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روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

بچشــم عقل در این رهگذار پرآشوب

جهان و کار جهان بیثبات و بیمحلست

امیر حسین ذاکری

قصه مخوان
بگیر طــ ّره مه چهــره و ّ

روزنامه نگار

گاهی فکر میکنم همه چیز دو قطبی شــده
اســت .کاش ایــن دو قطبی شــدنها مثل
یخهای قطب شــمال و جنوب در حال آب
شــدن بود اما چنین نیست .امروز دو قطبی
شــدن باب است مثل لباسی که مد میشود
البته باید اعتراف کرد این دو قطبیهای مد
شده مدهای تحمیلی است .یک برند تحمیلی
است مثل برندی که مجبوری آن را انتخاب
کنی چون گزینه دیگری نداری .امروز رفتم
از وانتی میوه فروش پرتقال بخرم گفتم چه
قیمتی داری ؟ مثل همیشــه نگفت آبگیری
میخوای یا تامســون مجلسی؟ بهم گفت :از
کدوم جناح هســتی؟ پرتقال چپی میخوای
یا راســتی؟ با تعجب گفتم منظورت چیه ؟
گفــت رئیس جمهور واســه بحث دو قطبی
شــدن گفته :چیزی نمانده پرتقال را هم دو
قطبی کنند یعنی چپی و راستی کنند .عجب
رئیس دولت باحالی دارین؟ گفتم رئیسمون
باحاله اما ما بی حالیم .بماند .حاال بگو پرتقال
تامسون و آبگیری کدام چپی و کدام راستی
است؟ قربونت برم پای مرکبات را به مسائل
جناحی باز نکن .خندید و لنگ دور گردنش
را برداشــت و شــروع به پاک کردن و براق
کردن پرتقالها کــرد و گفت .میخوای اگر
اهل وحــدت و ائتالفی از جفتش ببر .اما نه،
با این اختالفات جناحی ،ائتالف امکان نداره
پس نمیتونی هر دو پرتقال چپی و راستی را
بخری.هاهاها خندید.
* یکی از دوســتان میگفت :شــاید حتی
برای پرداخت عوارض شهرداری یا پرداخت
قبوض هم ســوال شــود اهل کدام جناح و
قبیله هستید تا بر اســاس آن تعرفه تعیین
کنند؟ حتــی یکی از دوســتان گفت :برای
پسرم به خواســتگاری دختری رفتیم وضع
پــدر دخترخیلــی خوب بــود .از اون قطب
درشتها بود .بابای دختره دیدگاه جناحیام
را سوال کرد به وی گفتم اهل کدام قبیلهام
کــه ایــکاش نمیگفتــم .چون با خشــم و
غیظ گفت :شــما تو لیســت ما نیســتی تو
قطب ما نیســتی لذا دختر بهتون نمیدیم.
عمــرا اجازه بدم دخترم عــروس خانوادهای
بشــه که طرفدار تصویب لوایح سی اف تیه؟
منم گفتم بــه جهنم (البته توی دلم) اما دو
قطبی تا کجا سایه انداخته؟.
به نظر امروز از دو قطبیها ی سیاسی گرفته
تا دو قطبیهای" دارا و ندار" در جامعه وجود
دارد! .مثال با نوایــان ازلحاظ کیفیت زندگی
درراس امورند و مفلســین و بینوایان بدتر از
بینوایان ویکتورهوگو در قعر امور! دو قطبی
از این واضح تر؟
دیالوگ

نبودنهایی هست که هیچوقت تمام نمیشود
کهنه نمیشود فراموش نمیشود خوره میشود
موریانه میشود میافتد به جان ات.
ممنوعه  -امیر پورکیان

لیموزینالکچریمرسدسبنز
در خیابانهای تهران!

