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خط خبر 

مرگ مشكوك مرد جوان 
در فراگرد

خط قرمز: پرونده مرگ مرد 36 ساله اى كه از ناحيه سر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود روى ميز قاضى ويژه 

قتل مشهد قرار گرفت.
بامداد شنبه تلفن همراه قاضى احمدى نژاد، بازپرس 
ويژه قتل مشهد به صدا در آمد و مأموران دايره جنايى 
پليس آگاهى استان خبر كشف جنازه مردى 36 ساله را 
كه از ناحيه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، اعالم كردند.
اين گزارش حاكى اســت با توجه به اهميت موضوع، 
مقام قضايى لحظاتى بعد در محل حادثه كه در حوالى 
روســتاى فراگرد (جاده كالت) قرار داشــت، حاضر و 
همزمان تحقيقات قضايى آغاز و دستورهاى مورد نياز 
براى كشف داليل نامعلوم مرگ مرد جوان نيزصادرشد.
در ادامه جنازه مرد 36 ساله با دستور قضايى به پزشكى 
قانونى منتقل شد و تحقيقات درباره چگونگى مرگ وى 

همچنان ادامه دارد.

قارچ سمى جان 
سه كرمانشاهى را گرفت

ايسنا: استفاده از قارچ ســمى در كرمانشاه 90 نفر را 
مسموم كه از اين تعداد سه تن جان باخته اند.

مديرعامل بيمارســتان امام خمينى(ره) كرمانشــاه 
گفــت: از هشــتم ارديبهشــت تاكنــون 90 نفر كه 
همگى براثرمصرف قارچ سمى مسموم شده بودند به 
بيمارستان امام خمينى(ره) كرمانشاه مراجعه كرده اند.
وى افزود: از اين تعداد هــم اكنون22 نفر در اين مركز 

بسترى هستند.
دكتر بهنام رضا مخصوصى تصريح كرد:همچنين سه 

نفر بر اثر مسموميت با قارچ سمى جان باخته اند.
وى با اشاره به اينكه اين نوع مسموميت موجب ايجاد 
اختالل عملكرد كبدى فرد خواهد شد، گفت: تاكنون 
هشــت نفر براى پيوند كبد به بيمارستان شيراز اعزام 
شده اند.وى درد شكم، تهوع، استفراغ و ضعف و بى حالى 

را از نشانه هاى اين نوع مسموميت برشمرد.

زلزله 3/2 ريشترى «دهدز» 
را لرزاند

فارس: زلزله اى به بزرگى 3/2 ريشــتر در مقياس 
امــواج درونى زمين، دهــدز را لرزاند. شــبكه هاى 
لرزه نــگارى مركز لرزه نگارى كشــورى مؤسســه 
ژئوفيزيك دانشــگاه تهران وقوع ايــن زمين لرزه را 
در ساعت 13:04روز23 ارديبهشــت ثبت كردند. 
اين زمين لرزه كه در عمــق 12 كيلومترى زمين رخ 
داده اســت در 14 كيلومترى دهدز، 29 كيلومترى 
صيــدون و 32 كيلومتــرى قلعــه تل در اســتان 

خوزستان به وقوع پيوست. 

26 كشته و زخمى در پى واژگونى اتوبوس در 
تركيه

 فارس: بنابر اعالم مقام هاى تركيه اى، در پى واژگونى يك دستگاه اتوبوس 
مسافربرى در اســتان شمال شرقى اردهان، 4 تن كشــته و 22 نفر ديگر 
مجروح شدند.  رســانه هاى تركيه گزارش داده اند، اين اتوبوس معلمان و 
خانواده هاى آنان را براى تعطيالت به مرز تركيه با گرجستان مى برده است.
براساس اعالم نيروهاى امداد، حال پنج تن از مجروحان اين حادثه وخيم 

است. 

جلوگيرى از پروازهواپيما  با اعتراضى عجيب!
 ركنا: دو دخترى كه در اعتراض به خواسته خلبان يك شركت هواپيمايى 
براى حمل بار مسافران با پرواز بعدى، جلوى هواپيما خوابيدند، بازداشت 
شدند. پروازقشم - تهران شنبه شب يكى از شركت هاى هواپيمايى كه با دو 
ساعت تأخير به قشم رسيده بود براى بلندشدن دچار نقص فنى مى شود، 
برهمين اساس خلبان از مسافران مى خواهد كه بار خودشان را براى حمل 
به پرواز بعدى بسپارند و بدون بار سوارهواپيما شــوند كه اين خواسته با 

واكنش مسافران مواجه مى شود.
در ادامه هواپيما با حدود 30 تا 40 مســافر، قصد پرواز به سمت تهران را 
داشت كه چند مسافر جلوى هواپيما دراز كشيدند.دراين ماجرا دو دختر 
دستگير مى شوند كه به اين واسطه پروازمذكور با 12 ساعت تأخيرانجام 

شد و هواپيما قشم را به مقصد تهران ترك كرد.

گرگ هاى گرسنه 40 رأس گوسفند را دريدند
خط قرمز: گرگ هاى گرسنه با حمله به يك دامدارى در شهرستان سبزوار 

40 رأس گوسفند را دريدند.
فرمانده انتظامى شهرستان سبزوار گفت: شب گذشته در پى اعالم مركز 
فوريت هاى پليس 110 مبنى بر حمله چند قــالده گرگ به دو دامدارى 
سنتى در روستاهاى «قاسمى» و «سررود» در محدوده بخش «ششتمد» 

عوامل انتظامى براى بررسى موضوع به محل رفتند.
سرهنگ سيدمحمد هاشمى افزود: در بررســى هاى مأموران فرماندهى 
انتظامى بخش ششتمد مشخص شد چند قالده گرگ گرسنه با باال رفتن 
از ديوار كوتاه اين دو دامدارى 40 رأس گوسفند را تلف كرده اند. سرهنگ 
هاشمى خاطرنشان كرد: كارشناس دامپزشكى ميزان خسارت وارده را 330 

ميليون ريال برآورد كرده است.

كشف 224 ميليون ريال لوازم خانگى 
قاچاق

خط قرمز: پليس آگاهى با شناسايى و دستگيرى دو سودجوى اقتصادى 
224 ميليون ريال لوازم خانگى قاچاق را كشف كرد.

رئيس پليس آگاهى خراســان رضوى گفت: روز گذشــته، پليس آگاهى 
مرحله اى ديگر از طرح تشــديد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را در سطح شهر 

مشهد به اجرا درآورد.
سرهنگ حميد رزمخواه افزود: در اين راستا كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز پس از تحقيقات گسترده ميدانى، دو انبار دپوى كاالهاى قاچاق 

را در شهرك طرق و خيابان بابانظر شناسايى كردند.
وى تصريح كرد: كارآگاهان پليس پس از هماهنگى با مقام قضايى وارد عمل 
شدند و طى بازرسى از انبارها 112 دستگاه انواع لوازم خانگى قاچاق و بدون 

هرگونه مجوز گمركى را كشف كردند.
رئيس پليس آگاهى استان با اشــاره به اينكه ارزش كاالهاى كشف شده 
224 ميليون ريال برآورد شده است، خاطرنشان كرد: در اين زمينه دو فرد 

متخلف پس از تشكيل پرونده روانه دادسرا شدند. 

خط شهرستانها

خط قرمز: فرمانده انتظامى خراسان رضوى 
گفت: با انهدام سه باند قاچاق موادمخدر 17 نفر 

دستگير و يك نفر به هالكت رسيد.
ســردار قادر كريمى در حاشــيه نمايشگاه 
كشــفيات مواد مخدركــه در مقــر پليس 
مبــارزه با مواد مخدر اســتان برگزارشــده 
بود، گفت:ســال 97 با انجام اقدام هاى فنى 
وهمچنين به واسطه اطالعاتى كه در اختيار 
همكاران ما در پليس مبــارزه با مواد مخدر 
استان قرار گرفت مشخص شد، قاچاقچيان 
مواد مخدر قصد وارد كردن مواد مخدر را به 

استان دارند.
وى ادامه داد:برهمين اســاس هماهنگى هاى 
مورد نياز با دستگاه قضايى و ديگر همكاران در 
سطح استان صورت پذيرفت كه به واسطه آن 
تيم هاى عملياتى با توجه به رد زنى هاى دقيق 
توانستند در يك هفته گذشته محل رفت و آمد 
قاچاقچيان حرفه اى سه باند بزرگ تهيه و توزيع 

مواد مخدر را شناسايى كنند.
اين مقام ارشــد انتظامى به درگيرى مسلحانه 
پليس با يكى از باند ها اشاره كرد و در اين زمينه 
گفت: در اين ميان عضو يكــى از باند ها كه به 
سالح جنگى مســلح بود حين دستگيرى به 
روى مأموران آتش گشود كه با واكنش سريع 
تيم هاى عملياتى مواجه شــده و  طى آن فرد 

مسلح به هالكت رسيد.
در اين زمينه ســه بانــد قاچاق مــواد مخدر 
متالشــى و هفت دســتگاه خودروى سبك و 
ســنگين توقيف شــد و 17 نفر از قاچاقچيان 

دستگير شدند.
وى افزود: در نتيجــه اين عمليات مأموران 
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وى همچنين درباره پرونده تيراندازى روز شنبه 
در ميدان جمهورى اسالمى كه به مرگ دونفر 
انجاميد گفت: ماجراى تيرانــدازى در ميدان 
تلويزيون كمى ريشه دار است. بر همين اساس 
همكاران ما در پليس آگاهى از همان لحظات 
رخ دادن اين اتفاق در حــال انجام اقدام هاى 
فنى مربوط هســتند.در اين حادثه افرادى كه 

كشته شدند داراى ســوابق متعددى هستند.
همكاران ما در اين زمينه هنوز به نتيجه خاصى 
دست پيدا نكرده اند؛ اما به طور قطع با توجه به 
ســرنخ هاى موجود تا چند روز آينده به نتايج 

خوبى دست پيدا خواهيم كرد.
فرمانــده انتظامــى اســتان همچنيــن به 
دستگيرى باند هفت نفره برداشت از حساب 
بانكى شــهروندان اشــاره كرد و در تشريح 
موضوع گفت: با ارجاع شكايت جوان 18 ساله 

به پليس فتاى اســتان مبنى بر سوءاستفاده 
از كارت بانكــى، چگونگى اقدام هاى صورت 
گرفته در دستور كار كارشناسان پليس فتاى 

استان قرار گرفت.
شــاكى درمتــن اظهاراتش عنــوان كرده 
بود، كارت عابربانك او بــه صورت امانت در 
اختيار يكى از دوستانش قرار گرفته است تا 
تراكنشى به آن انجام شود، اما در ادامه فرد 
مذكور از پــس دادن كارت عابر بانك جوان 

خود دارى كرده است.
سردار قادر كريمى بيان كرد: همچنين شاكى 
مدعى بود در ادامه براى باطــل كردن كارت 
قديمى و دريافت كارت عابربانك جديد به بانك 
مربوط مراجعه مى كند كه متوجه مى شــود 
حساب بانكى توسط دســتگاه قضايى مسدود 

شده است.
بر همين اساس تحقيقات پليس فتاى استان 
آغاز و مشــخص شــد كالهبــرداران با روش 
فيشــينگ(طراحى درگاه هــاى جعلى)بــه 
اطالعات حساب بانكى طعمه هاى خود دست 
پيدا مى كــرده و در ادامه بــراى انتقال وجوه 
طعمه هاى خود از كارت هاى بانكى مانند كارت 

بانكى شاكى،استفاده مى كرده اند.
وى بيان داشــت:درادامه تحقيقات پليســى 
مشخص شد رد پاى هفت نفر در برداشت هاى 
غير مجاز ديده مى شــود؛ همچنيــن دامنه 
كالهبردارى هــا در شــهر هايى مانند تهران، 
كرج، مهريز يــزد، ابهر و طبس نيز گســترده 
شده است. برهمين اساس تمامى اعضاى باند 
كه سركرده آن فردى 31 ساله و داراى سابقه 
كالهبردارى به صورت فيشينگ بود، بازداشت 

و راهى زندان شدند.

خط قرمز- ليال طاهرى: پرونده قتل پســر جواني كه به طرز 
مرموزي در حمام خانه  اش با شليك گلوله به كام مرگ رفته بود با 

بازداشت اعضاي خانواده اش وارد مرحله تازه اي شد.
21 ارديبهشــت ماه كاركنان بيمارســتان آيت اهللا كاشاني در 
جنوب تهران مأموران پليس را در جريان مرگ مشــكوك پسر 

جواني قرار دادند.
 با اعالم اين خبــر تيمي از مأموران كالنتــري 160 خزانه براي 
بررسي موضوع راهي بيمارستان شدند. مأموران در بيمارستان با 
جسد پسر 29 ساله اي به نام احمد روبه رو شدند كه با اصابت گلوله  

به سرش به قتل رسيده بود.
لحظاتي بعد قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران همــراه تيمي از كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهــي در محل حاضــر و تحقيقات قضايــى در اين زمينه 

آغاز شد.

بررسي ها نشــان داد ســاعتي قبل خانواده مقتول ( مادر و دو 
برادرش) جســد بي جان وي را به بيمارستان منتقل مي كنند و 
مدعي مي شــوند مجيد در حمام خانه  دچار گاز گرفتگي شده 

است. 
مادر مقتول در ادعايي به كاركنان بيمارستان گفته بود: من و دو 
برادر مقتول براي انجام كاري خارج از خانه بوديم وزمانى كه به 

خانه برگشتيم با جسد بي جان پسرم روبه رو شديم.
از آنجايي كــه داخل حمام بخار زيادي وجودداشــت، احتمال 
داديم كه مجيد دچار گاز گرفتگي شده باشد و بالفاصله او را به 

بيمارستان منتقل كرديم.
اين گفته ها در حالى بود كه بررســي ها حكايت از آن داشت كه 
مقتول با شليك اسلحه شاه كش به قتل رسيده است، برهمين 
اســاس تيم جنايي براى روشن شــدن زواياى تاريك پرونده 

تحقيقات اوليه را از خانواده مقتول آغاز كرد.

در ادامه بازجويــى از خانــواده مقتول، يكــي از اعضاي 
خانواده ادعايــي ديگر مطرح و گفت: شــب حادثه همگي 
ما بيرون از خانه بوديم و از مجيد خبري نداشــتيم. زمانى 
كه خانه آمديم و با جســد بي جان او داخــل حمام روبه رو 
شــديم، احتمال داديم اوخودكشــي كرده باشد واز ترس 
اينكــه آبرويمان پيش همســايه ها و بســتگان نرود دروغ 
گفتيم و اعــالم كرديم او به خاطــر گاز گرفتگي جان خود 

را از دست داده است.
در ادامه جسد مقتول به دستور قاضي مرادي براي بررسى بيشتر 

و انجام آزمايش هاى الزم به پزشكي قانوني منتقل شد.
همچنين در ادامه مأمــوران پليس اعضاي خانــواده مقتول را 
به خاطر تناقض گويي هاى صورت گرفته بازداشــت كردند، تا 
تحقيقات بيشــترى در اين زمينه صورت پذيرد و زواياي پنهان 

حادثه آشكار شود.

 كشف 2/5 تن مواد مخدر در يك هفته 

فرمانده انتظامى خراسان رضوى خبر داد

واكاوى قتل مرموز پسرى كه در حمام خانه به ضرب گلوله به قتل رسيد

ماشين دودزا براى فرار از دست پليس نمايى از مواد كشف شده

آيت اهللا مكارم شيرازى با اشاره به مناظرات امام رضا(ع) :

يكى از داليل پذيرش واليتعهدى
نشر علوم اسالمى بود

در اختتاميه كنگره بين  المللى «نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسالمى» تبيين شد

  نقش امام رضا
در رشد علوم اسالمى 

نيم نگاهى به زندگى 
آيت اهللا « سيد عزالدين حسينى زنجانى» 

فقيه صميمى
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مردم

ديدگاه

درنگى بر سى و يكمين نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران

نيايش سرامى: نمايشــگاه بين المللى كتاب تهــران را همگان به عنوان 
بزرگ ترين رويداد فرهنگى كشور مى شناسند؛ رويدادى كه هم وسعت آن 
زياد اســت و هم ميزان بازديد از آن بسيار. نمايشگاه كتاب تهران صورت 
بيرونى صنعت نشر كشور است و همه آنچه درحوزه نشر طى يك  سال رخ 
مى دهد، در آن تجلى مى يابد. اين نمايشگاه را كه تحليل كنى، مقياسى در 

دست دارى براى رصد اوضاع فرهنگى جامعه.
در اين نوشتار به بررسى اجمالى اين رويداد چندوجهى در دو موضوع زير 

مى پردازيم:
1. شيوه كنونى برگزارى نمايشگاه

2. محل برگزارى نمايشگاه
 

 شيوه كنونى برگزارى نمايشگاه
واقعيت آن اســت كه نمايشگاه كتاب تهران سال به سال شلخته تر شده 
است و آميخته به عدم قطعيت ها وسرگشتگى ها. بيرونش را كه مى نگرى 

پر از نابسامانى و نارسايى است. شرح حال درونش بماند براى وقتى ديگر.
ميزبان باشى يا ميهمان، از وقتى كه عزم جزم مى كنى تا بروى نمايشگاه 
كتاب تهران انگار كه بايد از هفت خان رســتم بگذرى. احتمال ماندن در 
ترافيك منتهى به محل برگزارى نمايشگاه كم نيست. داخل نمايشگاه هم 
آن قدر شلوغ اســت و آن قدر سرگرمى  دور و برت ريخته كه با آن وضع 

گنگ اطالع رسانى در مى مانى كجا بروى يا از كجا شروع كنى.
وقت، وقت بازنگرى در شيوه برگزارى نمايشگاه است. برگزارى نمايشگاه به 
شكلى محدودتر و با وسعت كمتر، اما با كيفيت بيشتر. اگر سى و يك سال 
پيش در نخســتين دوره برگزارى اين نمايشگاه 200 ناشر داخلى شركت 
كرد و طبق آمارهاى رسمى حدود 500 هزار بازديد از آن رخ داد، برگزارى 
نمايشگاه با اين ابعاد شــدنى بود و توجيه پذير، اما اكنون با حدود 1900 
ناشر داخلى و بازديد چند ميليونى، منطقى نمى نمايد. مديريت اقتضايى 
ايجاب مى كند كه همپا با تغييرات رخ داده، تصميم هاى تازه اى براى شيوه 

برگزارى نمايشگاه گرفته شود و سياست هاى تازه ترى اتخاذ شود.
چه ضرورت هايى نمايشگاه را چنين پهناور كرده كه نهادهاى گوناگون و 
سازمان هاى دولتى به بهانه فرهنگ و فرهنگ سازى، نمايشگاه كتاب تهران 
را از حال و هواى تخصصى، به يك تفرج گاه فرهنگى تبديل كرده اند؟ چه 
نيازى ســبب شده كه در نمايشگاه كتاب تهران آن همه فست فودى پديد 
آيد؟ آيا كسب ســود از اين بزرگ ترين رخداد فرهنگى سبب نشده است 

تا به بيراهه رويم؟
يك چاره و راه حل اجرايى براى حل مشــكالت، دو پاره كردن نمايشــگاه 
و برگزارى  آن در دو مقطع زمانى، دو 10 روز اســت. يكى براى ناشــران 
دانشــگاهى، بخش بين الملل و ناشران آموزشى در آستانه پاييز و ديگرى 

براى ناشران عمومى، كودك و نوجوان در ارديبهشت يا ماهى ديگر. 
برخى از مزاياى اين دو پاره شدن نمايشگاه:

1. تخصصى شدن نمايشگاه با توجه به تخصصى شدن حضور حوزه هاى نشر
2. بازديد آسان تر مخاطبان از نمايشگاه و ارائه خدمات بهتر به آنان
3. رفع محدوديت ها براى اختصاص متراژ بزرگ تر غرفه به ناشران

4. كاهش ازدحام در داخل نمايشگاه
5. كاهش ترافيك شــهرى در گذرگاه هاى منتهى به نمايشگاه، هم براى 
تأمين آسايش مراجعه كنندگان و هم كسانى كه در محدوده نمايشگاه آمد 

و شد روزانه دارند.
6. افزايش قدرت تأثير گذارى اين پديده در دو مقطع زمانى

7. برگزارى آسان تر نمايشگاه براى مسئوالن برگزارى
 

 محل برگزارى نمايشگاه
براى برگزارى نمايشگاه سه گزينه پيش روى ماست: شهرآفتاب، مصالى 

تهران، محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران.
 

الف- شهرآفتاب
برخى از مهم ترين مشكالت خاص برگزارى نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب 

را برمى شماريم:
1. بيشــتر سازه ها هنوز موقتى اند و اين مسئله سبب بروز مشكالتى براى 
بازديدكنندگان و غرفه داران شده است. در دو سال گذشته آب گرفتگى در 
برخى سالن ها مشكالت بسيارى پيش آورد، مانند هواى نامطبوع و دم كرده  

و غلظت گرد و غبار در اين سازه هاى موقت.
2. ترافيك بويژه در ساعات شلوغى نمايشگاه، از پل شهيد كاظمى و اتوبان 
آزادگان تا عوارضى قم و برعكس حتى پاركينگ هاى عمومى و اختصاصى، 

جانكاه است.
3. پاركينگ هاى عمومى تا محل برگزارى نمايشگاه مسافت بسيارى دارند.

4. مسافت زياد بيشتر مخاطبان نمايشگاه (تهرانى ها) تا شهرآفتاب عاملى 
تعيين كننده در ميزان بازديد و استقبال از نمايشگاه است.

وقتى براى رفتن به نمايشــگاه از مركز شهر تهران حدود دو ساعت در راه 
باشــى و براى بازگشــتن از آن هم، هر قدر كه كتاب و نشر برايت جذاب 
باشد، شــايد در بازديد از آن ترديد كنى. آيا برگزارى چنين نمايشگاهى 
كه مخاطب ميليونى عام دارد، در بيرون شهر سنجيده است؟ آيا آسايش 

خانواده ها، دانش آموزان و... طى بازديد از نمايشگاه براى مان مهم نيست؟
 

ب- محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران
محــل دائمى نمايشــگاه هاى تهران از جهت ســالن ها و امكانات موجود 
هم چنين ميزان فضا، اســتاندارد است. هر چند طى اين ساليان در همان 
زمان - ارديبهشت ماه - نمايشگاه نفت و گاز در تقويم كارى آن جايگزين 
نمايشگاه كتاب شده است. اين ناحيه بويژه در منطقه تالقى اتوبان چمران 

و خيابان ولنجك داراى گره ترافيكى روزانه است.
 

ج- مصالى تهران
مصالى تهران از جهت موقعيت شــهرى مكان مطلوبى است. ميان چهار 
خيابان قرار گرفته است و دو ايستگاه مترو دارد. حاال نيز عمليات عمرانى 
ساخت مصلى بيش از گذشته پيش رفته است و رواق ها نيز كامل شده اند. 
اگر تعامل خوبى با مديران مصالى تهران برقرار شود، مى توان به برگزارى 

سى  و يكمين نمايشگاه كتاب تهران در اين محل اميدوار بود.
آخرين سالى كه نمايشگاه كتاب در اين مكان برگزار شد، مسئوالن مصلى، 
ناشران و معاونت فرهنگى وزارت ارشاد را زير فشار قرار دادند و اين همكارى 
ميان مصلى و وزارت ارشاد مشكل ساز شد. انگار كه مسئوالن مصلى تفسير 
غلطى از مسئوليت هايشــان در رابطه با برگزارى نمايشگاه كتاب داشتند، 
به همين دليل دخالت هايى در اجراى نمايشگاه صورت گرفت و اتفاقاتى 

ناگوار رخ داد.
با همه آنچه كه گفته شد بايد منتظر تصميم هاى شوراى سياست گذارى 

نمايشگاه براى سال هاى آينده بمانيم.

