
بر

تند: و ه ی  ر فکر ت انی که  ر پاس  به ک هوری  ی ج ر

هوری اس ی ج نگو باشد ر ر م س ی از    اگر بناس ک

اگر بخشى از کشتى تخریب شود 
همه کشتى غرق مى شود 

ویی: ان ن  ا ی ف اش  ب ر واکن به باز و  اون فرهنگی وزیر  م

ویان اس یگیر و این دانش وم با جدی  وزیر ع

ید از به زهرا:  ر باز ار تهران  فتر شهر مدیر ک 

ین می شود یم آن تشیی و تر

هروند| طی روزهای گذشــته اخباری  ش
مبنی بر بازداشت تعدادی از فعاالن دانشجویی 
و صدور احکام ســنگین برای برخی دانشجویان 
بازداشت شــده در تجمعات چند ماه گذشته در 
فضای مجازی منتشــر شده اســت که معاون 
یید این اخبار از جدیت  فرهنگی وزیر علــوم یا ت
وزیر بــرای پیگیری این بازداشــت ها ســخن 

می گوید. 
به گزارش ایسنا، »غالمرضا غفاری« در ضمن 
اعالم این مطلــب درخصوص بازداشــت اخیر 
برخی از دانشــجویان، گفت: »برخــی از موارد 
را به وزارت علــوم اطالع دادند و مــا نیز پیگیر 
کارهای این دانشجویان هســتیم.« او در ادامه 
کید بر این که ما درخصوص علت بازداشــت  با ت
دانشــجویان هیچ اطالعــی نداریــم، تصریح 
کرد: »یک مجموعه ای در ایــن زمینه کار خود 
را انجام می دهد و به تشــخیصی در این زمینه 
می رســد و درنهایت اقدام می کند. ما در وزارت 
علــوم پیگیر وضــع آنها هســتیم و امروز صبح 
)چهارشنبه، 16 اسفند( اسم »بنفشه چراغی« 
دانشــجوی دانشــگاه تهران که شــب گذشته 
بازداشــت شــده اســت، به وزارت علوم اعالم 
شــد و وزیر علوم با جدیت وضــع او را پیگیری

می کند.
معــاون فرهنگــی وزارت علــوم ادامــه داد: 
والن با  »بح وزارت علوم این اســت که مســ
نگاه مثبت و با آســان ترین نحو و ســریع ترین 
شــکل با دانشــجویان بازداشت شــده برخورد 
و درخصــوص آنهــا تصمیم گیری کننــد، اما 

این که این دانشــجویان به چه دلیلی بازداشت 
ل دیگر توســط دستگاه دیگری  شده اند و مسا

تصمیم گیری شده است.«
غفاری از تشــکیل کمیته ای برای بررســی 
ی دانشــجویان بازداشتی اخیر در  پرونده قضا
وزارت علوم خبر داد و گفت: »کمیته ای در این 
زمینه در وزارت علوم تشکیل شده و از معاونت 
حقوقی درخواست شــده که موضوع را پیگیری 
کند. البته این کمیته رســمی نیســت اما چون 
بررســی این موضوع بحثی حقوقی است، وزیر 
علــوم از معاونت پارلمانــی و حقوقی وزارتخانه 
درخواست کرده اســت که هماهنگی هایی را با 
مجموعه های مرتبط صورت بگیرد و این بح را 
پیگیری کنند. این که نتایج بررسی های کمیته 
فوق چه زمانی آماده شــود، اطالعــی ندارم.« 
معاون فرهنگی وزارت علــوم درخصوص حکم 
زندان »لیال حســین زاده« یکی از دانشجویان 
تجمعات ماه های اخیر هم، گفــت: »این حکم 
در نتیجه صحبت ها و بازپرســی هایی که با این 
دانشــجو صورت گرفته، صادر شــده و وزارت 
علــوم دخالتی در این حکم نداشــته اســت.« 
کید بر این که آماری از دانشــجویان  غفاری با ت
بازداشــتی در اختیار نداریم، گفــت: »بعضی 
از دانشــجویان برای ادای پــاره ای توضیحات 
احضار می شــوند و ما آمار دقیقی در این زمینه 
یه ارایه بدهد،  نداریم و این آمار را بایــد قوه قضا
اما درحال  حاضر اســامی حدود 6نفر دانشــجو 
در اختیــار داریــم که وضــع آنها را بررســی

