش می آید و به شما نیاز خواهد داشت
و شهدا آرزو میکنند که ای کاش ما دوباره زنده میشدیم
و برای این انقالب جانفشانی میکردیم».
دخترک ناز میآورد
ساعت یک بامداد هواپیما به فرودگاه رسید .بعد از اینکه
طبق معمول قرار بود به قناتملک برویم ،صبح زینب
خانم به پدر گفت که دستم شکسته است و آن را آتل
بسته بود .حاجی دخترک را برای بررسی به بیمارستان
باهنر برد .طبق معمول حاجی در مسیر و برخورد با مردم
و پاسخ دادن به ابراز محبتها پاسخ میداد .بعد از
بررسیهای پزشکی ،دکتر ارتوپد گفت که دست دخترک
مشکلی ندارد .زینب خانم برای پدر ناز آورد و حاجی با
صبر و مهربانی زینب خانم را برای عکس برداری از دست
به رادیولوژی برد .از فرط خستگی خاطرم هست در مسیر
و در آسانسور بیمارستان حاجی به دیوار آسانسور تکیه
داد ،قسم خورد و گفت« :به واهلل جسمم طاقت روحم را
ندارد ».با اینکه افرادی که در صف بودند با رضایت جای
خود را به حاج قاسم بخشیدند ،او قبول نکرد و در صف
ایستاد تا در نوبت خود ،امور پزشکی را انجام دهد .از قضا
آنجا هم به این نتیجه رسیدند که دست دخترک آسیبی
ندیده است .آقای دکتر هم تایید کردند که مشکلی
نیست .وقتی دخترک دید که همه متفقالقول از سالمتی
او سخن میگویند ،شروع به خندیدن کرد .آنجا فهمیدیم
که دخترک برای اینکه مدتی پدر را ندیده بود؛ برای پدر
ناز میآورد ( .ناز میآورد در گویش کرمانی به معنی ناز
کردن است ).اینگونه حاج قاسم حاضر بود تمام هوای
نفس را برای رهبر و انقالب ،خانواده شهدا ،امام و امت،
مردم و مملکت ،همسر و اهل خانه و فرزند زیر پا بگذارد.

فرمانده باید پیشتر و جلو لشکر باشد
یکی دیگر از خاطرات شهید مربوط به بیمارستان مشهد
و مجروحیت او میشود .هنگامی که عدهای قصد ترور
فرمانده تیپ ثاراهلل را داشتند که این ترور ناموفق ماند .او
فرمانده ای بود که هیچ وقت نیروهایش را تنها به میدان
نبرد نمیفرستاد .من به چشم خودم در عملیات کربالی
یک و در ارتفاعات قالویزان دیدم که او با موتور به قلب
تانک ها حمله میکرد تا رزمندگان از فرمانده نیرو بگیرند
و همیشه میگفت :فرمانده نباید فقط دستور حمله را
صادر کند .فرمانده باید پیشتر و جلوی لشکر باشد .بی
شک از عملیات فتح خرمشهر ،بیت المقدس مرحله اول
و سوم ،فتح المبین ،عملیات بستان پل سابله ،والفجر
یک و ارتفاعات العماره ،والفجر سه و ارتفاعات قالویزان،
والفجرچهار ،والفجر هشت اروندرود ،عملیات شلمچه
کربالی چهار امالرصاص ،عملیات کربالی پنج شلمچه هیچ
خطی نبوده که رزمندگان لشکر ثاراهلل به فرماندهی حاج
قاسم سلیمانی آن را نشکسته باشند .حتی والفجر هشت،
گردان  415کربال که در خاطرات حاج قاسم هم آمده و
باعث نجات نیروها و حاج قاسم در شلمچه شدند؛ اولین
خطی که در کربالی پنج و کانال ماهی موفق شدند خط را
بشکنند ،خطی بود که به فرماندهی حاج قاسم بود.
دعای فرمانده
در عملیات کربالی چهار و امالرصاص تلفات زیادی داده
بودیم .شجره و ستون گردان ما( )415در کربالی چهار از
هم پاشیده بود و به اصطالح کمر گردان شکسته بود و
هفتاد درصد گردان از بین رفته بود .با تدبیر حاج قاسم
در عملیات کربالی پنج و کانال ماهی مقرر شد ما به
مانند دیگر گردانها مستقیما وارد عمل نشویم .با اینکه
حاجی این انصاف را در حق ما داشتند که ما شب اول
وارد عملیات نشویم؛ روز بعد احتیاج شد که ما وارد
عملیات و کانال ماهی شویم و منطقه عملیات از زمانی
که از قایق پیاده و وارد اسکله میشدیم در یک مسیر
هشتصد تا نهصد متری در روی یک دژ بود .کل توپخانه
عراق روی این مسیر آتش خمپاره و دوشکا میریخت و

روزنامه

نقطه نظر
ما زیر باران تیرها و در مسیر مستقیم گلولههای عراقی
ها بودیم .ما مجبور بودیم برای رسیدن به کانال ماهی
کل این مسیر را بدویم .فرمانده گردان شهید تاجیک
بود و من جانشین او بودم .بعد از اینکه با مصائب و
مشکالت به دژ رسیدیم ،دیدم حاج قاسم به دژ تکیه داده
و چیزی را زیر لب زمزمه میکند .من را کناری کشید
و گفت « :من در تمام مسیری که قرار بود روی اسکله
بدوید کنار دیوار دژ ایستاده بودم و برای سالمتی شما
دعا میخواندم تا سالم به من برسید ».به نظرم فرمانده
یعنی به مانند حاج قاسمهایی که در اوج عملیات و
اوج درگیریها مراقب و نگران تکتک نیروهایش باشند.
سرکشی به تکتک نیروها و حضور در سنگر رزمندگان از
دیگر کارهای متفاوت حاج قاسم به عنوان فرمانده بود و
همیشه صبح بعد از عملیات و شکستن خط ،در خط و
کنار نیروهایش بود در صورتی که میتوانست در سنگر
بتونی بنشیند و با بیسیم هماهنگیها را انجام دهد.
یک دلیل حضورش در منطقه و بازدید از خط و نیروها و
بررسی ادوات و مهمات و ...بود .یعنی تا خودش با چشم
نمیدید و مطمئن نمیشد ،آرام نمیگرفت.
قول سدید
در مبارزه با اشرار هم باید گفت که حاج قاسم اینقدر
منش اخالقی داشت که اشرار به او جذب میشدند و
مثال اشراری بودند که کلی شرارت کرده بودند شرارت در
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منطقه دست به ترور و نا امنی زده بودند .چند بار هم این
کار را کرده بودند .شهید سلیمانی برای آنها پیام فرستاد
و قرار مالقات گذاشت .او به مکانی که ما در آنجا مانور
داشتیم آمد .بعد از ده دقیقه گفتوگو او با حاج قاسم،
کل نیروهایش اسلحه ها را تحویل دادند و تامین گرفتند
و مسئول تامین آن منطقه شدند .به نظرم دلیل این
اثرگذاری حرفی بود که از دل بر میآمد و بر دل مینشست.
حاج قاسم با صداقت حرف میزد حرفی که از سر صدق
باشد و به آن عمل کنیم بر دل خواهد نشست .البته باید
بگویم که شهید سلیمانی در برخورد با افرادی که قصد
ناامن کردن منطقه را داشتند هم از نیروی نظامی استفاده
میکردند اما او اول نصیحت و گوشزد کردن را بر برخورد
نظامی ترجیح میداد و تامین امنیت امروز در جنوب شرق
ایران به واسطهی هوش و خالقیت حاج قاسم است و آثار
فکر و خالقیت او هنوز هم در این مناطق دیده میشود.
وقتی مردم آن مناطق میدیدند که بعد از تامین ،حاج
قاسم به قولهای خود عمل میکند و پیگیر اشتغال به کار
آنها شده است و کارهای اقتصادی در آنجا شکل گرفته،
اعتمادشان به او چند برابر میشد .آنها پیگیریهای حاج
قاسم را میدیدند و حاج قاسم به دیدار آنها میرفت و از
نزدیک به مشکالت و دردودلهای آنها گوش میکرد.
سالهای برادری
سیو پنج سال پیش شهید پورجعفری به عنوان بسیجی

