
  گزارش یک

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای انقالب فرهنگی 
روز گذشته و در مراســم  ۱۶ آذر در دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوســی روایتی از مجادله اخیر خود با 
رئیس جمهور در جلسه این شورا با محوریت بنزین 
ارائه کرده است. در حالی که روایت احتماال شنیدنی 
رئیس جمهور از این جلسه تاکنون شنیده نشده است 
و ضمنا در شرایطی که دو روز پیش علی مطهری ادعا 
کرد که رحیم پور ازغدی در این جلســه، روحانی را 
»پفیوز« خطاب کرده است؛ روایت ازغدی از جلسه را 

به طور خالصه بخوانید:
۱. آقای روحانی بي مقدمه در شورای انقالب فرهنگی 
نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه درباره بنزین حرف زد. 
گفت که من تا صبح پیگیر بودم که همه مردم راضی 
بودند و با اعتراض بعضی مراجع و نمایندگان اوضاع 
پیچیده شد و اغتشاش آغاز شد. این صحبت ها جایش 

در دیگر شوراها بود و نه شورای انقالب فرهنگی.
2. من به آقای روحانی هم گفتم که این حرف هایی 
که شما می زنید را دیشب در تلویزیون هم گفتید، پس 
چرا آنها را اینجا تکرار می کنید. تعبیر آقای روحانی 
این بود که من اصال نمی خواســتم و خالصه تقصیر 
گردن مراجع افتاد. بنده گفتم مراجع و نمایندگانی 

که صحبت کردند، نمی خواستند از مردم عقب بیفتند 
و این چه طرز تحلیلی اســت که شما دارید .بنده در 
جلســه گفتم که اینگونه نبوده و مسئوالن دولتی از 
یکی دو روز قبل از اجرای طرح آمده اند و دروغ گفته اند 
و این باعث نارضایتی توده مردم شده است. بحث بنده 

بنزین نبود.  
3. من اصال بعد از صحبت های آقای روحانی حرفی 
نزدم و وارد دستور شدیم. دستور جلسه آن روز آمایش 
علمی بود که من گفتم که شما ۱۰ سال است که دائما 
می گویید مهندسی نقشــه جامع علمی کشور ولی 

هنوز نمی دانیم چه کسی جوابگو است.
4. دوم گفتم که این شیوه اجرا غلط است. بحث افکار 
عمومی یک اشتباه اســت و بحث دیگر این است که 
ببینید چرا بخشی از جامعه ما اینقدر راحت تحریک 
می شود؛ یعنی منتظر است تا عده ای راه بیفتند و او 
نیز بیاید و اضافه شــود. چرا این اتفاق می افتد. بله، 
دشمن وجود دارد، سرویس های جاسوسی دشمن 
هم  هستند، جریان های داعشی، بهایی، کمونیسم، 
منافق، قاچاقچی مــواد مخدر و اعدامــی که از اول 
انقالب درگیر بوده ایم هم هستند؛ ولی همه که از اینها 
نیستند. بخشی هم بچه هایی هستند که یا هیجان 

زده می شوند یا مشکالتی دارند که به صحنه می آیند. 
بنده گفتم که علت را به شما می گویم. یک بخشی از 
جامعه به برخی از مسئوالن بی اعتماد کامل شده اند. 

5. او)روحانی( به من گفت ساکت باش و حرف بی ربط 
نزن و گفت که من دیگر نباید شورا بروم. من گفتم که 
شما مسئول شورا نیستید. ایشان به من گفت شما چه 
کسی هستید که بنده در جواب گفتم که خود شما 
کیستید؟ ایشان گفتند که من رئیس جمهور هستم از 
این رو ایشان نباید بیاید. بنده در جواب گفتم شورایی 

که شما رئیس اش هستی را چرا اصال باید بیاییم.
۶. او)روحانی( قانونا حق چنین کاری را ندارد ولی در 
مقابل عالقه ای نیز برای شرکت در جلسات ندارم. ...او 

باید با وزرایش اینگونه حرف بزند.
 7. بنده صد درصد از صحبت های خودم دفاع می کنم 
... شنیدم که یکی از نمایندگان تهران گفته که بنده 
فحش داده ام. اگر راســت می گویند، منتشر کنند. 
جلسه را به طور کامل که از قبل چه مباحثی مطرح 
شد، من چه گفتم و چه چیزی در جواب شنیدم را به 
طور کامل منتشر کنند. نمی توان از طرفی محتوای 
جلسه را محرمانه نگه داشت تا کسی نفهمد و از طرف 

دیگر ادای دموکرات بازی را درآورد.