می کنیم.«

شهروند| مدیرکل دفتر شــهردار تهران از 
راه اندازی اپلیکیشــن آنالین تشییع و ترحیم 

در بهشت زهرا )س( خبر داد.
»عبدالرحیم کرکه آبــادی« دیروز و هنگام 
بازدید از ســازمان بهشــت زهرا )س( با اشاره 
به این که بســیاری از شــهروندان بــه دلیل 
حضور در بهشــت زهرا)س( برای شــرکت در 
مراسم تشــییع و ترحیم با محدودیت روبه رو 
هســتند، گفت: »تجربه نشان داده است، برای 
بسیاری از شهروندانی که در کالن شهر تهران 
زندگی می کنند، حضور در بهشــت زهرا)س( 
برای شــرکت در مراســم تشــییع و ترحیم 
بسیار دشوار اســت که به این مورد باید اقوام 
ســاکن در خارج از کشور یا شهرســتان ها را 
هم اضافه کرد.« مدیرکل دفتر شهردار تهران 
ادامه داد: »از ایــن رو اقدامات مطالعاتی برای 
راه اندازی اپلیکیشــنی برای برگزاری آنالین 

مراســم تشــییع و ترحیم با همکاری سازمان 
بهشــت زهرا)س( و چنــد تیم اســتارت آ 
آغاز شــده اســت.« او با بیان این کــه یکی از 
دغدغه های جدی شــهردار تهــران، حرکت 
کید  پایتخت به سمت شــهر هوشمند است، ت
کرد: »در قالب ایــن اپلیکیشــن، افرادی که 
مایل به حضور در مراسم هســتند، می توانند 
به شــکل آنالین در جریان مراسم قرار گیرند 
و همدردی خود را با خانواده های عزادار نشان 
دهند و درواقع از طریق ظاهر شدن عکس فرد 
روی صفحه نمایشــگر، حضور مجــازی او در 
مراسم اعالم می شود.« کرکه آبادی ادامه داد: 
»این اقدام به طور حتم، موجب می شــود تا از 
بار ترافیکی مسیر بهشت زهرا)س( کاسته شود 
و از طرف دیگر، امکان همــدردی افرادی که 
خارج از تهران یا ایران هســتند، با خانواده فرد 

متوفی فراهم شود.«
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گریه می کنی!
    ابراهیم باچان: کی اشکاتو پاک می کنه وقتی باشگاه نداری؟!

 به جاش ما می ریم باشگاه به اختالس ها و شیب سازی ها می خندیم!

  اُشو: از گریه تا فراآگاهی!

#کار_ما_از_گریه_گذشته_به_آن_می خندیم#گریاننده_برتر#شهرونگ

محسن نوری نجفی|   کارتونیست | 

فلكه اول

هندی ها برای رهایی از استرس به باشگاه گریه می روند
گمشدگان

تکریم از نوع سوم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

باالخره گیر و گرفتاری سال های مدید 

ما امسال رفع شد و به یمن گردش تقویم، 

خوشبختانه روز جهانی زن افتاد یک روز 

قبــل از روز زن در ایران. نمی دانید چقدر 

موضوع مهمی است که شــما بتوانید 8 

مارس درباره روز جهانی زن بنویسید.

