
خط گزارش 

گفت وگو با وكيل پرونده كودك آزارى در كرج
پدر قربانى ديوانه نيست

قدس آنالين: فريبرزبراى اينكه همسرش را تحت فشار قرار بدهد روز پنجشنبه 
سيزدهم ارديبهشت ماه شروع به شكنجه دختر معلولشان مى كند و از صحنه هم 
فيلم مى گيرد و براى مادر نگار مى فرستد اما وقتى مى بيند گوشى اش خاموش است 

آن را براى خواهر همسرش مى فرستد و اين گونه ماجرا فاش مى شود
آقاى جهرمى (وكيــل پرونده كودك آزارى در كرج) بفرماييد ريشــه 
اختالف فريبرز با همسرش كه زمينه ســاز شكنجه نگار توسط پدرش 

شده است، چيست؟
فريبرز و همسرش سر بعضى مسائل با هم اختالف داشتند اما مهم ترين آن ها ارتباط 
نامشروع متهم با زن ديگرى بوده اســت. دوم اينكه وى دست بزن داشته و اين اقدام 
برايش به يك عادت تبديل شده بود. اوايل با كمربند و يا با مشت و لگد به جان همسر 
و بچه هاى خود مى افتاد اما با گذشت زمان با چوبدستى، طناب و قمه قربانيان را مورد 
ضرب و شتم قرار مى داد و اين كار را تا زمانى كه منجر به شكستگى يا خونريزى نمى شد، 
ادامه مى داد! از سوى ديگر تالش فريبرز براى تماس تلفنى با همسرش به نتيجه اى 
نمى رسد چون او مى خواست با مراجعه به دادسرا از شوهرش كه اقدام به سوزاندن دست 
و كمرش كرده بود، شكايت كند. به هرحال فريبرزبراى اينكه همسرش را تحت فشار قرار 
بدهد روز پنجشنبه سيزدهم ارديبهشت ماه شروع به شكنجه دختر معلولشان مى كند 
و از صحنه هم فيلم مى گيرد و براى مادر نگار مى فرستد، اما وقتى مى بيند گوشى اش 
خاموش است آن را براى خواهر همسرش مى فرستد و اين گونه ماجرا فاش مى شود و 

بدين ترتيب متهم روز شنبه چهاردهم ارديبهشت دستگير مى شود. 
*گفتيد فريبرز همســر و فرزندانش را با چوبدستى و قمه و... شكنجه 

مى كرد، آيا در بازرسى از منزلش آالت جرم هم كشف شده است؟
بله. در بازرسى از خانه اش اداواتى چون شوكر برقى، باتون، طنابى كه در فيلم ديده 
مى شود و دو - سه تا قمه پيدا شده است، حتى يك چوبدستى ضبط شده كه روى آن 
آثار خون وجود دارد. همين طور روى ديوار اتاقى كه همسر يا بچه هايش را مى زد آثار 
خون مشاهده شده است. جدا از ضرباتى كه با قمه به سر و صورت نگار وارد مى شود و 
فيلمى هم كه در رسانه ها و در فضاى مجازى از صحنه جنايت پخش شده اين موضوع 
را اثبات مى كند. نگار از لحاظ جسمى و روحى هم به شدت آسيب ديده است. در واقع 
فقط يك سوم فيلم آزار جسمى وروحى قربانى در فضاى مجازى پخش شده است 
كه صحنه هاى دلخراش وارد كردن قمه به سر نگار را نشان مى دهد، در حالى كه در 
فيلم كامل آن صحنه هايى از آزارهايى روحى وارده به اين دختر معلول وجود دارد. 
مثالً در يك جايى فريبرز به دخترش مى گويد آخرين حرفت چيه يا فردا مى خواهيم 

جنازه ات را تشييع كنيم مى خواهى كجا دفنت كنيم؟
*آقاى جهرمى در مجموع چه اتهاماتى در پرونده به فريبرز وارد شده و 

آيا ايشان اتهامات وارده را پذيرفته است؟
تا كنون چند اتهام به ايشان وارد شده كه اقدام به ضرب و جرح نگار، تهديد به قتل 
نگار و مادرش، تهمت و افترا به فحاشــى به خانواده همسر و تهديد به قتل خواهر 

زن از آن جمله است. 
* پرونده اآلن در چه مرحله اى است؟

پرونده در حال حاضر در مرحله تحقيقات مقدماتى و بازپرسى است 
*تجربه نشان داده بيشتر والدينى كه اقدام به ضرب و شتم فرزندان خود 
مى كنند به مواد مخدر اعتياد دارند و دچار يكى از اختالالت روحى است 

وضعيت متهم اين پرونده از لحاظ ياد شده چگونه است؟  
خير. فريبرز رزمى كار و قهرمان كيك بوكسينگ است و به هيچ نوع مواد مخدرى 
معتاد نيست از نظر روحى ســابقه هيچ نوع اختالل روانى ندارد. تنها دفاعى كه از 
خود مى كند اين است كه مى گويد در هنگام ارتكاب جرم عصبى بوده و در حالت 

عادى قرار نداشته است. 
* االن فريبرز در زندان است يا آزاد شده است؟

 متهم همچنان در بازداشت موقت و در زندان مركزى كرج است.
 *فكر مى كنيد چه مجازات يا چند سال حبس در انتظار فريبرز است؟

اآلن مشخص نيست اما حداقل سه سال حبس. 
*آقاى جهرمى وضعيت نگار چگونه است؟

به علت اصابت قمه سر نگار از چند جا آسيب ديده اما از سه نقطه شكاف بر داشته كه 
بخيه شده است. بينى وى هم شكافته شد. در گردنش هم آثار طنابى كه به وسيله 
آن او را مى كشيدند هم وجود دارد، يعنى از نظر جسمى و روحى هم خيلى آسيب 
ديده و هنوز توى شوك است. به هرحال به رغم اينكه قرار بود امروز از بيمارستان 

ترخيص شود، همچنان تحت نظر پزشكان بيمارستان است. 

مديركل مديريت بحران خراسان رضوى
 ضمن تكذيب خسارت جانى هشدار داد

سامانه بارشى فعال است، مراقب باشيد
خط قرمز: مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان رضوى اعالم كرد: بارش 
باران همچنان در استان ادامه دارد، بنابراين شــهروندان از حضور در حاشيه 

رودخانه ها خوددارى كنند.
حجت على شايانفر در رابطه ميزان بارش ها و خسارت هاى وارده به خبرنگار ما 
گفت: براساس بارش هايى كه طى اين چند روز شاهد آن بوديم، در شهرستان 
كالت با ميانگين 38/6 ميلى متر، زنگالنلوى درگــز47 ميلى متر، احمد آباد 

مشهد 57 ميلى متر بارندگى داشته ايم.
بيشترين خسارت متعلق به مشهد،كالت و تربت جام

وى تصريح كرد:در اين خصوص در شهرستان هاى مشهد، كالت و تربت جام 
شاهد بيشــترين خســارت ها بوده كه بر اثر بارش باران و جارى شدن آب رخ 

داده است.
عالوه برآن درتربت حيدريه،جوين و رشتخوار گزارش هاى محدودى ازايجاد 

خسارت به ما اعالم شده است.
مديركل مديريت بحران استاندارى خراســان رضوى بيان داشت: در برخى از 

شهرستان ها شاهد توفان و در تعدادى هم شاهد باران بوده ايم.
در منطقه صالح آباد پس از آغاز بارش ها 13 روستا دچار قطعى برق شده بودند 
كه فورى اقدام هاى مورد نياز در اين زمينه آغاز و برق تمامى روستا ها تا نيمه 

شب دوشنبه وصل شد.
وى ادامه داد:آب شرب روستاى قره تيكان كالت بر اثر بارش ها قطع كه در حال 

حاضر آبرسانى به روستا به صورت سيار صورت مى پذيرد.
سه جاده روستايى در شهرســتان كالت، چند راه روســتايى در تربت جام و 
شهرستان درگز قطع شــد كه اكثر اين راه ها مجدد با تالش نيروهاى مربوطه 

بازگشايى و رفت آمد در آن محل ها به حالت عادى بازگشته است.
خسارت جانى نداشته ايم

وى ضمن تكذيب خســارت هاى جانى در اين روز هاى بارانى،در تشريح اين 
موضوع بيان كرد:باتوجه يه اينكه در برخى رسانه ها خبرهايى در رابطه با كشته 
شدن هم استانى ها در طى جارى شدن سيل منتشــر شده بود، بايد به اطالع 
برسانم كه اين گونه نيست و تا به اين لحظه (صبح روزگذشته) كسى جان خود 

را ازدست نداده است.
وى به تعداد آب گرفتى در مشهد اشاره و در اين رابطه گفت: در معابر، منازل و... 
سطح مشهد 56 مورد آب افتادگى داشته ايم. همچنين براثر شدت بارش ها پنج 

درخت روى خودروهاى پارك شده سقوط كرد.
طبق آخرين گزارشى كه هالل احمر خراسان رضوى به ما داده است، تا به اين 
لحظه حدود 189 خانوار دچار حادثه شده بودند كه دراين زمينه به 174 نفر 

هم امداد رسانى شد.
مديركل مديريت بحران استاندارى خراســان رضوى، اظهار كرد: اكيپ هاى 
عملياتى در حال حاضر مشغول ارائه خدمات هستند تا پاكسازى هاى مورد نياز 

صورت پذيرد و همچنين خسارت هاى وارده مورد ارزيابى قرار بگيرد.
سامانه بارشى فعال است مراقب باشيد

وى ادامه داد: طبق پيش بينى هاى انجام شده اين سامانه همچنان در استان 
فعال است كه براساس آن امروز (چهارشنبه) با حضور سامانه بارشى در استان 

شاهد تداوم بارش ها خواهيم بود.
وى با توجه به تندى و شديد بودن باران هاى فصل بهار به شهروندان توصيه كرد: 
شهروندان از حضور در حاشيه رود خانه ها در اين ايام بشدت خوددارى كنند. 
همچنين از پارك كردن وسايل نقليه خود در محل هاى ناايمن مانند بستر رود 

خانه ها و زير درختان خوددارى كنند.
حجت على شايانفر اظهار داشت: در مواقعى كه رودخانه ها سيالبى مى شوند، 
بايد براى در امان ماندن از حوادث احتمالى به ارتفاعات رفت.سيالبى كه ارتفاع 
آن بيش از نيم متر باشد، مى تواند يك خودرو را واژگون كند. بر همين اساس 
اگر شهروندان هنگام عبور از برخى جاده ها مشاهده كردند سيالب در حال عبور 
از جاده است به هيچ عنوان از آن محل عبور نكنند؛ چراكه ممكن است در ابتدا 
عمق آب كم باشد، اما ميانه راه قسمتى از جاده دچار آب بردگى شود و خودرو 
داخل آن فروبرود و همان طور كه گفته شد اگر عمق آب از نيم متر بيشتر باشد، 

خودرو واژگون و موجب حادثه خواهد شد.