این  GLSکام ً
ال جدید اســت ،خودرویی که
مرســدس بنز آن را  Sکالس شاسی بلندها
میداند.
لیموزیــن الکچــری مرســدس را جــزو
بهترینهای صنعت خودرو میدانند بنابراین
 GLSهم باید همین اعتبار را داشــته باشد.
ایــن تصویر از بنز چند میلیــاردی با پالک
خاصــش مقابل کلیســای معــروف ابتدای
خیابان ویال گرفته شده است .خودرویی که
حدود  ۱۰۰هــزار پوند قیمت دارد و یکی از
خاصترین ماشینهای تولید بنز است.

که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحلست

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :کینه سبب برانگیختن خشم است.
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تاریخ

اقدام عجیب و مشکوک کشتیگیر ایران در قهرمانی آسیا

پای دوپینگ در میان است؟

آفتاب یزد -گروه شبکه :رقابتهای  ۵وزن
نخست کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۲۰
در دهلی پایتخت هنــد در حال برگزاری
است .در پایان دور مقدماتی مسابقات روز
نخست ،پویا ناصرپور در  ،۵۵پژمان پشتام
در  ۷۷و امین میرزازاده در  ۱۳۰کیلوگرم با
برتری مقابل رقبایشان راهی دیدار فینال
شــدند ،اما میثم دلخانی در  ۶۳و بهروز
هدایت در  ۸۷کیلوگرم با شکست در دیدار
نیمه نهایی از رسیدن به فینال بازماندند.
اما اتفاق عجیب در این مســابقات ،نحوه
شکست بهروز هدایت در دیدار نیمه نهایی
مقابل آزات ســالیندینوف از قرقیزستان
بود ،مبــارزهای که هدایت تا  ۶ثانیه مانده
به پایان با نتیجه قاطع  ۷بر صفر از حریف
پیش بــود و در حالیکه به راحتی در حال
مدیریت کشتی بود ،به یکباره با نشستن
بر روی تشــک به داور اعالم کرد به دلیل
مصدومیت و احساس درد از ناحیه زانوی
پای راست نمیتواند به مبارزه ادامه بدهد!
پس از این اتفاق تیم پزشــکی مسابقات
به روی تشــک آمد تا اقدامات الزم برای
تســکین درد زانوی این کشــتی گیر را
انجام دهــد ،اما در کمال تعجب با ممانعت
بهروز هدایت مواجه شدند و وی با اصرار
بــه داور اعالم کرد تــوان ادامه مبارزه را
ندارد .داود اخباری مربی تیم ملی نیز هیچ
گونه واکنش خاصی به این اتفاق نداشت و
این اقدام هدایــت با اعتراض و یا ممانعت
او روبرو نشد! جالب اینجاست که هدایت
بعد از اینکه دست حریفش باال رفت بدون
داشتن نشانههایی از درد شدید یا ناراحتی
در چهرهاش ،به راحتی روی تشک قدم زد
و به سمت مربی حریف رفت و در ادامه با
حالت رقص پا از پلههای سکو پایین رفت!
در حالی که اگر این شش ثانیه پایانی را هم
همینطور قدم برمیداشت یا مصلحتی در
خاک حریف مینشست ،فینالیست میشد
و حداقل بدون انجام دیدار پایانی به مدال
نقره آسیا میرســید ،اما حاال قاعدتا در
مســابقه رده بندی نیز حاضر نمیشود و
کال هیچ مدالی بدست نخواهد آورد .اینکه
چرا نماینده ایران در فاصله  ۶ثانیه به پایان
مبارزه آن هم در شرایطی که میتوانست

جهان دنیای زیبایی اســت ،طــراوت و تازگی
طبیعت ،زاللی آبهــای اقیانوسها و دریاها،
صالبــت کوههــا و درخشــش خورشــید آن
دلفریب و دوست داشتنی است ،اما مکانهایی
ترسناک هم وجود دارند؛ دنیاهایی که محصول
دســت طبیعت بوده و رعب و وحشــت به دل
میاندازند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،در
هــر جایــی از دنیــا هســتند مکانهایی که
رفتــن به آنها ابتدای امر اندیشــ ه ترس را به
هرکســی القا کنند ،اما ما در زندگی شــهری
خود عادت کردهایم که ترسناکها را در قالب
فیلمهایهالیوودی و در قاب تلویزیونهایمان
ببینیم .اغلــب مناطق خوفنــاک و مرموز در
ایــران ،داســتانی عجیــب و گاه باورنکردنی
دارند که حس کنجکاوی مســافران غریبه را
برمیانگیزد.