اما موضوع تقویم به کنار. اصل موضوع 

این است که ما ایرانی ها چه روز زن باشد 

و چه نباشــد، به صــورت خودجوش و 

خودســرانه و بدون این کــه از عواقبش 

بترســیم، بانوان را تکریم می کنیم. شده 

تا حاال حــرف کتره ای بزنیــم؟ نه. دلیل 

می آوریــم. نه مثل بنز. کــه مثل همین 
خودروهای وطنِی چینی نما!

1- شما وقتی ریال دارید، چه  می کنید؟ 

احتماال ریال های مذکور را می گذارید توی 

کیف پولتان و به هر که می رسید، اعم از 

بقال و چقال و مهندس و پزشک، بخشی 

از آن را می دهید. جوری که اصال یادتان 

نیست صبح چقدر از بانک گرفته اید و در 

طول روز چقدر ریال خرج کرده  اید، اما با 

یورو و سکه چه رفتاری دارید؟ نه تنها در 

جیبتان نمی گذارید بلکه احتماال یا تو بالش 

خانه قایمش می کنید یا تو گاوصندوق خانه 

نگهش می دارید. بنابراین چیز با ارزش را 

کجا نگه می دارند؟ درخانه! برای همین هم 

خیلی از ایرانی ها سعی در محدودسازی 

زنان دارند. قبال می گفتند شما حق نداری 

بروی ســرکار. اما این روزها خیلی ملو تر 

و نرم تر برخورد می کننــد و می گویند: 

عسیسم میشه تو نری ســرکار بشینی 

خونه؟ من دوست ندارم زنم کار کنه خسته 

بشه. به عبارت بهتر، نیش عقرب نه از ره 

کین است. اقتضای طبیعت مردانه اش این 

اســت که به هر طریق ممکن نگذارد زن 

وارد جامعه شود و خالص! اگر هم بهشان 

اعتراض کنید، خواهند گفت شما درست 

می گویی ها. اما ســری که درد نمی کنه، 
دستمال نمی بندند.

2- دومیــن مرحله تکریــم بانوان در 

ایران، اعطای بدون چشمداشــِت مقام 

رجلی به برخی بانوان خاص است. یعنی 

یک بانوی ایرانی اگر خیلی زحمت بکشد 

و ممارست کند و خاک صحنه سیاست را 

بخورد و فحش خورش هم ملس باشد و... به 

جایی می رسد که مردان ایرانی به او عنوان 

»رجل سیاسی« را اعطا می کنند. این قدر 

ازخودگذشتگی در دنیا بی نظیر است. 

3- آدم های مهم بادیگارد و محافظ دارند 

یا آدم های معمولی و ســاده؟ می  بینید؟ 

هرکس مهم باشــد، بادیگارد دارد. برای 

همین مردان ایرانی به دلیل مهم د انستن 

بانوان در مناســبات اجتماعی و سیاسی 

و فرهنگی و... همیشــه یک مرد همراه 

او می فرســتند. وقتی یک دختر جوان 

می خواهد نامزدبازی کنــد و با نامزدش 

برود سینما که بهتر همدیگر را بشناسند، 

برادر 7ســاله اش را در مقــام بادیگارد و 

کسی که صالح می داند خواهرش و نامزد 

او چه بخورند و کجا بروند، همراهشــان 

می فرســتند. هنگام آمــوزش رانندگی 

هم حضور بادیگارد الزامی اســت. برای 

همین و در جهت تکریم بانوان یک مرد را 

می نشانند روی صندلی عقب که حواسش 

چهارچشمی به مربی رانندگی باشد. حاال 

دیگر در مورد تکریــم برون مرزی و لزوم 
اجرای آن حرفی نمی زنم.

4- و اما » ابر تکریم«. شما کافی است 

ببینید یک بانوی محترمی کنار خیابان 

منتظر ایســتاده. تمامی رانندگان پیر و 

جوان، از خودروهای لوکس تا ابوقراضه های 

لگن، همه و همه احســاس بادیگاردی 

می کنند و فکر می کنند باید با سوارکردن 
بانوی محترم او را از چنگال...