وارد جبهه شد .این شهید در زمان جنگ کارهای دبیرخانه
و اداری حاج قاسم را انجام میداد .او از همان زمان
کنار حاج قاسم بود و در طی این سالها به نوعی با
حاجی بزرگ شده بود .از زمان جنگ تا زمانی که شهید
پورجعفری درجه سرداریاش را گرفت؛ ذرهای اخالقش
فرق نکرد و من فکر میکنم چنین فردی با چنین
خصوصیاتی باید به عنوان امین و مخزناالسرار حاج
قاسم باشد .شهید پورجعفری در همه حال کنار حاج
قاسم بود ،حتی یادم هست که هنگام وضوگرفتن هم
کنار حاجی میایستاد تا در همه حال در رکاب حاج قاسم
باشد .شنیدم که حاج قاسم میگفت «:من او را به اندازه
برادرم دوست دارم».
هرچه داریم از خانواده شهدا و فرزندان شهدا است
سرکشی به خانواده شهدا و احترام به آنها را بر خود
واجب میدانست .هنگامی که از ماموریت میآمد ،حتی
زمانهایی که خیلی خسته بود ساعتی از وقت خود را
برای دیدن خانواده شهدا و برطرف کردن مشکالت آنها
صرف میکرد و میگفت :کرامت و عزت و هر چه داریم
از خانواده شهدا و فرزندان شهدا است .خاطرم هست که
چند باری را هم غذا در منزل شهدا صرف کرد .صلهی رحم
و دیدار با خانواده و سرکشی به اقوام برایش بسیار مهم
بود .وقتی به روستای خود میرفت با اکثر خانوادهها و
همسایهها دیدار میکرد و همه را مورد لطف و احوال
پرسی قرار میداد.
یکی دیگر از خصوصیات شهید قاسم سلیمانی با تمام
مشغله کاری ،به خاطر سپردن نام افراد بود و هیچ گاه
نامی را فراموش نمیکرد همرزمان و دوستان و آشنایان
دور و قدیمی را با نام صدا میزد و این برای ما بسیار
تعجب آور بود و با هرکدام از اقوام حتی در کوتاه ترین
زمان گفتوگو میکرد.
به سوی تو میآیم ،ای مقصد درست
نیکی به پدر و مادر و پرسیدن احوال آنها حتی زمانی
که در ماموریت بود یکی دیگر از خصوصیات بارز حاج
قاسم سلیمانی بود .زمانی که از ماموریت باز میگشت،
با تمام خستگی و در اولین اقدام؛ از فرودگاه به روستای
قنات ملک میرفت تا چهره پدر و مادر را زیارت کند اصال
برایش فرقی نمیکرد که چه زمانی از شبانهروز است و
دیدن چهره پدر و مادر برایش در الویت بود .او برای پدر
و مادرش فرزندی دلسوز بود و به دفعات شاهد این بودم
که پدرشان را به حمام میبردند و با مهر و عطوفت با
وی رفتار میکرد .حتی برایشان میوه پوست میگرفت و
رضایت پدر و مادر برایش بسیار مهم بود و بعد از فوت
مادر بزرگوارشان بیشتر به پدر سر میزد تا او احساس
تنهایی نکند.
بعد از جنگ و اتفاقهای کرمان و سیستان و بلوچستان،
از زمانی که حاج قاسم به سپاه قدس کرمان میآمد،
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معموال ما در قالب گروه سه یا چهار نفره حاج قاسم را
همراهی میکردیم .حاجی همیشه به ما میگفت اگر
میخواهید با هم و در کنار هم باشیم ،نه به عنوان
محافظ و نیروی امنیتی ،بلکه به عنوان رفیق با من
بیایید .همیشه رابطهای برادرانه داشت .یادم هست
در یک شب زمستانی ساعت دو بامداد به روستای
قناتملک رسیدیم .هوا بسیار سرد بود .حاج قاسم برای
ما رختخواب و جای گرم فراهم کرد و خودش برای
ما لحاف و اسباب خواب انداخت ،حتی تا دم صبح
باالی سر ما سرکشی میکرد که نکند ما سردمان باشد.
شما کدام فرمانده را سراغ دارید که اینطور با نیروهای
تحت امرش برخورد کند و در عین مهربانی و قلبی رئوف
جذبهی مثال زدنی داشته باشد .در واقع حاج قاسم نه
تنها در فرماندهی نظامی ،بلکه در خصوصیات اخالقی و
عرفانی منحصر به فرد بود .همچنین در جذب جوانان و
تشویق به دین و اسالم و عدم برخورد و قضاوت از دیگر
خصوصیات حاج قاسم بود .او در سال دوبار در کرمان
سخنرانی داشت و با همه صحبت میکرد و همه را از هر
طیفی به خود جذب میکرد و با کالم و رفتارش همه را
مجذوب خود و مکتبش میکرد.
لحظهی خداحافظی
میدانم که رفیقهای حاج قاسم بیشک در محضر
استادی درس اخالص و عمل را آموختهاند که خود
آموزگاری در مکتب والیت و شهادت مشق کرده
است .از حسنی پنجاهوهفت ساله که از سال 1367
برای تامین امنیت جنوب شرق و خاصه استان کرمان
در مبارزه با اشرار در تیپ امام رضا(ع) جانشین تیپ
بود برای آخرین سوال از لحظه شنیدن خبر شهادت
حاج قاسم پرسیدم .آهی سر تا سر و تاسف میکشد و
سخنش را اینطور به پایان میرساند ساعت پنج صبح از
زیرنویس تلویزیون خبر شهادت را شنیدم احساس کردم
یتیم شدم .احساس کردم یک پدر ،دوست ،برادر را از
دست دادم .آرزو کردم خواب شهید سلیمانی را ببینم.
گاهی در خواب رفیقم را میبینم .شبی در خواب دیدم
با لباس نظامی در ارتفاعی مشغول قدم زدن بود .به من
گفت حمید ،این آقا که لباس نظامی بر تن داشت را
میشناسی؟ گفتم نه حاجی ،نمیشناسم .گفت نگاه کن
من با شهید باکری کنار هم هستیم .همیشه صبح های
جمعه به مزار میرفتیم .خودش قبل از شهادت گفته
بود که کنار شهید حسین یوسف الهی به خاک سپرده
شوند .همه میدانند شهید سلیمانی ارادت ویژه ای از
زمان جنگ به این شهید داشتد .من هم برای اینکه
از این قافله عقب نمانم و بعد از اینکه حاج قاسم
به مقام شهادت رسید و در روز خاکسپاری برای اینکه
ادامه حیاتم معنویام را کنار رفیق باشم ،در منزل جدید
(آرامگاه) حاجی خوابیدم و دعا کردم من هم به رفقای
شهیدم ملحق شوم .انشاءاهلل.
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«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «محمد قریب»
 -بنیانگذاردانش نوین پزشکیکودکان درایران -راگرامی می دارد