به هر شــکل ممکن حتی با نشستن در
خاک حریف مبارزه را با پیروزی پشت سر
بگذارد ،دســت به چنین اقدامی زد جای
تعجب دارد و باید دیــد دلیل اصلی این
اتفاق چه بوده است.
به گزارش ایســنا ،ایــن در حالی بود که
همزمان ،پویا ناصر پور در تشــک کناری
در حالی که هفت بر یک از حریف هندی
عقب بود ،با نتیجه  ۸بر  ۷به برتری رسید
و راهی فینال شــد .وی در حالی به این
پیروزی رسید که حتی در پایان مبارزه به
علت تحمل فشار بسیار زیاد نای ایستادن
بر روی تشــک را نداشــت و پزشکان به
روی تشک آمدند .او برای حفظ برتریاش
در پایان مســابقه دو سه بار از حال رفت،
اما تا ثانیه آخر مبارزه کرد تا دســتش به
نشانه پیروزی باال برود .او با کمک مربیان
و پزشکان از روی تشک پایین آمد و پساز
دقایقی توانســت روی پایش بایستد و به
رختکن برود .در جریان این اتفاقات ،محمد
بنا پشت سر کوچ ناصرپور بود و احتماال در
جریان اتفاقات مسابقه هدایت قرار نگرفته
است.

مطلبــی پیرامون نتایج به دســت آمده
در دور مقدماتی  ۵وزن نخســت کشتی
فرنگی قهرمانی آسیا ،به این اقدام هدایت
نیز واکنش نشان داد و عنوان کرد :بهروز
هدایت نماینده وزن  ۸۷کیلوگرم ایران در
حالیکه  ۷بر صفر از حریف خود پیش بود
در ثانیههای پایانی مبارزه ظاهرا به علت
مصدومیت از ناحیه زانــو حاضر به ادامه
این مبارزه نشد .اتحادیه جهانی کشتی در
ادامه یادآور شد :حتی با وجود بدشانسی
هدایت ،ایران در  ۵وزن نخست با داشتن
 ۳نماینــده در دیدار فینال ،بیشــترین
کشــتیگیر را در فینال  ۵وزن نخســت
دارد .اتحادیه جهانی همچنین به پیروزی
 8بر  7پویا ناصرپور در نیمه نهایی وزن 55
کیلوگرم مقابل رقیب هندی اشاره کرد و
نوشــت :ناصرپور در حالیکه با نتیجه  7بر
یک مقابل آروجان حاالکورکی از هند عقب
بود موفق شد در پایان با نتیجه  8بر  7به
پیروزی برسد .پس از این مبارزه ناصرپور
بدلیل تحمل فشار زیاد هوشیاری خود را
تا حدی از دســت داد و با کمک پزشکان
توانست روی پای خود بایستد.

>واکنش اتحادیه جهانی کشتی

>واکنش کاربران

در این راســتا اتحادیه جهانی کشتی در

اسراری از مکانهای مخوف و عجیب ایران

غربی قرار گرفته اســت .همچنین کوهی بلند
در قســمت شمال شــرقی آن قرار دارد که به
تخت بلقیس معروف اســت .مــردم بومی این
منطقه معتقدند که دریاچه با کوبیده شــدن
عصای حضرت سلیمان در زمین پدید آمده و
گنجی باارزش و باستانی در عمق این دریاچه
پنهان شده است .پای افراد جسور و ماجراجوی
زیادی برای یافتن این گنج ،به دریاچه کشانده
شــده و دریاچه همه آنهــا را بلعیده و حتی
جســد آنها را نیز به خشکی پس نداده است.
افسانهها و روایات بسیاری در مورد این دریاچه
وجــود دارد .عدهای این مــکان را محل تولد
زرتشت پیامبر میدانند.