از اتاق فرمان گفتند: هیــس... تعداد 

کلماتت زیادتر از حد شد. دهانت را ببند. 
چشم!

آزادراه

حسام حيدری
طنزنویس

در این روزهای آخر  ســال احتیاط بدجوری 

شرط عقل اســت، چون در هر گوشه ای، یک 

مادر با دستمال و سطل آب در کمین نشسته 

و اگر حواستان جمع نباشــد، با کوچکترین 

اشــتباه در دامشــان افتــاده و مجبــور به 
خانه تکانی می شوید.

مادرهــا بــرای بــه تله انداختن شــما در 

اولین قدم از روش های قدیمــی و مهربانانه 

»قربون پسر خوشــگلم برم چه تیپی به هم 

زده« یا »امروز اون غذایی که دوســت داری 

رو برات درســت کردم« شــروع می کنند و 

حتی درمواقعی ممکن اســت وارد یک بازی 

ناجوانمردانه شده و از روش »دیگه باید برات 

آستین باال بزنم« نیز استفاده کنند.

در این جور مواقع به ســرعت از آنها فاصله 

گرفتــه و پولی که برای رفتن به آرایشــگاه و 

ثبت نام در باشــگاه بهتان داده اند را پس داده 

و توجه کنید که آنها قربانیانشان را با عبارت 
»عزیز مهربونم« صدا می کنند.

دقت کنید که این نســل از مادرها بســیار 

دقیق و آگاه هســتند و با روش های قدیمی 

مثــل ناخــوش احوالــی و مریضــی گول 

نمی خورند. آنها ســالم و مریض بودن شما را 

از خودتان هم بهتر بلدند و گذشــته از آن با 

یک لیوان عرق نعنا و یک استکان چای نبات 

می توانند همــه بیماری های دنیــا را درمان 

کنند. موردی داشتیم که یک پسر برای فرار 

از خانه تکانی شب عید با قرارگرفتن در جلوی 

ماشین و ضربه زدن به نخاع و فلج کردن خود 

ســعی در فریب  دادن مادرش داشــت ولی 

مادر زیرک توانســت با اســتفاده از مالیدن 

خمیردندان و ترکیب تخم مــرغ و زردچوبه 

سیستم عصبی قطع شــده او را درمان کرده 

و از او در پاک کردن شیشــه های اتاق خواب 
کار بکشد.

موضوع دیگری کــه باید به آن توجه کنید، 

این است که بیشــتر مادرها با ساده و راحت 

جلوه دادن خانه تکانی سعی می کنند قضیه را 

پیش پاافتاده و حل شده نشان دهند و مرتب 

تکرار می کنند که: »فقط پنج دقیقه اســت. 

این مبل هــا رو می ذاریم اون طرف این میز رو 

می کشــیم این ور... تمومه« ولی تجربه ثابت 

کرده که مبل ها 300 بار جابه جا می شــوند 

ولی هیچ وقت یک جای مناسب که باب میل 

مادرتان باشد، برایشان پیدا نمی شود. 

درصورتــی که شــما بچه زرنــگ بوده و 

هیچ کدام از روش های مهربانانه روی شــما 

جــواب ندهد، آن وقت اســت کــه مادرها با 

تغییر تاکتیک به ســمت راهکار »ایشاال خیر 

نبینی برو نگاه کن ببین بچه های فامیل برای 

ماماناشــون چکار می کنند« رفته و در اولین 

قدم شیرشان را حرامتان می کنند. تفاوت این 

روش در این اســت که عالوه بر این که مثل 

روش قبل آخرش مجبور به خانه تکانی کردن 

می شــوید؛ باید کلی هم عذرخواهی کرده و 

قربان صدقه بروید و ناز بکشید. در نتیجه هیچ 

روشــی برای فرارکردن از خانه  تکانی وجود 

نداشــته و الکی متن آدم هایــی مثل من را 

نخوانده و با زندگی و آینده خود بازی نکنید. 