روایت رحیم پور از مجادله با روحانی
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قسمت های وسیعی از کشور آلمان از نظر جغرافیایی، پست و مسطح است 
که باد در آنها به خوبی جریان پیدا می کند و به خاطر وزش باد، جریان هوا 
همواره در گردش است. قبل تر در مقاله ای گفته بودم که مسائل مربوط به 
حفظ محیط زیست، در آلمان فقط یک شعار نیســت و دولتمردان آلمان 
قوانین سفت و سختی در راســتای مراقبت از محیط زیست وضع کرده اند. 
باد یکی از منابع تامین انرژی در این کشور اســت که دولت برای افزایش 
تولید انرژی با بهره گیری از باد، برنامه های زیادی دارد. اما جرمن ها به خوبی 
می دانند که برای استفاده از انرژی های پاک، نیاز به منابعی همچون باد دارند 
و استفاده از این منابع هم فقط در گرو اتخاذ تصمیم هایی است که به منبع 

تامین انرژی ضرری وارد نکند.
یکی از اصلی تریــن ارگان هایی که تمامی فعالیت هایــش را بر پایه اصول 
مراقبتی بنانهاده، شهرداری است. فعالیت های شهرداری در آلمان، عالوه 
بر اینکه بر روی زیباسازی شهرها تمرکز دارد اقدامی که برای زمین خطری 
در پی داشته باشد، مجوز شهرداری را دریافت نمی کند و اغلب تصمیم های 

مدیران این ارگان، به سود محیط زیست آلمان اتخاذ می گردد.
اگر در قسمت مرتفعی از شهر تهران بایستید و به شهر نگاه کنید، بی نظمی 
در ساخت و ساز در اولین نگاه به چشــم می خورد. در تمامی مناطق شهر 
برج های ســر به فلک کشــیده وجود دارند که هر کدام نقــش مهمی در 
جلوگیری از جریان گرفتن باد در تهــران و آلودگی هوا را ایفا می کنند. اما 
شهرداری در آلمان، چنین اشــتباهی را مرتکب نشده و برای هر منطقه از 
شهر، دستورالعمل مشخصی برای ساخت و ساز دارد. کلیه ساختمان های 
هر منطقه از شهر، باید بر اساس اصول مشخص شده در شهرداری آن منطقه 
ساخته شوند، همگی باید هم اندازه و مطابق با یکدیگر باشند که هم از نظر 
زیبایی به شهر آســیبی نزنند، و هم در مناطق بادخیز از وزش باد ممانعت 
نکنند. تعداد برج ها در اکثر شهرهای آلمان، کمتر از انگشتان دو دست است 
و اغلب خانه ها، یا به صورت ویال و یا آپارتمان های 3 تا 5 طبقه هستند. در 
نظر داشته باشید که مساحت کشــور آلمان در مقایسه با ایران، حدود یک 
چهارم است، و جمعیت تقریبا با ایران برابر است، پس مسئله به زیاد بودن 
زمین مرتبط نیست و صرفا به سیاست های مدیران شهرداری برای مراقبت 

از منابع طبیعی بازمی گردد.
در مورد حساسیت شهرداری روی مسئله زیباسازی شهر، یک مورد جالب 
وجود دارد که عنوان شــدنش در این مطلب خالی از لطف نیست. بناهای 
شهری، مسکونی یا غیر مسکونی که بیش از صد سال قدمت داشته باشند، 
در دسته بندی آثار باستانی قرار می گیرند و شــهرداری، اجازه تخریب به 
آن ها نمی دهد. تنها امکان مرمت این بناها وجود دارد که اگر صاحبان ملک 
قصد بازسازی کامل آن را داشته باشند، با حفظ کامل نمای ساختمان، اقدام 
به تخریب قسمت پشتی ســاختمان می کنند و آن را با نمای قبلی مجدد 
می سازند. یعنی ظاهر ساختمان دستخوش هیچ تغییری نمی شود و کامال 
منطبق بر سایر بناهای کناری باقی می ماند، اما داخل ساختمان به صورت 
کلی بازسازی و مدرن می شود. این اتفاق، در مناطقی که بافت سنتی دارند 
انجام می گیرد و در مناطق دیگری از شــهر که بافت جدیدتر و مدرن تری 
دارند، ساختمان هایی با نمای مدرن و شیشه ای به چشم می خورند. به همین 
دلیل اســت که در آلمان، به ندرت می توان در بین ساختمان ها، یک طرح 
کامال متفاوت دید، و تطابق چشم نوازی بین ساختمان های کنار هم در هر 
خیابان دیده می شود که هم به زیباشدن خیابان کمک می کند و هم منطبق 