 باالتر از مجنون!
قبل از اينكه در 17ارديبهشــت ماه1391 سبحان عبداللهى يا 
همان عمو سبحان، كنار ورودى اصلى نمايشگاه، كتاب هايش 
را بــه فروش بگذارد و تيتر يك رســانه ها شــود، براى عابران 
هميشگى خيابان انقالب چهره شناخته شده اى بود. پيرمردى 
كه فاصله900كيلومترى تربت حيدريه تا تهران را طى مى كرد 
و در حاشــيه پياده رو بلند بلند شــعر مى خواند، كتاب هايش 
را امضا مى كرد و مى فروخت. عمو ســبحان كه به واســطه آن 
عكس، حسابى معروف شــده  بود، دو سه ماه بعد سر از برنامه 
ماه عسل درآورد. زندگى اين پيرمرد دوست داشتنى اهل خورق 
تربت حيدريه، براى خودش يك فيلم سينمايى است؛ آن هم از 
فيلم هايى كه مثلث عشــقى دارد و مرد قصه بايد براى رسيدن 
دخترى كه عاشقش اســت، هزار و يك جور زحمت مى كشد؛ 

آخرسر هم او را به يكى ديگر مى دهند. 
«من سال1321 در روستاى خورق تربت حيدريه به دنيا آمدم. 
جايى در ميانه راه تربت به زاهدان. پدرم در روستا چوپان بود و 
من را از 6-5ســالگى با خودش به صحرا مى برد تا كارش را ياد 
بگيرم. وقتى به سن مدرســه و مكتب رسيدم، برخى از اهالى 
روســتا به پدرم گفتند سبحان را بفرســت مكتب تا سواد ياد 
بگيرد. پدرم مخالفت كرد و گفت خودمان اين چيزها را يادش 
مى دهيم. مادر خدابيامرزم ســواد قرآنى ياد داشــت و شب كه 
مى شد، مى نشستم كنار دستش تا الفباى عربى و چند جزء قرآن 
ياد بگيرم. زمانى كه در روستاى ما مدرسه زدند، دوباره اهالى به 
پدرم گفتند كه او را حداقل بفرست مدرسه. خيلى دوست داشتم 

با ديگر بچه ها به مدرسه بروم و درس 
بخوانم، اما بنده خدا پدرم دســتش 
تنگ بود و نمى توانست خرج كيف 
و كتاب من را بدهد. وقتى بچه هاى 
ِده را مى ديدم كه صبح ها به مدرسه 
مى روند، از ته دل حسرت مى خوردم. 
دقيقاً شــده بود حكايت آن تابلوى 
نقاشى كه لُردهاى فرانسه نشسته اند 
دارند درس مى خوانند و بچه  گداها 
دارند با حسرت نگاه مى كنند. بعدها 
خودم جمله به جمله از روى كتاب ها 
يا روزنامه هايى كه دور سبزى پيچيده 
بودند، مى خواندم و اگر جايى اشكال 
داشتم از بچه هايى كه سواد داشتند 
مى پرسيدم. يك مقطعى هم آن هايى 
كه چهار پنج كالس سواد داشتند به 
من چيزهايى ياد مى دادند. من اين 
طور سواد دار شدم. من همان زمان 

با آن ســواد نصفه و نيمه ام كلى كتاب و مجله مى خواندم. مثًال 
پدرم 5 ريال مى داد كه بروم سرم را اصالح كنم، من به سلمانى 
مى گفتم كه ندارم، انصاف كن و تخفيف بده، يك ريال تخفيف 

مى گرفتم وبا آن مجله اجاره مى كردم.

 در شانزده سالگى عاشق شدم
نخستين بار در روستاى خودمان و در16سالگى دلداده دخترى 
شدم. اسمش خورشيد بود. با اينكه مادرش كلى از من تعريف 
كرد و بارها برايــش كار كردم و اين طرف و آن طرف بردمش، 
دخترش را به من نداد. رقيب عشقى ام كدخداى ده بود كه غير از 
او سه زن ديگر هم داشت. حكايتى است اين عاشق شدن. كاش 
قانونى داشت و مى شد برايش قاعده اى نوشت. نمى دانم چه شد، 
اما تصميم گرفتم ماجرايش را بنويسم؛ نوشتمش و چند داستان 
ديگر هم در همان حال و هوا به آن اضافه كردم و شد يك كتاب 

و نامش را هم گذاشتم باالتر از مجنون.
 

 دفتر مشق بچه ام، چركنويس نخستين كتابم شد
وقتى خورشــيد عروس شد، ديگر نتوانســتم در روستا بمانم، 
براى همين راهى تهران شــدم. البته بهتر اســت بگويم آواره. 
اينجا مســئول خريد خانه يك سرهنگ ارتش شدم و همزمان 
چون استعداد داشــتم كالس سوم و چهارم و پنجم ابتدايى را 
پسر خانواده به من آموزش داد. كم كم پايم به مجله توفيق باز 
شــد و يكى دو مطلب هم از من چاپ كردند. درتهران هم باز 
عاشق شدم. دخترى بود به نام اقدس كه دايى  داروخانه دارش 
را مى شناختم. سادگى كردم و برايش نامه نوشتم كه دوستت 
دارم و مى خواهم با تو ازدواج كنم. ازقضا نامه دست خانواده اش 

افتاد و سراغ من آمدند. 
من را بردند كالنترى و حسابى از خجالتم درآمدند. يادم هست 
همــان موقع مطلبــى در يكى از مجالت تهــران درباره من و 
ماجراى اقدس نوشــتند. تيترش هم اين بود: مگر نوكرها هم 

عاشــق مى شوند. چندين سال بعد شــبى به من اطالع دادند 
كه خانمى فوت كرده اســت و از من خواســتند كه سر قبر او 
قرآن بخوانم. رفتم قرآن را باز كردم، هنوز يك صفحه از قرآن را 
نخوانده بودم كه چشم به اسم سنگ قبر افتاد كه «اقدس» بود، 
همان كسى كه روزى عاشقش بودم، آرام اينجا خوابيده بود، تمام 
خاطراتم زنده شد و تصميم گرفتم آن ها را بنويسم و دفتر مشق 
بچه ام دفترچه خاطرات من شد. اسمش را هم گذاشتم جوانى 
كجايى كه يادت به خير.بعد از اقدس هم خاطرخواه دخترديگرى 
شــدم كه بازهم او را به من ندادند و درنهايت با همسر فعلى ام 

ازدواج كردم. 
 

 500هزارتومان سود كردم
اين جريان مال ســال 86 بود كه پسر كوچكم از سربازى آمد 
و من ديگر سرمايه اى نداشــتم كه خرج او بكنم، همان موقع 
خداخواست و به ذهنم رســيد و چيزهايى كه در آن دفترچه 
بود را بــه كتاب تبديل كردم. كتابى كــه اكنون به چاپ نهم 
رسيده است. همان موقع به چند ناشر مراجعه كردم، اما كسى 
قبول نمى كرد ســرمايه گذارى كند. من از نان شبم زدم و يك 
ميليون تومان فراهم كردم و كتــاب را خودم چاپ كردم. بعد 
هم فورى همه كتاب ها را در تربت حيدريه فروختم و سرمايه ام 
با 500 هزارتومان ســود برگشت. بعد چاپ دوم را بردم راه آهن 
مشهد فروختم. آنجا خودم بين مسافرها راه مى رفتم و روزى 80 
تا كتاب مى فروختم. اگر مى خواست كتاب ها را به كتابفروشى 
بدهم تا برايم بفروشــند، ســود زيادى عايدم نمى شــد. مثًال 
كتابفروش شــهرخودمان گفت كه اگر 
من بفروشــم نصف قيمت كتاب را ازتو 
مى گيرم. يعنى هزارتومان را 500 تومان 
برمى دارم. ديدم برايم سودى ندارد چون 
400 تومن پول كاغذ داده ام و اينطورى 
قبول  مى ماند.  فقط100تومــان  برايم 
نكردم و از همان اول همه كتاب هايم را 
خودم فروخته ام. يادم هست يك روزى 
درراه آهن مشهد عده اى دانشجو آمدند، 
يكى از كتاب هايم را به آن ها دادم. گفتم 
اين را نگاه كنيــد اگر به دردتان خورد 
بخريد. چند صفحه خواندند و گفتند 10 
تا بده. بعد پرسيدم شما از كجا آمده ايد؟ 
گفتند از تهران. همين به من جرئت داد 
و 6000 جلد كتاب چاپ كردم و آوردم 
تهــران و همه را در 4 ماه فروختم. تازه 
ناشــر هم با هزارمنت و اما و اگر كتابم 
را چاپ كرده بود. بزرگترين مشكل من 
هم همين موضوع است. فرض كنيد ايده اى ساعت دو صبح به 
ذهن خطور كرده و نويســنده تا صبح مشغول پياده كردن آن 
است، اما ناشــران برايش سرمايه اى نمى گذارند، من كه خودم 
براى خودم ســرمايه گذارى مى كنم، تازه بعد از نشر كتاب هم 
كتاب فروش ها سود پنجاه درصدى مى خواهند، در صورتى كه 

حقشان 30 درصد سود است. 
 

 فيلمنامه هم نوشته ام
من بعد از آن دوكتاب، زفاف را نوشتم كه موضوع كتاب ماجراى 
جوانى روستايى است كه ازدواج كرده و بعد از سه سال به دليل 
ناتوانى دچار مشكالت و ماجراهايى مى شود كه مى رود به كوه 
و خود كشــى مى كند، اين ماجرا آن قدر تلخ و ناراحت كننده 
است كه آخر داستان خودم گريه مى كنم و براى اينكه خواننده 
در پايان ناراحت و غمگين نشود، سعى كردم لطيفه اى در پايان 
داستان بنويسم تا ماجرا شاد تمام شود. همچنين فيلمنامه اى به 
نام نان حالل نوشــتم كه در دست يك كارگردان براى بررسى 

جهت ساخت فيلم است. 
 

 خودم مى فروشم
به نظرم هر كسى ننويسد يا اگر نوشت خودش براى خودش كار 
كند، من خودم روزى دويست جلد كتاب مى فروشم، اما كتابم 
در بازار كتاب چهار طبقه مشــهد نيست، چون مى گويند بايد 
ســودمان پنجاه درصد باشد، من به كسانى كه انصاف داشتند 
و كتاب را با ســود 30 درصد خواســتند، اجازه دادم كه كتابم 
را فروخته و كار كنند، اما به فروشــنده هايى كه مى گويند 50 
درصد، حتى يك كتاب هم نمى دهم و خودم اثرم را مى فروشم و 
تازه سود هم مى كنم. براى مثال مدرسه اى از من دعوت مى كند 
تا به آن جا رفته و دقايقى صحبت كنم و بعد يك جلد معلم و 
20 جلــد دانش آموزان كتاب را از من خريدارى مى كنند يا به 

راديو مى روم و 100 جلد از كتابم را مى فروشم. 

 انتها؛ ملكه رنج ها
روز ســوم-چهارم نمايشــگاه كتاب امســال، تصوير يك زن 
كــه در مصالى امام خمينى(ره) بين دو غرفه نشــر ققنوس و 
شاهد نشسته بود و درحال فروش كتاب بود، به سرعت فضاى 
اجتماعى را درنورديد. انتها قبادى كه به واســطه اينستاگرام و 
توييتر كلى معروف شده بود، يكى از موفق ترين چهره هاى نهضت 
سوادآموزى است كه بعد از سال ها بى سوادى، با معلوليتى كه 
داشته، سرانجام باسواد مى شود و مدرك كارشناسى اش را هم در 
رشته علوم اجتماعى مى گيرد. قبادى امسال چهره ويژه نمايشگاه 
بود كه مثل عمو سبحان سال 1391بيشتر از هرحاشيه ديگرى 

در كانون توجه قرارگرفت. 
انتها قبادى كه از قضا كم بينا و كم شنواســت، سال 1356 در 
خانواده اى روستايى و كم بضاعت در روستاى شاهينى كامياران 
به دنيا آمد. قبادى توانسته بود بر يك بيمارى سخت غلبه كند، 
امســال كتاب زندگى اش با عنوان «ملكه رنج ها» را به نمايشگاه 
آورده بــود تا با فروش آن، بتواند بــه آرزوهايش رنگ واقعيت 
ببخشد. البته فضاى مجازى هم خوب به كمكش آمد و انتشار 
عكسش در شبكه هاى اجتماعى آدم معروف هاى ايران موجب 
شد تا افراد زيادى براى حمايت از او و كتابى كه نوشته واحتماالً 
با هزينه شــخصى اش چاپ كرده است، راهى انتهاى رديف25 
سالن ناشران عمومى شوند تا هم انتها قبادى را از نزديك ببينند 

و هم كتابش را بخرند. هرچند كه بازرس ها كم اذيتش نكردند.
 

 مى خواستم صاحب شغل نان و آب دار بشوم
 متولد روســتاى شــاهينى از توابع 
شهرستان كامياران استان كردستان 
هستم. وقتى به دنيا آمدم سن پدرم به 
20 و مادرم به 15 سال هم نمى رسيد. 
براى هميــن پدربزرگم اســم من را 
انتخاب كرد. وضع مالى خوبى نداشتيم 
و پدرم كه از پس تأمين مخارج خانواده 
برنمى آمد راهى بنادر جنوب كشور شد 
تا با فروش پارچه درآمد بهترى داشته 
باشد براى همين او را كمتر مى ديدم و 
با اينكه سن و سال كمى داشتم مدام 
با خودم مى گفتــم، بايد زودتر بزرگ 
بشوم، به مدرسه بروم و آن قدر درس 
بخوانم تا زود صاحب يك شغل نان و 
آب دار بشوم و خســتگى هاى پدر و 
مادرم را به انتها برســانم. وقتى پدرم 
به روستا برمى گشــت پا به پاى او در 
زمين هاى كشــاورزى كار مى كردم تا 

گندم ها را با ســرعت بيشترى درو كند. اوقاتى هم كه در خانه 
بودم هواى خواهر و برادر هاى كوچكترم را داشتم و هر كارى از 
دستم برمى آمد انجام مى دادم تا براى سختى هاى مدرسه و شب 
بيدارى هاى درس خواندن آماده شــوم؛ ولى زندگى سخت و پر 
افــت و خيز خانواده ام آن قدر ادامه پيدا كرد و به قدرى درگير 
فرزندان قد و نيم قد بوديم كه آن ها به كل فراموش شــان شده 
بود يك ســال از زمان ورود من به مدرسه گذشته است. همين 
موضوع موجب شد وقتى به همراه خواهرهايم براى ثبت نام به 

مدرسه روستا رفتيم، من را قبول نكردند.
 

 فقط حسرت!
فقط هشت سال داشتم؛ اما بزرگ ترين غم دنيا به سراغم آمده 
بود. با دنيايى از شور و اشتياق براى ثبت نام به مدرسه رفتم و با 
كوله بارى از غم برگشته بودم. مرا در مدرسه راه نداده بودند در 
حالى كه تا آن روز بارها و بارها خواب كالس درس را ديده بودم. 
وقتى خواهرم يا دختر هاى فاميل با اشــتياق به سمت مدرسه 
روستا مى رفتند من فقط حسرت مى خوردم و به دليل نا آگاهى 
و بى اطالعى خانواده و اطرافيانم گمان مى كردم هيچ راهى براى 
درس خواندن من وجود ندارد و فقط غصه مى خوردم. هنوز هم 
كه ياد آن روزها مى افتم اســتخوان هاى بدنم تير مى كشد. من 
براى رفتن به مدرسه و درس خواندن سر و دست مى شكستم 
و به اميد اينكه معلم يا حقوقدان شوم تصميم هاى بزرگى براى 
خودم گرفته بودم، اما تنها به دليل بى اطالعى، همه نقشه هايى 

كه براى آينده ام كشيده بودم نقش بر آب شد. 
آن زمان ها روستاى ما امكانات زيادى نداشت، ولى شرايط تغيير 
كرد و كالس هاى نهضت سوادآموزى در روستا به راه افتاد. من 
كه شيفته درس خواندن بودم سر از پا نمى شناختم و به سرعت 
در كالس هاى نهضت ثبت نام كردم. عشــق و عالقه ام به درس 
خواندن كه جاى خود داشت، ولى معلمى براى ما انتخاب شده 
بود كه صورتى مثل ماه داشــت، او در آبــادى ما غريب بود و 

من شــب ها در خانه او مى خوابيدم براى همين عاشق معلم و 
مهربانى هايش شده بودم و انگيزه ام براى درس خواندن صد برابر 
شده بود. به محض اينكه الفبا را از او آموختم، شب ها تا ديروقت 
بيدار مى ماندم و تمام درس هاى كتاب فارســى را با اشــتياق 
مى خواندم تا جايى كه تمام درس ها را حفظ بودم و وقتى خانم 
معلم كه اســمش فاطمه بود، از روى درس ها امال مى گفت من 
زودتر از آنكه جمله اش را تمام كند، متن را مى نوشتم. در عرض 
چهار ســال دوره ابتدايى را به پايان رســاندم، اما نهضت سواد 
آموزى مقطع راهنمايى نداشت و سن من هم كه باالتر رفته بود، 
نمى توانستم وارد مدارس عادى شوم براى همين ادامه تحصيل 
در مقطع راهنمايى هم براى من با سختى هاى زيادى همراه شد 
و من مجبور شدم كه درسم را در مدارس بزرگساالن ادامه بدهم.

 
 چون پول نداشتيم، نتوانستيم لباس گرم بخريم

همه چيز تقريباً داشت خوب پيش مى رفت تا اينكه به خاطر بى 
بضاعتى و لباس و كفش گرمى كه نداشتم دچار سرماخوردگى 
شديدى شــدم. طورى كه حتى در فصل تابستان هم مريض 
بودم تا دوســال تمام، پدرم من را به دكتر مى برد، همه اش يك 
قرص و آمپول بود، اما فايده اى نداشــت و بهتر كه نشدم هيچ 
بدتر هم شــدم. باورتان نمى شود كه من دو سال آزگار مريض 
بودم. تا اينكه يكى از پزشك ها آمپول هايى را تجويز كرد كه با 
تزريق آن ها مرحله جديدى از بيمارى ام آغاز شد. من هم براى 
اينكــه عذاب وجدانم آرام بگيرد با خودم فكر مى كردم حاال كه 
باسواد شده ام، به خواستگارهايم جواب مثبت مى دهم و زودتر از 
خانواده جدا مى شوم تا پدرم كمتر كار كند و راحت تر بتواند خرج 
بقيه بچه ها را بدهد، ولى زندگى بدجور 
غافلگيرم كرد. بيمارى ام پيشرفت كرده 
بود و هر تشخيص و تجويز پزشكان را 
قبول مى كردم بلكه زودتر خوب شوم، 
ولى با تزريق آمپول ها احساس كردم 
سقف دهانم داغ شــد. چند روز بعد 
هم در همان قسمت از دهانم توده اى 
ايجاد شد كه غذا خوردن و حتى حرف 
زدن را برايم مشــكل كرده بود. بعد از 
عكس بردارى و بررســى هاى دقيق تر 
پزشك گفت اوضاع وخيم است و بايد 
هرچه سريع تر به تهران منتقل شوم، 
بلكه راه درمانى وجود داشــته باشد. 
چند روز گذشــت تا اينكه به تهران 
آمديم. پزشكان مى گفتند عفونت وارد 
خونم شده و بيمارى شبه سرطان را 
برايم تشــخيص دادند. به پدرم گفته 
بودند اميد چندانى به زنده بودنم نيست و با وجود پنهانكارى هاى 
خانواده، سرانجام متوجه واقعيت شدم، اما من كه به هيچ عنوان 
قصد تسليم شدن نداشتم به عشق ادامه تحصيل ماه ها بسترى 
بودن در تهران، ســال ها طول درمان و همه روزهاى ســخت و 
دردناك بيمارى را تحمل كردم. اين طور كه پزشكان مى گفتند 
قــرار بود از دنيا بروم، اما من همه دوره هاى شــيمى درمانى و 
مراحــل آزاردهنده درمان را تاب آوردم و با وجود آنكه از ناحيه 

چشم و گوش دچار آسيب شده بودم، زنده ماندم. 
 

 معلوليت ها من را متوقف نكرد
آن روزها فقط 18 سال داشتم ولى به اندازه يك فرد با تجربه از 
پس مشكالت زندگى برآمدم. دوره درمان كه با وجود همه فراز و 
نشيب هايش به پايان رسيد با وجود كم بينايى و كم شنوايى، باز 
هم به مدارس بزرگساالن رفتم و با نمرات خوب دوره دبيرستان 

را به پايان رساندم. 
در آزمون كنكور و قبولى در رشته پژوهشگرى علوم اجتماعى، 
دومين شادمانى بزرگ زندگى ام بود. و براى پايان نامه موضوعى 
بهتر از مرور فراز و فرودهاى زندگى ام چيز ديگرى سراغ نداشتم. 
خوشــبختانه اســتادم نيز موضوع را پذيرفت و من نوشتن از 
چالش هاى زندگى ام را به اميد اينكه شــايد روزنه اى به سوى 
زندگــى نااميدها باز كند، آغاز كردم. شــب ها تا ديروقت بيدار 
مى ماندم و با اشــك و اميد مراحل مختلــف زندگى ام را روى 
كاغذ مى آوردم. زندگى سياه و سفيدى كه سرانجام رنگين شد و 
نوشتن از آن نتيجه اى بسيار ارزشمند برايم داشت و حاال كه مرز 
40 سالگى را گذرانده ام، انگيزه ام براى رسيدن به موفقيت بيشتر 
شده اســت به اين اميد كه بتوانم براى پدر و مادر رنج ديده ام، 
كودكان كار و طالق و آسيب ديده هاى اجتماع گام هاى مؤثرى 
بردارم. پايان نامه به پيشنهاد يكى از استادانم، به عنوان يك كتاب 
انگيزه بخش چاپ شد و به نمايشگاه رسيد؛ اما از آنجاكه ناشرم 

غرفه اى نداشت، خودم آن ها را آوردم تا اينجا بفروشمشان. 