شهری

گزارش

از انتقال آب رودخانهی کرج به تهران چه خبر!؟

اصولی و تخصصی مطالبه کنیم؛ نتیجه بگیریم
نسترن کیوان پور
نویسنده

شاید اگر به عقب برگردیم ،کمتر مطالبهای را در سطح کرج
مشابهِ جریان با ِغ سیب بیابیم؛ سال  69در برنامهی «عصر
جمعه» از تهران و از سوی استاد فرهنگ جوالیی پیگیری
شد و ادامهی مطالبات با جدیتِ بیشتر در سال  1387به
برنامهی «یکشنبهی سبز» در کرج رسید.
طی ماههای گذشته ،دو موضوع مهم به جدیت از سوی
شهروندان کرج پیگیری شده که شاید همتراز با مطالبهی
گستردهی باغ سیب نباشد اما شهروندان را برای رسیدن به
نتیجهی مطلوب متحد کرده است؛ پروژهی بلوار جمهوری و
پروژهی انتقال آب رودخانهی کرج به تهران.
اما موضوعی که در هر د ِو این مطالبات مردمی به ویژه در
موضوع انتقال آب سد کرج اهمیت دارد ،مطالبهی صحیح
بدون
و اصولی است .تصمیمات هیجانی یا درخواستهای ِ
منطق برای کسب حقآبهی البرز چه کمتر از میزانی که باید
باشد و چه بیشتر از میزانی که استان نیاز دارد ،نه تنها
پویش مردمی نمیکند بلکه با بیان
هیچ کمکی به این ِ
اطالعات غیر تخصصی و مطالبات فرا واقع ،جنس و ارزش
درخواستهای مردمی را نیز تنزل میدهد.
سازمان مردمنهاد همیار منابع آب استان البرز نامهای با
موضوع «انتقال آب کرج به تهران» تنظیم کرده و از طریق
استانداری البرز ،امام جمعهی کرج ،نمایندگان کرج در
مجلس شورای اسالمی ،دادگستری البرز ،مدیر شرکت آب
پیگیری
منطقهای البرز و سایر مسئوالن مربوطه در حال
ِ
موضوع است.
پیگیری موضوع انتقال آب رودخانهی کرج از طریق مراجع
قضایی
مهدی کیان؛ مدیرعامل و رئیس هیأت مدیرهی سمن
همیار منابع آب البرز میگوید«:جمعیت همیار منابع
آب البرز با هرگونه انتقال آب که به استناد اصل  50قانون
اساسی سبب تخریب محیط زیست به خصوص منابع آبی
پیگیری جدی موضوع
حال
استان شود ،مخالف است و در ِ
ِ
از طریق مراجع قضایی است».
مسئوالن استان طی ماه گذشته مطالبی در رسانهها منتشر
کردهاند و توضیحاتی در خصوص میزان حقآبهی البرز و
همچنین نحوه و میزان انتقال آب به تهران را ارائه دادهاند.

کیان در این خصوص با بیان اینکه در متن این نامه که
پس از بررسی و رایزنی اعضای جمعیت همیار منابع آب
البرز-که در میان آنها کارشناسان برجستهی محیط زیست
نیز وجود دارند -تنظیم شده ،درخواستها و مطالبات
تخصصی و بهحق البرز در قالب شش بند به مسئوالن ارائه
شده است.
این شش بند به اختصار به شرح زیر است:
 شفافسازی برداشت برای بخشهای مختلف از منابع آبیسد امیرکبیر(کرج) و طالقان با توجه به ظرفیت اسمی و
متوسط حجم آب ساالنه در پشت سدها.
 تهیهی جدول تخصیص حقآبه کشاورزی ،محیط زیستو سهم آب شرب شرکتهای آب و فاضالب تهران و استان
البرز و نصب دستگاههای آنالین و دقیق بر روی خروجیها
و ورودیهای بخشهای فوقالذکر و اطالعرسانی آنها
توسط متولیان مدیریت منابع آب کشور.
 انتقال مدیریت سدهای کرج و طالقان از آبمنطقهایتهران به آبمنطقهای البرز با توجه به قوانین جاری در
خصوص تمرکز ادارات در حوزهی جغرافیایی استانداریهای
کشور.
 کنترل و بهسازی رودخانهی کرج از ابتدای حوضهی آبخیزتا انتهای آن.
 توجه به این موضوع که بر اساس تجربیات گذشته،سدسازی و انتقال آب مشکل کمآبی و بحرانهای مرتبط
با آن را حل نمیکند و این بحرانها را فقط از منطقهای به
منطقهی دیگر هدایت میکند.
 هر طرح انتقال آب باید به این موضوعات توجه کند؛کمبود آب در مبدأ وجود نداشته باشد و در مقصد هم
درست مصرف شود.
او میگوید«:وجود دشتهای ممنوعه ،نشست سفرههای
زیرزمینی ،فرونشست خاک و تخریب آبخوانها نشان
از این دارد که البرز به شدت نیازمند آب سدهای کرج و
طالقان است .در حال حاضر نیز فقط  22درصد از آب شرب
استان البرز از محل این دو سد تأمین میشود و  78درصد
باقیمانده از محل حدود  500حلقه چاه ،که همین چاهها
نیز به دلیل دورههای کوتاه کمآبی یا بیآبی دچار کفشکنی
و برداشت بیش از ظرفیت شدهاند .همچنین به دلیل عدم
تخصیص حقآبههای محیط زیستی و کشاورزی رودخانهی
کرج و دشت شهریار تا رودخانهی شور و دریاچهی نمک،
این منطقه در آینده مرکز گرد و غبار و بیابان خواهد شد».
کیان در پایان بر لزومِ مطالبهی کارشناسی ،دسترسی و
بررسی آما ِر موجود و انتشار آمار دقیق در رسانهها تأکید
ِ
میکند و میگوید«:مطالبهی صحیح به نتیجهی مطلوب
منجر خواهد شد و به همین دلیل جمعیت همیار منابع آب