بر شرایط جعرافیایی منطقه طراحی شده است. 
ضمن اینکه تنها در برخی مناطق مرکز شهر می توان خیابان هایی پوشیده 
شده از آپارتمان های چسبیده به یکدیگر مشاهده کرد. همین که از مرکز 
شهر اندکی به سمت حاشیه شهر بروید، دیگر خبری از آپارتمان های دیوار به 
دیوار نیست و همه ساختمان ها در زمینی مجزا ساخته شده اند و اطرافشان 
پوشیده از فضای سبز است. تغییر مدیر یا شهردار در آلمان، باعث تغییر در 
قانون های شهری و یا نحوه اجرای آن نمی شود و همین عامل باعث شده که 
ســاختمان ها در تمامی مناطق منطبق بر قانون شهرداری بنا شوند که آن 
قوانین هم بر اساس اصول شهرسازی و اصل حفاظت از محیط زیست وضع 
شده اند. برای رهایی از آلودگی هوا که هر ساله در ایران جان بسیاری را به 
خطر می اندازد، کاری از ســازمان محیط زیست به تنهایی ساخته نیست و 
همه ارگان ها باید دست به دســت هم دهند تا کالنشهرهای کشورمان، به 

مکان هایی غیر قابل سکونت تبدیل نشوند.

شهرداری در خدمت محیط زیست!

ستونیکشنبه
شهروز چركچي

یکشنبه |17 آذر  1398|شماره 2537

بلندپرواز    ایتالیایی یا  
کهنه کار آرژانتینی

یک مقایسه ناگزیر بین کالدرون 
و استراماچونی : کدام بهترند؟

کمال بردبار| پرسپولیس و اســتقالل  هردو در این هفته به 
موفقیت دستیافتند. استراماچونی با تکی بر یک بازی بیشتر 
سیر صعودی 8 هفته گذشته خودرا کامل کرد و به صدر جدول 
آمد وپرسپولیس هم در ادامه نمایش های هجومی چند هفته 
اخیر این بار خوب گل زد و  سه بر صفر ذوب آهن رادر اصفهان 
شکست داد تا از کورس عقب نیافتد.  حاال در هفته سیزدهم 
مقایسه کارنامه این دو مربی اجتناب ناپذیر است. هردوتیم 
فوتبال خوبی ارائه می کنند و مشخصا با فضای فوتبال ایران 
خو گرفته اند. اما نکته هایی وجود دارد که به کارنامه هرکدام 

قابل ذکر هستند
اگر در ابتدای فصل اسم بازیکن های پرسپولیس را ردیف می 
کردید و از تماشــاگران معمولی روی سکو می خواستید که 
ترکیب و سیستم مورد عالقه شان را برای پرسپولیس اعالم 
کنند 95 درصد همین ترکیبی را می گفتند که کالدرون بعد 
از ســعی و خطاهای ممتعدد باالخره در بازی با ذوب آهم به 
آن دست یافت. یعنی دو هافبک دفاعی با حضور نوراللهی 
و کامیابی نیا که خب طبیعتا با مصدومیــت کامیابی نیا به 
ربیع خواه می رسد. سه هافبک تهاجمی به طوری که امیری 
چپ بازی کند ، ترابی راست و بشار رسن وسط و علیپور هم 
نوک حمله. در ابتدای فصل تماشاگران می توانستند با زبان 
ساده توضیح دهند که عالیشاه و نعمتی  و احمدزاده گزینه 
های خوبی برای تعوصض ترابی و رسن و امیری هستند و این 
که اگر علیپور روی فرم نباشد مثال امیری می تواند در خط 
حمله ظاهر شــود و ...این جزئیات تاکتیکی برای 95 درصد 
تماشاگران پرسپولیس اظهر من الشمس بود. در تمام هفته 
هایی که کالدرون سرش با نادری در وینگر چپ  گرمک بود 
تماشــاگرها ترکیب هافبک و حمله ایده آل پرسپولیس را 
به راحتی می دانستند و منتظر بودند که شعبده بازی های 
کالدرون تمام شود. در ترکیب 4 نفره دفاعی هم به سادگی 
رای تماشــاگران بر زنجیره انصاری و سید جالل و شجاع و 
شیری بود . اصرار کالدرون بر اســتفاده از کنعانی زادگان 
و بیرون گذاشتن ســید جالل از نظر تماشاگرها فقط اتالف 
وقت بود. آن تماشاگرها به سادگی میتوتانستند به کالدرون 
بگویند که برای دفاع راست یک فکری بکند و شاید مثال ته 
دلشان نعمتی را به شیری ترجیح بدهند و یا حتی آدام همتی 
را. آنها می توانستند  در همان اول فصل به کالدرون بگویند 
که بد نیســت اگر صادق محرمی را هم به تیم بازگرداند. یا 
تماشاگرها می گفتند که با داشتن انصاری ونادری نیازی به 
خرید یک مدافع وسط دیگر نیست . چرا که هردوی این ها به 