در نزدیکیهای مشهد ابتدای روستای سربرج از
توابع بخش طرقبه ،جنگلی انبوه وجود دارد که
با تاریک شــدن آسمان صداهای وحشتآوری
از میــان درختان آن به گوش میرســد و به
گفتهی اهالــی و غریبههایی که به آن منطقه

نوبت اول

آگهی مناقصه

اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اســتان يزد در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه مجموعه ورزشي كارگران
شهرستان بافق به شرح جدول ذيل به صورت مناقصه عمومي وازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت اقدام
نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه ازدريافت اســناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاكتها ازطريق
درگاه ســامانه تداركات الكترونيكي دولت (ســتاد)به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد والزم است
مناقصهگران درصورت عدم عضويت قبلي،مراحل ثبت نام درسايت مذكور ودريافت گواهي امضاي الكترونيكي راجهت شركت درمناقصه
محقق سازند تاريخ انتشار مناقصه درسامانه تاريخ  ،1398/11/30مهلت زماني دريافت اسنادمناقصه ازسايت تا آخر وقت اداري روزسهشنبه
مورخ ،1398/12/6مهلت زماني ارائه پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداري روزشنبه مورخ 1398/12/17مي باشد.
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اجرا

شرح پروژه

برآورد ساخت
به ميليون ريال

رشته
مورد
نياز
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بافق

تکمیل محوطهسازی و احداث چمن مصنوعی
مجموعه ورزشی کارگران شهرستان بافق

6،550

ابنیه

سفر کردهاند ،شبیه جیغ است .برخی ساکنان
منطقه ،این صداهای وحشــت آور را ناشی از
هجوم ملخها به درختان میدانند ،برخی دیگر
نیز عواملی ناشناخته را از جمله آب وهوا ،دلیل
به وجود آمدن این صداها میدانند .نکته قابل
توجه این اســت که عمر ایــن صداها به چند
سال نمیرسد و قبل از آن وجود نداشته است.

از دست داد و به نشانه اعتراض درختان باغش
را که دیگر خشــک شده بودند ،در جای دیگر
کاشت و ســنگهایی را که از کوههای اطراف
جمع کرده بود ،به عنــوان میوه درختانش به
آنها آویزان کرد.
>جهنم دره

>باغ سنگی

مبلغ تضمين
در مناقصه به شماره ثبت درسامانه ستاد
ميليون ريال
330

2098003239000004

انتشار نوبت اول - 1398/11/30 :انتشارنوبت دوم1398/12/01 :

(قسمت پایانی)

مهران اکبری قاضی چاکی

اول :بزرگنمایــی لنیــن که بــا حذف هر
چیزی مخالف آن و اضافه کردن هر چیزی
موافقش در اســناد انجام شــد و نوشــتن
مدحنامهها در ثنا و رسای او .دوم :تروتسکی
که بعد از لنین به حاشــیه رفته بود و هرگز
نتوانست از این حاشیه خارج شود به عنوان
مخالف و دشــمن لنین معرفی شــد و هر
چیز که نشــانه دوســتی لنین با او بود نیز
سانســور و به جایش مطالبی جعلی راجع
به دوستی بیشتر خودشان به ویژه استالین
بــا لنین جایگزین شــد .البتــه افرادی که
مجریان این کار بودنــد بعدها همه قربانی
خشونت خود استالین شدند .همه نوشتارها
در مورد لنین ابتدا باید به تایید اســتالین
میرسید .از میان تمام اخالق و افکار لنین،
تنها خشونت طلبی،نظم حزبی و اهمیت به
سلسله مراتب حزبی به ویژه رهبری از سوی
لنیــن ترویج و حتی در تمام کتب درســی
گنجانده شــد .در واقع استالین میخواست
مجوزی برای اعمال خشــنوت بار خود در
آینده داشته باشد(.البته این خلقیات شاید
کمی بزرگنمایی شده بود ولی همه در لنین
مسبوق به سابقه بود) .لنین در مدتی کوتاه
با سانســور تمام خصایص بدش که بســیار
زیاد هم بود از یک کمونیســت خداستیز به
یک قدرت بــاال در انظار تغییر ماهیت دارد
و به عنــوان بزرگترین انقالبی قرن و فردی
فرابشری به جهان معرفی شد.
تروتسکی پس از آمدن خود را بخت نخست
جانشــینی لنین قلمداد کرد ولی دیگر دیر
شده بود .اســتالین فورا وصیتنامه لنین را
جعل و به کمک خواهر و همســر لنین(که
با ترس و محبت آنها را رام کرده بود) خود
را جانشــین لنین معرفی کرد .تروتســکی
که قربانی غفلتهای تاریخی خود شــده و
حال تنهای تنها مانده بود کم کم از ســوی
استالین از تمام مناصبش کنار گذاشته شد
و سپس بازداشت و اخراج از شوروی و تبعید
به چند کشــور و سرآخر هم در مکزیک به
دستور استالین کشته و بدین وسیله خیلی
زود حذف شــد .حقیقت وصیتنامه لنین و
دروغ بزرگ استالین تنها بعد از سال 1953
با مرگ استالین توسط خروشچف،جانشین
او برمال شد.
>میراث لنین