البرز با مراجعه به تمام مسئوالن ذیربط و برگزاری جلسات
مستمر در پی دستیابی به آمار درست است که با شناخت
بودن
دقیق وضع موجود و همچنین در نظر
گرفتن ملی ِ
ِ
مسئلهی آب ،به مطالبهی صحیح و کارشناسانه بپردازد».
پایش آنالین و مستمر میزان برداشت آب از رودخانهی کرج
ب منطقهای البرز
توسط شرکت آ 
موضوع را از مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز؛ داود
نجفیان نیز پیگیری میکنیم که اخیرا نشستی نیز با
سازمان مردمنهاد همیار منابع آب استان البرز برگزار کرده
است.
نجفیان در خصوص انتقال آب رودخانهی کرج به تهران از
طریق تونل  30کیلومتری میگوید« :با توجه به برنامهی
تدوین شدهی وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقهای
تهران ،طرح تونل انتقال آب از سال  81شروع و در سال 91
به اتمام رسیده و همچنین تصفیه خانه شماره  6نیز از سال
 84شروع و در سال جاری به اتمام رسیده است».
او ادامه میدهد«:بر اساس برنامهریزیای که شرکت آب
منطقهای تهران انجام داده و با توجه به اینکه در حال حاضر
بخش عمدهای از تخصیص مصوب ابالغ شدهی تهران از
سد کرج به میزان حدود  260میلیون متر مکعب از طریق
رودخانهی کرج و ایستگاه بیلقان برای تأمین آب مورد
هدف تصفیهخانههای شماره  1و  2تهران منتقل میشود،
مقرر است حدود  2متر مکعب در ثانیه از تخصیص
باقیماندهی آب شرب تهران از سد کرج از طریق تونل تازه
افتتاحشده به تصفیهخانه شماره  6منتقل شود».
داود نجفیان تأکید میکند«:نکته اینجاست که با توجه به
سقف تخصیص آب تهران از آب سطحی سد کرج عمال
برداشت بیش از  2متر مکعب در ثانیه برای انتقال از تونل
کرج به تهران با الزام تداوم بهرهبرداری تصفیهخانههای
قدیمی  1و  2تهران با انتقال آب از جریان رودخانهی
کرج امکانپذیر نیست و عمال تامین آب تصفیهخانههای
شماره  1و  2تهران از مسیر قبلی رودخانه منتقل خواهد
شد».
مدیرعامل آب منطقهای استان البرز نیاز تصفیهخانههای
شماره یک و دو تهران را حدود  260میلیون متر مکعب
اعالم میکند و میگوید«:با توجه به نیازهای زیستمحیطی
و حقآبههای پاییندست سد و با در نظر گرفتن تداوم
تأمین آب شرب تصفیهخانههای مذکور از مسیر قبلی،
همیشه بیش از  300میلیون متر مکعب در سال در
رودخانهی کرج از پاییندست سد تا ایستگاه بیلقان آب
جاری خواهد شد و با این فرض عمال هیچگونه تبعات

زیستمحیطی بر رودخانهی کرج متصور نیست».
نجفیان با اشاره به مشکالتِ تأمین آب شرب البرز طی
سالهای گذشته نیز میگوید«:با دستور وزیر نیرو و
پیگیریهای استانی و ارائهی مطالعات انجامشده در
کمیسیون تخصیص وزارت نیرو ،تخصیص آب شرب البرز
از منابع سطحی سدهای کرج و طالقان دو برابر شده است
یعنی از  55میلیون متر مکعب در سال به  110میلیون
متر مکعب در سال افزایش یافته است که پس از اجرای
زیرساختهای الزم ،با انجام این کار ،کیفیت و کمیت آب
استان البرز ارتقا خواهد یافت».
او دغدغههای ایجاد شده برای مردم بهویژه همیاران منابع
آب استان را فرصت خوبی برای حفظ منابع آبی استان البرز
حصول نتایج فنی
میداند و معتقد است که خرد جمعی و
ِ
و تخصصی در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست،
در حفظ آبخوانها بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
نجفیان در پایان میگوید«:شرکت آبمنطقهای البرز پایش
و کنترل آنالین میزان برداشت آب از طریق تونل را به طور
مستمر انجام خواهد داد .در عین حال با سازمانهای
مردمنهاد نیز آمادگی برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی
نگرانی
وجود دارد تا تبعات زیستمحیطی این موضوع که
ِ
شدید شهروندان را در پی داشته به حداقل برسد».
شرکت آب منطقهای البرز اعالم آمادگی کرده است که
از نظراتِ متخصصان و شهروندان دغدغهمند استان در
خصوص این موضوع استفاده کند .در نامهی همیاران منابع
آب استان نیز ،مطالبات به صورت دقیق و فنی مطرح شده
است و بناست نتای ِج پیگیریها به تفصیل به البرزیها ارائه
شود تا در فضایی تخصصی و قائل به تعامل بتوانیم مانند
حق البرزیها را این بار همراه
گذشته ،مطالبهی مردمی و به ِ
با مسئوالن به تحقق برسانیم.
فدراسیون فوتبال در انتخابات آتی رئیسی را نیاز دارد که
برای فوتبال برنامه ریزی دراز مدت ،میان مدت و کوتاه
مدت داشته و در راه اجرای آن ،مالحظات مرسوم در فوتبال
ما را به فراموشی سپرده و با قدرت و برنامه پیش برود.
کمتر از یک ماه پس از انتخاب رئیس جدید فدراسیون
فوتبال ،تیم ملی در ادامه مسیر جام جهانی  2022قطر ،به
ترتیب در تاریخ های  5و  10فروردین  1400دو بازی حیاتی
با هنگ کنگ و کامبوج دارد که کسب تمامی امتیازات این
دو بازی از نان شب برای تیم ملی واجب تر است .به نظر
می رسد حواس فدراسیون نشین ها بیشتر به انتخابات
فدراسیون است تا برنامه ریزی برای فوتبال ملی...