خط  خبر

خط قرمز: صبح روز گذشــته دو نفــر از اعضاى باند 
شيطانى كه در پوشش مســافر كش شخصى به زنان و 
دختران تجاوز مى كردند طناب دار به گردنشان گره خورد 

و درمالعام اعدام شدند.
اعضاى باند جنايت ارابه شــيطانى بــراى اجرا كردن 
نقشه شوم خود از خودروى پرايد هاچ بك سفيد رنگ 
استفاده مى كردند.اعضاى باند كه پنج نفر بودند براى 
آنكه طعمه هايشــان را بدون هيچ درد ســرى شكار 
كنند روى ارابه شيطانى خود آرم تاكسى تلفنى نصب 

كرده بودند.
آن ها زمانى كــه همه چيز براى اعمال شــيطانى آن ها 
آماده مى شد به حاشيه صدمترى فجر مى رفتند و زنان و 

دختران را به عنوان مسافر سوار خودروشان مى كردند!
هنگامى كه طعمه شيطان صفتان سوار خودروى پرايد 
هاچ بك مى شــد از قبل يكى از اعضــاى باند هم روى 

صندلى عقب خودرو نشسته بود.
همين كه خودرو حركت مى كرد فردى كه روى صندلى 
عقب خــودرو قرار داشــت در يك لحظه دســتانش را 
دور گردن طعمه گره مى زد و ســر اورا به سمت پايين 

مى فشرد!
اعضاى باند ارابه شــيطانى براى آنكه زنــان و دختران 
كمترين مقاومــت را در مواجهه با رفتــار آن ها ازخود 
نشان بدهند در حالى كه با ســالح سرد به تهديد آن ها 
مى پرداختند وانمود مى كردند هدف آن ها سرقت وجوه 

نقد و طال و جواهر همراهشان مى باشد.
اما همين كه خودرو از شــهر خارج مى شد همه چيز 
آشكار و مشخص مى شد سرقت طال و جواهر بهانه اى 
بيش نبوده و هــدف اصلى اعضاى بانــد چيز ديگرى 

است.
در ادامه اعضاى باند ارابه شــيطانى طعمه هاى خود را 
به اتاقكى در حوالى باغچــه مى بردند و آزار و اذيت هاى 

بى رحمانه خود را عملى مى كردند!
پس از اتمام رفتار بى شــرمانه با زنان و دختران،اعضاى 
باند نيمه هاى شب طعمه ها را به شهر باز مى گرداندند و 

آن ها را در گوشه اى از شهر رها مى كردند.
آنها همچنين براى آنكه طعمه ها در دســتگاه قضايى و 
انتظامى شكايتى تنظيم نكنند با تهديد مدعى مى شدند 
خودشان مامور هستند و شكايت ها راه به جايى نخواهد 

برد.
اما همزمان با طرح شكايت يكى از طعمه ها در دستگاه 
قضايى قاضى «حيدرى» معاون دادستان كه تبحر خاصى 
در رسيدگى به اين دست پرونده ها دارد، موضوع را مورد 
بررسى و دستورهاى مورد نياز را به ماموران پليس آگاهى 
استان داد تا هرچه ســريع تراعضاى باند ارابه شيطانى 

شناسايى شوند.
اين گزارش حاكى است، در ادامه ماموران پليس با انجام 
اقدامات فنى و پليسى دقيق خود توانستند ابتدا سه نفر 
از اعضاى باند را شناسايى و در حاشيه شهر آن ها را يكى 

پس از ديگرى غافلگير و دستگير كنند.
همزمان بادســتگيرى اعضــاى باند، تعــدادى مدرك 
شناسايى كه متعلق به طعمه ها بود، از داخل خودروى 

آن ها كشف شد.
در حالى كه شاكيان پرونده رو به افزايش بود، متهمان در 
مواجهه حضورى با برخى زنان و دختران مورد آزارو اذيت 

قرار گرفته، شناسايى شدند.
درادامه روند رسيدگى قضايى و انتظامى به پرونده ابعاد 
جديد از اين جنايت شــيطانى آشكار و مشخص شد دو 
نفر ديگر هم در اقدامات هولناك آن ها شــريك هستند 
كه بالفاصله متهمان بادســتور معاون دادستان مشهد 
خرداد سال گذشــته در محل اختفاى خود شناسايى و 

دستگير شدند.

بر همين اســاس رونــد قضايى پرونــده اعضاى باند 
ارابه شــيطانى در دادســرا به مراحل پايانى و صدور 
قرار نهايى رســيد. پس از آن پرونده مردان هوسران 
به شعبه يك دادگاه انقالب مشــهد به رياست قاضى 
منصورى ارجاع شد و به دقت مستندات پرونده مورد 
رســيدگى قرارگرفت. برهمين اساس در نهايت حكم 
اعدام دو نفر از عضاى باند به اتهام «افساد فى االرض» 
در ديوان عالى كشورمورد تأييد و صبح روزگذشته در 

مالعام به اجرا در آمد.
دادستان مشــهد كه در محل حضورداشت و مستقيماً 
برروند اجراى اعدام شيطان صفتان نظارت مى كرد در اين 
زمينه گفت: با توجه به اينكه پليس نيروهاى متخصص 
و متعهدى در اختيار دارد جرايم را با سرعت و دقت باال 

كشف مى كند.
همچنين با توجه بــه اقدامات خوبى كــه هم در حوزه 
دادسرا و دادگاه انقالب صورت گرفت،حكم اعدام دوفرد 
مذكور در كوتاه ترين زمان صادرو قطعى شــد تا امروز 

شاهد اجراى آن باشيم.
قاضى «صادقى» ادامه داد:خانواده ها بايد مراقبت هاى 
الزم را روى رفتار فرزندان داشته باشند و به هشدار هايى 
كه از ســوى پليــس و رســانه ها داده مى شــود توجه 

جدى ترى داشته باشند.
به آن دسته از افرادى هم كه تصور مى كنند اگر جرمى را 
مرتكب شوند و مى توانند از ديد پليس و دستگاه قضايى 

به دور باشــند تذكر مى دهم از اين خيال و خواب خام 
بيدار شوند.

برخى پرونده ها هم در دستگاه قضايى در حال رسيدگى 
و صدور حكم است كه در آينده اى نزديك شاهد اجراى 
احكام مربوط خواهيم بود تا اجراى احكام مذكور بتواند 

ضامن امنيت جامعه باشد.
دادستان مركز استان در مورد روند قضايى پرونده هاى 
قتل دو كودك مشهدى هم بيان دادشت:روند قضايى و 
انتظامى دوپرونده به سرعت انجام شده است كه برهمين 
اساس پروندهاى مذكور با صدور كيفرخواست به دادگاه 

كيفرى استان ارسال شده است.
دادستان مشــهد اظهار دادشــت: با تأكيدى كه رئيس 
كل دادگســترى استان داشــته اند پرونده ها به صورت 
فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگى و احكام مقتضى هم 
صادر خواهد شد. مطمئناً احكام صادر براى ثبات امنيت 

در جامعه تأثير به سزايى خواهد داشت.
 همچنين قاضى «خدابخشــى» سرپرســت دادسراى 
انقالب مشــهد درحاشــيه اجراى حكم اعدام دوعضو 
باند شــيطانى گفت:اعضاى باند طعمه هــاى خود را به 
مكان هاى كه خالى از سكنه ومكان هايى كه ازقبل براى 
اقدامات آن ها فراهم شــده بود منتقل و پس از سرقت 
لوازم با ارزش همراه طعمه ها،آنها را مورد تجاوز به عنف 
قرار مى دادند و آن ها را به شيوه هاى مختلفى مورد آزار 

و  اذيت قرار مى دادند.
معاون دادستان و سرپرست دادســراى انقالب مشهد 
تصريح كرد:خوشبختانه در ادامه با تالش ماموران پليس 
تمامى متهمان شناسايى و دستگير شدند كه در نهايت 
حكم متهمان در شعبه اول دادگاه انقالب مبنى بر«افساد 
فى االرض» صادر شد كه در ادامه رأى صادره در ديوان 
عالى كشور هم مورد تاييد قرار گرفت و امروز به مرحله 

اجرا در آمد.
وى همچنين درباره وضعيت پرونده ديگر اعضاى باند هم 
بيان داشت: پرونده آن ها در مرحله تكميل تحقيقات و 

رفع نواقص قراردارد.

 حكم اعدام دو نفر از اعضاى باند ارابه شيطانى اجرا شد
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مردم

گفت و گو

گفت وگو با يكى از 
جانبازان پرسپوليسى آسايشگاه ثاراهللا

من سبيلم را دوست دارم!
 مردم/ نيما على پور   وارد آسايشگاه كه شدم، ويلچرى زير طاقچه قرار 
گرفته بود. با ترس و لرز ويلچر را برگرداندم و با احساسى كه نمى دانستم 
از كجا نشــأت مى گيرد بر روى آن نشستم، يك دفعه پنجره اتاق بشدت 
به چارچوبش برخورد كرد تا همزمان از افكارى كه به سراغم آمده بود و 
صداى لرزش شيشــه ها شوكه شوم. تصور اينكه به تخت و ويلچر تنيده 
شــده باشم، زانوهايم را ناخودآگاه شــل كرد. مات و مبهوت به محوطه 
زل زده بودم. دلم مى خواست به اين فكر كنم كه آيا حاضرم روى ويلچر 
بنشــينم؟ تصميم گيرى در اين زمينه آدم را در همان جايى كه ايستاده 
اســت مى خشــكاند، همان اتفاقى كه براى من افتاده بود. براى ما تمام 
دغدغه ، افكار و ديالوگمان خريد ماشــين ، خانه و... است، اما كسانى كه 

اين جا هستند بخوبى با تخت و ويلچرهايشان انس گرفته اند.