به جای آن خودتان با آغوش باز به سمت تی 

و جارو رفته و بچه های خوبی باشید. 

توجه به نکات زیر می تواند کمی به شــما 
کمک کند: 

برای شست وشوی بهتر سرامیک کف، یک 

لیوان ســرکه را در 4 لیــوان آب داغ بریزید، 

دســتمال را به آن آغشــته کنید و تمام کف 

را دستمال بکشید. ســپس می توانید با یک 

دستمال مرطوب، دوباره سطح را پاک کنید.

کــرم مرطــوب  کننــده بــرای پوســت 

 پوست شــدن دســت ها بســیار مفید است. 

از کــرم بتامتازون هم برای ســوختگی های 
موضعی استفاده کنید.

موفق باشید.

| شــهاب نبوی | آقاجون بــه  خاطر چترشــدن های ما توی 

خونه اش، چندسالی می شــد از تهران رفته بود شمال، اما ظهر 

پنجشنبه که می شــد، کل فامیل یا همون دسته گاومیش های 

وحشی )ناراحت نشید، این اسمیه که خودمون انتخاب کردیم( با ابزار 

و ادوات جنگی مون شامل قلیون و سیخ و آتیش گردون و شلوارک و اینا اول جاده 

چالوس قرار می ذاشتیم و راه می افتادیم سمت ویالی آقاجون. راز موفقیت مون هم 

کار تیمی بود. هرکدوم از ماها یه توانایی خاصی داشتیم و اگه متحد نمی شدیم و با 

هم نمی رفتیم، موفق به فتح خونه حاج آقا نمی شدیم، چون یه مدت که گذشت و 

دید ما ول کن ویالش نیستیم، دیگه به هوای این که گوشش نمی شنوه، نه در حیاط 

رو باز می کرد، نه گوشی رو جواب می داد. این جا بود که توانایی های متفاوت مون 

به درد می خورد، چــون در رو که باز نمی کرد، دیوارهــا رو هم داده بود مثل قصر 

اسپارتاکوس چندین متر بلند کرده بودند؛ این جا پسرخاله ام جمشید، خیلی به 

کار میومد. بی شرف از دیوار صاف می رفت باال و بعدش می پرید و در رو باز می کرد 

و می گفت: »بیاید تو، بیاید تــو...« حاجی بعد چندوقت دیگه به عمق میمونیت 

جمشید پی برد. هرچی دیوار رو بلندتر می کرد، فقط ذوق جمشید رو برای باالرفتن 

بیشــتر می کرد. دید دیوار دیگه جواب نمی ده، داد مثل قصر خسروپرویز، از این 

حفاظ های آهنی و نوک تیز سرش جوش دادند. این دیگه می شد محصول مشترک 

بابای من و جمشید. بابام آهنگر بود، یه لباس زیروروهایی با ورق های 10میل، برای 

جمشید درست کرد، جلوی در که می رسیدیم، جمشید مثل گالدیاتورها، اینارو 

می پوشید و خودش رو مثل شامپانزه می  کشید باال و در رو باز می کرد و می گفت: 

»بیایید تو، بیایید تو.« دیگه بعد یه مدت تقابل مون با آقاجون از حالت جنگ سرد 

خارج شد و کامال علنی شد. یه دفعه به 600، 500متری ویال که رسیدیم، دیدیم 

دارند با تیر می زنن مون. پناه گرفتیم. برجک درست کرده بود و داشت بهمون شلیک 

می کرد. این دیگه کار شوهرخالم »آقای باقری« بود. ایشون از نظامی های باتجربه 

و بازنشســته بودند. رفتیم میدون گمرک و کلی لباس و ابزار استتار، دید در شب، 

ضدگلوله و از این جور چیزا گرفتیم و برگشتیم. خوشبختانه از این مرحله دشوارم 

سربلند بیرون اومدیم. االن یه مدتیه حاج آقا جیم زده و ویالش رو به قصد مکانی 

نامعلوم ترک کرده. دعا کنید بالیی سرش نیومده باشه.