لنین کــه با آرمانهای پرولتاری آمده بود،
میراث جز بدبختی ،فقر ،گرسنگی ،سرکوب
و مرگ بــرای مردمش به ویژه همان طبقه
پرولتاریا نداشــت .او کشوری شورایی پدید
آورد کــه در آن بــه توتالیترترین شــیوه
حکومت میشــد .شــعارهای دلفریبش از
مرزهای کشــور بستهای که خلق کرده بود
مثل یک طاعون سیاسی و یک وبا اجتماعی
به بیرون نفوذ کرد .شــاید میــرزا از لنین
و انقالب کمونیســتی و شــوروی ،یکی از
تشبیهات عجیب باشد.

شغلیعجیب
برای زنان در کلمبیا

>جنگلی که جیغ میکشد

>دریاچه گنج

دریاچهای زیبا ،مرموز و خطرناک به نام «تخت
سلیمان» است که در تکاب استان آذربایجان

اما این اقدام کشــتی گیر جــوان ،نیز با

واکنش کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو
و گمانه زنیهای آنها را در این مورد در پی
داشته است
یکی از کاربــران در این مورد نوشــته
اســت«:محرومیت مادام العمر هم برای
ایشــون کمه ،خواســت مدال نگیره که
مجبور نشه آزمایش دوپینگ بده ،اظهر من
الشــمس بود .وگرنه با یک پای قطع شده
هم میشه  6ثانیه مقاومت کرد! ضمن این
که آخرش هم عین بنز بلند شد از تشک
رفت بیرون! حتی هنرپیشــه خوبی هم
نبود»
کاربر دیگری نوشت«:دو حالت داره :یک
دوپینگ کــرده و نمیخواد مدال بگیره و
دوپینگش دربیــاد ......حالت دیگر اینکه
خواستن ازبکســتان که رقیب اصلی در
تیمی هســت رو حذف کنه و برنز بگیره.
اعالم شــده در رده بندی ممکنه کشتی
بگیره»
دیگری نوشت«:اگه کنارهگیریش به خاطر
دوپینگ بود ،باید قبل بازی انصراف میداد،
یا نمیگذاشت وقتی  7بر صفر جلو است و
 6ثانیه مونده خودش و به مصدومیت بزنه!
مشخص که بحث شرطبندی وسطه!»
ِ
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد«:با
سالم احتمال داره دوپينگ كرده باشه و از
ترس اينكه بــا گرفتن مدال ازش آزمايش
بگيرند به باخت تــن داد البته اگر اينطور
باشــه بايد از اول طوري بازي ميكرد كه
اينطور تابلو نبازه»
کاربران دیگر نوشتهاند«:سیمرغ دروغین
بازیگر نقش اول مرد تعلــق میگیرد به
بهروز هدایت که شــش ثانیــه مانده به
پایان مسابقه در نیمه نهایی کشتی فرنگی
قهرمانی آســیا ،در حالیکه هفت بر صفر
پیش افتاده و جبران فاصله برای حریفش
محال است ،روی تشک مینشیند و دیگر
ادامه نمیدهد»«،حیــف اون زحمتی که
مربیات برای تو کشیدن و تو با یک نمایش
دروغیــن آن را از بین بــردی »«،خیلی
مشــکوکه ...اگر رشوهای در کار باشه باید
محاکمه بشه که ارزش پیراهن تیم ملی رو
نفهمیده»«،به احتمال100درصد با حریف
تبانی کرده یه پول قلمبه گرفته».