 ساعت 12:03 – ولنجك - آسايشگاه جانبازان ثاراهللا
دم در ورودى اصلى نزديك خيابان بر روى تخت چرخدارى دراز كشيده و 
لحافش را روى پاهايش انداخته بود، شايد هم اصالً پايى در كار نبود. فيروز 
ميرزا نژاد جانباز نخاعى 70 درصد، 52 سال سن دارد. او از بختيارى هاى 
اهل خوزستان بود. 15 سال و 5 ماه داشت كه جانباز شد. درباره شب قبل 
از اينكه جانباز شود، مى گويد: به علت جراحات دوستش كه به شهادت 
رســيده بود، لباس هايش خونى مى شــوند، ظهر روز بعد براى شستن 
لباس هاى خونى اش به سمت تانكر آب مى رود كه خمپاره در پشت سرش 

فرود مى آيد و تركش خمپاره او را جانباز مى كند.

  جانباز 70 درصدى هوادار پرسپوليس
چهره خاص و متفاوتى دارد. شايد بيش از هرچيز ديگرى چهره اش مرا به 
خود جذب كرده بود. مى پرسم چرا در نوجوانى به جنگ رفتى؟ مى گويد: 
«بچه هاى جنوب به خوبى منطقه را مى شناختند و بايد به جنگ مى رفتند. 
من در آن زمان بچه مدرســه اى بــودم. البته نه فقط من، بلكه خيلى از 
بچه هاى ديگر هم، درسشــان را رها كردند و براى دفاع از آب و خاك و 
ناموس اين سرزمين به جنگ رفتند. اين موضوع براى ما يك وظيفه بود. 
ماه رمضان بود و مصادف شده بود با تابستان. بعد از درگيرى هاى شديد 
و جنگ تن به تن، عراقى ها ما را محاصره كردند و عمليات لو رفت. آن ها 

بى رحمانه ما را در اين عمليات درو كردند.»
خانواده اش در عمليات فتح المبيــن و بيت المقدس با رفتنش به جبهه 
مخالفتى نداشته اند، اما در مورد عمليات رمضان موافق نبوده اند. حتى قبل 
از اين عمليات براى اينكه از خانه فرار نكند او را در اتاقى زندانى مى كنند، 
اما او كولر را كنار مى زند و در را باز مى كند و در اتوبوســى كه به سمت 

اهواز مى رود مخفى مى شود تا به جبهه برود.
  سبيل هاى متفاوت

ســبيل هايش او را كامالً از ســاير جانبازان جدا كرده بود. دائماً با دست  
سبيل هايش را تاب مى دهد. مى پرسم: چهره شما با ساير جانبازان در اين 
آسايشگاه فرق مى كند. مى گويد: بختيارى ها همه سبيل مى گذارند. من 
سرم برود سبيلم نمى رود. بچه حزب اللهى ها به سبيل هايم گير مى دهند، 
اما من زير بار نمى روم. هر كسى يك چيزى را دوست دارد من هم سبيل 

دوست دارم.

 چه شد كه به پرسپوليس عالقه مند شدى؟
من از ســال 61 در منطقه به پرســپوليس عالقه مند شدم. اول اينكه از 
طريق راديو درباره شاهين مى شنيدم و بازيكنان شاهين براى ديدن بچه ها 

به منطقه مى آمدند.

 با استقاللى هاى آسايشگاه كرى خوانى داريد؟
بله، حسابى با هم كرى داريم. اما روى استقاللى ها را كم كرده ايم. آقا كريم 
محمدى كه استقاللى است، مگر مى توانيم جلوى او اسم استقالل را به 
بــدى بياوريم؟ (مى خندد) اما من همواره به او زنگ مى زنم و باخت هاى 

استقالل را به او تسليت مى گويم.

 براى تماشاى بازى هاى پرسپوليس و رفتن به ورزشگاه آزادى 
مشكلى ندارى؟

هر وقت مى خواهيم به ورزشــگاه برويم مصيبت اســت. كارت عضويت 
هم داريم، اما اجازه نمى دهند. بايد پارتى داشــته باشيم. حتى يك بار با 
آمبوالنس ما را به ورزشگاه آزادى بردند، اما اجازه ندادند كه پايين برويم و 
دور زمين بازى را ببينيم. مجبورمان كردند در جايگاه معلوالن قرار بگيريم. 
وضعيت جايگاه بسيار بد است. سروصدا اصالً اجازه نمى دهد كه چيزى را 
متوجه شويم. حتى به مسئوالن هم اين مسئله را گفتيم اما اتفاقى نيفتاد.

 كدام بازيكنان پرسپوليس را بيشتر دوست دارى؟
مهدوى كيا، كريمى، باقرى، پيوس، شاهرودى، ميناوند و محمد نورى را 

خيلى دوست دارم.

 خيلى ها معتقدند اين پولى كه به بازيكنان پرداخت مى كنند 
حقشان نيست! شما به عنوان كسى كه از جسم و جانتان براى 

اين سرزمين گذاشتيد چه تصورى داريد؟
اميدوارم به همان ميزانى كه پول مى گيرند همان قدر هم زيبا بازى كنند؛ 
اما اگر پول بگيرند و زيبا بازى نكنند. اين پول نارواست ولى اگر زيبا بازى 

كنند بايد خيلى بيشتر از اين ها هم پول بگيرند.

روايتى از زندگى موسى سالمت؛ جانبازى كه يك پرسپوليسى دوآتيشه است

موسى، عاشق همت

عمو موسى به ســختى مى شنود. به سختى هم 
صحبت مى كند. بــراى همين هم گفت وگو با او 
خيلى آسان نيســت و نمى شود مصاحبه خيلى 
مفصلى با او داشــت. مصاحبه حاضر هم از ميان 
شكسته گويى هاى عمو موسى و حرف هايى است 
كه او به دشوارى لب خوانى مى كند و كلماتى كه 

به سختى مى گويد.
  اگر موافقيد براى شروع مصاحبه خودتان 

را بيشتر برايمان معرفى كنيد.
من موسى ســالمت، متولد سال 1333 در نجف 

عراق هستم و چهار خواهر و پنج برادر دارم.

 يعنى اصليت شما عراقى است؟
نــه. پدر و مادرم اهل يــزد بودند كه براى زيارت 
عتبات به عراق رفتند؛ اما به عشــق اهل بيت(ع) 
آن جا ماندند و من در نجف به دنيا آمدم. به همين 
خاطر از ابتدا به عربى مسلط بودم. البته وقتى 6 
ســاله بودم به ايران آمــدم و از آن زمان در ايران 

زندگى كردم. 

 كــدام عمليات هــا را در جبهه حضور 
داشتيد؟

در همان سال هاى ابتدايى جنگ از طريق بسيج 
لشكر27 محمد رسول اهللا(ص) عازم جبهه شدم 
و در عمليات هاى رمضان و مســلم بن عقيل(ع) 

حضور داشتم.

 همرزم هاى معروفى هم داشتيد؟
بله. شــهيدان همت و متوســليان شاخص ترين 
همرزمــان ما و فرماندهانمــان بودند. البته تمام 
بچه هاى لشكر 27 محمد رسول اهللا(ص) همرزم 

من بودند.

 و چرا اين عكس هــا را از همرزمانتان به 
ديوار اتاق زده ايد؟ 

عكس ها را زده ام تا ياد شهدا با من باشد و منحرف 
نشوم. ياد شهدا آدم را از انحراف دور مى كند. وقتى 
اين عكس ها را مى بينــم واقعاً لذت مى برم؛ فكر 

مى كنم در بهشت هستم.

  وضعيت جانبازى تان چطور است؟
من قطع نخاع از كمر، ناشنوا و شيميايى هستم و 
يك گلوله هم در كنار قلبم هست و هنوز بيرون 
نيامده. اتفاقاً خيلى وقت ها درد مى كند. از مردم 
مى خواهم كه برايم دعا كنند تا زودتر شهيد شوم. 
اگر چه خودم مى دانم كه لياقت شهادت را ندارم.

 شــما از آن آدم هاى شــوخ طبع جبهه 
بوديد، درست است؟

شــوخ طبع كه هســتم و جك هم زياد تعريف 
مى كنم. هم مى خندم و هم گريه مى كنم.

 براى ما هم جك تعريف مى كنيد؟
يكى از رزمندگان مى رود بانك، ضامن نداشــته، 

منفجر مى شود.

 چند سال است كه در آسايشگاه زندگى 
مى كنيد؟

نزديك به 30 سال.

 شــما را به عنوان يك چهره ورزشــى 
مى شناســند. عالقه تان به فوتبال از كجا 

شكل گرفت؟
من هميشه عاشق فوتبال بوده و هستم. حتى در 
جبهه هم دو تيم مى شديم، استقاللى ها يك طرف 
و پرسپوليسى ها هم يك طرف. آنجا با هم فوتبال 

بازى مى كرديم.

 كرى خوانى هم داشتيد؟
بلــه. البته در كمال احترام و فقــط براى آنكه از 
فوتبال لذت ببريم، بــراى هم كرى مى خوانديم. 
مثــل االن نبود كه دو طــرف به هم بى احترامى 

 كنند.

 چقدر به پرسپوليس عالقه مند هستيد؟
نمى توانم اندازه اش را بگويم. خيلى زياد.

 چرا اين قدر زياد؟
علت عالقه من به پرسپوليس، يك حس غيرقابل 
وصف است. بايد حتماً پرسپوليسى باشيد تا حال و 

هواى مرا درك كنيد و بدانيد چه مى گويم.