تکون بده، خودتو نشون بده

یا راهکارهایی برای فرار از خانه  تکانی
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ول برنامه پیشگیری  شهروند| کارشناس مســ
از حواد و ارتقای ایمنی معاونت امور بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشــتی، ضمن 
تشــریح آمــار و اطالعات آســیب های ناشــی از 
حواد چهارشنبه ســوری در  سال گذشته به بیان 
توصیه های مهم درخصوص پیشــگیری از حواد 

چهارشنبه سوری پرداخت.
به گزارش ایســنا، محمد عبدالوند با بیان این که 
چهارشنبه سوری یکی از جشن های سنتی ایرانیان 
است که در ســاعات پایانی آخرین سه شنبه  سال 
برگزار می شود، ولی متاســفانه افراد زیادی در این 
مراسم آســیب می بینند، گفت: آتش بازی مراسم 
چهارشنبه ســوری ســالیانه تعداد زیادی از افراد 
را به  دلیــل آســیب های جبران ناپذیری همچون 
سوختگی، قطع عضو و معلولیت های جسمی روانه 

بیمارستان ها می کند.
عبدالونــد درعیــن حــال گفــت: طبــق آمار 
ثبت شــده از مجروحان مراجعه کننــده به مراکز 
پزشکی و بیمارســتان های تحت  پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی شهیدبهشــتی حواد ناشــی از 
13، نســبت به  سال  چهارشنبه سوری  ســال 5
 13 قبــل از آن کاهش داشــته اســت.  ســال 5
تعــداد 455نفر مجــروح در اثر حواد ناشــی از 
آتش بــازی به مراکز پزشــکی و بیمارســتان های 
تحت  پوشــش دانشــگاه مراجعه کرده انــد. این 

تعداد در  ســال قبل آن، 547نفر مصدوم گزارش 
شــده اســت که حدود 17 درصد کاهش را نشان 
می دهــد. حــدود 36 درصــد مجروحان  ســال 
گذشــته محصل و 78 درصد مراجعه کنندگان به 
بیمارستان های حوزه این دانشگاه در  سال گذشته

مذکر بودند.
ول جمع بندی گزارش کشوری آسیب های  مس
ناشــی از حواد چهارشنبه ســوری در سال های 
13، بــا بیان این کــه 55 درصد مجروحان  4- 5
دچار ســوختگی شــده بودند، افــزود: همچنین 
70 درصد مجروحان حین استفاده از مواد محترقه 
مجروح شــده و 25 درصد از کل آسیب دیدگان نیز 

رهگذر بودند.
عبدالوند درخصوص بیشترین عضو آسیب دیده، 
تصریــح کــرد: بیشــترین ســوختگی و صدمه 
به میــزان 41 درصد مربوط به دســت، آســیب 
چشــم با بیش از 18درصد، رتبه دوم را داشــته و 
مصدومیت پا  درصد موارد را شــامل شده است. 
 ســال گذشــته مورد فوت گزارش نشــده است. 
بیشــترین موارد گزارش شــده از مرکز بهداشت 
شــمال تهران )55درصــد کل موارد( اســت که 
علت آن وجود بیمارســتان ســوانح ســوختگی 
شــهیدمطهری در منطقــه تحــت  پوشــش آن

مرکز است.
ول برنامه پیشــگیری حواد و  کارشناس مس

ارتقای ایمنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی با بیان این نکته که هرگونه 
بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی 
مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی 
و مالی ســنگین و غیرقابل جبرانی را در پی داشته 
باشد، اظهار داشت: مطالعات نشان داده که گاهی 
شــدت آســیب افراد ناظر آتش بازی ها از مجریان 
کید می شود با  هم شدیدتر بوده اســت، بنابراین ت
وجود پایین بودن احتمال آسیب، به لحاظ اهمیت 
و شدت بالقوه آنها، توصیه های سالمتی برای همه 
ه برای کودکان و نوجوانان جدی گرفته شود.  به وی
قابل ذکر است، درمان آســیب های چشمی بسیار 
طوالنی بوده و حتی تا ماه ها و ســال های بعد ادامه 
می یابد و حتی ممکن اســت به تخلیه چشم منجر 