راحتی می توانند در دفاع وسط هم بازی کنند. 
می بینید ؟ کالدرون در واقع به چیزی رسیده که از همان اول 

فصل برای طرفداران بدیهی بوده است .
اما در مورد استقالل شــرایط فرق می کرد. از دست دادن 
چندین مهره در ابتدای فصل و ناکامی ترکیب دو فصل گذشته 
استقالل موجب شد تا استراماچونی دوباره از اختراع چرخ 
شــروع کند . او بعد از چند ناکامی و همین طور مصدومیت 
یکی دو چهره کلیدی اش باالخره به سیستم و ترکیب های 
مورد نظرش دست یافت. ســه مدافع میانی با دو پیستون. 
او به درســتی بر خرید میلیچ اصرار کرد تا بتواند سیستم 
خودرا به شکل بهتری ارائه کند. در هافبک دفاعی ریگی را 
کنار علی کریمی به کار بست تا مصدومیت فرشید باقری را 
جبران کند. مصدومیت سنگین داریوش شجاعیان هم او را 
به تبدیل سیستم استقالل به 3-5-2 بیشتر راغب کرد. چرا 
که می توانســت از حضور فرشید اسماعیلی پشت سر زوج 
عجیب و نامتجانس اما پرفایده دیاباته  قائدی  بهره ببرد. او 
شجاعانه تبریزی را نیمکت نشین کرد و به قائدی که اعتبار 
چندانی حتی در میان طرفداران اســتقالل نداشت و به او 
به عنوان بازیکن پرحاشیه بی فایده نگاه می کردند میدان 
داد. به این ترتیب متوجه می شوید که مسیر استراماچونی 
در استقالل خیلی سخت تر از کالدرون بوده است . از دست 
دادن استراماچونی اشتباهی تاکتیکی و غیرقابل جبران برای 

مدیران استقالل خواهد بود .

در سوگ 
مرد هنرمند 

حاشیه های یک تصویر

تصویری زیبا از مراســم تشییع نصرت کریمی. 
کریمی همپــای ابراهیــم گلســتان  و منیره 
فرمانفرماییان و محمد علــی موحد و عزت اهلل 
انتظامی  جمع   9۰ ســاله های فرهیخته جامع 
هنری ایران راتشــکیل می دادنــد . متولدین 
سال های ۱3۰۱ تا ۱3۰3.  از این جمع شگفت 
انگیز در همین ســه سال گذشــته سه نفر این 

جهان را ترک کرده اند . عزت اهلل انتظامی ، منیره 
فرمانفرماییان و حاال هم نصرت کریمی.  

در مورد مرحوم کریمی پنجشــنبه گذشــته 
به شــکل مبسوط نوشــتیم. از هنر درخشانش 
در عروســک و انیمیشــن و دوبله و بــازی به 
یاد ماندنــی اش در دایی جان ناپلئــون و فیلم 
واقعگرایانه خوش ســاختش یعنی درشکه چی 

و البته نقاط تاریک کارنامه اش یعنی ســاخت 
فیلم های کم ارزشی مثل محلل و تختخواب سه 

نفره وبازی در فیلمی مثل حکیم باشی. 
در تصویر آیدین  آغداشــلو را می بینید . نقاش 
مشهور ایرانی. از نسل شــجریان و مهرجویی و 
بیضایی و دولت آبادی و کیمیایی. مردانی که به 
آرامی وارددوران هشتادسالگی خود می شوند. 

چهارشانه و هیکلی مثل ما
نگاهی به خودروهایی که می توانستند با حضور در بازار ایران، دید مردم را نسبت 

به خرید وانت برای همیشه تغییر دهند صفحه 06 را بخوانید

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

سرقت
206 با همه 

سرنشینانش
اتفاق ترسناک در 
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همان همیشگی ها آمدند
روایتی از روز آخر ثبت نام   کاندیدا ها برای انتخابات مجلس یازدهم  صفحه 02
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حواستان به خرید خانه از   
حراجي بزرگ بانکي باشد

هشت هزار ملک با کاربري هاي مختلف مثل خانه 
مسکوني، کارخانه، زمین زراعي، هتل از اموال مازاد 
18بانک به مزایده گذاشته شده است صفحه 04 را بخوانید
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