 گفته مى شود شــما در گذشته با على 
پروين هم بچه محل بود ه ايد؟

بله. ما هم در خيابان عارف تهران سكونت داشتيم 
و على آقا هم بچه همان محل بود.

 شما هميشه در كنار نيمكت پرسپوليس 
ديده مى شويد. از رفتن به استاديوم خسته 

نشده ايد؟
هرگز. امكان ندارد خسته بشوم.

 مى دانيد چقدر عكس از شــما در كنار 
نيمكت پرسپوليس در اينترنت وجود دارد؟

بله. خيلى زياد. از اين مسئله هم واقعاً لذت مى برم. 

هر بازى پرســپوليس برايم خاطره انگيز است. به 
خاطر همين مسائل هم هست كه مى گويم بايد 
پرسپوليســى باشــيد تا حال و هواى مرا درك 
كنيد. عكس هايى كه قبالً در ورزشــگاه گرفته ام 
را هر وقت مى بينم، خاطرات زيادى برايم تداعى 
مى شود. همان لحظات هيجان آن اتفاقات برايم 

تداعى مى شود. يك حس عالى است.

 به غير از بازى هاى پرسپوليس، شما را در 
در  ملى كشورمان  تيم هاى  بازى هاى  محل 
رشته هاى غيرفوتبالى هم ديده ايم. در اين 

مورد توضيح مى دهيد؟
براى من موجب افتخار اســت كــه مى توانم در 
كنار بچه هاى تيم ملى در هر رشــته اى باشم. به 
سالن هاى واليبال و كشتى هم رفته ام و براى همه 
ورزشــكاران ايران آرزوى موفقيت مى كنم. آن ها 

تالش زيادى داشته اند تا به اين جايگاه برسند.

 مى گويند شما در جنگ نقش مترجم را 
هم داشته ايد. اين ماجرا درست است؟

بلــه. من چون در عراق بــه دنيا آمده و در همان 
كشور بزرگ شــده ام، مى توانم به عربى صحبت 

كنم. وقتى اين مسئله را به فرماندهانم در جنگ 
گفتم، آن هــا از من به عنوان مترجم اســتفاده 

مى كردند.

  شما در اين همه سال كه فوتبال مى بينيد، 
به يك كارشــناس خبره بدل شده ايد. به 

نظرتان مشكل ورزش ما چيست؟
مشكلى كه اكنون در زندگى همه ما پيش آمده 
اين است كه قدر همديگر را نمى دانيم، در حالى 
كه وقتى كسى را از دست مى دهيم، تازه به فكر 
مى افتيم كه چرا قدر داشته هايمان را ندانستيم. 
مثالً مرحوم هادى نوروزى پسر بااخالق و مهربانى 
بود. هيچ وقت حاشيه اى درست نكرد، اما مى توانم 
بگويم كســى قدرش را ندانســت. بازيكنى مثل 
هادى خيلى كم اســت كه اين قدر كم حاشيه، 
مهربان و باگذشــت باشد. من فكر مى كنم بهتر 
اســت امروز به فكر خانواده اش باشيم و به آن ها 

بيشتر توجه كنيم.

 ديگر چه خواسته هايى از مسئوالن ورزش 
پرسپوليس  باشــگاه  مسئوالن  بخصوص 

داريد؟
از مديران باشگاه پرسپوليس مى خواهم بيشتر از 
اين ها به من توجه كنند. گاهى فكر مى كنم انگار 
اصالً برايشان مهم نيست كه من در سرما و گرما 
به ورزشــگاه مى روم و حتى در بازى هاى خارج از 

تهران هم كنار تيم هستم.

 اين مسئله را به مســئوالن باشگاه هم 
گفته ايد؟

نه. نمى توانم چنين حرف هايى به آن ها بزنم. البته 
من هيچ چيزى از هيچ كس نمى خواهم و دوست 
ندارم تصور غلطى درباره اين گاليه من پيش بيايد. 
فقط انتظارم اين است كه مرا هم ببينند. اين فقط 

يك دلتنگى است كه مطرح كردم.

 در اين ســال ها حتماً خاطرات زيادى از 
حضور در ورزشگاه داريد. بهترين خاطره تان 

در اين سال ها چيست؟
هر وقت كه به ورزشــگاه مى روم، برايم خاطرات 
خوب زيادى ســاخته مى شــود. يادم هست يك 
بار كه پرسپوليس با ملوان در تهران بازى داشت، 
طبق روال هميشه، وقتى از تونل به سمت نيمكت 
پرسپوليس مى رفتم، در راه سعى كردم به هواداران 
ملوان كه به ورزشگاه آمده بودند، خوشامد بگويم. 
ولى وقتى به ســمت سكوى آن ها رفتم، برخى از 
تماشاگران فكر كردند من مى خواهم براى آن ها 
كــرى بخوانم و به همين خاطر به من فحاشــى 
كردند. البته بعد متوجه اشتباهشان شدند و وقتى 
فهميدند عكس يكى از همرزمان شــهيدم را در 
دســت دارم، به يكباره نظرشان تغيير كرد و مرا 
تشــويق كردند. من هم به رسم ميهمان نوازى 

دوباره به آن ها خوشامد گفتم.

 و بدترين خاطره؟
على دايى در دوره اول سرمربى گرى اش توانست 
دو بار پرسپوليس را به فينال جام حذفى برساند. 
در مرتبــه دوم، براى انجام بازى برگشــت ما به 
بندرانزلى رفتيــم. در همان بازى پرســپوليس 
موفق شد قهرمان شــود. بعد از بازى، تعدادى از 
تماشاگران ملوان بندرانزلى داخل زمين ريختند. 
پليس هم براى متفرق كردن آن ها مجبور شد گاز 
اشك آور شليك كند. به اين دليل كه من جانباز 
شيميايى هستم، تنفس برايم دشوار شد و به سرفه 
كردن افتادم. از طرف ديگر، هجوم تماشــاگران 
موجب شــد از روى ويلچر به زمين بيفتم. واقعاً 
لحظات سختى براى من بود و واقعاً مرگ را جلوى 
چشمم ديدم. اگر پليس نبود و به دادم نمى رسيد، 
ممكن بــود اتفاق بدترى برايــم رخ بدهد. البته 

خاطره از سختى هاى ورزشگاه آمدن زياد دارم.

 امروز هم موسى سالمت براى دفاع از اين 
كشور آماده است؟

بلــه. اگر باز هم كشــورى بخواهد بــه ما حمله 
كند يا آمريكا بخواهد به كشــور ما دست درازى 
كنــد، آن قدرى كه تــوان داريم در خليج فارس 
با او مى جنگيــم و تا خونمان آب خليج فارس را 
سرخ نكند، آرام و قرار نمى گيريم. اگر هم مرديم 
با جنازه هايمان براى جوانان عزيزى كه پشت ما 
مى جنگند، سنگر درســت كنيد تا آن ها آسيب 
نبيننــد. اين را گفتم كه برخى فكر نكنند اگر ما 
گاهى حرفى مى زنيم معنايش اين است كه از اين 
ارزش ها دست كشيده ايم. من و امثال من، اگر هم 
گاهى حرف مى زنيم شكايت نمى كنيم، حكايت 

مى كنيم. 

 و حرف آخر؟
كار ما به اين سادگى تمام نمى شود و بايد هميشه 
براى جانبازى آماده باشيم. براى همين از همين 
جا اعالم مى كنم هر كدام از مردم به كليه احتياج 
داشته باشد، من كليه ام را به او مى دهم. هر كس 
چشم بخواهد، چشمم را به او مى دهم. براى بعد از 
مرگم هم وصيت كرده ام كه قلب و اعضاى مفيدم 
را به مستضعفانى كه به آن ها احتياج دارند، بدهند. 
اگر كســى حتى چرخ و تخت خوابم را بخواهد، 

مى دهم و بعد از اين روى زمين مى خوابم.

10

گزارش تصويرى

 مــردم  چشمت قيقاج مى رود اگر چند دقيقه وبالگش را 
ببينى. بعيد است بشود بيشتر از يكى دو دقيقه بك گرانِد 
قرمز براق وبالگ «عاشــق همــت» را تحمل كرد؛ وبالگ 
«موسى سالمت» كه هر چند از سال 95 به روز نشده، ولى 
كِم كمش روزى 200بار ديده مى شود. داخلش هم پر است 
از عكس هاى عمو موسى كنار زمين فوتبال، خبر شهادت 

جانبازهاى دفاع مقدس، اخبار پرسپوليس و.... 
غير از اين وبالگ اما، عمو موسى در صفحات ديگر فضاى 
مجازى هم آدم معروفى اســت. يعنى فقط جست وجوگر 

گوگل در يك قلم ســرچ ساده در بيســت و پنج صدم 
ثانيه، 376هزار نتيجه براى اسم عمو موسى پيدا مى كند؛ 
صفحاتى پر از اسم و عكس اين جانباز پرسپوليسى معروف؛ 
تصاويرى از على كريمى، امير پوردستان، حسن روحانى، 
برانكو، مهدى طارمى و صدها آدم جورواجور ديگر در كنار 

عمو موسى. 
تصاويرى كه نشان مى دهد او در بازى هايى كه پرسپوليس از 
حضور تماشاچى ها محروم بوده، يك تنه جور چند ده هزار 
تماشاچى را مى كشد، تصوير وقت هايى كه او تالش مى كند 

به احترام ســرود جمهورى اسالمى روى ويلچرش خبردار 
بايستد، عكســى كه از او و طارمى ثبت شده در حالى كه 
طارمى كفش طاليى بهترين گلزن ليگ را به او اهدا كرده، 
تصوير فيش واريزى كمك ششصد و شصت و شش هزار 
و ششصد و شصت و شــش ريالى عمو موسى به باشگاه 
پرســپوليس و.... او قطعاً امروز معروف ترين و غيرتى ترين 
تماشاچى پرسپوليس است؛ تماشاچى اى كه حاضر شده بود 
كليه اش را براى باقى  ماندن طارمى در پرسپوليس به حراج 

بگذارد. 