معرفى

اينكــه عمــو ســبحان،  از  قبــل 
كنــار ورودى اصلــى نمايشــگاه، 
كتاب هايش را به فروش بگذارد 
و تيتر يك رســانه ها شــود، براى 
عابران هميشــگى خيابان انقالب 
بــود.  شــده اى  شــناخته  چهــره 
پيرمردى كه فاصله900كيلومترى 
تربت حيدريــه تــا تهــران را طى 
مى كرد و در حاشيه پياده رو بلند 

بلند شعر مى خواند

معرفى

انتهــا قبادى كــه از قضا كم بينا و 
كــم شنواســت، ســال 1356 در 
خانواده اى روستايى و كم بضاعت 
در روســتاى شاهينى كامياران به 
دنيا آمد. قبادى توانســته بود بر 
يك بيمارى سخت غلبه كند، امسال 
كتاب زندگــى اش با عنوان «ملكه 
رنج ها» را به نمايشگاه آورده بود تا 
با فروش آن، بتواند به آرزوهايش 

رنگ واقعيت ببخشد
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روايت زندگى دو آدم متفاوت كه داستان خودشان را مى فروشند

بفرماييد كتاب زندگى

 مردم/ حامد كمالى  اصوالً حاشيه ها در هر موضوع و شاخه و رشته جزو جذاب ترين 
بخش هاى ماجراست و بيشتر از موارد اصلى در متن مورد توجه قرار مى گيرد. مثالً در 
جشنواره فيلم فجر دعواهاى كارگردان فالن فيلم با خبرنگاران در نشست خبرى تيتر 
يك خبرگزارى ها و روزنامه ها مى شود و ديگر كسى كارى به نقد فيلم اين آقا يا خانم 

ندارد. در ورزش هم همين طور است.
دوشنبه شب ها كه نود پخش مى شود، همه سراپاگوش منتظر مى نشينند تا ببينند آن 

شــب عادل فردوسى پور دوباره چه آشى پخته و قرار است چه چيزى افشا شود. فردا 
صبح هم صفحات مجازى پُر مى شود از اينكه فالن بازيكن با فالن بازيگر رابطه دارد يا 
اينكه مربى تيم معروف پايتخت در رختكن، پس از باخت در مهم ترين بازى فصل كلى 

حرف منشورى تحويل بازيكنانش داده و حاال فيلمش بيرون آمده.
 نمايشــگاه كتاب كه يكى از فرهنگى ترين برنامه هاى ســال جمهورى اسالمى ايران 
محسوب مى شود هم پُر از حاشيه است. البته جنس حاشيه هايش زمين تا آسمان با 

چيزهايى كه ديديم و شــنيديم فرق دارد و درست شبيه خوِد نمايشگاه آرام و سربه 
زير هستند. 

يك سال عمو سبحان و كتاب فروشى اش در بيرون از مصلى به حاشيه اى جذاب تبديل 
مى شود. امســال هم نوبت به انتها قبادى و بساط كتاب هايش در كنار غرفه ققنوس 

رسيد. 
در ادامه روايت زندگى اين دو آدم معمولى را مى خوانيد.



ن
/ 9
70
24
19

مناقصهعمومییکمرحلهای
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد. لذا 
از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پایه و ظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه 
تلفن تماس:37681713  تا مورخ 97/02/26 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

یف
اعتبارموضوعمحل اجراپروژهرد

نوع
قرارداد

مدت 
پیمان

مبلغ برآورد براساس فهارس بها 
سال 1397 با شرایط مندرج

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

تاریخ تحویل اسناد
و پیشنهادهاتا ساعت 

14 مورخ
تاریخ بازگشایی 
ساعت 10 مورخ

940338 - تکمیل 1
تکمیل ششتمدهنرستان طالقانی 

زیربنایی عمرانیساختمان 
سرجمع

4
ماه

3/690/332/937
ریال

190/000/000
ریال

97/03/0697/03/07

/ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:
1. ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر. )برابر فرمهای هیئت دولت(

2. واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی. / چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
/ محل تحویل پاکت تضمین: دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 

/ محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه ستاد / محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف / اعتبار پیشنهادات: سه ماه
/کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

/ع
97
02
40
5

فراخوان تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی- نوبت اول
اداره کل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه 97/02/26 می باشد.ضمنا اسناد مناقصه به شرح 

خواسته شده به صورت فیزیکی میبایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 97/02/26 تا ساعت19 مورخ 97/02/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصات :ساعت 14روزچهار شنبه97/03/9

زمان بازگشایی پاکت ها :مناقصه شماره97/2 ساعت 9 صبح ومناقصه 97/3 ساعت 9/30 صبح پنج شنبه مورخ 97/03/10
آدرس کارفرما: انتهای خیابان شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی- روبروی صدا و سیما - تلفن:05632238000داخلی 244

آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 
اداره روابط عمومی-اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبیتلفن:05632221220

مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهامدت زمان اجرامبلغ برآورد)ریال(شرح مناقصهشماره مناقصهرد یف

197/2
تجدید مناقصه تکمیل اداره ثبت احوال 

12ماه8/365/379/554شهرستان بشرویه
فهارس بهای پایه 

418/300/000سال 97

تجدیدمناقصه تکمیل اداره ثبت احوال297/3
12ماه6/714/473/757 شهرستان سرایان

فهارس بهای پایه 
336/000/000سال 97

سندمالکیت خودرو سواری پی کی رنگ مشکی 
مدل 1384 به شللماره پللالک 659 ج 81 ایران 
36و شللماره موتللور M13934256 و شللماره 
شاسللی 044446 بنللام صدیقه سللاالرپورگل 

خطمی مفقود و فاقد اعتبار است.

/ع
97
02
41
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری 207 مدل 1389 
رنگ نقره ای متالیک به  شماره موتور 13589009034 
باشللماره انتظامللی 992ج77 ایران 42 شللماره شاسللی 
NAAR13FE8BJ976901 و  بلله مالکیللت الهلله ضابط 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
97
02
39
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسللنامه مالکیت ) برگ سللبز ( و کارت شناسایی 
وانللت پیللکان 1600  مدل 1375 به شللماره انتظامی 
327 م 35 ایران 12 به شماره موتور 1517501240و 
شللماره شاسللی 75901240 بنام قاسللم بهنام ملکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

/ع
97
02
41
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید تیپ جی تی ایکس 
آی بلله رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1388 به شللماره 
S1412288264861 به  موتور2957535 وشماره شاسللی 
شللماره پالک 54-247ص45 به مالکیت ابراهیم جزینی 

درچه مفقود گردیده واز درجه اعتبار سللاقط می باشللد 

/ع
97
02
41
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی سواری پژو GLXi 405 مدل 1389 
رنللگ نقره ای متالیک به شللماره انتظامللی 864ط63 
ایران 42 شماره شاسی NAAM01CA6AE204297 و 
شللماره موتور 12488331173 به مالکیت رضا سعید 
مدقق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ن
/ 9
70
24
14

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سللند مالکیللت لودر ZL30G سللال سللاخت 1391 ش 
موتور: HC506486XL10 شماره شاسی: 11203014 
شماره پروانه بهره برداری 6/11115 بنام عبدالحسین 
مشیری فرزند علی محمد به شماره ملی 093834582 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ن
/ 9
70
24
09

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناسللنامه مالکیت ) برگ سللبز ( و کارت شناسایی 
وانللت پیکان 1600  مللدل 1380 به شللماره انتظامی 
531 ق 17 ایران 12 به شماره موتور 11518006330و 
شماره شاسللی 80906507 بنام محمود ثمره مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

/ع
97
02
41
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

دوشنبه  24 اردیبهشت  1397
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دارالشفا

آیت اهلل مکارم شیرازی :
یکی از دالیل پذیرش والیتعهدی از سوی 

امام رضاg نشر علوم اسالمی بود
آیت اهلل مکارم شــیرازی گفت: در کنگره بین  المللی نقش شــیعه در 
پیدایش و گســترش علوم اسالمی از ۴۰۰ پژوهشگر داخلی و خارجی 
دعوت کردیم که درباره علوم اسالمی مطالعه کرده و  نقش علمای شیعه 

را به دست آورند.
این مرجع  تقلید دیروز در مراسم اختتامیه کنگره بین  المللی نقش شیعه 
در پیدایش و گسترش علوم اسالمی که در تاالر قدس حرم مطهر رضوی 
برگزار شد در پیامی تصویری ضمن قدردانی از مشارکت اندیشمندان و 
علمــا در این  همایش، اظهار کرد: ما پــس از مطالعات فراوان به اینجا 
رســیدیم   که نقش علمای شیعه در پیدایش و  گسترش علوم اسالمی 
برای مردم روشــن نشده است. نه تنها غیر شیعه بلکه شیعیان نیز این 
نقش را به درستی نمی شناسند، بنابراین، الزم دیدیم، کنگره ای تشکیل  و 

پرده از این خدمات برداشته شود. 
وی افزود: امام راحل ســرنخ ها را به دست ما داده، علمای بزرگ ما این 
ســرنخ ها را دنبال کردند و این ها باید برای مسلمانان و غیرمسلمانان 

روشن شود.
وی ابراز کرد: دو سال زحمت کشیده شد و مطالب بسیار تازه ای به دست 
آمد که برای خود ما هم روشن نبود، نتیجه  این زحمات، انتشار بیش از 

۵۰ جلد کتاب شد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه یادآور شد: یکی از مراحلی که 
الزم دیدیم این کنگره پس از قــم در جوار امام رضا)ع( نیز ادامه یابد، 

نقش حضرت رضا)ع( در پیدایش علوم اسالمی بود.
مرجع عالیقدر جهان تشــیع با بیان اینکه مناظرات امام رضا)ع( بسیار 
تخصصی و کامل بود، خاطرنشان کرد: در جهت معرفی این راهبرد ها 
به مسئوالن آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان توصیه می کنم 
که به معرفی نقش امام رضا)ع( در طب اسالمی و دیگر علوم کاربردی 
بپردازنــد و در این مســیر از تجربه محققان، دانشــمندان، نخبگان و 

پژوهشگران دینی حداکثر بهره را داشته باشند.
آیت اهلل مکارم شــیرازی ضمن اشــاره به اینکه یکی از دالیل پذیرش 
والیتعهدی از ســوی امام رضا)ع( نشــر علوم اسالمی بود، تأکید کرد: 
فرصت خوبی است که در جوار مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( در 
این زمینه  مطالعاتی انجــام و کتاب هایی تألیف و به زبان های مختلف 

ترجمه شود.

خبر مرتبط

 ثواب روزه سه روز پایانی ماه شعبان 
gدر کالم امام صادق

باشگاه خبرنگاران پویا: در این روزها شاهد ساعات پایانی شب و روز 
ماه شعبان المعظم هستیم، ماهی که پیامبر اکرم)ص( آن را ماه خویش 
خواند، ماهی که شأنی عظیم تر از ماه رجب دارد، ماهی که در پی آن، ماه 

میهمانی خداوند است و شأنی بیش از ماه شعبان دارد. 
ماه رمضان آن قدر نزد خداوند از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که دو 
ماه رجب و شعبان را برای تزکیه و شست و شوی قلوب بندگان قرار داد 
تا با ظاهر و باطنی پاک به میهمانی الهی وارد شویم، اما در این میان اهل 
بیت)ع( باز هم محبت کردند و ما را به روزه داشتن در روزهای پایانی ماه 

شعبان دعوت کرده اند.
امام صادق)ع( در اهمیت این امر می فرماید: »َمْن َصاَم ثاََلثََة أَیَّاٍم ِمْن آِخِر 
َشــْعَباَن َو َوَصلََها بَِشْهِر َرَمَضاَن َکَتَب اهللُ لَُه َصْوَم َشْهَریِْن ُمَتَتابَِعْین«؛ هر 
کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند 

خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش محسوب می  کند.
منبع: من ال یحضره الفقیه ج 2، ص 94 - امالی صدوق، ص670

خبر

 آیت اهلل مکارم شیرازی:
نام رباخواری را به دروغ قرض الحسنه نگذاریم

حوزه: یکی از مراجع تقلید گفت: بعضی بانک ها قرض الحسنه ۲۸ درصدی 
می دهند، یعنی چه؟ نام ربا خواری را به دروغ، قرض الحسنه می گذارند، 
درست نیست. آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار جمعی از مسئوالن 
حراست بانک سپه که در مدرسه امیرالمؤمنین)ع( قم برگزار شد، به مسائل 
مهمی در بانکداری اشــاره کرد و بابیان اینکه شرط سالم کار کردن بانک 
این است که ربا حذف شود، گفت: ربا مایه بدبختی جامعه اسالمی و ویرانی 
اقتصادی است و اندیشمندان نشستند و فکر کردند مسائلی مانند عقود 
اسالمی و شرعیه و بانکداری بدون ربا را به وجود آوردند. این مرجع تقلید 
افزود: بسیار دیده شده وقتی به افراد به عنوان تسهیالت می خواهند وامی 
بدهند، تا کارخانه ای راه بیندازند، کشــاورزی و دامداری کنند، بانک می 
گوید، برو فاکتور صوری بیار، این فاکتور صوری بالی بانک هاست. وی بیان 
داشت:  مشکل دیگر جریمه بر جریمه است. کسانی نمی توانند بدهی خود 
را پرداخت کنند، خواســته کار کند ولی ورشکست شده است باید به آن 

فرد مهلت داد، چون این دستور قرآن کریم است. 

 معارف  آیین اختتامیه کنگره بین المللی نقش 
شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی با نگاه 
بــه جایگاه امام رضا)ع( با حضور تولیت آســتان 
قدس رضوی در جمع نخبگان جهان اسالم برگزار 

شد.
در این همایش بیش از 1۲۰میهمان از ۵۰ملیت 
مختلف حضور داشــتند و چهار میهمان مقاالت 
خــود را با محوریــت امام رضــا)ع( ارائه کردند. 
همچنین در این مراســم پیام تصویری آیت اهلل 

مکارم شیرازی به این کنگره منتشر شد.

  مستکبران عالم، مانعی برای گسترش 
تمدن نوین اسالمی 

تولیــت آســتان قدس رضــوی با بیــان اینکه 
مستکبران نمی خواهند مسلمانان در علم و دانش 
پیشرفت کنند، گفت: مستکبران، حاکمان مزدور 
و حکومت های دست ســاخته آمریکا و انگلیس 
نمی خواهند که مسلمانان در علم و دانش پیشرفت 

کنند.
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در 
آیین اختتامیه کنگره بین  المللی »دکترین شیعه 
در پیدایش و گسترش علوم اسالمی« که در تاالر 
قدس حرم مطهر رضوی برگزار شــد، اظهار کرد: 
شــخصیتی که تمدن اســالم ایجاد کرد پیامبر 
اکرم)ص( اســت که خداوند نقشه هجرت پیامبر 
اکرم)ص( از مکه به مدینه را ترســیم کرد و این 
تمدن به نام رسول خدا)ص( و مؤسس دین رقم 
خــورد. وی تصریح کرد: تمدن بعــد از آن به نام 
هجــرت وجود مقدس علی بن موســی الرضا)ع( 
از مدینه به مرو بود؛ تمدنی که با ترســیم نقشه 
الهی وجود امام رضــا)ع( در این منطقه موجب 
مدنیتی شــود که آغــاز آن دژ محکم توحید و 
پیشگیری از هرگونه آســیب برای موحدان بود؛ 
حدیث سلســله الذهب تابلوی بلندی پیش روی 
همه محققان و علما و قلم به دستان بود که بدانند 
توحید حصن حصین الهی و شرط صیانت از آن، 

والیت است. 

  g دوره تمدنی پس از امام رضا  
عضو شــورای عالی حوزه علمیه خراســان بیان 
کرد: دوره تمدنی که به واســطه امام رضا)ع( رقم 
خورد و فرصتی که بــرای امام رضا)ع( در زمینه 
نشر و  گسترش معارف اسالمی ایجاد شد، فرصت 
بی بدیلی بود که برای هیچ یک از ائمه اطهار به جز 

زمان صادقین)ع( ایجاد نشد.
حجت االسالم والمسلمین رئیســی عنوان کرد: 
تشــکیل شــبکه وکال و نماینــدگان در جهان 
اسالم، تشــکیالت منسجم مســلمانان دلداده 
بــه اهل بیت)ع(، تربیت 31۸ نفر شــاگرد چون 
محمدبن خالد که هر یک مؤلف آثار ارزشــمندی 

شدند که امروز به عنوان گنجینه های بین ماست، 
پاسخگویی به بیش از 1۵هزار مسئله و سؤال که 
امروز به عنوان یکی از گنجینه های علوم اسالمی 
در اختیــار جامعه ما، فرهیختگان مــا، حوزه  و 
دانشگاه ماست مانند رساله ذهبیه، صحیفه الرضا و 
طب الرضا که از جمله برکات تمدنی و مدنیتی امام 

رضا)ع( است که در این منطقه رقم زدند.
وی افــزود: امامــزادگان و  چهره های برجســته ؛ 
ســتارگانی که امــروز در ایران اســالمی و تمام 
این منطقه شــاهد آن هســتیم پیوست هجرت 
امام رضا)ع( از مدینه به مرو هســتند که هریک 
در حوزه خود به دلیل وجود خورشــیدی چون 

شــخصیت امام رضا)ع( کمتر دیده می شوند در 
حالی که اگر شــخصیت هر یــک از آن ها تبیین 
شود نقش بســیار ارزشــمندی که در پیدایش 
 و گســترش علوم اسالمی داشــته اند، مشخص 

می شود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه همه 

این عالمان و فرهیختگان پیوســت هجرت امام 
رضا)ع( به این منطقه هستند و چهره هایی مانند 
مرحوم شیخ طوسی، شیخ طبرسی، حرعاملی و 
شیخ بهایی در گسترش علوم اسالمی از سفره و 
 مکتب علمی امام رضا)ع( تغذیه کردند، خاطرنشان 
کرد: امروز از فقــه تا نجوم، از حکمت تا ریاضی، 
مرهون علم ایشان هستیم شخصیت بزرگی که به 

عنوان وارث علوم انبیا خوانده شده اند.

 gنقش بی بدیل امام رضا   
در سه ساحت علمی، فرهنگی و تمدنی

وی با بیان اینکه نقش علی بن موسی الرضا)ع( در 
سه ساحت علمی، فرهنگی و تمدنی قابل توجه 
است، اظهار کرد: پاســخ های متقن امام رضا)ع( 
در مناظرات که توحید، عصمت و جایگاه امامت 
و ارزش هــای دین و اندیشــه زالل توحیدی آثار 
پیدایش علوم اســالمی در ســخنان ایشان بود، 
شخصیت فرهنگی چون حاکم نیشابوری که در 
این باره قلم زده و ســخن گفته اند و شــخصیت 
تمدنی کــه پس از شــهادت ایشــان در زمان 
ابناءالرضا)ع(؛ امــام جواد)ع(، امــام هادی)ع( و 
امام عســکری)ع( وحجت بن حسن عسکری)ع( 
مشهود است. حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
بیان کرد: این کنگره خاســتگاه تبادل اندیشه و 
نظر فرهیختگان در باب پیدایش و گسترش علوم 
اسالمی اســت، نقش این کنگره و نقش مقتدای 
بصیرت آفرین ما رهبر معظم انقالب در تشــویق 
عالمان و فرهیختگان برای اینکه به علم اهمیت 
دهند، در پیشبرد تمدن اسالمی بسیار مؤثر است.

  ضرورت آگاهی از پیشینه تمدنی اسالمی
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری متذکر 
شد: مستکبران نمی خواهند مسلمانان در علم و 
دانش پیشــرفت کنند، حقیقت تمدنی که غرب 
امروز مدعی آن اســت نشان از آثار تمدنی اسالم 
دارد در واقع تمدن غرب ریشــه در تمدنی دارد 
 که بین مســلمانان و فرهیختگان مسلمان بوده 

است. 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با تأکید بر اینکه 
امروز پیشــرفت علم و دانش بویــژه نوآوری های 
علمی در بین مسلمانان از مسائل بسیار با اهمیت 
اســت، ادامــه داد: فرهیختگان، دانشــگاهیان و  
حوزویان باید به پیشرفت علمی کشور در راستای 
دستیابی به تمدن نوین اسالمی اهمیت دهند و 
نســبت به پیشینه ارزشمند خود و آنچه که قبل 
را بــا بعد مرتبــط می کند، آگاه باشــند چرا که 
مستکبران، حاکمان مزدور و حکومت های دست 
ساخته آمریکایی  و انگلیسی  و مورد حمایت آن ها، 
بنا دارند که مســلمانان در علم و دانش پیشرفت 

نکنند. 

معارف

در اختتامیه کنگره بین  المللی »نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی« تبیین شد

نقش امام رضاg در رشد علوم اسالمی 
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پرسپوليس در تهران صعود مى كند؟

جزيره كوچك در گرداب آزادى
 فوتبال  ورزش  پرسپوليس در بازى رفت مرحله يك 
هشتم نهايى فرصت عالى يكسره كردن كار را از دست داد.
اين تيم با گل على عليپور پيش افتاد اما دوباره اشــتباهات 
عجيب شجاع خليل زاده كار دست قرمزها داد و الجزيره به 

بازى برگشت. در ادامه قهرمان ايران براى كسب يك تساوى 
ارزشــمند در ابوظبى تنها چند ثانيه كم آورد و سه-دو به 

ميزبان خود باخت.
كار براى پرسپوليس تمام نشــده است. قهرمان دو فصل 
اخير ليگ ايران امروز ســاعت 19:30 اين فرصت را دارد 
كه با پيروزى مقابل الجزيره دومين صعود متوالى به جمع 

هشــت تيم برتر آسيا را جشــن بگيرد. قرمزها اگر مانند 
روزهاى خوبشان باشــند به راحتى خود را به يك چهارم 

نهايى ليگ قهرمانان مى رسانند.
پرسپوليس در اين بازى گل مى خواهد و بايد با تمركز و دقت 

روى دروازه حريف حمله كند. بازهــم همه نگاه ها به على 
عليپور و وحيد اميرى خواهد بود.يك برد يك-صفر يا دو بر 

يك صعود پرسپوليس را تضمين مى كند.
اين بازى آخرين بازى فصل قرمزهاست و آنها مى خواهند 
با يك جشن فصل خوبشان را به پايان برسانند. الجزيره در 
اين فصل در ليگ امارات هفتم شد و بازى امروز يك ديدار 

مرگ و زندگى برايش است. على مبخوت مهاجم نام آشناى 
الجزيره و رومارينيو در بازى رفت نشان دادند چقدر فرصت 
طلب اند و مدافعان پرسپوليس نبايد اشتباهات بازى رفت 

را تكرار كنند.

بازگشت سيد جالل حسينى پس از يك جلسه محروميت 
اين اميدوارى را پيش آورده كه خط دفاعى پرســپوليس 
دو باره همان دژ محكم سابق شــود.اتفاق نگران كننده 
براى برانكو ايوانكوويچ مصدوميت كمال كاميابى نياست. 
هافبك پرســپوليس در بازى رفت از ناحيه كتف آسيب 
ديد و احتمال دارد به بازى مهم امروز نرسد. در غياب او 

احتماال حسين ماهينى دوباره به خط هافبك منتقل مى 
شود. پرسپوليس در پنج بازى از هفت بازى خود در ليگ 
قهرمانان آســياى 2018 دروازه خود را بسته نگه داشته 
است و در چهار بازى قبلى آســيايى خود در آزادى گلى 

دريافت نكرده است.
برانكو: مجبور به بردن الجزيره هستيم

برانكو ، سرمربى تيم   فوتبال پرسپوليس گفت : بازى دوم مان 
برابر الجزيره خواهد بود كه اين مانند نيمه دوم يك بازى براى 
ما مى ماند. بازى براى الجزيره بسيار مهم است، زيرا آن ها در 

ليگ خود نتوانستند عملكرد خوبى داشته باشند.
او ادامه  داد:  نتيجه  خوب اين بازى مى تواند باخت هاى آن ها 
را جبران كند امــا اين ديدار براى ما نيز مهم اســت. ما هم 

مى خواهيم به مرحله بعد صعود كنيم. 
وى درباره تعطيالت و تمديد قرارداد با پرسپوليس، تصريح 
كرد: من هنوز با باشگاه پرسپوليس قرارداد دارم و تمركزم 

روى بازى است.
سرمربى كروات پرسپوليس درباره غيبت بازيكنان، گفت : 
كمال و ربيع خواه مصدوم هستند اما ساير بازيكنان مان در 
سالمت كامل به سر مى برند. ما هميشه اين توقع را داريم كه 

ممكن است بازيكنان مان هميشه مصدوم باشند.
سرمربى الجزيره: اگر جالل حسينى سوپرمن است 

بايد قهرمان جام جهانى شويد
  هنك تن كاته، ســرمربى تيم فوتبال الجزيره امارات در 
نشســت خبرى پيش از بازى با پرسپوليس در چارچوب 
دور برگشت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
اظهار كرد: انتظار يك بازى جذاب را دارم. بايد از نتيجه  
3 بر 2 بازى رفت دفاع كنيم تا به مرحله بعد صعود كنيم. 
مى دانيم كه بازى ســختى پيش رو داريــم و طرفداران 
زيادى براى پشتيبانى از پرسپوليس به ورزشگاه مى آيند. 
به خودمان اطمينــان داريم و تمــام بازيكنانمان آماده 
هستند. مى خواهيم بازى خوبى را به نمايش بگذاريم. وى 
همچنين در بين سوال و جواب بازيكن الجزيره امارات با 
خبرنگاران و در واكنش به سوال خبرنگارى مبنى بر اين 
كه نظر بازيكن الجزيره در مورد ســيد جالل حسينى به 
عنوان كاپيتان پرسپوليس چيست، گفت : آيا كاپيتانى كه 
شما مى گوييد يك سوپرمن است اگر يك سوپرمن است 

بايد قهرمان جام جهانى شويد.