لنیـن ،خدایگان
معبد سرخ کمونیست

سیرجان شهری در جنوب غربی کرمان است که
جاذبههای بسیار زیادی دارد ،اما در بین تمام
آنها ،باغی اسرار آمیز وجود دارد که خبری از
سرســبزی در آن نیست .از درختان این باغ به
جای میوه ســنگ آویزان است .اطراف این باغ
که بیابان اســت ،حس دلهرهآوری به آن داده
که به عجیب بودن آن کمک کرده اســت .این
باغ ســنگی باغ درویشخان نام دارد و سازنده
آن مزرعه داری به نام «درویشخان اسفندیار
پور» اســت که حدود  ۴۰ســال پیش پس از
خشک شدن مزرعهاش ،حالت طبیعی خود را

منطقهای بــه نام «جهنــم دره» در ناحیهای
کوهســتانی از شــهر خوی آذربایجان غربی
قــرار گرفته اســت .حواشــی جهنــم دره به
اندازهای بــرای بومیها زیاد اســت که حتی
برای گشــت وگذار هم کســی جــرات رفتن
به آنجــا را در خود نمیبینــد .کوههای بلند
در ایــن منطقه که راه را بســیار صعب العبور
کرده اســت دلیــل نامگذاری آن میباشــد.
جهنم دره هم از نظــر وضعیت فیزیکی و هم
از نظر روانــی ،منطقهای منفــور و خطرناک
برای بومیان این منطقه محســوب میشــود.
افــراد داوطلب برای رفتن به این منطقه هرگز
بازنگشتهاند.

درهای در ایران که عجیب و مهجور است!

در شهرســتان طرقبــه
مشهد ،درههای متفاوتی
ماننــد دره ارغــوان ،دره
چالیــدره و ...وجود دارد.
چالیدره یکی از جاذبههای
طبیعی این شهرســتان
اســت و رودخانــهای به
نام جاغــرق نیز به همراه
ایــن دره جاذبه طبیعی
چشــمنوازی را در این منطقه بــه وجود آورده
است .نام چالیدره به تازگی بر سر زبانها افتاده
اســت .این منطقه توریســتی عالوه بر پوشش
گیاهی مناسب ،دارای دریاچه بسیار زیبایی نیز
هست .چالیدره در ســالهای  ۱۳۸۱ـ  ۱۳۷۶با

مشارکت شهرداری طرقبه
و شــرکت آب منطقهای
خراســان ایجــاد شــد.
میتوان مجموعه تفریحی
گردشــگری چالیــدره
طرقبه را از مراکز مهم در
صنعت گردشگری مشهد
مقدس دانست ،زیرا روزانه
با حضور بیش از  ۱۰هزار
نفر گردشــگر ایرانی و خارجی فرصت بســیار
مهمی را به وجود آورده است .بدون شک حضور
گردشگران ایرانی در کنار گردشگران کشورهای
حاشــیه خلیج فارس در طرقبه فرصتهای بی
شمار شغلی و سرمایهگذاری را ایجاد میکند.

در یک دهه گذشــته بیش از  11هزار نفر در
کلمبیا قربانی مینها شدهاند .تیمی متشکل
از  12زن مین یاب در جســتجوی مینها در
مناطق مختلف کلمبیا فعالیت میکنند.