روايت

روايتى از ميهمانى در اتاقى سرتاسر سرخ

جانبازى به رنگ پرسپوليس! 
او را مى شود اين طور توصيف كرد: طرفدار پروپاقرص پرسپوليس، عاشق 
سينه چاك شهيدان همت و بروجردى، اهل سلفى با طرفداران، مشترى پر 
و پاقرص اينستاگرام و فيس بوك، جانباز 70 درصد و داراى قلبى بزرگ كه 

تركشى در همسايگى دارد.
موسى سالمت بيش از 30 سال از بهترين سال هاى جوانى و عمر خود را 
در اتاقى كوچك اما با صفا در يكى از آسايشــگاه هاى تهران سپرى كرده. 
او جانبازى 64 ســاله، خوشرو و خوش  محضر است كه يك بار در عمليات 
«مسلم بن عقيل» و بار ديگر در انفجار نماز جمعه تهران به درجه جانبازى 
نائل آمده. قطع شدن نخاع او حاصل تركش هاى يك انفجار در خط مقدم 
است و ناشنوايى او هم از انفجار در نماز جمعه به يادگار مانده. هر چند غير 
از اين ها تكلمش هم با مشكل روبه روست و همين مسئله هم گفت وگو با 

او را دشوار مى كند.
وارد اتاق عمو موســى كه مى شــوى، همه چيز قرمز رنگ است؛ از در و 
ديوار گرفته تا رويه ميز، روتختى و حتى كالهى كه خودش بر ســر دارد. 
در تيررس ديد، عكس بزرگى از شهيد همت آويزان است. عكس ديگرى 
هم هســت كه از بقيه تصاوير بزرگ تر چاپ شده؛ تصويرى از عمو موسى 

همراه با على كريمى.
روى ديوار ديگر تصاويرى از شهيدان محمد بروجردى و حسن آبشناسان 

خودنمايى مى كند، درســت كنار پيراهنى كه نام عمو موسى بر آن نقش 
بسته و گويا يادگارى اى از على كفاشيان است، زمانى كه مدير فدراسيون 

فوتبال بوده. 
هر ميهمانى كه وارد اين اتاق مى شود با ديدن نوشته ها متوجه دلبستگى 
عمو موسى به شهيدان حاج ابراهيم همت، حاج احمد متوسليان، محمد 
بروجردى و... مى شــود، هر چند رنگ ها هم حكايــت از عالقه و تعصب 

فوتبالى عمو دارد.
تزئينات اين اتاق هم حكايت خودش را دارد. برخى يادگارهايى از فوتبال 
است و برخى از جنگ. گوشه اى از اتاق يك بى سيم، يك كوله پشتى و يك 
نارنجك عمل نكرده قرار گرفته. جاى ديگر تابلويى كه رويش نوشته شده: 

«به كلبه عاشق همت خوش آمديد.»
عمو موســى خيلى به روز است، اين را از تلويزيون بزرگى كه مقابلش قرار 
گرفته و صفحات شبكه هاى اجتماعى كه داخلش باز است، مى شود فهميد. 
البه الى اين صفحات هم مانند فضاى اتاق يا حرف از دفاع مقدس اســت 
يا دفاع و هافبك پرسپوليس. درست مانند صحبت هاى عمو كه دو وادى 
بيشــتر ندارد. يك بار مى گويد: «زنده باد پرســپوليس» و بار ديگر يادى از 
همرزمانــش مى كند و اينكه «اگر 40 نفر مثل بروجردى داشــتيم ايران 

گلستان مى شد...»

تصوير قديمى عمو موسى همراه با حميد استيلى، 
زمانى كه هر دو جوان بودند

عمو موسى تصوير خود و سردار سليمانى را
در گوشى اش نشان مى دهد

معروف ترين تصوير عمو موسى؛ وقتى او تالش مى كند 
به احترام سرود جمهورى اسالمى خبردار بايستد
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يادداشت روز

آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى:
زندگــى  زمانــى  در 
مى كنيم كه اســباب 
فســاد از هــر زمانى 
گسترده تر  و  فراهم تر 
چنيــن  در  اســت، 
فضايــى مســئوليت 
سنگينى داريم و نبايد 

در برابر تهاجم دشمن حالت انفعالى بگيريم.
امكانات شهردارى تهران براى نشر فرهنگ اسالمى 
وسيع است و برنامه هاى گسترده اى بايد در جهات 

مختلف اجرايى شود.
شــهر تميز و زيبا با وجود شهروندان داراى مفاسد 
اخالقى كارايى نخواهد داشــت. در گذشته وظيفه 
شهردارى ها در پاكسازى، زيباسازى و نظافت ظاهر 
شهرها خالصه مى شد اما خوشبختانه امروز روشن 
شــده كه شــهردارى ها درباره مسائل فرهنگى نيز 
وظيفه دارند. وظيفه شهردارى ها تنها پاكسازى ظاهر 
شهر و تميز كردن جسم آن نيست بلكه به جان شهر 
نيز بايد توجه و تميز شود، بايد به گونه اى باشد كه 

مردم از نظر فرهنگى رشد و نمو داشته باشند.
براى اينكه جامعه اى پيشرو داشته باشيم بايد از هر 
دو نظر ظاهر و معنويات پيشرفت داشته باشيم كه 

اگر غير از اين باشد جامعه به جايى نمى رسد.
(حوزه)

شهردارى ها نسبت به 
مسائل فرهنگى وظيفه دارند

چهره - خبر

بدترين دشمنان شما!
ْ َِّذيَن أَْشَرُكوا ِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَْيُهوَد َوال لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ل

«مسلّماً يهوديان و مشركان را سرسخت ترين مردم در دشمنى با مؤمنان، 
مى يابى». (سوره مباركه مائده/ آيه 82)

اين روزها و همزمان با «روز نكبت» يا همان ســالروز بيرون راندن صدها 
هزار فلسطينى از سرزمين هاى اشغالى و اعالم استقالل رژيم صهيونيستى، 
دژخيمان اين رژيم، خيابان هــاى بيت المقدس و كوچه هاى منتهى به 
مســجد االقصى، قبله اول مسلمين را به خون هزاران جوان فلسطينى، 

رنگين كردند.
صهيونيست ها با پشتيبانى دولت مستكبر آمريكا، بار ديگر خاطره كشتار 
دهشتناك صبرا و شــتيال را زنده و ثابت كردند كه آيات قرآن كريم در 

دشمن خواندن اين قوم بدكردار، يك معجزه جاودانه است.
يهوديــان نيز مانند مردمان ديگر اديان، خوب و بد دارند؛ در اين موضوع 
هيچ شكى نيست. اما واقعيت اين است كه در طول تاريخ، هيچ قومى در 
برابر پيامبران الهى به اندازه قوم يهود، كه نماد امروز آن ها صهيونيست ها 
هستند، بهانه جويى، ســتيزه طلبى، دورويى و دشمنى نكرده و دست به 
خونريزى نزده اســت. آيات قرآن كريم، ماالمال از داستان هاى اين قوم 
اســت كه قرار بود با همه امكانات بى نظيرى كه خداوند برايشان در نظر 
گرفت، قوم برگزيده باشند اما به بدترين قوم در ميان اقوام بشرى تبديل 

شدند.
بيشــترين تعداد پيامبران الهى بر اين قوم نازل شــدند كه دو پيامبر از 
پنج پيامبر اولوالعزم يعنى حضرت موسى(ع) و عيسى(ع) از جمله آن ها 
هستند. بيشترين معجزات الهى براى اين قوم نمود يافت و بيشترين لطف 
خداوند نيز شامل حال آن ها شد. خداوند با رهبرى حضرت موسى(ع) قوم 
يهود يا همان بنى اســرائيل را از چنگ فرعون رهايى بخشيد و بهترين، 
سرسبزترين و حاصلخيزترين ســرزمين ها را در اختيار آنان گذاشت اما 
آن ها به وعده هاى خود با خدا و پيامبر خدا عمل نكردند و راه شــرك و 

گوساله پرستى و كشتار پيامبران را در پيش گرفتند.
خداوند متعال با گاليه شديد از بنى اسرائيل در آيات 49 تا 61 سوره بقره 
مى فرمايد: «به ياد آوريد كه شما را از دست فرعونيان رهانيديم در حالى 
كه شــما را شكنجه مى كردند، پسرانتان را مى كشتند و زنانتان را [براى 
سوء استفاده] زنده نگه مى داشتند و شما گرفتار بالى بزرگى بوديد. دريا 
را برايتان شــكافتيم و فرعونيان را غرق كرديم اما هنگامى كه موسى در 
آن 40 شب به ميعادگاه آمد، راه گوساله پرستى پيش گرفتيد. چقدر شما 
ظالميد! باز هم شــما را بخشيديم تا شايد شكرگزار باشيد. به موسى(ع) 
گفتيد ما تا خدا را آشكارا نبينيم، به تو ايمان نمى آوريم و در همان حال، 
صاعقه شما را گرفت و شما را پس از مردن، زنده ساختيم شايد شكرگزار 
باشيد. ابر را سايه بانتان قرار داديم و برايتان «مّن و سلوى» (خوراكى هاى 
پاكيزه آسمانى) فرستاديم اما شما باز هم به خودتان ظلم كرديد! و به ياد 
آريد آن زمان را كه به شما گفتيم: به آن قريه درآييد و از نعمت هاى آن 
هر چه و هر جا كه خواسته باشيد به فراوانى بخوريد ولى سجده كنان بر 
دروازه داخل شويد و بگوييد: «خداوندا بار گناه از ما بردار» تا خطاهاى شما 
را بيامرزيم و به پاداش نيكوكاران بيفزاييم اما كسانى كه ظلم كردند (كالم 
خدا را) به گفتارى غير از آنچه بدان ها گفته شده بود تبديل كردند (مثًال 
به جاى طلب مغفرت طلب گندم نمودند) ما نيز بر آنان كه ستم كردند، 