شود.
عبدالونــد در تشــریح اقدامات معاونــت امور 
بهداشتی دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی 
درخصوص کنترل آســیب های ناشــی ازحواد 
چهارشنبه ســوری به تشــکیل کمیته پیشگیری 
از آســیب های منتســب به چهارشنبه ســوری با 
هماهنگی معاونت درمان دانشــگاه، اعالم آمادگی 
انس برای استقرار در کلیه مناطق شهر به تعداد  اور
کافی جهت امدادرســانی به مصدومان احتمالی و 
تقویت نظام مراقبت آسیب های چهارشنبه سوری 

اشاره کرد.

یشگیری از آسی های چهارشنبه سوری  تشکی کمیته 

گروه ورزش| شــانزدهمین دوره رقابت های 
بین المللــی شــطرنج جام خــزر بــه میزبانی 
شهرســتان انزلی برگزار شــد. این مسابقات از 
هشــتم اســفندماه تا 15 ماه جــاری با حضور 
700شــطرنج باز به انجام رســید که این تعداد 
ورزشــکار از 20 کشــور حاشــیه دریای خزر، 
اروپــا، آفریقا و آمریــکا در مرکــز همایش ها و 
ه اقتصــادی انزلی  نمایشــگاه های منطقــه وی
در این دوره از رقابت ها حضــور یافته و با هم به 

رقابت پرداختند.
در این دوره، مسابقات بین المللی شطرنج جام 
خزر در 11 دور و به روش سوییسی برگزار شد و 
30 داور بین المللی از کشورمان در شانزدهمین 
دوره مســابقات بین المللی شطرنج جام خزر نیز 
حضور داشتند. در رده بندی پایانی شانزدهمین 
دوره مســابقه بین المللــی جــام خــزر عنوان 
قهرمانی به همایون توفیقی رســید. پس از وی 
برنادسکی جایگاه دوم و عنوان نایب قهرمانی را 
به خود اختصاص داد و ســیدخلیل موسوی بر 

سکوی سوم ایستاد.
اتفاقات عجیبی در این دوره از پیکارها ر داد؛ 
از تقلب گرفته تا تبانی! طبق قوانین فدراســیون 

جهانی، داوران مجاز هســتند تا برای جلوگیری 
از تقلب اقدام به بازرســی کامل شــطرنج بازان 
کنند و مقاومــت یا عدم همکاری ورزشــکاران 
هم موجب اخــراج آنهــا از جریان مســابقات

می شود.
در جریــان مســابقات بین المللــی جام خزر 
داوران به دو شطرنج باز مشکوک شده و تصمیم 
گرفتند با اســتانداردهای فدراسیون جهانی این 
دو ورزشــکار را تفتیش کنند. دو شطرنج باز که 
به ترتیب در جــدول نوجوانــان و بانوان حضور 
داشــتند گزینه های مدنظر داوران بودند که در 
ابتدای کار همکاری بســیار خوبی هم داشتند، 
اما زمانی که داوران از آنها خواســتند پای خود 
را از کفش های شــان خــارج کننــد، مقاومت 
کردند. گفته می شــود آنها درخواســت مربیان 
خــود را هم نپذیرفتنــد و حاضر بــه انجام این

کار نشدند.
شهره بیات، دبیر فدراسیون شطرنج و سرداور 
یید این خبــر در این  مســابقات جام خزر بــا ت
خصوص اظهار داشت: »واقعیت این است که ما 
به نحوه پوشــش و بازی این دو شطرنج باز که با 
هم دوست هم هستند، مشکوک شدیم. آنها در 