اسكوچيچ از خونه به خونه مى رود
ورزش:دراگان اسكوچيچ سرمربى تيم فوتبال خونه به خونه كه در نيم فصل 
دوم هدايت بابلى ها را در ليگ دســته اول و جام حذفى بر عهده داشــت،  با 
پايان فصل و اتمام مدت قراردادش رسماً از اين تيم جدا شد. اين مربى با تيم 
خونه به خونه به مقام نايب قهرمانى جام حذفى رسيد و در ليگ دسته اول نيز   

در آخرين لحظات از صعود به ليگ برتر بازماند.
اسكوچيچ هم اكنون در تهران به سر مى برد و گفته شده در حال مذاكره با چند 

تيم ليگ برترى براى سرمربيگرى در فصل آينده است.

كار استقالل و خانواده پورحيدرى به 
FIFA مى كشد؟

مهر: همســر منصور پورحيدرى با بيان اينكه طبق قرارداد باشگاه استقالل 
380 ميليون تومان به همسرش بدهكار است، گفت: اين مبلغ تمام و كمال 
پرداخت نشود، به AFC و FIFA شكايت مى كنم. فريده شجاعى با تأكيد 
بر اينكه مديران اســتقالل، منصور پورحيدرى را با تمام   تالش هايى كه در 
اين باشگاه متحمل شد به صورت يك اسطوره نشناخته اند، گفت: از اين بابت 
براى استقالل و مديرانش متأسفم. همسر من 50 سال از زندگى خود را براى 
استقالل گذاشت و حتى از جيب خود براى اين باشگاه هزينه كرد اما حاال كه 
وقت تسويه حساب آن هم به درخواست ما شده، صحبت هايى مطرح مى شود 

كه اصًال در خور شأن منصور پورحيدرى نيست.

تهديد دوبله سوبله آبى ها توسط مظلومى
ورزش:پرويز مظلومى درباره مطالباتش از تيم فوتبال استقالل گفت: نماينده 
AFC به من زنگ زد و پرســيد كه آيا طلبت را از استقالل گرفته اى؟ چون 
باشگاه اســتقالل اعالم كرده بود با من و امثال من توافقاتى داشته است. من 
هم گفتم نه هنوز تســويه نكرده ام. به هرحال بدون اين كه ما چيزى بگوييم 
خود AFC دنبال اين مسائل است و اخبار ايران را دنبال مى كند. من دوست 
دارم اين مسئله خارج از AFC حل شود و آقايان هم قول هايى به ما داده اند 
كه عمل نكرده اند. من هفت سال است كه به عنوان يك استقاللى صبر كرده ام 
و اگر اتفاقى اين وسط رخ دهد مقصر اســتقالل است نه من چون تا االن هم 

ما صبر كرده ايم.

بدون حضور ايران
تشكيل اتحاديه فوتبال جنوب غرب آسيا

تســنيم: تركى آل الشــيخ رئيس، رئيس كميته ملى المپيك عربستان 
اعالم كرد كشورهاى غرب و جنوب آسيا اتحاديه فوتبال جنوب غرب آسيا 
را تشــكيل داده اند، اتحاديه اى كه مقر آن شــهر جده عربستان و رياست 
آن با عادل بن محمد عزت، رئيس اتحاديه فوتبال عربســتان خواهد بود. 
12 كشور عربستان، كويت، بحرين، عمان، عراق، امارات، يمن، پاكستان، 
هند، بنگالدش، ســريالنكا و مالديو پس از نشستى كه اخيراً با يكديگر در 
جده داشتند، براى تشكيل اين اتحاديه به توافق رسيدند. همچنين رؤساى 
اين فدراسيون و اتحاديه ها، تركى آل الشــيخ را به عنوان رئيس افتخارى 
اتحاديه فوتبال جنوب غرب آســيا انتخاب كردند. نكته جالب در اين بين 
عدم دعوت از كشورهايى همچون ايران، قطر، سوريه و اردن براى عضويت 

در اين اتحاديه است. 

پرسپوليس چهارمين تيم پرطرفدار 
غير اروپايى

ورزش: برنامه سوپرساندى از شــبكه HITC انگليس در برنامه اى 
خاص هفت تيم پرطرفدار غيراروپايى دنياى فوتبال را معرفى كرد. در 
اين برنامه پرسپوليس به عنوان تيم چهارم معرفى شد و مجرى برنامه 
در اين خصوص ضمن به تصوير كشيدن چند نما از ورزشگاه لبالب از 
تماشاگر آزادى و هواداران پرسپوليس گفت: «پرسپوليس بيشترين 
طرفدار را در ايران و آسيا دارد هر چند خارج از آسيا خيلى شناخته 
شــده نيســت. اين تيم با حمايت هوادارانش قدرتى واقعى در آسيا 
است.» در اين رده  بندى تيم هاى االهلى مصر، كلوپ امه ريكا مكزيك، 
بوكاجونيورز آرژانتين، پرسپوليس ايران، ريورپالته آرژانتين، سياتل 
ساندرز آمريكا و كورينتيانس برزيل به عنوان هفت تيم پرطرفدار غير 

اروپايى شناخته شدند.

كريمى:برد پرسپوليس مقابل الجزيره 
راحت تر از السد است 

ورزش: على كريمى در خصوص بازى پرسپوليس و الجزيره امارات 
اظهار داشت:پيروزى مقابل الجزيره به مراتب راحت تر از السد است 
و من مطمئنم پرســپوليس با حمايت تماشاگران حريف را شكست 
مى دهد فقط اى كاش به پاس قدردانى از هواداران پرســپوليس كه 
خيلى در راه قهرمانى به اين تيم كمك كردند و در سرما و گرما كنار 
تيم بودند طبقه پايين را هم رايگان مى كردند تا ورزشگاه پر شود. من 
فكر مى كنم حداقل حق تماشــاگران اين بود و اميدوارم آنها آخرين 

بازى را هم با خاطره خوش به پايان برسانند.

ضد حمله

حقيقى: وقتم را در سوئد تلف كردم
ورزش:عليرضا حقيقى به علت درگيرى و اختالف با ســرمربى تيم سندسوال 
سوئد از اين تيم جدا شد.اين بازيكن بعد از جدايى اش از اين باشگاه در گفت و گو 
با سايت svt اسپورت سوئد گفت:مسئوالن باشــگاه خودشان مى دانستند چه 
گلرى و با چه كيفيتى جذب كرده اند،آنها قبل از اينكه من به اين تيم اضافه شوم 
مى دانستند براى اينكه در جام جهانى بازى كنم نياز دارم كه در سوئد بازى كنم 
ولى متاسفانه در اين مدت اصال فرصت نداشتم و در واقع سرمربى تيم اين موقعيت 

را در اختيار من نگذاشت.
 گلر ســابق تيم ملى در ادامه تاكيد كرد: من با سرمربى تيم صحبت هاى زيادى 
انجام دادم و در مورد وضعيتم پرس و جو كردم،او از من تمجيد كرده بود ولى هيچ 
زمان جواب روشنى به من نداد. آنها االن پاداشى را از فيفا مى گيرند چون من يك 
ملى پوش هستم و به جام جهانى مى روم ، حضور من براى آنها مفيد بود اما من 

فقط وقتم را در اين باشگاه تلف كردم.

ترابيان: عدم اعزام تيم فوتسال بانوان به 
المپيك تصميم   AFC بود

فارس: رئيس كميته فنى و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلى گفت: كنفدراسيون 
فوتبال آسيا تصميم گرفت تيم فوتسال آقايان در المپيك آرژانتين شركت كنند.

عباس ترابيان در ادامه در خصوص اينكه چرا تيم فوتسال بانوان به المپيك آرژانتين 
اعزام نمى شوند، عنوان كرد: همانطور كه قبال اعالم كرده بودند طبق تصميم كميته 
المپيك جهانى هر كشور فقط مى تواند در مسابقات المپيك آرژانتين يك تيم  در 
هر رده داشته باشد. اصوال تيم هايى كه در اين مسابقات شركت مى كنند توسط 
كنفدراسيون ها معرفى شدند. رئيس كميته فنى و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلى 
گفت: با توجه به همين موضوع كنفدراسيون آسيا تصميم گرفته  كه تيم هاى ايران 
و عراق در حوزه فوتسال آقايان در اين مسابقات حضور داشته باشند و در رابطه با 

اين موضوع نه فدراسيون فوتبال و نه كميته فوتسال ايران دخالتى نداشته است. 12
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ورزشـــى

ورزش: در فاصله يك ماه تا آغاز بزرگ ترين تورنمنت 
فوتبال جهان سايت معتبر Sky Sport در گزارشى 
به افشاگرى قراردادهاى مالى 32 مربى حاضر در جام 
جهانى پرداخت و مدعى شد نيمى از تيم هاى حاضر در 
اين دوره مربيانى گران قيمت با قرارداد باالى ميليون 

تمــام يورو در اختيار دارند كه اين اتفاق  در 
كم ادوار جــام جهانى خيلى 

اتفاق افتاده بود.
ين  ما نكتــه جالب ا ا
گزارش بــه وضعيت 
قرارداد سرمربى تيم 

ملــى 

ايران برمى گــردد كــه او را در رده هفتمين مربى 
گران قيمت جام قرار داده است. Sky Sport در 
خصوص سرمربى پرتغالى ايران نوشت:« كارلوس 
كى روش با دريافت مبلغــى در حدود 1,9 ميليون 
يورو باالتر از مربيان سرشناســى همچون خورخه 
ســامپائولى(آرژانتين)، اســكار تابارز(اروگوئــه)، 
خوزه پكرمن(كلمبيــا)، هكتــور كوپر(مصر) و ... 
رده هفتمين مربى گران قيمت را به خود اختصاص 

داده است».
نكته جالب ايــن كه كى روش در جمــع چهار مربى 
حاضر در گروه B جام جهانى 2018 بعد از ســرمربى 
اسپانيا و پرتغال سومين مربى گران محسوب مى شود 
تا باالتر از رنارد فرانسوى بايستد ضمن اين كه او بعد 
از فرناندو سانتوس هموطن خود كه عنوان ششمين 
مربى را در اختيار دارد دومين پرتغالى گران قيمت جام 
لقب گرفته است و در بين نماينده هاى آسيا نيز گران 
ترين مربى محسوب مى شــود حتى گران تر از مربى 

آرژانتينى عربستان و هلندى استراليا.
1-يوآخيم لوو (آلمان/ 3,8 ميليون يورو

2-تيته (برزيل) / 3,4 ميليون يورو
3-ديديه دشان(فرانسه) / 3,4 ميليون يورو
4-خولن لوپتگى(اسپانيا) 2,9 ميليون يورو

5-استانيسالو چرچسوف(روسيه) 2,5 ميليون يورو

افشاگرى Sky Sport از دستمزد مربيان جام جهانى 
جام ملت هاى آسيا؛ كى روش هفتمين مربى گران قيمت حاضر در روسيه

كاپ معافى براى سربازها
   آى اسپورت : قرعه كشى جام ملت هاى 2019 آسيا در امارات برگزار شد و تيم 
ملى كشورمان در گروه چهارم، كنار عراق، ويتنام و يمن قرار گرفت. به طور كلى 
با توجه به نتايجى كه تيم كشورمان در اين چند سال به دست آورده، خيلى ها 
شانس زيادى براى قهرمانى ايران در جام ملت هاى اين دوره قائل هستند. اين 
اتفاق اگر رخ بدهد،  غير از آنكه مى تواند طلسم 43ساله تيم ملى در فتح اين عنوان 
را بشــكند، از يك نظر ديگر هم براى جمعى از ستاره هاى تيم كشورمان ارزش 
حياتى دارد؛ اينكه آنها مى توانند به اتكاى اين موفقيت از خدمت سربازى معاف 

شوند و بدون دغدغه به كار خودشان در سطح حرفه اى ادامه بدهند.
 در حال حاضر بازيكنان ملى پوش زيادى مشكل خدمت سربازى دارند. مسئله 
خدمت ســربازى حتى برخى از لژيونرهاى فوتبال ايران را هم به طور عميقى 
درگير كرده است. به عنوان مثال سردار آزمون كارت پايان خدمت ندارد و هر بار 
كه به ايران مى آيد بايد به دنبال اخذ مجوزهاى الزم براى خروج از كشور باشد. 
در مورد سردار گفته مى شود او هنوز در حال گذراندن دوره دبيرستان است و از 
معافيت تحصيلى استفاده مى كند! او البته در اين زمينه تنها نيست؛ چه اينكه 
عليرضا جهانبخش هم هنوز وضعيت خدمت ســربازى اش را روشن نكرده و از 

معافيت موقت دانشجويى استفاده مى كند. 
به فهرست ستاره هاى مشمول تيم ملى در ليگ هاى داخلى و خارجى مى توان 
اسامى بازيكنان ديگرى را هم افزود كه مجيد حسينى، اميد نورافكن، على عليپور، 
سعيد عزت اللهى و... از آن جمله هستند. با اين وجود اگر تيم ملى كشورمان در 
جام ملت هاى آسيا به عنوان قهرمانى دست پيدا كند، هر كدام از اين بازيكنان 

كه در تورنمنت حاضر باشند شانس معافيت خواهند داشت. 

فرشته كريمى: فقط 
فوتسال مى تواند 
قهرمان آسيا شود

ورزش: فرشــته كريمى بعــد از قهرمانى تيم 
ملى فوتسال زنان ايران در رقابت هاى قهرمانى 
آسيا گفت: اين بهترين دستاورد براى ما است. 
براى ورزش زنان در ايران، فوتسال تنها رشته 
اى اســت كه توانايى قهرمانى در آسيا را دارد. 
در رشته هاى تيمى ديگر آن ها اين توانايى را 
ندارند و به همين خاطــر اين قهرمانى اهميت 

فراوانى دارد.
كريمى ادامه داد: شــيوه لباس پوشيدن ما 
خاص و از ديگر كشورها متفاوت است.خيلى 
ممنون هســتم كــه عنوان ارزشــمندترين 
بازيكن به من اختصاص داده شد اما موفقيت 
تيم براى من از گل زدن مهم تر اســت و بايد 
از كادرفنى هم تشــكر كنم. من اول به اين 
فكر مى كنم كــه چگونه مى توانــم به تيم 

كمك كنم.
وى درادامه گفت: تكرار عنــوان قهرمانى از به 
دست آوردن اين عنوان بسيار سخت تر است و 
اين كار سخت را با تالش و پشتكار و اردوهاى 

شبانه روزى به سرانجام رسانديم. 

اين دوره مربيانى گران قيمت با قرارداد باالى ميليون 
تمــام يورو در اختيار دارند كه اين اتفاق  در 

كم ادوار جــام جهانى خيلى 
اتفاق افتاده بود.

ين  ما نكتــه جالب ا ا
گزارش بــه وضعيت 
قرارداد سرمربى تيم 

ملــى 

يورو باالتر از مربيان سرشناســى همچون خورخه 
ســامپائولى(آرژانتين)، اســكار تابارز(اروگوئــه)، 
خوزه پكرمن(كلمبيــا)، هكتــور كوپر(مصر) و ... 
رده هفتمين مربى گران قيمت را به خود اختصاص 

داده است».
نكته جالب ايــن كه كى روش در جمــع چهار مربى 

حاضر در گروه 
اسپانيا و پرتغال سومين مربى گران محسوب مى شود 
تا باالتر از رنارد فرانسوى بايستد ضمن اين كه او بعد 
از فرناندو سانتوس هموطن خود كه عنوان ششمين 
مربى را در اختيار دارد دومين پرتغالى گران قيمت جام 
لقب گرفته است و در بين نماينده هاى آسيا نيز گران 
ترين مربى محسوب مى شــود حتى گران تر از مربى 

آرژانتينى عربستان و هلندى استراليا.
1-يوآخيم لوو (آلمان/ 

2-تيته (برزيل) / 
3-ديديه دشان(فرانسه) / 
4-خولن لوپتگى(اسپانيا) 

5-استانيسالو چرچسوف(روسيه) 



روز پرحاشيه رئيس هيئت بسكتبال خراسان رضوى  در دوئل با خبرنگاران

از حذف نايب رئيس تا خداحافظى دبير
  سينا حسينى   رئيس هيئت بسكتبال خراسان رضوى 
صبح روز يكشــنبه در برابر خبرنگاران رسانه هاى خبرى 
قرار گرفت تا پس از رفت و برگشــت به اين هيئت ورزشى 
به سواالت اهالى رســانه در خصوص بســكتبال خراسان 
پاســخ دهد.  پوررضايى كه در ماه هاى آخر ســال گذشته 
پس از اجراى تصميم كميســيون ماده 88 و واگذارى خانه 
بسكتبال به بخش خصوصى به نشانه اعتراض از ادامه فعاليت 
در اين هيئت ورزشى انصراف داده بود پس از انتخاب رامين 
طباطبايى به عنوان رئيس فدراسيون به صورت كامال بحث 
برانگيز دوباره هدايت هيئت بسكتبال را در دست گرفت تا 
اين پرسش براى اهالى بســكتبال به وجود آيد كه چگونه 
پوررضايى پس از يك جلسه كوتاه قيد تصميم خود مبنى 
بر انصراف از فعاليت در هيئت بسكتبال را زد و دوباره به سر 

كار بازگشت.
با وجود اين كه انتظــار مى رفت رئيس هيئت بســكتبال 
خراسان رضوى در نشست خبرى خود به صورت شفاف به 
ابهامات موجود در خصوص بازگشتش به هيئت پاسخ دهد و 
ابهامات موجود در اين زمينه را برطرف سازد، اما پوررضايى 
خيلى راحت از كنار اين مسئله عبور كرد و با توضيحات كامال 
معمولى از عالقمندى رســانه ها به اخبار حاشيه اى سخن 
گفت و مدعى شد رسانه ها  براى فروش بيشتر عالقه دارند 
اخبار حاشيه اى را دنبال كنند در شرايطى كه بايد اولويت 

نخست ورزش و موفقيت رشته هاى ورزشى باشد.

يك نماينده در ليگ برتر
رئيس هيئت بســكتبال خراســان رضوى در پاسخ به اين 
پرسش كه وضعيت دو نماينده راه يافته به رقابت هاى ليگ 
برتر ، چه خواهد شد و آيا اين دو نماينده فصل آينده در ليگ 
برتر حضور پيدا خواهند كرد، گفت: به احتمال فراوان تيم 
پارسا به عنوان نماينده خراسان رضوى در ليگ برتر حضور 
پيدا خواهد كرد البته هنوز به صورت قطعى مشخص نيست 
اما مذاكــرات و رايزنى ها در اين خصــوص ادامه دارد و در 
صورت حصول نتيجه اين تيم با تركيبى بومى در رقابت هاى 
ليگ برتر شــركت خواهد كرد، تيم هيئت بســكتبال نيز 

اگر شرايط فراهم شــود در رقابت هاى ليگ ملى به ميدان 
خواهد رفت.

وى در ادامه افــزود:« ما بنــا داريم با امكان ســنجى و 
بهره گيرى از پتانســيل هاى موجــود از موجودى داخل 
استان بهره الزم را ببريم البته در اين خصوص مذاكراتى 
صورت گرفته اما به صورت قطعى چيزى مشخص نشده 
ولى اميدواريم در رقابــت هاى ليگ برتر يــك نماينده 

داشته باشيم.»
غيبت نايب رئيس بسكتبال در هيئت؟

پور رضايى در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنى بر علت 
غيبت طوالنى نايب رئيس اول هيئت بسكتبال، و حذف نام 
عليرضا زهى از چارت منتشر شده از سوى هيئت بسكتبال 
پس از بازگشــت رئيس هيئت ، توضيح داد:« ما بر اساس 
چارت جديد فدراســيون بســكتبال تنها يك نايب رئيس 

داريم كه آن هم نايب رئيس بانوان است، درباره غيبت آقاى 
زهى هم بايد بگويم كه وى براى من قابل احترام بوده و جزو 
دوستان خوب من به شمار مى رود اما برخى اوقات اختالف 
ســليقه بين دو برادر هم به وجود مى آيد، لذا نيت خاصى 
درباره حذف ايشان نبوده ما همچنان با هم رفيق هستيم اما 
مجبوريم كه چارت جديد فدراسيون را مالك قرار بدهيم.»

تهديد آقاى رئيس جواب نداد!
پور رضايى در پاسخ به پرســش ديگر قدس مبنى بر اين 
كه وى پيشتر اعالم كرده بود تا مادامى كه خانه بسكتبال 
به هيئت برنگردد از ادامه حضور در اين هيئت خوددارى 
خواهد كــرد اما پس از مالقــات با رئيس فدراســيون و 
مديركل  از تصميم خود منصرف شد، نيز گفت:« من هرگز 
نگفته بودم كه تا وقتى ســالن را به هيئــت برنگردانند به 
هيئت برنمى گردم، اين برداشت شماست اما با هماهنگى 

هاى به عمل آمده قرار شــد پيمانكار با ما همكارى خوبى 
داشته باشد كه خوشــبختانه اين اتفاق در حال رخ دادن 
است و مى توانيم از سالن اســتفاده كنيم!  پور رضايى در 
شرايطى اين ادعا را مطرح كرد كه خودش در نشست هم 
انديشى اهالى رسانه و مديران ورزش در حضور بخش قابل 
توجهى از اهالى رسانه صراحتا اعالم كرد كه تا مادامى كه 
خانه بسكتبال به هيئت واگذار نشــود من در هيئت كار 
نخواهم كرد كه در آن هنگام مهدى برادران رئيس هيئت 
فوتبال از وى خواست موضوع اســتعفا را مطرح نكند اما 
پوررضايى با اصرار بر اينكه اين سالن بايد در اختيار هيئت 
بسكتبال باشد اصرار داشــت كه اگر خالف اين اتفاق رخ 

دهد از سمت خود استعفا خواهد داد.
*دبير هيئت به چه دليل كنار رفت؟

در شــرايطى كه حرف و حديث هــاى فراوانى در خصوص 
دبير سابق هيئت بسكتبال شــنيده مى شود،رئيس هيئت 
بسكتبال در خصوص خروج ولى پور از هيئت و حضور دبير 
جديد توضيح داد:« ما براى اين كه مربى بسكتبال در سطح 
باال كمتر داشتيم تصميم گرفتيم آقاى ولى پور را به عنوان 
مربى مورد اســتفاده قرار دهيم و از فــرد ديگرى كه قوت 
بيشترى براى انجام فعاليت در هيئت دارد استفاده كنيم به 
همين منظور با خداحافظى آقاى ولى پور موافقت كرديم و 

دبير جديد را معرفى كرديم.»
انتقاد از روابط عمومى هيئت 

اما يكى ديگر از انتقادهاى مطرح شده به سيستم هيئت در 
خصوص عملكرد ضعيف روابط عمومى هيئت بسكتبال بود، 
كه با واكنش خبرنگاران رو به رو شــد اما پوررضايى ضمن 
دفاع از عملكرد روابط عمومى هيئت بسكتبال مدعى شد كه 
روابط عمومى هيئت بسكتبال در جمع روابط عمومى هاى 
برتر از سوى اداره كل ورزش و جوانان بود كه اين مسئله در 
پايان نشست از ســوى مدير روابط عمومى اداره كل ورزش 
و جوانان رد شــد  گويا روابط عمومى هيئت در سال 95 به 
عنوان روابط عمومى برتر انتخاب شده بوده كه پوررضايى به 
اشتباه اعالم كرد روابط عمومى هيئت بسكتبال در سال 96 

به عنوان روابط عمومى برتر انتخاب شده است! 