به كيفر فسق شان عذابى از آسمان فرود آورديم.
و به ياد آوريد آنگاه را كه گفتيد: اى موسى، ما نمى توانيم به يك نوع طعام 
بســازيم! از پروردگارت بخواه تا براى مــا از آنچه از زمين مى رويد چون 
سبزى و خيار و سير و عدس و پياز بروياند. موسى گفت: آيا مى خواهيد 
آنچه را كه برتر است به آنچه فروتر است بدل كنيد؟ به شهرى بازگرديد 
كه در آنجا هر چه خواهيد به شــما بدهند. بر آن ها خوارى و بيچارگى 
مقرر شد و خشم خدا را برخود هموار ساختند و اين بدان سبب بود كه 
به آيات خدا كافر شدند و پيامبران را به ناحق كشتند و نافرمانى كردند 

و تجاوز ورزيدند».
اين آيات بدون هيچ توضيحى نشان دهنده عمق بى چشم و رويى، عداوت 
و لجبازى قومى است كه امروز نيز بشريت از شر آن ها در امان نيست و در 
آتش خودخواهى و دنياطلبى آن ها مى سوزد. افرادى كه از انسانيت نقابى 
بيش ندارند و شرح ظلم ها، تجاوزها و آدم كشى هاى آنان، ورق هاى تاريخ 

را سياه كرده است. 
خداوند به مسلمانان هشدار مى دهد كه سخت ترين دشمنان شما «يهود» 
هستند و بايد مراقب آن ها باشيد. صهيونيست ها كه تجلى بارز يهوديان 
مورد اشــاره در قرآن كريم هستند، امروز نيز بزرگ ترين دشمن اسالم و 
مسلمين هستند و بدون شــك، هرگاه توانايى پيدا كنند از وارد كردن 

تيزترين دشنه ها به قلب مسلمانان پرهيز نخواهند كرد.

 معارف/ رضا وطن دوست، پژوهشگر بنياد 
پژوهش هاى اســالمى  هر چند گفت وگو و 
مناظره در مواردى مســتلزم رويارويى و نقد و 
حتى رّد ديدگاه طرف مقابل اســت، اّما معناى 
اين الزامات آن نيست كه در گفت و گوها مجاز 
به اهانت بــه حريف باشــيم؛ چراكه اگر ادب 
گفت  وگــو كنار رود و توهين بــه طرف مقابل 
مجاز شــمرده شــود، از قّوت برهان كاســته 
مى شــود و بتدريج، اســتدالل و برهان، جاى 
خود را به جهالت و درشــتى مى دهد. به تعبير 
ســعدى، در گفت وگوى تمدنى حق آن است 

كه: 
داليْل قوى بايد و معنوى

نه رگ هاى گردن به حّجْت قوى!(1)

 شيوه گفت وگوى تمدنى 
در اخالق رضوى

گفت وگوى همراه با توهين در همه جا نارواست، در 
گفت وگوى علمى و تمدنى كه هدف آن دستيابى 
به حقيقت قابل قبول است، نارواتر مى باشد؛ چه 
اينكه هرگاه پاى درشــت گويى بــه ميان آيد و 
رگ هاى تعصب بجنبد، حقيقت در هاله اى از ابهام 
قرار مى گيرد و از نظر پنهان مى ماند. چه زيباست 

اين سخن سعدى كه گفت: 
حقايق ســرايى است آراســته هوا و هوس، گرِد 

برخاسته
نبينى كه جايى كه برخاست َگرد 
نبيند نظر، گرچه بيناست َمرد(2)

خوب اســت در اين باره، شيوه گفت وگو را از امام 
رضــا(ع) ياد بگيريم كه حفــظ حرمت و كرامت 
طرف گفت وگو از روش هاى آن حضرت بوده است. 

آن حضرت نه تنها اوج خردمندى  را در دوســتى 
با مردم و نيكى به هر انسان نيك رفتار و بدكردار 
ُد  مى دانست كه فرمود: رأُس الَعقِل بَعَد الّدين التََّودُّ
إلى النــاِس، و اصِطناُع الَخيِر إلــى ُكلِّ أحٍد بَرٍّ و 

فاِجٍر؛(3)
سرمايه خرد آدمى بعد از دين، دوستى با مردم و 
بكارگيرى نيكى ها با هر انسان نيك رفتار و بدكردار 

است.

 نمونه اى از يك واقعيت
امام رضا(ع) حتى اگر اطرافيان و تماشــاگران نيز، 
طرف مناظره را مســخره مى كردند و به او تندى 
مى كردنــد، آن ها را دعوت بــه ماليمت مى نمود، 
جريان آنچه كه در مناظره ميان امام و ســليمان 
مروزى رخ داد نمونه اى از اين واقعيت اســت. آنگاه 
كه امام(ع) تمام راه هاى جواب را بر سليمان بست 
و سليمان شروع به تناقض گويى كرد، حاضران به 

او خنديدنــد، اما امام آن ها را از اين كار نهى كرد و 
فرمود نسبت به سليمان ماليمت به خرج دهند.(4) 
نه تنها پيش دستى در اهانت به طرف گفت وگو 
نارواست حتى مقابله به مثل نيز غيراخالقى است. 
يعنى نبايد با اســتفاده از منطِق «زدى ضربتى، 
ضربتى نوش كن»، زشتى را با زشتى و نادرستى 
را با نادرستى پاســخ داد؛ چراكه در گفت وگوى 
تمدنى و حقجويانه، اهانت و ناسزاگويى راه ندارد. 
انسان در مناظرات علمى بايد از قدرت علمى خود 
كمك بگيرد و آنچــه در چنته دارد بروز دهد، نه 
آنچه حريف مى خواهد. اين بيان قرآن اســت كه 
فرمود: كل يعمل على شاكلته.(5) هركس طبق 
خلق و خوى خويش عمل مى كند. چه زيباست 

اين سخن مولوى كه گفت: 
مه فشاند نور و سگ عو عو كند 
هر كسى بر طينت خود مى تند

آرى، حســن رفتار با خطــاكاران عملى بزرگ و 
قهرمانانه اســت كه تنها از مردان بزرگ همچون 
امام رئوف ساخته است و بس؛ زيرا رفتار شايسته 
با افراد ناشايست، كارى بسيار سخت است كه از 
هركسى برنمى آيد. اين مطلب، سخن سعدى را 

تداعى مى كند كه مى گويد:
بدى را بدى سهل باشد جزا 

  اگر مردى أحِسن إلى َمن أساء
منابع:

1. بوستان سعدى، ص119.

2. بوستان سعدى، ص108.
3. مجلسى، محمد باقر، بحاراالنوار، ج71، ص392.
4. عبدالحميد شــمس الدين نجفى، مناظرات ســتاره 
هشتم واليت حضرت على بن موسى الرضا، 110-143.

5. اسراء، آيه 85.

برش

گفت وگــوى همراه بــا توهين در 
همه جا نارواســت، در گفت وگوى 
علمــى و تمدنــى كــه هــدف آن 
دســتيابى به حقيقت قابل قبول 

است، نارواتر مى باشد

معارف

هدف از مناظره علمى دستيابى به حقيقت قابل قبول است

ادِب گفت وگوى تمدنى در سيره رضوى

آيت اهللا جوادى آملى:
وقتــى قــرآن كريم 
حفظ  موضــوع  بــه 
نظام اســالمى اشاره 
مى كنــد، مى فرمايد: 
مراقب باشيد دشمنان 
شما و در رأس آن ها 
صهيونيســم، هر روز 

دشــمنى و خصومتشان با شــما بيشتر مى شود، 
اين ها هر روز در حال نقشه كشيدن هستند؛ «َو ال 
لُِع َعلى  خائَِنٍه ِمْنُهْم»، اين ها تنها با شخص  تَزاُل تََطّ
پيامبر(ص) دشمنى نداشتند بلكه دشمنى اين ها با 
اصل اســالم بود و اكنون نيز با اصل دين مخالفند. 

اين نكته بايد براى ما اصل باشد.
تخلف و اختالف دو غده بدخيمى بود كه در زمان 
رضاخان، مردم را از دين جدا كرده بود و به همين 
دليل برابر كارهاى او با اين همه دشمنى عليه دين 
و روحانيت سكوت كردند. بنابراين بايد با هوشيارى 
خود را از اين دو غده بدخيم دور نگه داريم تا به آن 
تجربه تاريخى تلخ دچار نشــويم. اگر مردم با رهبر 
نباشــند رهبر گرچه على بن ابى طالب(ع) باشد 
شكست قطعى است، پس بايد با هوشيارى از اين 
دو غده بدخيم «تخلف» و «اختالف» خود را دور نگه 

داريم تا به آن تجربه تاريخى تلخ دچار نشويم.
(شفقنا)

حجت االسالم عليرضا موحدنژاد (عضو ستاد 
استهالل دفتر رهبر 

معظم انقالب):
 ماه رمضان امسال 29 
روزه اســت و با توجه 
به رؤيت هالل ماه در 
غروب روز چهارشنبه، 
پنجشــنبه نخستين 

روز ماه مبارك رمضان خواهد بود.
طبق سنوات گذشــته حدود 120 گروه در نقاط 
مختلف كشــور، از امروز چهارشنبه اقدام به رؤيت 
هالل ماه مبارك رمضــان مى كنند اما پيش بينى 
كارشناسان اين است كه هالل ماه مبارك رمضان 
در روز چهارشــنبه، به سادگى قابل رؤيت نيست، 
بنا بر اين روز پنجشــنبه، اول ماه مبارك رمضان 

خواهد بود.
در عربستان سعودى، امروز به عنوان اول ماه مبارك 
رمضان اعالم شــده است كه از نظر ما مبناى آن ها 

براى استهالل اشتباه است.
بعضى از كشورها امروز را ماه رمضان اعالم كرده اند، 
ولى ستاد استهالل اشتباه نكرده و چهارشنبه 29 
شعبان اســت. روز بيست و هشتم كسى استهالل 
نمى كند و هيچ دليل علمى نمى بينيم كه بخواهيم 

استهالل كنيم.
(فارس)

حجت االسالم شــرفخانى (معاون فرهنگى 
اوقاف و  ســازمان 

امور خيريه): 
رئيــس االزهــر طى 
بيانيــه اى اعالم كرده 
كــه قاريــان مصرى 
امارات،  اجازه اجرا در 
قطر و ايران را ندارند. 