گمشده
کارت اتومبیل سواری تیبا 2هاچ بک رنگ سفید روغنی مدل 1399بشماره انتظامی378د-21ایران40
بنام اینجانب یلدا ایران پور فرزند ملک مفقود گردیده که از درجه اعتبار ساقط است.

ورزشی

روزنامه

«دنیای هوادار» یاد و خاطره زنده یاد «فرزاد نامی»
 -شهید مدافع سالمت  -را گرامی می دارد

جهان فوتبال
پرسپولیس ۱۲۰هزار دالر بابت انتقال رسن
دریافت کرد
باشگاه پرسپولیس برای انتقال هافبک
عراقی تیمش به القطر ۱۲۰هزار دالر دریافت
کرد.
رامین رضاییان به السیلیه پیوست
مدافع ایرانی با جدایی از الدحیل رسما به
السیلیه پیوست تا در نیم فصل دوم برای
این تیم بازی کند.
میلیچ در اختیار باشگاه استقالل قرار گرفت
بازیکن کروات تیم فوتبال استقالل ،به
علت انتشار پستی در فضای مجازی و
اعتراض به نیمکت نشینیاش در اختیار
باشگاه قرار گرفت.
پیروزی هواداران تراکتور در نظرسنجی سایت AFC
در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
محبوبترین باشگاههای آسیا مشخص
شدند که طبق آن تراکتور با  ۵۱.۱۴درصد از آرا
عنوان محبوبترین باشگاه را به دست آورد.
آزمون دومین بازیکن برتر آسیا
فدراسیون تاریخ و آمار سردار آزمون را
دومین بازیکن برتر سال آسیا و پنجاه و
یکمین گلزن برتر جهان معرفی کرد.
لیورپول مخالف جدایی اوریگی و شکیری
باشگاه لیورپول برنامهای برای فروش یا
قرض دادن مهاجم بلژیکی و بال سوئیسی
خود ندارد.
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چرا مهدی تاج چک  ۲میلیون یورویی شستا را امضاء نکرد؟
یک وکیل بینالمللی فوتبال درباره اظهارات شائبهبرانگیز
مسئول امور حقوقی فدراسیون درباره چک ضمانت دو
میلیون یورویی به شستا توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش «دنیای هوادار» به نقل از ایسنا ،شرکت
سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در ازای پرداخت نشدن
مطالبات دو میلیون یورویی خود از فدراسیون فوتبال ،اقدام
به توقیف اموال این فدراسیون از طریق مراجع قضایی و
همین طور قراردادن ساختمان این فدراسیون در مزایده کرده
تا مطالبات خود را نقد کند.
اما صفیاهلل فغانپور -مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال
در واکنش به این اتفاقات ،اظهارات عجیبی داشت .او
میگوید در هنگام دریافت این مبلغ ،به عنوان ضمانت،
چکی دو میلیون یورویی از دسته چک ریالی این فدراسیون
در اختیار شستا قرار گرفته که توسط رئیس و نایب رئیس
فدراسیون  -که طبق قانون ثبت شرکتها حق امضا دارند -
امضاء نشده است و فقط خزانهدار این فدراسیون آن را امضا
کرده است .در نتیجه در هنگام مراجعه شستا به بانک برای
نقد کردن این چک ،بانک گواهی عدم پرداخت صادر شد.
آرش شکرریز -کارشناس حقوقی و وکیل بین المللی فوتبال
درباره اظهارت فغانپور مبنی بر اینکه مبلغ ارزی روی چک
عادی (ریالی) صادر شده است گفت :در بحث اسناد تجاری،
سفته ،برات و چک به عنوان مدیونیت در مسائل تجاری و
مالی مورد استفاده قرار میگیرد .در مورد این مطلب که در
چک ریالی ،مبلغ ارزشی نوشته شده ،توفیری در نوع دین
ندارد چرا که مبلغ میتواند ریالی ،دالری و یورویی باشد .وی
ادامه داد :در واقع وقتی چکی به صورت ارزی صادر میشوند،
شخص دریافت کننده میتواند قبول نکند .اگر چه چک ارزی
نبوده اما مبلغ چک به صورت ارزی نوشته شده که یکی از
وجههای رایج در کشور است و دارنده چک میتواند آن را
پیگیری کند .این وکیل بینالمللی فوتبال درباره اینکه رئیس
و نایب رئیس به عنوان افراد دارای حق امضا این سند یا چک

را امضاء نکردهاند اظهار کرد :طبیعی است که وقتی افرادی
دارای ماهیت حقوقی و دارای حق امضا در اسناد رسمی از
قبیل رئیس و نایب رئیس فدراسیون چکی را امضا نمیکنند،
بنابراین این چک از نظر شخصیت حقوقی قابل اجرا نیست و
صرفا بر اساس استقالل امضاها ،در مورد شخصی صادر کننده
چک به عنوان مدیون در قبال دین ،قابل ادعا است .شکرریز
همچنین با بیان اینکه دکتری ن حقیقی چک را سند تجاری
دارای قابلیت وثیقه نمیدانند گفت :چنانچه وجه چکی بابت
ضمانت صادر شود ،رویهای هست که میان علما از جمله
دکتر کاتوزیان قابل اختالف است و ایشان اعتقاد داشتند
چک به عنوان سند تجاری قابلیت وثیقه ندارد .دکترینهای
حقوقی هم چک را دارای قابلیت وثیقه گذاری نمیدانند اما
طبق عرف رایج جامعه ،اجرا میشود و به عنوان وثیقه هم
کاربرد دارد .وی ادامه داد :اگر چک به عنوان وثیقه و قید به
عنوان ضمانت نوشته شده باشد اما چک توسط دارندگان
افراد دارای حق امضا صادر نشود ،علیه شخص حقوقی الزم
االجرا نیست.
این وکیل بینالمللی فوتبال در واکنش به اینکه مبلغ دو
میلیون با نامه ستاد تحریم ،از حساب یکی از شرکتهای
شستا به حساب شخصی مارک ویلموتس واریز شده گفت:
آنچه مسلم است مبلغ ارزی به درخواست شخص مدیون
واریز شده است و سپس برای دریافت دین مراجعه شده
است و چک هم دارای اشکال از نظر پیگیری حقوقی نیست