رسول خادم : كار ديپلماتيكى
 براى كشتى نكرده ايم

ورزش سه: رئيس فدراسيون كشتى گفت: باز هم طبق معمول هر 
اتفاقى بيفتد و محروميتى دامن گير قهرمانان ايران شــود، بر گردن 
كشتى گير، مربى و فدراسيون است.رسول خادم گفت:  رجال سياسى 
كه بارها و بارها از آنها خواسته شده است براى دفاع از قهرمانان ملى 
كشتى ايران به ميدان بيايد و تيم ديپلماسى ويژه اى را كه متشكل 
از نمايندگان سازمان هاى ديپلماتيك كشور است، روانه كميته بين 

المللى المپيك كنند، تا كنون هيچ پيگيرى نكرده اند.

سماكين سرمربى تيم ملى تپانچه ايران 
شد

ورزش:مربى اوكراينى تپانچه هدايت تيم ملى ايران را برعهده گرفت.
 مربــى اكراينى تپانچــه براى هدايــت تيم ملى ايــران وارد 
تهران شــد و با رئيس فدراســيون تيراندازى كشورمان ديدار 

و گفت و گو كرد.
 الكساندر ســماكين عضو تيم ملى اكراين بوده و عناوين قهرمانى و 
نايب قهرمانى مســابقات قهرمانى اروپا و مقام نخســت رقابت هاى 

اكراين را در كارنامه دارد.

محبى: قضاوت هاى كشتى در 
جنجال ها نقش داشت

ايســنا: آزادكار ســنگين وزن ايران با انتقاد از ضعف داورى ها در 
انتخابى تيم هاى ملى كشــتى گفت: اميــدوارم كادر فنى تيم ملى 

بهترين تصميم را بگيرد.
 يداهللا محبى گفت: ما سه كشــتى گير بوديم كه براى حضور در 
مرحله نهايى انتخاب شــديم. من مقابل جعفر شــمس ناترى به 
پيروزى رسيدم اما در دو كشــتى كه مقابل پرويز هادى داشتم، 
به هر حال شكســت خوردم و به عنوان دومى دست يافتم. البته 
در كشــتى اول مقابل هادى تا دو ثانيه مانده به آخر مبارزه برنده 
بودم اما او اعتراض كرد و داوران يك پوئــن ديگر به هادى دادند 

و من بازنده شدم.
 وى گفت: به هر حال مســابقه هاى انتخابى فرصتى اســتثنايى 
براى هر كشــتى گير محسوب مى شــود چرا كه نتيجه يك سال 
زحمات كشتى گيران در اين رقابت ها مشــخص مى شود. همه 
شاهد بودند كه من يك سال زحمت كشيدم اما اين زحمات با يك 

بهانه الكى هدر رفت. 

خبر

اسپانيا - الليگا
 رئال سوسيداد  3 - 2 لگانس

 ديپورتيوو 2 - 4 ويارئال
 خيرونا 0 - 1 والنسيا

 ايبار 1 - 0 الس پالماس
 ختافه 0 - 1 اتلتيكومادريد

 آالوس 3 - 1 بيلبائو
 بتيس 2 - 2 سويا

 رئال مادريد 6 - 0 سلتاويگو
ايتاليا - سرى آ
 بنونتو 1 - 0 جنوا

 اينتر 1 - 2 ساسولو

آلمان - بوندسليگا
 بايرن مونيخ 1 - 4 اشتوتگارت

 هافن هايم 3 -  1 دورتموند
 هرتابرلين 2 -  6 اليپزيش
 فرايبورگ 2 - 0 آگزبورگ

 شالكه 1 - 0 فرانكفورت
 بايرلوركوزن 3 - 2 هانوفر

 هامبورگ 2 - 1 مونشن گالدباخ
 ماينتس 1 - 2 وردربرمن
 وولفسبورگ 4 - 1 كلن

ميز نتايج
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 ورود  كميته 
 ملى المپيك به  اعتراض 

فدراسيون ها
ايســنا: دبيركل كميته ملى المپيك از مشخص شــدن اسپانسر 

البســه كاروان ايران در بازى هاى آســيايى خبر داد و تاكيد كرد كه 
فدراسيون هايى كه نسبت به سهميه خود اعتراض دارند اگر نامه ارسال 
كنند مورد بررسى قرار مى گيرد.  شــاهرخ شهنازى گفت: ژيمناستيك 
نامه اى براى من ارسال كرد و در آن در مورد اين كه در بخش تيمى هم 
بايد اعزام شوند توضيح داده و من هم نامه را منعكس كردم تا بررسى 

شود. وى گفت: كار كارشناسى براى همه سهميه ها انجام شده و 
حاال ممكن است در اين ميان يك فدراسيون اعالم كند در 

مسابقات اخيرش نتايج بهترى گرفته و سهميه خود 
را بخواهد افزايش دهد و اين موضوع قابل 

بررسى است.

عابدينى به مدال برنز 
جايزه بزرگ مسكو رسيد

ورزش: مجتبى عابدينى با شكست 15 بر 9 در مرحله نيمه نهايى 
برابر اوه ســانگوك از كره جنوبى به مدال برنز رقابت هاى شمشيربازى 

جايزه بزرگ مسكو دست يافت.   در پايان رقابت هاى شمشيربازى جايزه 
بزرگ مسكو از بين پنج سابريست تيم   ملى ايران تنها مجتبى عابدينى موفق 
شد بر روى سكو بايستد و به مدال برنز دست يابد.  عابدينى موفق شد در مرحله 
يك چهارم نهايى  برابر هان سول از كره جنوبى به پيروزى برسد، اما در نيمه 
نهايى مقابل اوه ســانگوك از كره جنوبى با نتيجه  15 بر 9 شكست خورد 
و ضمن ناكامى در راهيابى به ديدار پايانى به مدال برنز بســنده كرد.  

همچنين على پاكدامن پس از پيــروزى  برابر محمد رهبرى در 
مرحله يك شانزدهم نهايى در مرحله يك هشتم نهايى 

برابر كارتونى از ايتاليا 15 بر 13 شكست خورد 
و حذف شد.

تصميم غيرمنتظره 
سرمربى تيم هاى رده پايه كاراته

مهر: انتشار خبر كناره گيرى ســرمربى تيم هاى كاراته رده سنى 
پايه بعد از پايان ايــن رقابت ها در فاصله 10 روز بــه اعزام به رقابتهاى 

كسب سهميه المپيك غيرمنتظره و قابل تامل بود. مهران بهنام فر، سرمربى 
سرشناس تيم ملى نوجوانان و جوانان كاراته بالفاصله پس از پايان مسابقات 
قهرمانى آســيا در اوكيناوا ژاپن گفت: ديگر تمايلى به ادامــه كار با تيم ملى 
نوجوانان و جوانان كاراته را ندارد؛ تصميمى عجيب و غيرمنتظره!  اين مربى 
موفق در حالى روز شنبه خبر خداحافظى را مطرح كرد كه تيم پنج نفره اش 
در بخش جوانان در ميدان آسيايى به 2 نقره و 2 برنز دست يافت و روز 

قبلش تيم ملى نوجوانان با 2 طال، يك نقره و دو برنز بر ســكوى 
نخست قاره كهن ايستاد. با اين همه اما، با بيان اينكه از 

عملكرد شاگردانش رضايت ندارد عطاى كار 
را به لقايش بخشيد.

            دوشنبه  24 ارديبهشت 1397
27 شعبان 1439 14 مى 2018  سال سى  ويكم  شماره 8684  

دوشنبه 24 ارديبهشت ليگ قهرمانان آسيا
پرسپوليس - الجزيره امارات

ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه
سهشنبه 25 ارديبهشت ليگ قهرمانان آسيا

استقالل - ذوب آهن
ساعت: 20:45 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 26 ارديبهشت فينال ليگ اروپا
مارسى - اتلتيكومادريد

ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

اميرمحمد سلطان پور : عربســتان براى دوره هاى متوالى به حضور در 
جام هــاى جهانى عادت كرده بــود. اما اوضاع در دوره هاى گذشــته براى 
آن ها خوب پيش نرفت و صعود نكردن به جام هاى جهانى 2010 و 2014 
باعث شده بود كه مردم اين كشــور جام جهانى 2018 را به عنوان يك نياز 
مهم براى فوتبال عربســتان تلقى كنند. اين اتفاق افتــاد و آن ها با هدايت 
فن مارويك در رقابتى ميليمترى موفق به كسب سهميه جام جهانى شدند. 
آن ها در برخى از بازى هاى مقدماتى بسيار خوش شانس بودند و در نهايت 
پيروزى در بازى آخر مقابل ژاپن كه صعودش پيش از اين قطعى شده بود، 
باعث شد شاهين هاى ســبز به خاطر تفاضل گل بهتر باالتر از استراليا قرار 
گرفته و به جواز حضور در روسيه دست يابند. البته اتفاقات عجيبى بعد از 
اين صعود براى فوتبال عربستان رخ داد و تنها چند روز بعد از آن فن مارويك 
از سمت خود اخراج و با ادگاردو بائوزا تعويض شــد. بائوزا نيز بعد از مدت 
اندكى اســتعفا داد تا اكنون كه خوآن آنتونيو پيزى سرمربى اين تيم براى 

جام جهانى شده است.
سرمربى:

خوآن آنتونيو پيزى با اينكه خود متولد شــهر سانتافه در آرژانتين است اما 

براى تيم ملى اسپانيا به عنوان مهاجم به ميدان مى رفت و در 22بازى ملى 
8گل را نيز در كارنامه ثبت كرده است. در دوران باشگاهى نيز فوتبالش را 
با روزاريو سنترال در كشور مادرى اَغاز كرد اما سپس به اسپانيا آمد و با تيم 
تنريف درخشان ظاهر شــد و حتى كمك بزرگى به صعود تاريخى اين تيم 
اهل جزاير قنارى به جام يوفا بود. پيزى بعد از مدتى به تيم بارسلونا پيوست 
اما با حضور رونالدو، سانى اندرســون و لوئيس انريكه هيچگاه بازيكن ثابت 
تيمش نبود. پيزى مربيگرى را در باشگاه هاى آمريكاى جنوبى آغاز كرد و 
سپس به والنسياى اسپانيا رفت. البته درخشــان ترين نكته كارنامه او بعد 
از والنســيا رقم خورد كه سرمربيگرى تيم شــيلى را برعهده داشت و اين 
تيم را قهرمان دوره ويژه كوپا آمريكا در ســال 2016 كــرد. تيم او در جام 
كنفدراســيون ها نيز با عملكرد بســيار خوب نايب قهرمانى را ثبت كرد اما 
موفق نبودن شيلى در صعود به جام جهانى و كسب رتبه ششم در مقدماتى 
پايان كار وى در اين كشور بود تا جام جهانى روسيه را با تيم ملى عربستان 

تجربه كند.
ستارگان

نواف العابد در مقدماتــى جام جهانى بازى هاى بســيار خوبى را از خود به 
نمايش گذاشت و در كنار گلزنى، در گلسازى نيز نقش بسيار ويژه اى براى 

فقط يك امضا باقى مانده است 
«گريزمان» شماره 7 بارسا را مى پوشد؟

امين غالم نــژاد: گريزمان از ابتــداى فصل در حال مذاكره با مســئوالن 
بارسلوناست و به نظر مى رسد كه اين قضيه پيچ در پيچ در حال حل شدن است. 
ستاره فرانسوى از چند ماه پيش خبر از عالقه خود براى رفتن به بارسلونا داده 
و ديگو سيمئونه نيز از اين موضوع مطلع است با اين حال مسئوالن اتلتيكو در 
يكى دو ماه اخير تالش هاى زيادى كرده اند تــا گريزمان را به ماندن و تمديد 
قرارداد متقاعد كنند. نشريه اسپورت ادعا كرد كه طى يك ماه گذشته، گفتگوها 
بين بارسلونا و اتلتيكو بر سر انتقال گريزمان پيشرفت بسيار خوبى داشته و دو 
طرف ديدگاه هاى خود را به يكديگر نزديك كرده اند. بارسلونا براى حفظ روابط 
خوبش با اتلتيكو قصد دارد 115ميليون يورو براى جذب گريزمان پرداخت 
كند كه 15ميليون يورو بيش از رقم فسخ قرارداد اين بازيكن است. اين رقم 
مى تواند به 120ميليون يورو هم افزايش يابد. البته چند روز پيش اوضاع بين 
دو باشگاه پس از بيانيه مدير ارشد اتلتيكو تيره وتار شده و به همين دليل باشگاه 
بارسلونا منتظر است تا خود گريزمان رسما تصميم خود براى جدايى از اتلتيكو 
را علنى كند. اين اتفاق چهارشنبه شب و پس از فينال ليگ اروپا بين اتلتيكو و 
مارسى رخ خواهد داد و يا شنبه شب پس از بازى با ايبار. اگر همه چيز خوب 
پيش برود، گريزمان با قراردادى 5 ســاله به ارزش 115 يا 120 ميليون يورو 
پيراهن بارسا را به تن خواهد كرد. شماره پيراهن او هم از قبل مشخص شده 

است؛ شماره هفت.
گريزمان در حالى كه اتلتيكو در تابســتان از نقل و انتقاالت محروم بود پاى 
باشگاه ايستاد و گفت: «راى دادگاه قطعى شده است و اتلتيكو مادريد خريد 
ديگرى در تابستان نخواهد داشــت. من نيز بعد از مشاوره با مدير برنامه خود 
تصميم گرفتم كه اتلتيكو را ترك نكنم. روزهاى بسيار دشوارى براى اتلتيكو 
رقم خورده و ترك كردن اين تيم در اين شرايط انسانى نيست» اكنون اما زمان 

آن رسيده كه باشگاه دينش را به ستاره اش ادا كند.

روى خط روسيه
32 روز تا

عربستان ايفا كرد. فهد الموالد نيز خود را 
بازيكن هيجان انگيزى نشان داده است.

مهره باتجربه
اسامه هوساوى مدت زيادى است كه در 
قلب دفاع عربســتان حضور دارد. البته 
برخى معتقدند بيش از ميزان توانايى اش 
در تيم ملى حضور داشته و با 33سال سن 
بايد جاى خود را بــه بازيكن جوان ترى 
بدهد؛ اما هرچه كه باشــد با 132بازى 

ملى او را در روسيه خواهيم ديد.
ستاره غايب

ناصر الشمرانى بهترين بازيكن آسيا در 
سال 2014 بود اما افت اخير وى باعث 
شد كه تنها در يك بازى مقدماتى جام 
جهانى براى عربســتان به ميدان برود و 
به احتمال بسيار زياد در كاروان اين تيم 

براى روسيه جايى نخواهد داشت.
نوظهور

محمد البريك با اينكه با 25سال آنچنان 
جوان به نظر نمى رسد اما براى اولين بار 
توســط فن مارويــك در مقدماتى جام 
جهانى در دفاع گوش به بازى گرفته شد و 
نشان داد كه مى تواند در فشار بازى هاى 

بزرگ خوب كار كند.

عربستان سعودى: بازگشت سريع شاهين هاى سبز  به خانه؟    معرفى  تيم هاى جام جهانى (2)
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گزارش

در صورت تأمين امنيت هاى الزم انجام مى شود
نمايش نسخه «شاهنامه بايسنقرى» 

در روز بزرگداشت فردوسى 
 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  در آستانه بزرگداشت حكيم ابوالقاسم 
فردوسى نسخه «شــاهنامه بايسنقرى» در آرامگاه اين شاعر به نمايش 
گذاشــته مى شــود. به گفته مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان خراسان رضوى شاهنامه بايسنقرى كه نسخه اى كامل 
و دست نخورده در ميان شاهنامه هاى مشهور و رده اول به شمار مى آيد، 
در روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسى براى عموم عالقه مندان به 

نمايش در مى آيد. 

 ساماندهى جلوخان آرامگاه فردوسى  
روز گذشــته نشســت خبرى اعالم برنامه هاى روز بزرگداشــت حكيم 
ابوالقاســم فردوســى با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى، مدير 
كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى خراسان رضوى و دكتر 

بختيارى معاون فرهنگى شهردارى مشهد برگزار شد. 
در ابتداى اين نشســت مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى خراسان رضوى به تشريح برنامه هاى بزرگداشت فردوسى در 

آرامگاه اين شاعر پرداخت. 
گلباران آرامگاه فردوسى، انجام ورزش باستانى، سخنرانى استاندار، اجراى 
نقالى، شــاهنامه خوانى، اجراى نمايش زال و رودابه، اجراى موســيقى 
سنتى، كاروان نمادين تشييع پيكر فردوســى از روستاى پاژ تا آرامگاه 
فردوسى، برگزارى نمايشــگاه 40 پند از شاهنامه توسط استاد بهدانى، 
برگزارى نمايشگاه نقاشى پشت شيشــه توسط دانشجويان معمارى و 
تجليل از افرادى كه طى 50 سال گذشته در جهت حفظ و مرمت آرامگاه 

تالش كرده اند از اهم برنامه هاى ميراث فرهنگى در اين روز است. 
مكرمى فر همچنين با اعالم خبرى مهم از برنامه ويژه بزرگداشت شاعر 
حماسه سرا در 25 ارديبهشت خبر داد. نمايش نسخه بايسنقرى شاهنامه 
در آرامگاه اين شاعر سترگ اتفاق مهمى است كه در صورت حل مسائل 
امنيتى انجام مى شــود.  وى گفت: اگر بنا به هر دليلى مســائل امنيتى 
نمايش اين نسخه رفع نشــود نسخه طهماسبى در آرامگاه فردوسى به 
نمايــش در مى آيد. مكرمى فر همچنين در خصــوص تفاهمنامه اداره 
ميراث فرهنگى با شهردارى مبنى بر ساماندهى جلوخان آرامگاه فردوسى 
به مســاحت 6 هكتار، احياى برج و بارو و ارگ كهــن دژ خبر داد. وى 
گفت: براى احيــاى اين موارد 30 ميليارد ريال به اداره ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى استان اختصاص داده شده اســت. امروز برنامه هاى ويژه 

بزرگداشت فردوسى در ميدان فردوسى اجرا مى شود.
در ادامه اين نشســت، معاون فرهنگى شهردارى مشهد گفت: دو اقدام 
تشكيل كميسيون توس و ايجاد تفاهمنامه شهردارى با سازمان ميراث 
فرهنگــى مبنى بر مرمت فضــاى جلوى محوطه آرامگاه فردوســى از 

برنامه هاى بلند مدت اين نهاد در خصوص فردوسى است. 
هادى بختيارى سپس به تشريح برنامه هاى مختلف فرهنگى و هنرى با 
محوريت بزرگداشت حكيم فردوسى پرداخت. وى گفت: افتتاح نمايشگاه 
خوشنويسى در چهار سوق هنر با موضوع ابيات شاهنامه كه توسط 22 
استاد ادبيات نوشته شده اســت، اجراى دو تئاتر با موضوع فردوسى به 
كارگردانى حامد تهرانى و على روحى در روزهاى 22، 23 و 24 ارديبهشت 
در ميدان فردوسى، اجراى 200 نقالى در مدارس و فرهنگسراها، نصب 
تصاوير مربوط به فردوسى در بولوار شاهنامه، انجام برنامه هاى ورزشى از 
جمله مسابقات كشتى و كارناوال هاى دوچرخه سوارى از ميدان استقالل 
تا ميدان فردوسى با لباس هاى منقش از برنامه هاى شهردارى در روزهاى 
منتسب به فردوسى است.  معاون فرهنگى شهردارى مشهد همچنين 
از مردم مشــهد دعوت كرد تا امروز در ميدان فردوسى و كنار ديوارهاى 
منتهى به ميدان كه به ابيات و تصاويرى از شاهنامه منقش شده حضور 

داشته باشند و مخاطب ويژه برنامه هاى روز فردوسى باشند. 

 برگزارى 400 برنامه فرهنگى و هنرى با محوريت فردوسى
سعيد سرابى، مديركل ارشاد خراسان رضوى در اين نشست با بيان اينكه 
به مناسبت بزرگداشت فردوسى 400 برنامه فرهنگى و هنرى 
در مشــهد برگزار مى شود، گفت: امسال مطابق سال هاى 
گذشته مراســم اهداى نشان فردوسى به سه شخصيت 
برجسته اى كه در راستاى شناخت فردوسى و شاهنامه 

تالش كرده اند، اهدا مى شود. 
سرابى همچنين گفت: همايش علمى و پژوهش 
با همكارى قطب فردوسى شناسى و به دبيرى 
محمدجعفر يا حقى در 25 ارديبهشت برگزار 

مى شود. 
148 مقاله به دبيرخانه اين همايش رســيده 
كه از اين تعداد، 93 مقاله پذيرش شده است. 
اين همايش 15 سخنران خواهد داشت و در 

روزهاى 24 و 25 ارديبهشت برگزار مى شود. 
مديركل ارشــاد خراســان رضــوى همچنين از 
برگزارى هشتمين كنگره شعر از توس تا نيشابور 
در دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى خبر داد. اين 
كنگره 25 ارديبهشت در مجتمع فرهنگى امام 
رضا(ع) افتتــاح مى شــود، روز 26 و 27 به 
شعرخوانى اختصاص دارد و 28 ارديبهشت 
همزمان با بزرگداشــت خيام نيشابورى 
اختتاميه هشــتمين كنگره بين المللى 

شعر از توس تا نيشابور خواهد بود.