به اين ترتيب ما نتوانســتيم از قاريان مصرى براى 
حضور در طرح ضيافت الهى استفاده كنيم. عليرضا 
رضايى، محمد جاويد اكبرى، احمد احمد السيد و 
ســاير قاريان ايرانى از جمله قاريانى هستند كه در 

اين محافل به اجراى برنامه مى پردازند.
طرح ضيافت الهى و 110 محفل شاخص قرآنى طى 
ماه مبارك رمضان در 2451 آستان امامزاده و بقعه 

متبركه برگزار مى شود.
همچنين جلسه تفسير قرآن طى ماه مبارك رمضان 
در 1250 آستان امامزاده برپا مى شود. براساس نيات 
امينانه واقفان خير انديش در 1800 امامزاده و بقعه 
متبركه افطارى ســاده ارائه مى شود. ويژه برنامه اى 
نيز با عنوان زندگى به رنگ خدا ويژه بانوان طراحى 
شده اســت كه طى اين برنامه سه مهارت فردى، 
ازدواج و تشكيل خانواده و تربيت فرزند آموزش داده 

مى شود.
(ايكنا)

تخلف و اختالف
مردم را از دين جدا مى كند

 ماه رمضان امسال
29 روزه است

به قاريان مصرى 
اجازه اجرا در ايران را ندادند

 سيد مصطفى حسينى راد

معارف: تاريخ، چندين مناظره مهم امام رضا(ع) 
با سران اديان گوناگون مانند جاثليق (عالم بزرگ 
مسيحى) و رأس الجالوت (پيشواى بزرگ يهوديان) 
و رؤســاى صائبين و هربذ اكبر (پيشــواى بزرگ 
زرتشتيان) و نسطاس رومى (عالم بزرگ نصرانى) 

را ثبت كرده است. 
اگرچه مأمون از برپايى مناظرات بين امام رضا(ع) 
و سران مكاتب به دنبال اهداف شخصى خود بود، 
اما امام با استفاده از فرصت پيش آمده در راستاى 
ترويج و گســترش آيين توحيدى اسالم و مكتب 
تشيع حركت كردند و حقانيت اسالم و آموزه هاى 

نبوى را به اثبات رساندند. 
نگاهى به سيره و روش آن حضرت هنگام مناظرات 
نشــان مى دهد، ايشان در پى برترى جويى نبوده، 

بلكه تالش مى كردند با اســتفاده از عنصر عقل و 
منطق، به اثبات حقانيت باورهاى اسالمى بپردازند. 
احترام به اعتقادات ديگران و اســتدالل براساس 
آنچه مورد قبــول مناظره كننده بود، رعايت ادب 
در گفتار و رفتار در طول مناظرات، صبر و بردبارى 
از ديگر ويژگى هاى حضرت در هنگام مناظرات بود. 
اين روش امام، ضمن آنكه مى تواند براى هر پيرو آن 
امام معصوم درس آموز باشد، برگرفته از آموزه هاى 
قرآنى است. قرآن در مورد آداب مناظره و گفت وگو 

چند توصيه دارد، از جمله اينكه مى گويد:
-گفت وگو و مناظره بايد «بِالَِّتى ِهَى أَْحَسُن» (نحل، 
125) باشــد: حق، عدالت، درستى، امانت، راستى 
و صدق بــر آن حكومت كند و از هرگونه توهين، 
تحقير، خالفگويى و استكبار خالى باشد و خالصه 

تمام جنبه هاى انسانى آن حفظ شود. 
- «َقْوًال لَيًِّنا»؛ بايد با نرمى ســخن گفت، تا اينكه 

مردم و طرف مقابل جذب شوند. (طه، 44) 
- گفت وگو نبايد به نزاع و كشمكش تبديل شود؛ 

زيرا ســبِب از ميان رفتن قدرت و هيبت انســان 
مىشــود «والتنازعوا فتفشــلوا و تذهب ريحكم». 

(انفال، 46) 
بى شــك، عمل به همين ســه توصيه و توجه به 
روش حضرت رضا(ع) در برابر افكار و عقايد خالف 
نظرياتمان مى تواند فضاى سالم فكرى و عقيدتى را 
ايجاد كند و سره را از ناسره براى قضاوت كنندگان 
روشن سازد. متأســفانه جامعه امروزى ما از خأل 
عمل به اين توصيه هاى قرآنى و آموزه هاى عملى 

معصوميــن (ع) رنج مى برد. نه تنهــا در مراودات 
سياســى و اجتماعــى كه حتــى گفت وگوهاى 
دونفره مان پاى اســتدالل و منطق لنگ مى زند و 
با چنگ انداختن بر طرف مقابل چه بســا تا مرز 
تكفير يكديگر پيش رويم. بسيار نيكوست تا قول 
و فعل امامان و بويژه امام الرئوف حضرت على بن 
موسى الرضا(ع) كه مصداق عملى آن در مناظرات 
حضرت ديده مى شود را سرلوحه كارمان قرار دهيم 
و با شنيدن ديدگاه هاى مخالفان، عقايد خود را با 
استدالل و منطقى قوى ارائه دهيم كه اگر چنين 
شــد و راه و روش رضوى را در امور پيش گرفتيم، 
آنگاه در عمل و گفتار، مسئله آزادى عقيده وآزادى 
انديشه مورد نظر اسالم را عملى ساخته ايم و جامعه 

را به سمت جامعه الهى هدايت كرده ايم.

گفت وگويى كه مى تواند سازنده باشد

الگوى «جدال احسن» در گفتار امام رئوف
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ورزش: كارلوس كى روش پيش از آغاز تمرين ديروز تيم 
ملى درباره اعالم فهرست اوليه تيم ملى گفت: اين قوانين 
بين المللى اســت كه بايد به آن احتــرام بگذاريم. طبق 
قوانين فيفا بايد يك ليست بلندمدت و آماده باش را ارسال 
مى كرديم و اسامى كه شما مى بينيد در 6 ماه گذشته زير 
نظر داشتيم و در نهايت به اين ليســت رسيديم. نفراتى 
از اين ليست خارج شدند و اين ليســت دقيقاً در فرصتى 

منتشر شد كه فيفا به ما اعالم كرده بود.
وى در مورد دعوت بازيكنانى مانند بيت آشور به تيم ملى 
گفت: بايد اين ليســت 35نفره را در مهلت تعيين شده به 
فيفا ارســال مى كرديم و از اين به بعد بــه هر دليلى يك 
بازيكن مصدوم شود و نتواند حضور داشته باشد فقط از اين 
ليست مى توانيم جايگزين را انتخاب كنيم. برنامه  اى كه در 
ذهنم داشــتم اين بود كه بعد از بازى با ازبكستان ليست 
23نفره را اعالم كنيم ولــى همان طور كه مى دانيد برنامه 
اصلى جام جهانى توسط مسئوالن فدراسيون و ديگران به 
برنامه مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا تغيير 
كرد و به همين دليل ما بعد از بازى با ازبكستان نمى توانيم 

ليست 23نفره تيم ملى را اعالم كنيم.
ســرمربى تيم ملى فوتبــال در مــورد صحبت هاى امير 
قلعه نويى مبنى بر اينكه اعالم ليست تيم ملى در اين تاريخ 
اتفاقى نبوده است تصريح كرد: آقاى قلعه نويى اين حرف 
را گفته اند؟ خنده دار است. اينكه بايد ليست 35نفره اعالم 

شود، تصميمى بود كه از سوى فيفا اعالم شده بود و بايد از 
سوى تمام كشورها اين ليست اعالم مى شد. 

على كريمــى و قلعه نويى اين توهين هــا را انجام 
مى دهند و فدراســيون هم به راحتى چشمش را 
مى بندد. اگر من حرفى هم بزنم همه فكر مى كنند 

كى روش توهين مى كند و فرهنگ ايران را زير سؤال مى برد. 
من در ايران اين را ياد گرفتم اگر توهينى مى شــود، بايد 
تشكر كنم و بگويم به اين حرف ها ادامه دهيد. بنده جواب 
نمى دهم، چون اگر پاسخگو باشــم در عرض يك دقيقه 
فدراســيون به من زنگ مى زند و مى گويد :«بايد ساكت 
باشى در غير اين صورت جريمه مى شوى» من هم به همين 
دليل از قلعه نويى تشكر مى كنم و مى گويم به اين حرف ها 
ادامه دهد. وى گفت: من از حرف هاى قلعه نويى شگفت زده 
هستم، بايد اين موضوع مطرح شود كه او امسال اجازه نداد 
بازيكنانش به تيم ملى بيايند. اين حرف ها را مديرعامل و 

رئيس ذوب آهـــــن به 
من زد. ديگر كافى 

اســت آقايان در 
يك مــاه آينده 
جاى مرا خواهند 

گرفت.