اما مسلم است که این پول به علت اینکه شرکت شستا
سهامدار عام دارد ،باید بازگردانده شود .شکرریز در واکنش به
اعتراض صفیاهلل فغانپور مبنی بر اینکه حکم در شرایطی اجرا
شده هنوز نتیجه فرجامخواهی این فدراسیون اعالم نشده
است گفت :طبق قانون صدور چک ،چنانچه یکسری قوانین
را رعایت کرده باشید و در مهلت مقرر برای اجرای حکم اقدام
کنید ،میتوانید اجرای حکم را بگیرید .او در پاسخ به این
سوال که آیا امضا نشدن چک توسط رئیس و نایب رئیس
فدراسیون دارای اشکال نیست ،گفت :فدراسیون فوتبال
میتواند با توجه به امضا نشدن چک توسط رئیس و نایب
رئیس درخواست توقف عملیات را بدهد .وی همچنین درباره
اینکه به نظر میرسد توافق نامه جامعی میان طرفین امضا
نشده و این موضوع از ایرادهای مربوط به توافق فدراسیون و
شستا در مورد این دو میلیون دالر است که هنوز مشخص
نشده این مبلغ باید به چه ارز و نرخی بازگردانده شود ،گفت:
قانونا باید توافق نامه می نوشتند و این موضوع در ایران
مسبوق به سابقه است .شکرریز همچنین در پاسخ به این
سوال که وقتی مبلغ ارزی بر روی چک ریالی نوشته شود،
چه محدودیتهایی به وجود می آید گفت :از مزایای اسناد
تجاری توقیف اموال و تقاضای اجرا است؛ به شرطی که
فرآیند نوشتن و امضای چک به درستی طی شود .در هر حال
این چک هم قابلیت پیگیری قضایی دارد.
بر اساس این گزارش ،آنطور که از شواهد و قراین مبنی بر
امضا نشدن چک توسط مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال
و همچنین نوشتن مبلغ ارزی روی چک ریالی بر می آید،
فدراسیون فوتبال به طور کامل به تعهدات خود را قبال دریافت
دو میلیون یورو از شستا به جا نیاورده است و مشخص
نیست چرا این اقدامات از سوی این فدراسیون انجام شده
است اما موضوع اصلی این است که این فدراسیون باید هر
چه زودتر مطالبات شستا را قبل از یک آبروریزی بزرگ و
تخلیه این ساختمان به جا بیاورد.

بعضی ها داغشو دوست دارن

داورزن ایرانی دربین  ۱۰داوربرترفوتسال جهان
سایت معتبر فوتسال پلنت که هر ساله بهترینهای فوتسال جهان را
انتخاب می کند ،انتخاب بهترینهای فوتسال جهان در سال۲۰۲۰
را آغاز کرده است و در گام اول به سراغ انتخاب بهترین داوران
فوتسال جهان رفته است که نام گالره ناظمی -داور زن ایرانی هم
در آن دیده میشود.
شرط اعزام دختران وزنه برداربه قهرمانی جوانان جهان
مشاوره فنی تیم ملی وزنه برداری بانوان گفت :دخترانی به مسابقات
قهرمانی جوانان جهان اعزام می شوند که بتوانند جزو ۱۰نفر اول جهان
باشند .اکبر خورشیدی افزود :شرایط بد نیست و دختران رو به رشد
هستند .مطمئنا در سال  ۱۴۰۰خبرهای خوشی از وزنهبرداری بانوان
به گوش میرسد.
عمدهغیاثی:توانستیمدرطولبازیمسلطکارکنیم

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی ۳برصفر مقابل شاگردانش
مقابل شهرداری قزوین ،گفت :باتوجه به اینکه شهرداری قزوین نخستین
بازی خود در دوربرگشت را انجام میداد و بازیکنان جدیدی درترکیب
خود داشت ،شناخت کاملی نسبت به نحوه بازی آنها نداشتیم.بااین
حال خداراشکر توانستیم درطول بازی مسلط کار کنیم.
ازاینکه درخانه والیبال تهران مصدوم ندادیم خوشحالیم

ملیپوش تیم والیبال سایپای تهران گفت :ازاینکه بازی درخانه والیبال تهران
را با پیروزی و بدون مصدوم تمام کردیم خوشحالیم.علی شفیعی پس
از پیروزی سه بر صفر مقابل آذرباتری ارومیه گفت :باتوجه به جایگاه
تیم آذرباتری در جدول و اینکه اولین بازی ما در ساعت ۱۱بود ،تمرکز
کافی برای این بازی نداشتیم.

آغازچهارمین اردوی تیم ملیکاراته از۲۰دی

مرحله سوم اردوی تیم ملی کاراته از روز سوم دی در مجموعه ورزشی
انقالب آغاز شد و شاگردان شهرام هروی پس از ۹روز به کار خود
پایان دادند .مرحله چهارم اردوی تیم ملی کاراته از  ۲۰تا ۲۷
دیماه با رعایت پروتکلهای بهداشتی در مجموعه ورزشی
انقالب شروع خواهد شد.
گودرزی :برخیکشتیگیران به حال خود رها شدهاند

دارنده مدالهای نقره جهان و المپیک گفت :برخی کشتیگیرانی که با کسب
مدال در رقابتهای جهانی نوجوانان شایستگیهای خود را اثبات
کردهاند ،به حال خود رها شدهاند.صادق گودرزی درباره اعزام تنها یک
آزادکارایرانبهرقابتهایجامجهانیصربستان،گفت:بهاعتقادمن
میتوانستندبابرنامهریزیبهتر،کشتیگیرانبیشتریراعازمکنند.
ایتالیاولهستانمقصدسرنوشتسازکشتیپیشازالمپیک

پیش از بازیهای المپیک توکیو  ۲تورنمنت مهم کشتی در
ایتالیا و لهستان برگزار خواهد شد که به نظر میرسد با توجه
به از دست رفتن فرصت جامجهانی انفرادی در صربستان
با تعداد نفرات محدود ،حضور قدرتمند در این  ۲تورنمنت
مهم باید در دستور کادر فنی تیمهای ملی قرار گیرد.
ضرورت افزایش جایگاهکشتی دربین مسئوالن اجرایی