اعالم فراخوان جشنواره داستان كوتاه «شهر خدا»
ادب و هنر: حسينيه هنر مشهد جشنواره داستان كوتاه «شهر خدا» را به 
مناسبت بزرگداشت سالروز آزادسازى خرمشهر برگزار مى كند. در فراخوان 
اين جشنواره آمده است: شخصيت ها و موضوع هاى پيشنهادى اين جشنواره 
در چشــم باد، از فتح النه جاسوســى «الى بيت المقدس»، محمد و بهروز 
(همكالسى هاى مدرسه كوروش كبير خرمشهر)، مهاجرت با «دا» به شهرك 
شهيد بهشتى مشهد، شــاگردى ناصر پلنگى در مسجد جامع خرمشهر و 
ممد نبودى ببينى... اســت. داستان نويســان مى توانند داستان هاى كوتاه 
خود را حداكثر در 1500 كلمه، تا 25 ارديبهشــت ماه به آدرس رايانامه اى 
rahmashhad@outlook.com و يا در پيام رســان ســروش به 

آدرس hosseinieh_honar_mashhad@ ارسال كنند.
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ادب و هنر

خبر

دوره تاريخ شفاهى دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى در اهواز و انديمشك برگزار شد

جنبش تاريخ نگارى شفاهى؛ نياز امروز ايران
 ادب و هنر/ زهــره كهندل  دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگى انقالب اسالمى در سال 88 در حوزه 
تاريخ شفاهى انقالب اسالمى و دفاع مقدس شروع 
به كار كرد. كه تا آن زمان، نهادهاى متولى در حوزه 
تاريخ شــفاهى دفاع مقدس، بيشتر به موضوعات 
مرتبط با خط مقدم جبهه مى پرداختند يا با افراد 
سياســى و مســئوالن وقت گفت و گو مى كردند، 
اما نســبت به پشت جبهه و فعاليت هاى فرهنگى 
مختلفــى از اقدامات زنان در پشــتيبانى جنگ 
گرفته تــا گروه هاى هنرى كه بــا رويكرد تهييج 
مردمى فعاليت مى كردند، غلفت شده بود. محمد 
اصغرزاده، مســئول آموزش تاريخ شــفاهى دفتر 
مطالعات فرهنگى جبهه انقالب اسالمى در گفت 
و گو با خبرنگار ما با اشــاره به ضرورت راه اندازى 
دفاتر تاريخ شــفاهى در شــهرهاى مختلف بويژه 
مناطق مرزى مى گويد: اگرچــه براى ثبت تاريخ 
شــفاهى پشت جبهه، كمى دير شده است اما اين 
روند آغاز شده و ما سراغ گروه هاى مردمى مى رويم 
كه ديگر نهادها براى ثبت خاطراتشان، سراغ آن ها 
نمى روند. به همين منظور، دفاترى در شــهرهاى 
مختلف از جمله تبريز، مشــهد، كاشان، سبزوار، 
خرم آباد، همدان، قم، اهواز و انديمشــك تأسيس 
شد و امســال دفاتر تاريخ شفاهى در شوش، يزد، 
شيراز و چند شهر ديگر راه اندازى مى شود. به گفته 
او، يك سال از راه اندازى دفتر تاريخ شفاهى اهواز 
مى گذرد، مركزى كه به دنبال گفت و گو با مردم و 
افراد پشت جبهه و جمع آورى خاطرات آن هاست. 
اصغرزاده با اشــاره به اهميت آمــوزش در تدوين، 
مصاحبه و آيين نگارش تاريخ شفاهى، خاطرنشان 
مى كند: ســرفصل هاى دوره هاى آموزشــى تاريخ 
شفاهى شــامل، «بايد و نبايدها در نويسندگى»، 
«آيين نگارش و روان نويسى»، «مراحل تدوين»، 
«اشــتباهات رايج در تدوين»، «قالب شناســى و 
تنظيــم مصاحبه» بود و اينكــه چه خروجى هاى 
رسانه اى مى توان از محتواى تاريخ شفاهى داشت 
كه استادان اين دوره مرتضى قاضى، اميرسعادتى، 

مرتضى انصارى زاده و بنده بودند.

 ورود به حوزه شهداى مدافع حرم
او توضيــح مى دهد: هدف اصلى مــا گروه هاى 

مردمى فعال در انقالب اســت. بر همين اساس 
سراغ مســاجد فعال در آن ســال ها مى رويم و 
گروه هاى فكرى كه در شــكل گيرى هسته هاى 
انقالب اثرگذار بودند. ما ســراغ مردم مى رويم تا 
تاريخ انقالب و دفــاع مقدس از دل آن ها بيرون 
بيايد. گاهى حتى راويان به مصاحبه شــونده ها 
گفته اند كــه خاطرات ما به چه دردى مى خورد، 
ما كه در جبهه نبوديم؟ اين ضرورت و ارزش براى 
مردم هم جا نيفتاده اســت. اصغرزاده با اشاره به 
آثار منتشر شــده دفتر مى گويد: حدود 15 اثر 
چاپ شده و امسال 15 اثر ديگر چاپ مى شود. از 
جمله آثار انتشار يافته مى توان به «كتاب انقالب 
رنگ هــا»، «خاطرات آقاى خالقــى»، «انقالب 
نقش ها»؛ «خاطرات فعاالن تئاتر مشهد»، «كتاب 
هشــت ميليمتر از انقالب»، «كتاب مرباى گل 
محمدى»؛ «خاطرات مربيان پرورشــى تبريز»، 
«كتاب به رســم جهاد»؛ «خاطــرات از فعاالن 
جهاد سازندگى همدان»، «كتاب پايان مجسمه»؛ 
«خاطرات آقاى كيخاه از كاشان»، «كتاب جنگ 
جنگ تا پيروزى»؛ «خاطرات گروه ســرود خرم 

آباد» اشاره كرد. او يادآور مى شود: دفتر مطالعات 
فرهنگى در حوزه شهداى مدافع حرم هم فعاليت 
مى كند و ســراغ شــهدايى رفتيم كه كارهاى 

فرهنگى و رسانه اى انجام مى دادند. 
امير سعادتى، از مدرسان دوره تاريخ شفاهى در 
انديمشك و اهواز با تفكيك موضوعات پيرامون 
تاريخ شفاهى به دو بخش نظرى و كاربردى، به 
داليل رشد تمدنى غرب اشاره كرده و مى گويد: 
رشــد غرب به خاطر تاريخ سازى و تاريخ نگارى 

بوده است. آن ها اول، تاريخ خود را نوشتند و بعد 
اين تاريخ بازســازى شده را با نگاه استعمارى به 
ديگران تحميل كردند كما اينكه تاريخ ديگران 
را هم نوشتند و تاريخ و زبان ملل ديگر را عوض 
كردند. براى مثال تاريخ هند را نوشــتند و زبان 
هند را عوض كردند، با بقيه ملل هم چنين كردند. 
ســعادتى با تأكيد بر اينكه هــر تمدنى بخواهد 
پيشرفت كند اول بايد درك درستى از رئاليسم 
(واقعيت) خودش داشــته باشد، تأكيد مى كند: 
تاريخ شفاهى عهده دار اين امر است، كما اينكه 
ما با واقعيت بزرگى به نام مردم اسطوره اى ايران 
اســالمى رو به رو هستيم كه بايد تجربه زيسته 
آنان را در جنبش تاريخ شفاهى تبديل به تاريخ 
مكتوب كنيم. به گفته او، غرب تاريخ سازى كرده 
اســت و تجربه زيســته خود را مكتوب و آن را 
وارد عالم هنر كرده اســت، از اين خيال پردازى، 
آينده را پيش بينــى و آن را در واقعيت پياده و 
از آن، تاريخ سازى كرده است. براى مثال جنگ 
افغانســتان و عراق قبالً در فيلم هاى آمريكايى 
بازسازى شده بود، كما اينكه حادثه 11 سپتامبر 

هم شكل سينمايى داشت.  سعادتى با اشاره به 
اهميت تاريخ شفاهى در شــرايط كنونى ايران 
اسالمى و اهميت مكتوب كردن آن مى گويد: بايد 
مسير تاريخ ســازى و تاريخ نگارى را به معناى 
الهى خودش پيش ببريم نه معناى استعمارى آن.  
به باور وى، تعداد مكتوبات درباره تاريخ شفاهى 

اتفاقات ايران، در كشور ما بسيار كم است.

 حتى يــك كتاب درباره شــهداى 
انديمشك نداريم

ســعادتى با بيان اينكه به جنبش تاريخ نگارى 
شــفاهى در ايران نياز داريم و اين بايد تبديل به 
تاريخ مكتوب شود، خاطرنشان مى كند: شهرى 
همچون انديمشك هزار شــهيد تقديم انقالب 
اسالمى كرده اســت كه يك كتاب درباره آن ها 
نيســت. اين شهر، سال ها خط مقدم جبهه بوده 
و مسئوليت پشتيبانى جنگ را برعهده داشته اما 
هيچ كار مكتوبى برايش نشــده است، حتى يك 

روز هم به نام انديمشك در تقويم نداريم.
وى درباره الزامات امور رسانه اى در تاريخ شفاهى 
و ضرورت تنوع قالب هم يادآور مى شود: ماهيت 
تاريخ شــفاهى همچون يخ است كه با گذشت 
زمان در حال آب شدن است، بايد اين خاطرات 
را از ذهن مردم اين منطقه، اســتخراج كرد و با 

مكتوب كردن، آن ها را به بند كشيد. 
به باور ســعادتى، يكى از مشكالت اين است كه 
داريم زمان را از دســت مى دهيم و به خروجى 
نمى رســيم. بايد مدل هاى مختلف براى تدوين 
مواد خام تاريخ شــفاهى داشت. همه گفت و گو 
مى كنند اما اين گفت و گو ها به خروجى نمى رسد 
بنابراين با تعدد بخشى به گونه هاى تاريخ شفاهى 

بايد به دنبال خروجى هاى مختلف بود.
او بــا بيان اينكه توليــد فرهنگى مثل محصول 
گرفتن از شــير است كه اگر ماده خام شما زياد 
بماند، فاســد مى شود، خاطرنشــان مى كند: ما 
مى خواهيم از شــير توليد محصول كنيم، فقط 
ماســت را نبينيد، از شــير مى توان محصوالت 
متنوعى مثل دوغ، كره، خامه، كشــك و... توليد 
كرد. ديد خودتان را وســيع كنيد و دنبال انواع 

خروجى بگرديد.

ديدگاه 

ادب و هنر: چند روز پيش، دوره مقدماتى تدوين 
و نگارش تاريخ شفاهى در انديمشك و اهواز برگزار 
 شد. عظيم مهدى نژاد، مسئول دفتر تاريخ شفاهى 
شهيد جواد زيودارى انديمشك مى گويد: با وجود 
توليــدات زيادى كه درباره تاريخ انقالب اســالمى 
و دفاع مقدس در خوزســتان انجام شده بود خأل 
توليــد اثر در مورد فعاليت هاى مردم انديمشــك 
در پشــتيبانى جنگ وجود داشت. او با بيان اينكه 
اين دفتر، كارش را از اســفند 93آغاز كرده است، 
خاطرنشــان مى كند: طى رايزنى با دوســتان، با 
شناسايى سوژه ها كار را آغاز كرديم و سراغ كسانى 

رفتيم كه در عرصه پشتيبانى جنگ و حركت هاى 
فرهنگى و انقالبى انديمشــك فعــال بودند. اين 
محتــوا، روى زمين مانده بود و دربــاره آن ها كار 
پژوهشــى نشــده بود، چند ماه شناسايى سوژه ها 
طول كشــيد تا به مجله تاريخ شفاهى انديمشك 
رســيديم كه در آن موضوعــات مختلف فرهنگى 
و هنرى دهه شــصت، پشــتيبانى جنگ بويژه در 
حوزه درمانى مورد توجه قــرار گرفته بود؛ چراكه 
انديمشك، قطب درمانى كشور در سال هاى جنگ 
بوده است و محتواى زيادى در اين باره براى ثبت 

و ضبط وجود دارد.

انديمشك، قطب درمانى كشور در سال هاى جنگ

ديدگاه 

ادب و هنر: دفتر تاريخ شفاهى اهواز يكى از دفاترى 
است كه كمتر از يك سال از عمر آن مى گذرد. آرش 
رستمى فر، مسئول دفتر تاريخ شفاهى اهواز درباره 
ضرورت راه اندازى اين دفتر به خبرنگار ما مى گويد: 
اين اهميت به خاطر منبع عظيم مردمى خوزستان 
در دوران دفاع مقدس و جنگ هشت ساله است. تك 
تك خانه هاى اهواز، منبع خاطرات تاريخى انقالب و 
دفاع مقدس اســت كه به مرور زمان، اهميت جمع 
آورى خاطرات آن ها بيشتر احساس مى شد، با همين 
رويكرد دوستان دفتر تاريخ شفاهى اهواز را تأسيس 
كردند. او مانع اصلى پيش رو در حوزه تاريخ شفاهى 

اهواز را چنين تشريح مى كنند: تاريخ شفاهى دوران 
انقالب و جنگ، وضعيت اورژانسى پيدا كرده است و 
سن باالى بازماندگان دوران انقالب و جنگ و بيمارى 
و فراموشى آن ها از محدوديت هاى ماست كه روز به 
روز ذخاير تاريخى خودمان را از دست مى دهيم.  او 
ادامه مى دهد: ارگان هاى متولى ثبت تاريخ شفاهى 
انقالب و دفاع مقدس، پير هســتند و رمق كار براى 
ضبــط و ثبت ندارند اما كســانى كه در دفتر تاريخ 
شــفاهى فعاليت مى كنند بچه هــاى دهه هفتادى 
هستند كه با كمترين هزينه، فعاليت مى كنند، چون 

اين كار را رسالت خودشان مى دانند.

تاريخ شفاهى اهواز، شكل اورژانسى پيدا كرده است

مدير دفتر مطالعات جبهه  فرهنگى انقالب اسالمى سبزوار:

كتاب مصّور شهيد آوردند منتشر شد

ادب و هنر: مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى سبزوار از انتشار كتاب مصور «شهيد آوردند» 
خبر داد. به گزارش روابط قدس هنر، اسماعيل هاشم آبادى اظهار داشت: كتاب «شهيد آوردند» نخستين مجموعه 
عكس منتشرشده توسط واحد «تاريخ شفاهى» دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى است كه روايت گر 
مراسم تشييع و تكريم شهدا در شهر سبزوار و آبادى هاى اطراف آن در دهه 60 است. وى با بيان اينكه سى سال از دفاع مقدس و 
چهل سال از انقالب گذشته است؛ اما هنوز تصاوير و اسناد انقالبيون و رزمندگان به صورت مطلوب جمع آورى و ثبت نشده است، 
افزود: دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى، اجراى طرح «آلبوم هاى ناطق» را براى جلوگيرى از روند پرشتاِب از بين 
رفتن اسناد و تصاوير انقالب و دفاع مقدس در دستور كار قرار داده است. هاشم آبادى گفت: از مجموعه ده ها هزار قطعه تصوير 
جمع آورى شده طى فعاليت دو سالة پروژه آلبوم هاى ناطق سبزوار، دو هزار عكس با موضوع تشييع و مراسم شهدا شناسايى 
گرديده كه از آن ميان 213 قطعه عكس براى انتشار در كتاب «شهيد آوردند» گلچين شده است. اين پژوهشگر تاريخ شفاهى 
با بيان اينكه كتاب «شهيد آوردند» روايتى تصويرى از مراسم تشييع و بزرگداشت شهداى سبزوار طى سال هاى انقالب و جنگ 
است، افزود: مقاله تفصيلى ضميمه اين اثر كه به قلم امير سعادتى نوشته شده است به موشكافى بخشى از قابليت هاى نظرى، 
هنرى و رسانه اى اين مجموعه خاطره انگيز پرداخته است. مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى سبزوار افزود: در 
اين مجموعه تالش كرده ايم گوشه اى از حضور مردم در مراسم تشييع، خاكسپارى و ميثاق با شهيدان را نمايش دهيم. آثار 
هنرى در موضوع شهدا مانند نقاشى چهرة شهيد، كليشه ها، ديوارنوشته ها، گروه سرود شاهد نيز در اين كتاب ديده شده است.  
كتاب مصور «شهيد آوردند» توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى در 300 صفحه تمام رنگى به صورت نفيس 
با قيمت 35 هزار تومان راهى بازار نشر شده است و عصر امروز در سبزوار با حضور خانواده شهدا و هنرمندان رونمايى مى شود.

كتاب

گفت و گو

خواهرزاده جالل آل احمد با انتقاد از مديريت غيرمردمى و غيرصنفى خانه-موزه جالل 
اداره خانه- موزه را هيئت امنايى كنيد

مهر: خواهــرزاده جالل آل احمد 
خواستار اداره هيئت امنايى خانه 
موزه سيمين و جالل و خارج شدن 
شــهردارى تهران از اداره آن شد. كار مرمت و 
بازسازى خانه دو نفر از نويسندگان معاصر، يعنى 
زنده يادان جالل آل احمد و ســيمين دانشور، 
ســرانجام پس از چهار ســال به پايان رسيد و 
مراسم افتتاح آن به عنوان «خانه- موزه سيمين 
و جالل» نيز در روز شــنبه هشتم ارديبهشت 
1397 با حضور جمعى از مسئوالن شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر تهران برگزار شد. در مراسم 
مزبور گزارش هايى راجع به اقدامات گذشته در 
مورد اين پروژه از سوى مسئوالن ارائه شد، ولى 
درباره آينده آن اطالعات قابل توجهى در اختيار 
قرار نگرفت. براى روشن شدن اين بُعد از ماجرا 
به سراغ محمد حسين دانايى، خواهرزاده زنده 
ياد آل احمد رفتيم تا در اين مورد صحبت كنيم.

 شما در مورد آينده اين پروژه چه اطالعاتى 
داريد؟

من به علت مسافرت نتوانستم شخصاً در مراسم 

افتتاحيه حضور داشــته باشم، ولى گزارش ها و 
عكس هــا و ويديوهايش را به طور كامل ديده ام 
و از حاضران هم شــنيده ام كه مراســم نسبتاً 
خوبى بوده، گرچه مقدار زيادى نمايشى و حتى 
تبليغاتى بوده است. به قرار اطالع، بهره بردارى 
از اين پروژه به عهده ســازمان فرهنگى- هنرى 
شــهردارى تهران خواهد بود و اين سازمان هم 
البــد طبق الگويى كه تا كنون در مورد ســاير 
خانه- موزه هــا عمل كرده، در ايــن مورد هم 
اقدام خواهد كــرد. همان طور كه اطالع داريد، 
چندسالى است كه ساختن خانه- موزه در ايران 
هم رايج شــده و مؤسسات و سازمان هايى مثل 
بنياد شــهيد، بنياد مستضعفان، شهردارى ها و 
سازمان ميراث فرهنگى در اين زمينه كارهايى 
كرده انــد، ولى ارزيابى عملكردها به طور كلى و 
صرف نظر از يكى دو مورد انگشت شمار، حاكى 
از شكســت و ناكامى پروژه هاى مزبور و تحقق 

نيافتن اهداف مورد انتظار است.

 نظر و پيشنهاد شما در اين موارد چيست؟
زنده يادان جالل آل احمد و دكتر سيمين دانشور 

نويســندگانى مردمى بودند، يعنــى از مردم، 
براى مردم و به خاطر مردم مى نوشــتند. علت 
محبوبيت عمومى شان هم همين صفت مردمى 
بودن اســت. از طرف ديگر، آن ها به طور كلى 
به دســتگاه هاى ادارى اعتمادى نداشتند و در 
خانه شان هم اين ادارات جز به طعن و تمسخر و 
تهديد ياد نمى شد، اما متأسفانه در شرايط فعلى 
به علت فراگيرشدن حضور دولت و دولتى شدن 
امور در اشكال و قالب هاى مختلف و همين طور 
به علت ضعف نهادهاى مردمى، عمالً تنها مرده 
ريگ مادى بازمانده از اين دو نويسنده، به صورت 
انحصارى به دست نهادهاى دولتى و شبه دولتى 
مثل شهردارى افتاده و نقش مردم در تأسيس و 

راه اندازى آن ناديده گرفته شده است.
اين ناديده گرفته شــدن، بخصــوص در مورد 
يادگارهاى بازمانده از اين دو نويسنده مردمى، 
بدان معنى اســت كه مــا از گام اول به بيراهه 

رفته ايم و از مسير اصلى خارج شده ايم.
منظورم اين است كه تعيين تكليف و مديريت 
نهادهــاى عمومى و عــام المنفعه جامعه كه با 
خواســت ها و انتظارات هزاران نفر ارتباط دارد، 

صرفاً بر عهده دولت و شهردارى ها و سازمان هاى 
مشابه نيســت و راه حل مسائل آن ها نمى تواند 
صرفاً مبتنى بر تشخيص و تصميم موردى يك 
واحد ادارى باشد، بلكه در اين موارد بايد به مردم 
اعتماد كرد و از نظريات و ظرفيت هاى موجود در 

نهادهاى مردمى استفاده كرد.
پيشــنهاد بنده به طور مشــخص اين است كه 
شــهردارى تهران با توجه به اينكه درگير صدها 
مســئله مهم و كالن در ســطح اين شهر بزرگ 

است، حضور و مســئوليت خودش در اين پروژه 
كوچك را درهمين زيربناســازى محدود بداند و 
به فكر تصديگرى مستقيم در دوره بهره بردارى 
نباشد، بلكه اجازه بدهد كه سازمان ها و نهادهاى 
مردمى و به طور خاص نمايندگان تشــكل ها و 
انجمن هاى تخصصى نويسندگان و دانشگاهيان و 
نمايندگان مردم در شوراهاى اسالمى شهر و محله 
وارد صحنه شوند و مديريت اين نهاد فرهنگى را به 

صورت هيئت امنايى در دست بگيرند.

400برگزارى 400برگزارى 400 برنامه فرهنگى و هنرى با محوريت فردوسى
سعيد سرابى، مديركل ارشاد خراسان رضوى در اين نشست با بيان اينكه 

به مناسبت بزرگداشت فردوسى 
در مشــهد برگزار مى شود، گفت: امسال مطابق سال هاى 
گذشته مراســم اهداى نشان فردوسى به سه شخصيت 
برجسته اى كه در راستاى شناخت فردوسى و شاهنامه 

تالش كرده اند، اهدا مى شود. 
سرابى همچنين گفت: همايش علمى و پژوهش 
با همكارى قطب فردوسى شناسى و به دبيرى 

محمدجعفر يا حقى در 
مى شود. 

 مقاله به دبيرخانه اين همايش رســيده 
كه از اين تعداد، 

اين همايش 
24روزهاى 24روزهاى 24

مديركل ارشــاد خراســان رضــوى همچنين از 
برگزارى هشتمين كنگره شعر از توس تا نيشابور 
در دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى خبر داد. اين 
25 ارديبهشت در مجتمع فرهنگى امام 

رضا(ع) افتتــاح مى شــود، روز 
شعرخوانى اختصاص دارد و 

همزمان با بزرگداشــت خيام نيشابورى 
اختتاميه هشــتمين كنگره بين المللى 

شعر از توس تا نيشابور خواهد بود.

در مشــهد برگزار مى شود، گفت: امسال مطابق سال هاى 
گذشته مراســم اهداى نشان فردوسى به سه شخصيت 
برجسته اى كه در راستاى شناخت فردوسى و شاهنامه 

تالش كرده اند، اهدا مى شود. 
سرابى همچنين گفت: همايش علمى و پژوهش 
با همكارى قطب فردوسى شناسى و به دبيرى 

محمدجعفر يا حقى در 
مى شود. 