ابتدای کار همکاری خوبی با داوران داشتند، اما 
حاضر نشــدند به هیچ وجه پای خود را از کفش 
خارج کننــد! این درحالی بود کــه برخوردها با 
آنها کامال مجزا و البته دوســتانه هم بود. با این 
شرایط تقلبی اثبات نشــد، اما طبق قانون، داور 
می تواند به دلیــل مقاومت آنها و ســرپیچی از 
والن آنها را اخراج و از جدول  درخواســت مســ
مسابقات خارج کنند.« وی ادامه داد: »ما گزارش 
این اتفاق را به فدراســیون ایران و فدراســیون 
جهانی شــطرنج اعالم می کنیم و آنها خودشان 
باید در این خصوص بهتریــن تصمیم را بگیرند. 
موردی مشــابه این امر پیش از این هم توســط 
ایوانــف، یکی از شــطرنج بازان مطرح جهان هم 
دیده شــده بود. او قطعــه الکترونیکی طراحی 
و در کفشش جاســازی کرده که توسط داوران

کشف شد.«
براســاس گــزارش فــارس، در جریــان این 
مســابقات یک شــطرنج باز هم به حریف خود 
پیشــنهاد تبانی داد که مدارک این موضوع هم 
موجود است. طبق قوانین با ورزشکار خاطی هم 
برخورد و او که در جدول آقایان حضور داشت از 

جریان مسابقات اخراج شد.

ر رن جا خ ا ش اب ر م یب  ا  ات

ت و تبانی، کیش و مات!

ت دولت  یس جمهــوری در جلســه هی شهروند| ر
به ســخنانی اشــاره کرد که انگار این روزهــا به زبان 
مشترک بدنه دولت و حامیان او هم تبدیل شده است. 
روحانی ضربه زدن به دولت را در راستای ضربه به نظام 
ارزیابی کرده اســت؛ ســخنانی که البته به طور مداوم 
در چندماهه اخیر از ســوی او تکرار شده و در قبال آن 
هشدار الزم را داده است. مشابه این سخنان را می توان 
در آخرین نشست خبری ســخنگوی دولت و معاون 
یس جمهوری هم دید. وجه مشترک تمامی این  اول ر
هشدارها، تخریب ها و فرافکنی های سازماندهی شده ای 
است که مخالفان و رسانه های همسو با آنان علیه دولت 
ت دولت  را به راه انداخته اند. روحانی دیروز در جلسه هی
همچنین به تشریح موضوعاتی چون روز زن، نوع نقادی 
منتقدان دولت و توان دفاعی کشور و صلح آمیزبودن آن 
یس جمهوری با بیان این که ما مردساالری،  پرداخت. ر

زن ساالری، مرد ستیزی و زن ستیزی را قبول نداشته و 
نه مرد را مایه خیر مطلق می دانیم و نه براساس برخی از 
افکار نادرستی که وجود دارد، زن را منش شر می دانیم، 
گفت: زن و مرد هر دو انسان و در پیشگاه خداوند دارای 
کرامت و عزت هســتند و برتری و مقام آنها وابسته به 
ایمان، تقوا و مجاهدت خودشان است. روحانی با اشاره 
به این که جنســیت دخالتی در کرامت و عزت انسانی 
مرد یا زن نــدارد، افزود: معتقدیم بســیاری از فاصله 
جنسیتی که امروز در جوامع دنیا وجود دارد، ناصحیح 
و آنچه اسالم می خواهد، عدالت واقعی جنسیتی است. 
یس جمهوری خاطرنشــان کرد: خوشبختانه امروز  ر
در فضای اجتماعی جامعه ما زنان در پی حقوق واقعی 
خودشان هستند و از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون در 
علم، دانش و مشــارکت اجتماعی نقش آفرین بوده اند. 

روحانی با اشاره به نقش زنان...