رئیس فدراسیون کشتی گفت :شأن و جایگاه کشتی در بین مسئوالن
اجرایی و نظارتی استان باید افزایش یابد .علیرضا دبیر در نشست
با جمعی از پیشکسوتان کشتی استان البرز اظهار کرد :به
سرتاسر ایران سفر کرده و مشکالت مربیان و کشتیگیران را
از نزدیک میشنویم.
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حاج قاسم روحیه جهادی داشت و
درعین حال جهانی فکر می کرد

حرف آخر

این ذوبآهن مدعی است؛

«رحمان »۱۴۰۰؛ نمایش مدرنیته ذوب در لیگ برتر
محمدرضا ولی زاده
خبرنگار

 ۱۳دی اولی سالگشت شهادت سردار بزرگ و رشید
اسالم سپهبد بسیجی شهید قاسم سلیمانی است .این
روزها فراوان راجع به این بزرگوار مطلب گفته شده و شما
شنیدید .بنده هم چند نکته راجع به روش و منش حاج
قاسم که همان تجسم یافته مکتب امام ره است عرض
می کنم.
شخصیتی که توطئه های پیچیده دشمنان بر علیه ایران و
منطقه را با درایت و نبوغی که داشت خنثی کرد و پیام آور
صلح و امنیت برای مردم جهان بود .مبارز نستوهی که در
نبرد با تروریست ها هرگز صحنه را خالی نکرد و به دستور
کسانی که تروریست ها را به وجود آوردند و پرورش دادند
به شهادت رسید.
سالگشت شهادت اومصادف شده است باروزهائی که رژیم
صهیونیستی با مجلسی منحل شده درمانده تر از همیشه
است و آمریکای افول کرده با هر ترفندی به دنبال احیاء
خودش می گردد و باز اشتباه همیشگی را تکرار می کنند
از یک طرف ایران هراسی در جهان القاء می کند و از طرف
دیگر برای ایجاد ترس ،آرایش جنگی می گیرند .فکر می
کنند که اگر ناو جنگی و زیردریایی وارد منطقه کنند و رجز
بخوانند و پوشش خبری گسترده بدهند و فضا سازی کنند
ایران از مواضع حق خودش دست می کشد.
اوج قدرت نمایی آنان این است که شبانه و به روش
سارقان مسلح از پشت سر و ناجوانمردانه ترور کنند
و حرکتی ایذایی ممکن است داشته باشند و اال جگر
رودررویی با دلیر مردان با غیرت ایران را ندارند و این را
خوب می دانند همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند؛
اگر اشتباهی از آنان سربزند ،رزمندگان و مجاهدان پرورش
یافته مکتب اهل بیت و مکتب قاسم سلیمانی تل آویو و
حیفایی روی زمین نخواهند گذاشت .و ً
قطعا منافع آمریکا
و اسرائیل در صورتی که اشتباهی مرتکب شوند در تمام
دنیا به خطر خواهد افتاد .آمال و آرزوی دائمی و جلوی
چشم ما محو جرثومه فساد و خباثت و آدم کشی یعنی
اسرائیل پلید از روی زمین است.
بعد از اعتقاد توحیدی و توجه تام به خدای تعالی در
مکتب امام ،حرف اول ،مبارزه با استکبار و ظلم و ظالم
است .و فرزندان غیور تربیت شده این مدرسه همه همین
را می گویند.
حاال یک عده غربگرای غربزده بزدل در داخل و طراحان
اصلی در خارج برای نجات از خشم ملت در انتقام گیری از
آمران و مسببان اصلی این جنایات در منطقه و به خصوص
شهدای اخیر و شهید سلیمانی ،با استفاده از جنگ رسانه
ای ،فضاسازی و دوقطبی سازی هایی می کنند تا شاید
بتوانند از ضربه نهایی و سیلی محکمی که در انتظارشان
است فرار کنند ،اما فرار ممکن نیست.

 nسردبیر :مهدی تیموری

 nدبیر تحریریه :الهام آمرکاشی

عدم برنامهریزی مناسب سازمان لیگ ،موجب نامتوازنی
در جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال ایران شده است،
به طوری که تیم هایی هستند با نه بازی انجام شده،
چند تیم هم هشت مسابقه انجام داده اند و درحال
حاضر پرسپولیس هم تنها تیم شش مسابقهای لیگ
برتر است ،به همین علت ،تا برگزاری کامل دیدار های
معوقه تیمها ،نمی توان به طور کلی شرایط لیگ برتر
را بررسی کرد.
اما یک سری از مسائل تا همین جای جدول و برگزاری
چنین مسابقات ،کامال نمایان شده است ،از تغییر
این
ِ
دیدگاه لیگ برتر در بیستمین سال از حرفهای شدن آن
گرفته ،تا ظهور چندین تیم با سبکهای متفاوت که
لیگ بیستم را از همین هفته هشتم ،نهم یا دهم که
به لطف دوستان سازمان لیگ ،درست شماره دقیقش را
نمی دانیم ،به انداره کافی جذاب کرده است.
هرساله لیگ بیستم مدعیان قهرمانی نام آشنایی دارد،
استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان ،تراکتور و فوالد چندین
سال است که در کورس قهرمانی حضور دارند ،اما در این
فصل از مسابقات ،گلگهر سیرجان با امیر قلعهنویی هم
در حد و اندازههای یک مدعی ظاهر شده است و لیگ
بیستم را دارای شش ضلعی قدرت کرده است ،اما لیگ
بیستم ،چندین تیم ،با شخصیت و بارفنی باالیی را در
خود میبیند ،که نوید یک فصل ایدهآل با سطح فنی
بسیار باال را به فوتبالدوستان میدهد.
سه تیم صنعت نفت آبادان ،پیکان تهران و ذوب آهن
اصفهان ،تا اینجای کار و در این فصل از رقابت های
لیگ برتر ،حتی جدا از بحث نتیجهگیری ،فوتبال تماشاگر
پسندی را ارائه میدهند ،به بهانهی دیدار پرسپولیس و
ذوب آهن که به تساوی یک بر یک ختم شد و شاگردان
رحمان رضایی در ذوبآهن نمایش بسیار خوبی را
داشتند ،قصد داریم در گزارشی شرایط این فصل تیم
ذوب آهن اصفهان بررسی کنیم:
ذوب آهنی ها در شرایطی با رحمان رضایی ،لیگ