148 مقاله به دبيرخانه اين همايش رســيده 
كه از اين تعداد، 

اين همايش 
روزهاى 

مديركل ارشــاد خراســان رضــوى همچنين از 
برگزارى هشتمين كنگره شعر از توس تا نيشابور 
در دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى خبر داد. اين 

كنگره 25
رضا(ع) افتتــاح مى شــود، روز 

شعرخوانى اختصاص دارد و 
همزمان با بزرگداشــت خيام نيشابورى 
اختتاميه هشــتمين كنگره بين المللى 

آنچه مى خوانيد

هر تمدنى بخواهد پيشرفت كند 
اول بايد درك درستى از رئاليسم 
(واقعيت) خودش داشته باشد، 
تاريخ شــفاهى عهده دار اين امر 
اســت، كما اينكه ما بــا واقعيت 
بزرگــى به نام مردم اســطوره اى 

ايران اسالمى رو به رو هستيم
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چهره

تومی َسنِدز، موسیقی دان و نویسنده ایرلندی: 
اخبار واقعی جهان به دست مردم نمی رسد

قدس: این نشست بسیار جذاب 
اســت چرا که شــخصیت های 
زیادی از کشــورهای گوناگون، 
قاره های مختلف و با ملیت های 
متمایز از یکدیگر گرد هم جمع 
شــده اند و ایده هایــی نو مطرح 
می کننــد. در ایــن کنفرانس با 

نگاه متفاوتی به مســائل در حال اتفاق در ایران، آمریکا و جهان پرداخته 
می شــود، بسیار حیاتی اســت که »با مردم« صحبت کنیم و نه درمورد 
مردم. بسیار عالقه مندیم که چنین کنفرانس هایی را در کشورهایی مثل 
ایرلند، آمریکا، انگلیس و... شــاهد باشــیم و نظرات مختلفی را از سوی 
شرکت کنندگان دریافت کنیم، چرا که در این کشورها بخش عمده ای از 
اخبار توسط منبع های مشخص به بیرون منتقل می شود و از این رو قابل 
اعتماد نیستند.  اخبار واقعی جهان به دست مردم نمی رسد و مردم صرفاً 
در جریان مواردی قرار می گیرند که همسو و هم جهت با مطالبه صاحبان 
قدرت است؛ ستادهای خبری و رسانه ها باید منتقل کننده حرف مردم 
باشند. با توجه به سابقه حضور در کشورهای آمریکا، انگلیس و ایرلند، در 
این کشــورها اخبار و روزنامه ها توسط 5 و 6 نفر اداره می شوند و این امر 
موجب انحصاری شدن رسانه های ارتباط جمعی شده و از این رو جایگاه 

مناسبی را در میان شهروندان خود دارا نیستند. 
با استناد به اخبار و رسانه های مختلف متوجه می شویم که مردم عادی در 
آمریکا می دانند که قدرت نظامی و ارتش و... رو به افول است؛ مردم تحت 
ســیطره نظامی و دید قدرتمندان آمریکا قرار نمی گیرند و وارد فهم این 
شده اند که قدرت ارتشی و نظامی جهان را باید تقلیل دهند. این کنفرانس 
فرصتی مناسبی است برای آنکه کشورها متوجه شوند می توانند روی پای 
خود بایستند و مستقل شوند؛ وابستگی مورد اقبال هیچ شخص و قدرتی 
نیست. آمریکا و همپیمانانش کشورهای مستقل چون ایران را نمی خواهند 
و از این رو پیوسته درصدد گسترش ایران هرسی هستند؛ مطلوب آن ها 
نیست که ایران قطبی در مقابل آن ها باشد و هدفشان بر این مبناست که 

قدرت اول و آخر خودشان باشند.

ساندر هیکس،  فعال سیاسی-اجتماعی آمریکایی: 
11 سپتامبر یک داستان مضحک 

برای اسالم هراسی بود
قدس: حادثه تروریســتی یازده 
ســپتامبر هدفی از پیش تعیین 
شــده بود، این برنامــه از ماه ها 
قبل پیش بینی شــده بود اما با 
دروغ پردازی های رسانه ای سعی 
کردند تا این حادثه را یک اقدام 
تروریستی از ســوی مسلمانان 

نشان دهند. از دیدگاه من حادثه 11 سپتامبر یک داستان مضحک برای 
اسالم هراســی بود و در پی آن قصد داشتند تا به مردم آمریکا و جهان 
بگویند ایران به دنبال جنگ افروزی است.  مردم بویژه قسمت های جنوبی 
آمریکا که اغلب زندگی سنتی دارند به گفته های دولت و رسانه ها اعتماد 
دارند و همین موضوع سبب شده که دورغ پردازی مضحک درباره حادثه 
یازده سپتامبر را باورکنند و از اسالم و مسلمان و بویژه ایرانیان ترس داشته 
باشند. روزی که من قصد داشتم به ایران سفر کنم بسیاری از آنان به من 
هشــدار می دادند که از این سفر زنده بر نمی گردم اما من در این کشور 
امنیت و آرامش قابل توجهی را دیدم. به جایگاه اسالم و ادیان برای تعامل 
کشورها باید توجه کرد، مسیحت و اسالم همه حامیان فقرا و دوست داران 
مهربانی هستند اما آمریکا قصد دارد با ایجاد ایران هراسی و خشن جلوه 
دادن ایران مانع این تعامل شود. مردم آمریکا از ترس هیالری کلینتون به 
ترامپ رأی دادند دلیلش هم سیاست های جنگ افروزی هیالری کلینتون 
بود. در مورد ترامپ شــاید این سیاست جنگ افروزی به شدت هیالری 
نباشد اما موضوعی که در مورد سیاست های ترامپ باید گفت دو قطبی 

کردن جامعه آمریکا و ایجاد شکاف میان ثروتمندان و فقراست.
من در این کنفرانس چهره های شاخصی دیدیم که در مورد آن ها مطالبی 
خوانده  بودم. این کنفرانس باعث شــد تا ازنزدیک با آن ها دیدارکنم و از 

نظرها و دیدگاه های آنان استفاده کنم.

 :westerns today جیم دبلیو دین، سردبیر آمریکایی
کشورهای غربی و آمریکا مردم خود را 

فریب می دهند
قدس: مدت پنج ســال اســت 
 Press TV کــه بــا شــبکه
همکاری می کنم و به واسطه این 
همکاری از برگــزاری کنفرانس 
بین المللی افــق نو آگاهی پیدا 
کــرده ام. خاورمیانه مرکز اصلی 
اتفاقــات و رویدادهای مهم دنیا 

محســوب می شود و عمده ترین مسائل تروریستی و اخبار جهان در این 
منطقه متمرکز شده است. در تشریح علل اهمیت باالی خاورمیانه برای 
کشورهای مختلف باید گفت که ایاالت متحده بیشترین نیروهای نظامی 
و ارتش خود را در این منطقه متمرکز ساخته که این موضوع سبب شده 
حواس مردم بیشــتر از هر حوزه دیگری، معطوف به خاورمیانه شــود و 
در واقع آمریکا توانســته یک مرکز خبری در منطقه ایجاد کند. آمریکا، 
عربستان سعودی و اسرائیل تصمیم گرفته اند که خاورمیانه را به حیاط 
خلوت خود تبدیل کنند و از طرف دیگر انگلیس و فرانســه نیز بدنبال 
این هستند که دستی در منطقه داشته باشند. کشورهای عربی به دلیل 
تمایل برای داشتن پشتوانه نظامی و تسلیحاتی بدنبال گسترش تعامالت 
و ارتباطات خود با کشورهای غربی و آمریکا هستند و از همین رو مطیع 
این کشورها هستند.  کشورهای عربی بدنبال گسترش ایران هراسی در 
منطقه و در دنیا هستند و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به گونه ای 
عمل می کنند که دیگر کشورها هم حقیقت این دروغ محض را باور کنند؛ 
در این راستا تبلیغاتی به راه انداخته اند که ایران بدنبال ساخت و دستیابی 

به سالح های اتمی بوده و تهدیدی جدی برای منطقه به شمار می آید. 
به طور نمونه شــیلی کشور مستقلی بود که انگلســتان روی آن دست 
گذاشــت و با کمک نیروهای نظامی و ارتش مخفی خود میان مردم این 
کشور توهمی ایجاد کرد که برای اداره کشورشان نیازمند کشور دیگری 
هستند و چنین شرایطی امروز برای کشورهای عربی اتفاق افتاده است. 
کشــورهای غربی و آمریکا مردم خــود را به گونه ای متقاعد کرده اند که 
دولت ها همیشه حرف صحیح را می زنند و این دیدگاه را در ذهن ایشان 
ثبت کرده اند؛ امروز رسانه ها جایگاه بسیار رفیعی دارند که متأسفانه اغلب 

آن ها در اختیار دولت هاست.

گفت وگوی قدس با علی اکبر محمد، نماینده جنبش امت اسالم آمریکا و میهمان همایش بین المللی افق نو

غربازالگوشدنایرانبرایجهانمیترسد

گزارش تصویری

تشرف میهمانان ششمین کنفرانس بین المللی 
j افق نو به حرم حضرت ثامن الحجج

جواد مکرم دوســت؛ مســئول کاروان میهمانان ششمین کنفرانس بین 
المللی افق نو با بیان اینکه یکی از برنامه های جانبی کنفرانس بین المللی 
افق نو تشــرف میهمانان این کنفرانس به حرم مطهر رضوی است، اظهار 
کرد: میهمانان این کنفرانس از بدو ورود به مشــهد مقدس در مورد حرم مطهر رضوی 
پرســش هایی را مطرح می کردند که خوشبختانه با همکاری اداره امور زائران غیر ایرانی 
آســتان قدس رضوی برای آشنایی بیشتر این عزیزان با بارگاه ملکوتی ثامن الحجج)ع( 

و مفاهیم رضوی از جمله زیارت، عبادت و آداب و رسوم و... این تشرف صورت گرفت.
وی ادامه داد: میهمانان این کنفرانس بین المللی که به حرم مطهر رضوی مشرف شدند، 
جزو افراد علمی، هنری و فعاالن ضد صهیونیســم از 22 کشــور بخصوص کشور های 
 اروپایی و آمریکایی هستند.مســئول کاروان میهمانان ششــمین کنفرانس بین المللی 
افق نو خاطرنشــان کرد: بازدیدی که این عزیزان فرهیخته و صاحب نظر از حرم مطهر 

رضوی داشتند، برای همیشه در ذهن شان ماندگار و بر قلب شان اثرگذار خواهد بود.

تحلیل

فارس: آیا آمریکا در منطقه استراتژی معینی دارد یا 
خیر؟ بنده به عنوان کارشناس این منطقه که بیش 
از 30 سال در مسائل منطقه به طور مستمر مطالعه 

دارم و تدریس کرده ام، پاسخم آری و نه است.
پاســخ آری از این جهت اســت که یک ابرقدرت 
در یک منطقه حساس عملیاتی که گفته می شود 
37 پایگاه نظامی ثابت و 70 پایگاه نظامی شــناور 
دارد، نمی شــود استراتژی نداشته باشد با این حال 
در بسیاری از موضوعات، استراتژی آمریکا مشخص 
نیســت، مثاًل تکلیف آمریکا با شــیعیان کشمیر، 
لبنان، بحرین و یمن مشــخص نیســت و رفتار او 
با شــیعیان پر از تناقض اســت. تکلیف آمریکا در 
خصوص دموکراسی در منطقه هم مشخص نیست، 
آن ها رفتار مشخصی با ترکیه و ایران که سطحی از 
دموکراسی را دارند، ندارند و می بینید آمریکایی که 
شعار دموکراسی می دهد و از آن به عنوان ارزش یاد 
می کند، بهترین دوستانش در منطقه ما کشورهایی 
هســتند که در کشورشــان صندوق رأی نیست و 
همچنین همه می دانند که حمایت آمریکا از رژیم 
صهیونیســتی به  خاطر دموکراسی نیست. تکلیف 

آمریکا با کردهای منطقه هم مشخص نیست، چراکه 
با کردها در سوریه و منطقه دیرالزور کار می کنند، 
اما در درگیری بین ترکیه و کردهای سوریه کاری 
به نفع همپیمانان خــود انجام ندادند و درگیری ها 
در 6 اســتان کردی ترکیه را نادیده می گیرند؛ این 
مســائل رمز اصلی شکست سیاست های آمریکا در 
منطقه است، آمریکا هر روز سیاست های جدیدی را 
دنبال کرده و سیاست هایی که هنوز به نقطه معینی 

نرسیده را رها می کند. 
مــا در جمهوری اســالمی می دانیم کــه در حوزه 
مســائل منطقه چه می کنیم، دوستان، دشمنان و 
طرفیت هایمان را می شناســیم و می دانیم در 20 
ســال آینده در منطقه کجا خواهیم ایستاد و سعی 
می کنیم امکانــات کم  خود را به صحنــه آورده و 

جزء جزء پیش برویم. 
کشوری مانند ایران غافلگیر نمی شود و برای غلبه 
بر شرایطی که قرار است بر او تحمیل شود تدارک 
می بیند تا خودش را به سالمت عبور دهد، سیاست 
ما در منطقه براســاس شــناخت اجتماعی  است، 

بنابراین به مذاق کشورهای منطقه خوش می آید.

خبر

همزمان با اختتامیه همایش بین المللی افق نو و روز یوم النکبه
اجالسیه »قدس، پایتخت همیشگی فلسطین« برگزار می شود

سیاســت: مدیر عامل موسســه جوانان آســتان 
قدس رضوی از برگزاری اجالســیه »قدس، پایتخت 
همیشگی فلسطین« به طور همزمان با آیین اختتامیه 
ششمین کنفرانس بین المللی افق نو با حضور بیش 
از 50 شــخصیت ضدصهیونیستی جهان و جمعی از 
فعاالن فرهنگی در مشهد خبر داد. مجتبی مختاری 
با بیان خبر اظهار کرد: ششمین کنفرانس بین المللی 
افق نو همزمان با روز نکبت )ســالروز تاسیس رژیم 
صهیونیستی( با حضور اندیشمندان و فرهیختگان از 
22 کشــور جهان در حال برگزاری است. وی افزود: 
ششمین کنفرانس بین المللی افق نو 24 اردیبهشت 
ماه پس از برگزاری نشست های تخصصی به کار خود 
پایان خواهد داد. مدیر عامل موسســه جوانان آستان 
قدس رضوی با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این 
کنفرانس در ســالن صبای مشــهد افزود: میهمانان 
برجســته کنفرانس بین المللی افق نو از کشورهایی 
چون ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه و... 
با حضور در دانشــگاه ها و مراکز علمی به گفت وگو با 
دانشــجویان و فعاالن فرهنگی پرداخته و پس از آن 
با تالش شــبکه جوانان رضوی در بیش از 15 استان 

با فعالین فرهنگی و دانشــجویی نشســت تخصصی 
خواهند داشــت. وی تصریح کرد: ششمین کنفرانس 
بین المللی ضد صهیونیســتی افق نو امســال برای 
اولین بار با ابتکار موسســه بین المللی اندیشمندان 
و هنرمندان مســتقل)افق نو( و همکاری موسســه 
جوانان آســتان قدس رضوی در جمع جوانان و فعال 
فرهنگی مشــهد الرضا)ع( در حال برگزاری است. در 
این کنفرانس شخصیت های سیاسی مانند نمایندگان 
سابق و فعلی اتحادیه اروپایی و نماینده فعلی پارلمان 
یکی از کشــور های اروپایی، نظامی مانند ســرهنگ 
ســابق جنگ روانی ارتش آمریکا و کارشناس ارشد 
سابق سیاســت های امنیتی دفتر وزیر دفاع آمریکا، 
امنیتی مانند افسر ســابق اطالعات نظامی سی.آی.

ای، چهره های آکادمیک، رسانه ای، هنرمندان و فعالین 
ضد جنگ حضور دارند. این افراد بویژه از سال 2000 
میالدی در مقاالت، سخنرانی ها، مصاحبه های مکتوب 
و تصویــری و نیز گردهمایی های بین المللی همواره 
امپریالیسم، صهیونیسم و سیستم سرمایه داری را نقد 
کرده اند و در خصوص مسائل بین المللی و منطقه ای 

همسو با سیاست های جمهوری اسالمی بوده اند.

سعداهلل زارعی،کارشناس بین الملل: 
آمریکا در منطقه خاورمیانه سردرگم است

آنچه می خوانید

مــن از ایرانــی هــا میخواهم که 
کتاب های ســاموئل هانینگتون 
را ترجمه کنند. چون او تمام این 
درگیریها میان مسلمان با یکدیگر 
و غــرب را پیش بینــی کرده بود 
و میتوانــد منبــع خوبــی بــرای 
شــناخت درســت از تمدن غرب 
و تفکراتش نسبت به مسلمانان 

باشد 

قدس: علی اکبر محمد، نماینده لوئیس فرخان 
رهبر جنبش امت اســالم آمریــکا در همایش 
بین المللی افق نو حاضر شده و  این پنجمین سفر 
وی به ایران اســت. علی اکبر محمد همچنین 
نماینده جنبش امت اســالم در آفریقا بوده و از 
سال 1990 تا 2002، 12سال را در غنا در غرب 
آفریقا برای تبلیغ اسالم گذرانده است. با وی به 
عنوان یک شــهروند مسلمان آمریکایی و فعال 

اجتماعی به گفت وگو پرداختیم.

تصویر شما در مورد تحوالت جمهوری   
اســالمی بعد از پیروزی انقالب اسالمی و 
سقوط سلطنت شاهنشاهی در این کشور 

چیست؟
انقالب ایران نه تنها این کشور بلکه کل جهان و 
جهان اســالم را تحت تأثیر قرار داد. ما تحوالت 
ایران را از بیرون مشاهده می کردیم که معموالً 
مشــاهده ما توسط رسانه هایی است که بوسیله 
صهیونیست ها کنترل می شود. به همین دلیل 
مردم در غرب، ایران را به عنوان یک کشــور با 
نظام افراطی و غیر دموکراتیک می شناســند و 
تنها مردانی با تفنگ و مردمی که شــعار مرگ 
بر آمریکا سر می دهند نشــان داده می شود. اما 
وقتی به ایران می آییم و شهرهایی مانند اصفهان 
و مشــهد و دیگر نقاط این کشــور را از نزدیک 
مشاهده می کنیم شکل متفاوتی را می بینیم. ما 
خانواده ها را می بینیم و مردمی را  که تحصیالت 
عالی را دنبال می کنند و بســیار متفاوت از آن 

چیزی است که برای ما تصویر می شود.
کشورهایی مانند آمریکا نیازمند معرفی یک آدم 
بد برای مردمش اســت تا بتوانند سیاست های 

خــود را طبق آن پیش ببرنــد. ایران نیز چنین 
گزینه ای برای آمریکا محسوب می شود. اما وقتی 
در آمریکا باشــید این نگاه در میان مردم بسیار 
متفاوت دنبال می شــود. همان گونه که تصمیم 
رئیــس جمهور برای ممنوع کردن ســفر مردم 
هفت کشور مسلمان برای آمریکایی های عادی 

جالب نبود. 
مــن به عنوان یک سیاهپوســت آمریکایی این 
را درک می کنم چون خود ما حدود 450ســال 
پیش به عنوان برده به آمریکا آورده شدیم تا این 
کشور را بسازیم. با ما بدرفتاری می شد و قربانی 
توهین ها و نداشتن امکانات بودیم. از ما به عنوان 
مردم نفرین شــده نام می بردند و با ما بدرفتاری 
می کردند. مردم نفرین شده تصویری بود که از ما 
برای مردم ساخته بودند. ایران نیز در حال تجربه 
چنین تصویرسازی در آمریکاست. تصویری که 
نشــان بدهد ایران بدترین کشور مسلمان و در 
حال متفرق کردن مســلمانان اســت. در حالی 
که ما عربستان و اسرائیل را می بینم که در کنار 
یکدیگر قرار دارند و در کنار هم ترکیب بســیار 

خطرناکی را به وجود می آورند.
کشورهای اروپایی به خاطر تجارت می خواهند 
با ایران رابطه داشــته باشند چون این یک بازار 
80میلیونی است که نمی خواهند آن را از دست 
بدهند. روابط کشورهای عربی با ایران و اسرائیل 
نیز آشــوب جدیدی بوده که در منطقه توسط 
آمریکا به وجود آمده اســت. ایران برای این در 
مرکز این حمالت اســت که کشور قدرتمندی 

است و می تواند از خود دفاع کند.

 تحلیل شما از فتنه تفرقه میان مسلمانان و 
ایجاد داعش در میان آن ها چیست؟ 

مسئول تفرقه افکنی در جهان انگلیس است. این 
امپراطوری کوچک که زمانی برای خود بســیار 
عظیم بوده به دنبال چیدن مهره های جنگ خود 

در نقاط مختلف جهان است تا بتواند به تفرقه و 
کشورگشــایی بر این اساس دست یابد. آن ها در 
تمــام جهان درگیری به وجود می آورند و بعد از 
انقالب ایران نیز ایــن کار را افزایش داده اند. در 
حال حاضر بهترین کار برای مقابله با مسلمانان 
که 1/6 میلیارد از مردم جهان را تشکیل داده اند 
این است که مطمئن باشند متحد نخواهند شد 
و این کاری اســت که غــرب در حال انجام 
آن است. ســاختن القاعده و داعش نیز بر 
طبق همین محور اســت. من از ایرانی ها 

کتاب های  کــه  می خواهــم 
ســاموئل هانینگتون را 

ترجمــه کننـــــد. 
چــون او تمام این 

میان  درگیری ها 
نــان  مسلما

یکدیگر  با 
و غــرب 
را پیـش 

بینی کرده بــود و می تواند منبــع خوبی برای 
شناخت درست از تمدن غرب و تفکراتش نسبت 
به مسلمانان باشد. غربی ها می خواهند با استفاده 
از صدور فرهنگ امپریالیستی، باورهای دینی ما 
مسلمانان را بگیرند. اگر قرار است مدرن باشیم و 
مدرنتیه یعنی قمار، فاحشــه گری و قتل که در 
غرب و آمریکا  شاهد آن هستیم، خدا به دادمان 
برسد. جایگاه ایران در درگیری ها بسیار مهم است 
و سبب شده که این کشور چنین فرهنگی را از 

زمان انقالب نپذیرد.

 دالیل اســالم هراسی و ایران هراسی در 
غرب چیست؟

استفاده از تعالیم اسالم در بسیاری از جنبه های 
بنیادین اداره ایران ســبب شده غربی ها تالش 
کنند تا به ایــران هراســی روی بیاورند. چون 
می ترسند که کشور خودشان تحت تأثیر چنین 
موازینی قرار بگیرد و ایران الگوی جهان شــود. 
مانند اتفاقی که بعد از بلشــویک ها در روســیه 
افتاد و غربی ها احساس کردند که کمونیسم یک 
تهدید برای فرهنگ غرب اســت و با تمام قوا به 
مبارزه با آن پرداختند. اسالم نیز چنین تفکری 
را در غربی ها به وجود آورده و کشــوری با حدود 
90میلیون جمعیت که چنین ایدئولوژی ای دارد 
مســلماً برای تمدن غرب خطرناک است و با آن 

مقابله خواهند کرد.

 نظر شما درباره ادعای دروغ ترامپ در مورد 
حمایت از تروریسم توسط ایران چیست؟

چند روز پیش موقع خروج ترامپ از برجام شنیدم 
کــه او در مورد حمایت ایران از تروریســم دروغ 
می گوید. چطور است که آمریکا در تاریخ خود در 
جنگ برای استقالل از بریتانیا، از قدرت و حمایت 
فرانسه استفاده کرد و آن را حرکتی انسان دوستانه 
می داند اما حمایت ایران از فلسطین و حزب اهلل 
حمایت از تروریسم است. غرب در تالش 
است که واژه تروریسم را با اسالم 
پیوند دهــد در حالی که 
همان اعمال اگـــر 
از طــــــــرف 
ن  مسیحیـــا
شــــــد  با
تروریـسم 
نــده  خوا
نمی شود.