بیست را شروع کردند که به معنای واقعی کلمه ،یک
پیش فصل اسفناک را تجربه کردند ،هم در بحث دوران
آمادهسازی و پیش فصل و هم در فصل نقل و انتقاالت،
ذوبآهنی ها شرایط چندان مطلوبی را نداشتند و با
مصائب فراوان راهی مسابقات شدند.
آغاز فصل هم بر وفق مراد شاگردان رضایی پیش نرفت
و چندین اشتباه بسیار تاثیرگزار در بخش داوری (به
استناد صحبت کارشناسان داوری) ،امتیازات مهمی را
از گاندوهای اصفهانی گرفت ،اما  ۲۷۰دقیقه بازی در
مقابل گلگهر سیرجان و سرخابی های پایتخت ،موجب
تحسین فوتبالیها را از سبزپوشان اصفهانی شد تا بار
فوتبالی تیم رحمان رضایی نمایان شود ،جایی که اگر
شانس با ذوب آهنی ها یار بود ،از این نه امتیاز و سه
تیم مدعی لیگ برتر ،بیش از سه امتیاز دشت کند.
شاگردان رحمان رضایی در ذوبآهن اصفهان اغلب
اوقات با ترکیب پایه  4.2.3.1بازی میکند ،ترکیبی
که غالبا ،شهاب گردان مرد شماره یک آ نها خواهد بود،
وحید محمدزاده ،عبداهلل حسینی ،فرشاد محمدی مهر
و مهرداد قنبری را در خط دفاع ،محمد سلطانیمهر،
قاسم حدادیفر و دانیال مومنی هافبک های میانی
آن ها هستند و علی دشتی و میالد جهانی به عنوان
دو وینگر و ابوالفضل عکاشه هم تک مهاجم آن ها در
ترکیب خواهد بود ،حسین شنانی ،دارکو بیدوف ،ایوان
مارکوییچ ،عرفان پورافراز و مسعود ابراهیمزاده و قریشی
هم از دیگر بازیکنان مورد استفاده رحمان رضایی هستند.
«نتیجهگرایی» یکی از اصلیترین مواردی است که لیگ
بیستم با آن مواجه شده است ،خیلی از تیمها هم فقط
رو به این نوع سبک از بازی آوردهاند ،روشی که جذابیت
را از فوتبال دور میکند و لیگ شماره بیست را بسیار کم
گلتر از پیش کرده است ،اما رضایی و ذوبآهن یکی از
معدود تیم های لیگ بیستم هستند که در هر شرایط و
مسابقهای که باشند با یک سبک فوتبال بازی خواهند
کرد ،فوتبالی که ذوبآهن در این فصل از مسابقات ارائه
میدهد ،یک نمایش مدرن است ،سبکی که با پاس های
کوتاه و بازی روی زمین و سعی بر ایجاد موقعیتهای
فراوان یک فوتبال سراسر هجومی کم نقص را همراه
دارد.
البته ذوبیها چندین نقطه ضعف بزرگ را هم در خود
میبیند ،مشکالتی که شاید دلیل اصلی جایگاه فعلی
ذوبآهنی ها در جدول ردهبندی بوده است ،سبزپوشان
اصفهانی در خط دفاع هنوز به ثبات نرسیدهاند و کار

دفاع تیمی را به خوبی انجام نمیدهند ،برخالف فوتبال
پویایی که ذوبیها در بخش تهاجمی ارائه میدهند،
رحمان رضایی از داشتن یک مهاجم شش دانگ و تمام
کننده محروم است و در شرایطی که در هر مسابقه تعداد
زیادی موقعیت گل بر روی دروازه حریفان ایجاد میکنند
اما زدن ضربههای آخر از معضالت اصلی ذوبیها در این
فصل از رقابتها بوده است.
ذوبی ها در خط حمله پرتعداد ظاهر میشوند و مدافعان
کناری به همراه دو هافبک تیم کمک شایانی به وینگر
ها و تک مهاجم ذوبیها میکنند و شاگردان رحمان
رضایی ،انتقال توپ از دفاع به حمله را به بهترین نحو
ممکن انجام میدهند.
تعطیالت نیم فصل و شروع نقل و انتقاالت ،برهه بسیار
حساس و مهمی برای ذوب آهنی ها خواهد بود ،جایی
که با تقویت تیم ،ذوبآهن میتواند یک تیم مدعی و
صاحب سبک در لیگبرتر باشد ،اگر ذوبی ها این نوع از
فوتبال را به همین شکل ادامه دهند ،سال  ۱۴۰۰میتواند
برای رحمان رضایی و اصفهانی بیادماندنی شود ،فصلی
که تا اینجای کار فارغ از نتیجهگیری و اتفاقت عجیب و
غریب آن ،یک ذوب آهن قلدر و یقهگیر را معرفی کرده
است ،جایی که حتی کوچکترین و جزئی ترین کارها
هم در فنیترین حالت انجام میشود.

کوتاه

تقدیررئیس انجمن جهانی ورزش های سنتی ازاقدامات فدراسیون روستایی ایران
گی ژائوئن رئیس فرانسوی انجمن جهانی ورزش ها و
بازی های سنتی از فعالیت های مجازی فدراسیون ورزش
روستایی ایران در دوران شیوع کرونا تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار «دنیای هوادار» به نقل از روابط
عمومی ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی،
رئیس انجمن جهانی ورزش ها و بازی های سنتی با
اشاره به ویدئوهای منتشر شده از فعالیت ها و پویش
های ورزشی مردم روستایی ایران در انجام بازی های
بومی و محلی و سنتی انجام شده در خانه ها و ارسال
آن ها به فدراسیون ،ضمن تشکر در پیامی به عباسعلی
اکبری سرپرست فدراسیون ورزش روستایی ایران ،اظهار
کرد :در حال حاضر ما در حال گذراندن روزهای سختی به
خاطر این بیماری همه گیر هستیم و در واقع این یک
بحران برای جامعه است .امیدوارم جامعه ما به اندازه

کافی خردمند باشد تا از شدت بحران به وجود آمده
بکاهند .من ویدئوهای ارسالی مردم ایران و بازی های
سنتی آن ها را که در خانه انجام شده ،مشاهده کردم.
من زمانی که کودک و نوجوان بودم ،اغلب این بازی ها
را انجام می دادم.
ژائوئن در بخش دیگری از ایمیل خود خطاب به سرپرست
فدراسیون ورزش روستایی گفت :من به شما بابت
اقدامات انجام شده برای ورزش در خانه تبریک می گویم.
اغلب این بازی ها در برخی کشورهای دیگر نیز رواج دارند
و در واقع بدون نیاز به پشتوانه مالی ،می توان چنین
فعالیت های فیزیکی و اجتماعی را توسعه داد.
وی در پایان افزود :به اعتقاد من می توان در این زمینه
هماهنگی هایی به وجود آورد تا همه انسان ها از آن
ها نفع ببرند.