زاده  تربت  ايســتگاه/ مجيد   
خودش 90 سالگى را رد كرده بود و 
اجتهاد و مرجعيتش هم 40 سالگى 
را. نگاهش اما به علم آموزى، به مسائل روز جهان 
و به نيازهاى روحى، فكرى و فرهنگى مردم انگار 
هنوز جوان بود. «آيت اهللا سيد عزالدين حسينى 
زنجانى» نگذاشته بود سابقه هفتاد و چند ساله 
علمى و فقهى اش، حجابى بشود و او را از مردم و 
مقلدينش دور كند.اگر چه در درياى فقه، اصول، 
فلســفه، درس خارج و... تنى به آب زده و جهل 
و ناآگاهــى را از وجوش شســته بود اما اين دريا 
و وســعت بى پايانــش، او را آنچنان غرق نكرده 
بود كه نشود نشــانى از او پيدا كرد. براى همين 
تا 24 ارديبهشــت ســال 92 كــه از دنيا رفت، 
جلسات درس و يا خانه اش بيشتر از اينكه محل 
رفت و آمد طالب علوم دينى باشد، محل حضور 

دانشجويان و جوانان كوچه و بازار بود. 

حسينى + زنجانى
اجتهاد، امامت و مرجعيت دينى و اجتماعى انگار 
در خانواده « حسينى زنجانى» ارثى بود! « سيد 
عزالدين» در ســال 1300 در خانواده اى به دنيا 
آمد كه از ســال ها پيش در زنجان، دسِت كم به 
امامت جمعه و جماعت، شــناخته شده بودند. 
جد بزرگش - ســيد محمــد مجتهد - از جمله 
مجتهدينى بود كه در منطقه خود براى سركوب 
فرقه «بابيت» تالش بســيار كــرده بود و حاكم 
زنجان بعدها در تجليل از او مســجد «سيد» را 
ساخته تا نمازهاى جمعه و جماعت به امامت او 
در آن برگزار شود. پدرش «سيد محمود » نيز از 
علماى برجسته ايران و نماينده زنجان در مجلس 

مؤسسان بود و تنها كسى كه در آغاز به كار اين 
مجلــس جرئت كرده بود در اعتــراض به «رضا 

خان» اين مجلس را ترك كند.
از طرف مادر نيز، نســب « آيت اهللا زنجانى» به 
خاندانى « زنجانى» مى رســد كه ســابقه 300 
ساله در شهرشان دارند. نام خانوادگى « حسينى 
زنجانــى» هم در واقع تلفيق نــام خانوادگى دو 
خاندان پدرى و مادرى اســت كه پدرش - سيد 

محمود - آن را انتخاب كرده است.

باورتان مى شود؟
تا پيش از دوره رضاخان مى شد حوزه هاى علميه 
كوچك و بزرگ را در بيشتر شهرهاى ايران پيدا 
كرد. «زنجان» البته به داشتن حوزه علميه شهرت 
داشت. «سيد عزالدين» درباره تحصيالتش گفته 
اســت: «مطابق معمــول ديگر طــالب زنجان، 
تقريباً «سطح» را در آن شهر، به اتمام رساندم... 
همچنين مقدارى از طهارت شيخ را... و مقدارى 
از اصول را هم نــزد والد مرحوم تحصيل كردم. 
در 21ســالگى به قم مشرف شدم و در آن زمان 
هنوز،مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى،وارد قم 
نشده بودند و آيات سه گانه (مرحوم حجت،صدر 
و خوانسارى)حوزه قم را اداره مى كردند». در قم 
عالوه بر نشســتن پاى درس هاى آيات سه گانه 
بعدها به توصيه پدر براى « اســفار» شــاگردى 
عالمه طباطبايى را كرد و پاى درس هاى امام (ره) 
نشست. باورتان مى شــود كه آيت اهللا عزالدين 
زنجانى در 66 ســالگى هم هنوز يادداشت هاى 
دوران طلبگى و جلســات درس را داشته باشد؟ 
در مصاحبه با مجله «حوزه» گفته است: « وقتى 
حضــرت آيت اهللا العظمى آقاى بروجردى به قم 

مشرف شــدند و بناى درس گذاشتند، در درس 
فقه و اصول ايشــان،حاضر مى شديم... من اغلب 
آن هــا را نوشــته دارم... فقه را از اجاره شــروع 
كردند... بحمداهللا از محضر مبارك ايشان استفاده 

كرده ايم...».

عاِلم بايد زبان خارجى بداند
دويدن دنبال علــم و يادگيرى محدود به دوران 
جوانى و تحصيل نيســت. عالِم هاى خيلى عالِم 
خاصيتشان اين است كه هر چه بيشتر مى آموزند، 
بيشتر تشنه يادگيرى و بعد آموزاندن مى شوند. 
آيــت اهللا « زنجانــى» اين روحيه را تــا دوران 
كهنســالى حفظ كرده بود. در 87 ســالگى هم 
حتى ابايى نداشت از اينكه دنبال آموختن زبان 
بيگانه برود. اين خاطره را بخوانيد: «... آن وقت ها 
مرحوم والد مرجع نبودند. ايشان در همان وقت ها 
توجه داشتند كه عالم آينده بايد يكى از زبان هاى 
خارجى را بداند... در آن وقت در ايران زبان فرانسه 
معمول بود. من هم زبان فرانسه ياد گرفتم طورى 
كه مى توانستم نامه بنويسم و از كتاب هاى فرانسه 
استفاده كنم. متأسفانه به خاطر متروك ماندن، 
بيشــترش از يادم رفته، اگرچــه همين حاال در 
همين ســن هم اگر خدا كمك كند قصد دارم 

تعقيب كنم».

مولوى شناس
راســتش را بخواهيد تعبير «فقيه صميمى» مال 
خودمان نيســت. ديگران در شمردن ويژگى هاى 
رفتــارى و اخالقى «آيت اهللا حســينى زنجانى» 
از صميميتــش حــرف زده اند. ايــن صميميت را 
البتــه دو جور بايــد ديد. اول همــان صميميت 

رفتارى كه با شــاگردان، مردم و مراجعانش داشت. 
«آيت اهللا رمضانى» اســتاد عرفان حوزه علميه قم 
مى گويد: «... هر كسى كه با ايشان حتى در كمترين 
حد، يك سابقه آشــنايى پيدا مى كرد، اين سابقه 
ايجاب مى كرد كه ايشان تا آخر، صميميت خودشان 
را با او حفظ كنند... هر كس از هر طبقه و قشــرى 
كه با ايشان رفت و آمد مى كرد خوى مردمى ايشان 
اقتضا مى كرد در حد توان مشكل او را برطرف كند». 
از اين نوع صميميت كه بگذريم برخى ها از صميميت 
در نگاه و شيوه علمى او صحبت كرده اند كه او را از 
بسيارى از علما و حكما متمايز مى كرد: «... هيچ گاه 
خود را در قالب فكــرى خاص محدود نكرد.قالبى 
نينديشــيد.او به علم و معرفت رويكردى صميمانه 
داشــت. خود را در چارچوب هاى مرسوم معرفتى 
محبوس نكرد.تا پايــان عمر به طور جدى مطالعه 
مى كرد...هســتى را صرفاً از چارچوب هاى حكمت 
مشــاء،حكمت متعاليه، عرفان ابــن عربى،عرفان 
مولوى نگاه نمى كرد... هميشه مى گفت مولوى در 
تفسير آيات آغازين سوره مزمل غوغا كرده است... 
اما مجذوب مولوى نبود.با صراحت خطاهاى مولوى 

را بيان مى كرد: شفقنا، حسن اسدى تبريزى».

تيرهايى كه خطا رفت
اگرچه سال هاى پس از انقالب او را در پست و 

جايگاه سياسى خاصى نمى بينيد اما به اين معنا 
نيســت كه در طول زندگى اش از فعاليت هاى 
سياسى يا انقالبى كناره گرفته باشد. نخستين 
بار پس از وقايع خرداد 42 و پس از سخنرانى 
و نام بردن از امــام(ره) به محض پايين آمدن 
از منبر دســتگير مى شود. 8 سال بعد و با يك 
سخنرانى تند و تيز عليه شاه دوباره دستگير و 
زندانى مى شود و ســال بعد نيز او را از زنجان 
به مشــهد تبعيد مى كنند تا از پايگاه مردمى 
خود دورش كرده باشند. بازگشتش به زنجان 
پس از انقالب و به توصيه امام(ره) است. البته 
مدتى بعد در اين شهر به او سوء قصد مى شود. 
فرزندش - ســيد محمد - در ايــن باره گفته 
است: «وقتى انقالب شــد پدر به دستور امام 
به زنجان برگشــت... برخى ها مى گفتند سيد 
عزالديــن زنجانى حكمى بــراى امامت جمعه 
زنجان ندارد... آخرش متصل شــدند به ترور... 
يكى از تروركنندگان در اقرار خود نوشــته بود 
من فالنى - ســه تا تير بــه عزالدين زنجانى 
شليك كردم و متأسفانه تيرهايم به هدر رفت! 
ابوى آمدند به مشــهد و ديگر برنگشــتند. آن 
تروركننده پشيمان شده بود و چند سال قبل 
آمد نزد ابوى معذرت خواست و توبه كرد و االن 

هم با ما ارتباط دارد...»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

اكوسيستِم ناز نازى !

 ايستگاه /  اميد ظرافتى  ديروز آقاى «محيط زيست» مجبورم كرد 
بطرى هاى پالستيكى را بشمارم. البته فقط آن هايى را كه دست مردم 
مى بينــم و از خير بطرى هاى روى زمين، توى جوى آب، ســطل هاى 
زباله و... گذشــت! دم دم هاى ظهر كه از پيدا كردن آبسردكن در كوچه 
و خيابان ها نااميد شــدم، بى توجه به نگاه هاى چپ چپ آقاى محيط 
زيست، راهم را كشيدم و رفتم توى اولين سوپرماركت و يك بطرى آب 

معدنى تگرى زدم به بدن!
بعد رو به محيط زيست گفتم:« اخم هايت را باز كن باالم جان...البد باز 
مى خواهى بگويى با همين يك بطرى، اكوسيستم به هم مى ريزد؟» با 
كالفگى گفت: «اگر همه مثل تو بگويند با يك بطرى چيزى نمى شود...» 
زدم روى شــانه اش و گفتم: «تو هم كشــتى ما را با اين اكوسيستِم ناز 
نازى ات! قول مى دهم بفرســتمش بازيافتى... راضى شدى»؟ اما آقاى 
محيط زيســت هيچ جوره راضى نمى شد. البته از حق نگذريم زياد هم 
بيــراه نمى گفت. حرفش اين بود كه طبق آمار، روزانه 2 ميليون و 500 
هزار بطرى پالستيكى در شهر تهران خريدارى مى شود كه از اين تعداد 
فقط بخش كوچكى بازيافت و قســمت بزرگى از آن يا همراه با ســاير 
زباله ها در دل زمين دفن مى شود و بعد ها به سطح زمين باز مى گردد يا 
وارد درياها مى شود و با بلعيده شدن توسط ماهى ها، اكوسيستم محيط 
زيســت را به هم مى ريزد. البته گاليه آقاى محيط زيست فقط از مردم 
نبود و از دست شهردارى هم حسابى دلش پر بود كه بيشتر آبسردكن ها 
و سقاخانه هاى قديمى سطح شهر را يا جمع كرده و يا آبشان را خشكانده 

كه مردم مجبور شوند آب معدنى بخرند.
فكر كنم بطرى هاى پالستيكى عالوه بر مضراتى كه آقاى محيط زيست 
گفت، افسردگى هم مى آورند! چون آقاى محيط زيست كه قبالً هميشه 
بگو و بخند مى كرد، ديروز آخر صحبت هايش بغضش تركيد كه: ديگر از 
شما آدم ها نااميد شده ام. منتظرم شايد آدم فضايى ها يك روز بيايند روى 
زمين و ماشينى اختراع كنند كه با سوزاندن بطرى هاى پالستيكى راه 

برود يا اصالً زمين دهن باز كند و اين همه بطرى پالستيكى را ببلعد!

چرا؟

فرهنگ مان را بِروبيم
 ايســتگاه /رقيه توســلى  به ســاعت نــگاه مى كنــم. 10 دقيقه كه 
بــه آن اضافه شــود، ســه ســاعتى خواهد شــد كــه در معّيــت جنگل ايم. 
جنــگِل پُرهياهويــى كــه طبــق روال همــه تعطيالت، بســيار طالــب دارد.
آن قدر از همراهى سى و يك نفره مان، خوشش آمده گلى جان كه آرام و قرار ندارد!
صبح جمعه است. با دوستان محيط زيستى آمده ايم به خاطرخواه ترين پارك جنگلى 
شهر. با كيسه هاى سبز و كاورهاى پشت نويس شده و پنج كودك تشّكل مان، نگاه 

مسافران زيادى را همراه كرده ايم.
همپاى گروه، پالســتيك و پارچه و شيشه و كاغذ و بطرى از گوشه و كنار برمى 
دارم تا زمين نفس بكشــد. احساس رضايت و غم دارم. مى دانم زنجيره سى و يك 
نفره مان در برابر ميليون ها مســاحت كشــورم چقدر كوچك است. و زود خسته 
خواهد شــد دست هايمان از سرخاب و سفيداب اين خاك كه حقش اين حجم از 
زباله و بى معرفتى نيست. اما آمدم انگار تا يك جورهايى از شكيبايى اين تفريحگاه 
تشكر كنم و در معركه دورريزها و پسماندها بگردم و ببينم جاى فرهنگ كجاست؟
اسباب بازى شكسته و پوشك و لنگه كفش و خودكار و پاكت سيگار مى اندازم در 
كيسه و ياد آن ايرانگرد معروف مى افتم. ياِد اين حرفش كه «از طبيعت مى روم بدون 

اينكه اثر نامطلوبى از خودم در اين سرزمين به جا گذاشته باشم».
و ياِد جمله مســئول انجمن كه: عالج اين درد، يكى اش ديده شدن فعاليت آنانى 

است كه به حال و روز محيط زيست بها مى دهند. رونمايى از احساس مسئوليت.
گلى، فعال ترين عضو گروه مى شــود. اولين نفرى كه كيسه اش از نامهربانى اشرف 

مخلوقات، پُر و گره مى خورد.
به آيين و سبكى كه آرام و بى صدا دارد به يك دختر هفت ساله منتقل مى شود، 
ُزل مى زنم... به جمعيت حاضرى كه بعد نيم ساعت، برايشان تكاپوى كاورپوش ها 
مى شــود چند عدد عكس و فيلم و به تاخت مى روند ســراغ دلمشغولى ها و بريز 
و بپاش شــان... به اعضاى گروه كه جارووار، بيرحمى همنوع شــان را رتق و فتق 
مى كنند... با آن لباس سبز پشت نويس شــده كه جار مى زند: مادرمان، زمين را 
دوســت بداريم! دروغ چرا؟ به جنگل هم ُزل مى زنم... به جنگل فراِخ مهربان كه 
درخت به درخت و ســكانس به ســكانس اش، تكاندن مى خواهد از دست ما... از 
دســت آداب ندانى ما. در پايان، به رسم همدلى و زباله روبى چند ساعته، عكس 
دسته جمعى مى اندازيم و در گروه كه مى گذاريم به خودم هم ُزل مى زنم. به زنى 
غمگين كه چشم پوشى و صبر طبيعت را ندارد! و حسابى شاكى و بهم ريخته است.

گزارش از شخص

فقيه صميمى
نيم نگاهى به زندگى آيت اهللا « سيد عزالدين حسينى زنجانى» 

آن روزها

خاطره اول
گفتم: تو كه خونه ات تهرونه پاشــو يه سر بزن خونه برگرد. گفت: 
ايشــاال فردا. فرداش مي شــد پس فردا. آن قــدر نرفت كه زن و 
بچه اش آمدند جلوي پادگان يكي پشــت بلندگو داد مي زد برادر 

بروجردي، مالقاتي!
تــوي اوين بهش خبر دادن مــادرت دم در منتظرته. تا آمده بود 
دم در، مــادر گفته بود چند ســال آزگار كه خــون به جگر ماها 
كرده اي؟ تو زن و بچه نداري؟ خواهر و مادر نداري؟ اون از زندون 
رفتنت، اون هم از خارج رفتنت، اون از اعالميه ها و تفنگ هايي كه 
مي آوردي خانه تنمــان را مي لرزاندي. اين هم از اين بعد انقالبت 

كه ماه به ماه توي خونه پيدات نميشه.
 دست مادرش را بوســيده بود. گفته بود: من نوكر شمام...تا حاال 
كلي خون دل خورده ايم، رسيده ايم اينجا تازه اول كاره. ول كنيم 

كه همه چي از بين بره؟

خاطره دوم
دو روز بود با ارتشي ها بحث مي كرد. هيچ جاي مناسبي پيدا نشده 
بود. بچه ها هنوز داشــتند نقشه ها را مي گشتند. گفت: نقشه ها رو 

جمع كنين بخوابين، يه طوري ميشه ديگه! 
از خواب كه بلند شدم، گفت: ميدوني قره داغ كجاست؟ 

گفتم: نه. 
همه را بلند كرد گفت بگرديد روي نقشه پيداش كنين. 

توي جلسه با ارتشي ها گفته بود قره داغ! پايگاه بايد اونجا باشد!
الم تا كام حرفي نزده بودند فقط گفته بودند عاليه! قبول. 

گفتم: ناقال! قره داغ رو از كجا آوردي؟ 
گفت: قبل از خواب توســل كردم، گفتم خدا جون ما كه كاري از 

دستمون برنمي آد خودت يه راهي بذار پيش پامون. 
تــوي خواب يك نفر بهم گفت چرا بچه ها رو معطل مي كني؟ قره 

داغ، پايگاه بايد اونجا باشد.

 
قره داغ

كجا بود؟

 ايستگاه /فؤاد آگاه  

ايستگاه /  بعــد از داغ شدن هشتگ 
«#بالعربى_للسيد_الخامنئى» توسط 
جوانان عرب جبهه مقاومت در توييتر 
و ابراز محبت آن هــا به رهبر انقالب، 
جمعــى از كاربران ايرانى و فارســى 
زبان توييتر به نشانى قدردانى و تشكر، 
هشتگ «#بالفارسيى_للسيد_حسن_
نصــراهللا» را در توييتر ايجاد كردند و 

ارادت و محبت خود را به ســيد حسن نصراهللا نشــان دادند. بخشى از اين 
توييت ها را بخوانيد: «سالم بر سيدى كه معناى واقعى مقاومت را به جهان 
فهماند و در عمل تفسير كرد آيه: فان حزب اهللا هم الغالبون»، «در اين قحطى 
مردان بزرگ، يك تار موى تو بزرگ مرد، مى ارزد به همه حكام ترسوى عرب».

ايســتگاه / قطعاً جالب ترين حاشيه 
قهرمانى دختران فوتساليست كشورمان 
در جــام ملت هاى آســيا خــوددارى 
كاپيتان تيم ملى از دست دادن با يكى 
از مسئوالن مرد برگزارى مسابقات بود 
كــه كاربران فضاى مجــازى اين اقدام 
ارزشمند و حجاب دختران فوتساليست 
را به ماجراى كشف حجاب دختران روى 

جعبه هاى برق خيابان انقالب ربط دادند و با هشتگ «#فوتسال_بانوان» به اين 
اتفاق واكنش نشــان دادند. برخى از توييت هاى آن ها به شرح زير است: «فرق 
است ميان ايستادن روى سكو/ هردو ايستادند اما اين كجا و آن كجا»، «حجاب 

محدوديت نيست و زنان را تا سكوى قهرمانى هدايت مى كند».

ايســتگاه / «ملك ســلمان» انگار 
نمى تواند مراســمى را بدون حاشــيه 
پشت سر بگذارد! آقاى پادشاه كه براى 
تماشــاى بازى فينال جام پادشاهى به 
ورزشگاه «ملك عبداهللا» رفته بود در بدو 
ورود براى چند لحظه بى خيال جايگاه 
خودش شــد و با شنيدن صداى ساز و 
آواز، (به ياد  ايام جوانى البد) شــروع به 

رقصيدن كرد و دهان همه خبرنگارها را باز گذاشت! اما اين پايان حاشيه سازى 
پادشاه پير سعودى نبود و دقايقى بعد وقتى عكس پدرش «ملك عبدالعزيز» در 
ورزشگاه به نمايش درآمد، احساساتى شد و بغضش تركيد! رفتار عجيب و غريب 

«ملك سلمان» از ديروز سوژه كاربران فضاى مجازى شده است.

به ياد ايام جوانى!دوران قحطى مردان بزرگ

مجاز آباد

دختران انقالب

بيمارى ها و داروهاى كمياب
«ساينتيســت»  علمى  ماهنامــه 
(دانشمند) در تازه ترين شماره خود 
در گزارشــى به بيمارى هاى بسيار 
نادر پرداخته و شكل مطالعه آن ها 
را كه بسيار متفاوت با مطالعه ديگر 
خوانندگانش  براى  بيمارى هاست، 
شــرح مى دهد. ايــن مجله نگاهى 
نيــز بــه داروهاى كميــاب دارد و 
تجارتى كه درباره چنين داروهايى 
شكل گرفته است، بررسى مى كند. 
ساينتيســت از تــالش پزشــكان 
كودكان براى استفاده از ربات ها در 
كودكان بخصوص عمل هاى جراحى 

حساس روى آن ها مى گويد كه مى تواند نقش ويژه اى در پيشبرد اهداف بزرگ 
داشته باشد.

تازه هاى جهان ديجيتال
ماهنامه «پى ســى پــرو» چاپ 
انگليــس كه يكــى از مجله هاى 
برتر در مــورد كامپيوتــر و لوازم 
جانبــى آن اســت، در تازه ترين 
شــماره خود به بحث درباره خريد 
محصوالت مختلف حوزه ديجيتال 
از كشــور چين مى پــردازد. اين 
مجله توصيه هايى به خوانندگانش 
مى دهد كه مى توانند محصوالتى 
بسيار ارزان قيمت تر با خطر پايين تر 
از اين كشــور خريدارى كنند. اين 
مجله نگاهى نيز بــه جديدترين 
اســپيكر هوشمند ساخت شركت 

اپل انداخته كه مى تواند بسيارى از دستورهاى انسان را در زندگى روزانه در خانه 
اجرا كند. اين مجله در بررسى خود به قيمت گران 319پوندى آن پرداخته و 
اين سؤال را مطرح مى كند آيا اسپيكرى در جهان وجود دارد كه اين قدر بيرزد؟

تپه هايى براى ديدن جادوگر
ماهنامــه «اوت دورز» (هواى آزاد) 
چاپ انگليس در تازه ترين شماره 
خــود در گزارشــى بــه كوه هاى 
جذاب براى ماجراجويان در كشور 
اســكاتلند پرداخته و آن را از نظر 
زيبايى با كوه هاى آلپ در مركز اروپا 
مقايسه مى كند. اين مجله نگاهى 
نيز به تپه هاى اسرارآميز پندل در 
كشور انگلستان دارد و معتقد است 
همچنان عالقه مندان به مكان هاى 
جادويى و حتى ديدن جادوگرها از 
تاريخ جذاب آن استفاده كنند. اوت 
دورز در مقالــه جداگانه اى اهميت 

ابزار مناســب براى ماجراجويان را متذكر شده و 17وسيله مناسب از كفش 
و لباس گرفته تا دستگاه هاى موقعيت ياب و جى پى اس را معرفى مى كند.

نشريات جهان

طرح روز
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

وزير خارجه بحرين: اسرائيل حق دارد از خودش دفاع كند!

روزمره نگارى  نيشتر / مازيار بيژنى 
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