ورزش سه: امير قلعه نويى در واكنش به صحبت هاى كى روش 
مبنى بر اينكه ســرمربى ذوب آهن اجازه حضور بازيكنانش 
در تيم ملى را نمى داد گفت: درقبــال صحبت هايى كه آقاى 
كى روش انجام داده اند الزم 
مى دانم به چند نكته 
اشــاره كنم. نكته 
اول در خصــوص 
اينكــه گفته اند 
مــن بازيكنان 
ذوب آهن را در 
تيم ملى  اختيار 
قرار نداده ام. حرف 
مــن اين اســت 
ايشان كه اصال 

در ايران نبود و من در آن مقطع به دليل فشــردگى  مسابقات 
كه هر چهار روز به چهار روز بازى مى كرديم تصميم گرفتيم 
با هماهنگى تيم ملى و كادرفنى ريكاورى ملى پوشــان مان را 
خودمان انجام بدهيم. بعد از تماس با دســتيار ايشان، آقاى 
ماركار آقاجانيان و تشــريح موقعيتى كه در آن قرار داشتيم 
بنا شد ايشــان با كارلوس كى روش صحبت كنند و نتيجه را 
به اطالع ما برســانند كه بعد از اين تماس آقاى آقاجانيان به 
ما گفتند آقاى كى روش موافقت كــرده و گفته ايرادى ندارد. 
پس من هيچ وقت جلوى حضور بازيكنانم در اردوى تيم ملى 
را نگرفته ام. نكته دوم برمى گردد به ايران و ايرانى؛ من سوالم 
اينجاست در حالى كه سرمربى تيم ملى ايران حاضر نشده به 
عنوان سرمربى و نام ايران در قرعه كشى جام ملت هاى آسيا 
حاضر شود چگونه مى تواند از ايران و ايرانى صحبت كند؟ بايد 
خاطرنشان كنم كه امير قلعه نويى در زمان فدراسيونى كه نه 
رئيس داشــت و نه صاحبى بدون قرارداد و تنها براى اعتبار 
و احترام مردم ايران روى نيمكت تيم ملى نشســت و در جام 
ملت هاى 2007 هدايت تيم ملى را برعهده گرفت. همان موقع 
هم ما در رنكينگ فيفا در آسيا اول بوديم و من هيچ وقت 
و هيچگاه منتى بر سر كسى نگذاشتم.  آقاى كى روش 
تمام مصاحبه هاى من در يكى، دو سال گذشته هست 
كه همواره از زحمات و اقدامات شما براى فوتبال 
ملى تشكر و قدردانى كرده ام، صحبت هاى امروز 
برايم خيلى عجيب بود چون آنها را تاكتيكى 
براى فــرار رو به جلو مى بينــم كه ديگر در 
فوتبال ايران نخ نما شده است. ان شاءاهللا ماه 
آينده هم شما مربى ايران مى مانيد و به شما 
اطمينان مى دهم كه واهمه اى از كسى به 

عنوان جانشين نداشته باشيد.

عكس بى تفاوتى  هافبك پرسپوليس!
مهر: تصويرى كه از بازى پرسپوليس و الجزيره منتشر شد و شادى 
فرشاد احمدزاده و بى تفاوتى محسن مسلمان را پس از گل سيد جالل 
حسينى و صعود پرسپوليس به مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان 
آسيا به نمايش گذاشت، رســوايى فنى و فوتبالى جديدى از هافبك 
سرخ ها بود. رفتارها و حواشى مســلمان در پرسپوليس مسبوق به 
سابقه بوده است اما باوجود اين حواشى باشگاه پرسپوليس به صورت 
شفاف موضع خود را در قبال محسن مسلمان مشخص نكرده است. 
باشگاه سعى دارد توپ را در زمين مسلمان بيندازد و اين بازيكن هم 
نمى خواهد جدايى اش از پرسپوليس به نام او تمام شود. با وجود اينكه 
طرفين نمى خواهند به همكارى ادامه دهند اما هيچكدام هم حاضر 
نيستند در اعالم جدايى پيشقدم شوند. اين تصوير مهر تاييدى بود 
براى «همراه نبودن» مسلمان و تيم پرسپوليس. او نشان داد اتفاقات 

تيم برايش مسئله مهمى نيست. 

لژيونر فوتسال ايران به گيتى پسند پيوست
ورزش: لژيونر فوتسال كشــورمان با عقد قراردادى به تيم گيتى پسند 
اصفهان ملحق شد. محمد طاهرى بازيكن جوان فوتسال كشورمان با عقد 
قراردادى يك ساله به تيم گيتى پســند اصفهان پيوست. طاهرى فصل 
گذشته در تيم بانك بيروت توپ مى زد و با اين تيم به قهرمانى ليگ برتر 
لبنان دست يافت. او سابقه بازى در تيم الريان قطر را هم در كارنامه دارد.

تمرين تيم ملى داغ تر شد
ورزش: تمرين تيم ملى فوتبال از ســاعت 9:40 در ورزشگاه پژوهشگاه 
صنعت نفت برگزار شــد. اين تمرين با اضافه شدن اشكان دژاگه به ساير 
ملى پوشــان، با 5 بازيكن برگزار شــد. البته كاپيتان تيم ملى به صورت 
انفرادى تمرين كرد و بازيكنانى چون علــى كريمى، مهدى ترابى، على 
قلى زاده و محمدرضا خانزاده به تمرين كارهاى تركيبى پرداختند. اشكان 
دژاگه نيز ابتدا به دويدن آرام كنار زمين پرداخت و سپس كارهاى سبك 

با توپ مثل پاس كوتاه را انجام داد.

كفاشيان: براى پخش فوتسال بانوان، 
منتظر صداوسيما نمى مانيم

ورزش: على كفاشيان ، نايب رئيس فدراسيون فوتبال درباره پخش 
نشدن مسابقات فوتســال بانوان از صداوســيما و جايگزين كردن 
مسابقات هاكى روى يخ در برنامه هاى شــبكه ورزش سيما   گفت: 
به هرحال اين مســابقات از طريق اينترنت و شبكه هاى ماهواره اى 
كشورهاى مختلف پخش شــد و برخى از مردم توانستند ببينند؛ اما 
ما منتظر صداوســيما نمى مانيم و خودمان از طريق توسعه اينترنت 
و امكانــات، كارى مى كنيم مــردم بهتر بتوانند بازى هــا را ببينند. 
صداوســيما تا بيايد مجوزهاى الزم براى پخش مسابقات را بگيرد، 
طول خواهد كشيد.  كفاشيان در پايان، از اختصاص پاداش به بانوان 
خبر داد و گفت: 1200 دالر به عنوان دست گرمى به بازيكنان داديم و 

قرار است وزارت ورزش هم به زودى از آن ها تقدير كند.

تايلند ميزبان رقابت هاى قهرمانى 
فوتبال ساحلى آسيا 

ورزش:  با برگزارى نشســت كميته فوتســال و فوتبال ســاحلى 
كنفدراسيون فوتبال آسيا در بانكوك، در نهايت كشور تايلند بعنوان 
ميزبان رقابت هاى قهرمانى آسيا 2019 (انتخابى جام جهانى 2019) 
انتخاب شــد. مســابقات قهرمانى فوتبال ساحلى آســيا حدفاصل 
سال هاى 2006 تا 2009 يكســال يك بار و از سال 2009 به بعد 2 
سال يكبار برگزار شده است و نهمين دوره اين رقابت ها در اسفند ماه 
سال جارى (1397) برگزار مى شود. الزم به ذكر است سه تيم برتر اين 

مسابقات جواز حضور در جام جهانى 2019 را كسب خواهند كرد.

بيرانوند باشگاه نفت را به مزايده گذاشت
ورزش: عليرضا بيرانوند كه همانند سه پرسپوليسى ديگر بيش از يك 
ميليارد از باشگاه نفت بابت بازى در اين تيم طلبكار است، پس از اينكه 
نتوانست مطالبات خود را وصول كند، مدتى قبل با حكم دادگاه سهام 
اين باشــگاه را توقيف كرد و حاال برگه اجازه فروش را هم در اختيار 
گرفته است. بيرانوند براى وصول مطالباتش باشگاه نفت را به مزايده 

گذاشته تا ازاين طريق بتواند طلب خود را وصول كند.
البته در اين بيــن اداره ماليات هم به خاطر قــرارداد يك ميلياردى 
بيرانوند با باشگاه نفت حساب هاى مالى او را مسدود كرده تا ماليات 
اين قرارداد پرداخت شود. اين در حالى است كه دروازه بان پرسپوليس 

هيچ پولى بابت اين قرارداد از باشگاه نفت دريافت نكرده است.

ضد حمله

حسينى: كاش سرمربى الجزيره «سوپرمن» را 
به كار نمى برد

ورزش: سيد جالل حسينى پس از برترى پرســپوليس مقابل الجزيره امارات و 
صعود به مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان آســيا درباره اينكه همه رسانه ها او را 
«سوپرمن» پرسپوليس ناميده اند گفت: اين كلمه اى بود كه مربى الجزيره به كار 

برد و اى كاش اين حرف را نمى زد.
 بازى ســختى بود. الجزيره براى اين ديدار برنامه داشــت و بازى را براى 
ما ســخت كرد. فكر كنم پس از مدت ها دوباره يك بازى از تيم هاى عربى 
ديديم كه اين همه وقت كشى در مســابقه انجام دادند. خدا را شكر مقابل 
اين همه هوادار روســفيد شــديم. بايد از آن ها تشــكر كنيم كه براى ما 

سنگ تمام گذاشتند. 

بيت آشور: از حضور در فهرست اوليه تيم ملى 
هيجان زده ام

ورزش: استيون بيت آشــور، مدافع ايرانى كه در ليگ آمريكا فعاليت مى كند درباره 
حضورش در فهرست اوليه تيم   ملى فوتبال ايران در جام جهانى، گفت : من با اعضاى 
كادر فنى قبل از اعالم اين فهرست صحبت كردم و حدس زدم كه در اين فهرست حضور 
داشته باشم. اميدوار هستم كه در فهرست نهايى هم نامم   باشد و بتوانم در جام جهانى 
روسيه بازى كنم. من آخرين بار چهار سال پيش به تيم   ملى فوتبال ايران دعوت شدم 
و در اين مدت تمام تالشم را به كار بستم كه بار ديگر فرصت حضور در جام جهانى را 
به دســت بياورم. او در ادامه  صحبت هايش، گفت : من مى دانستم كه كادر فنى ايران 
بازى هاى من را در ليگ آمريكا دنبال مى كند. واقعا از اينكه در فهرست 35 نفره كارلوس 
كى روش حضور دارم بسيار هيجان زده هستم،  ولى بايد بدانم  كه كار تمام نشده است 

و بايد به تالشم ادامه  دهم. 12
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ورزشـــى

ورزش: مدافع تيــم فوتبال پرســپوليس از اين تيم جدا 
شــد. برانكو ايوانكوويچ در نشســت خبرى بعــد از ديدار 
تيم هاى پرسپوليس و الجزيره كه با برترى 2 بر يك نماينده 
كشورمان و صعود اين تيم به مرحله يك چهارم نهايى ليگ 
قهرمانان آسيا همراه بود، از جدايى صادق محرمى خبر داد. 
به اين ترتيب بازى مقابل الجزيره آخرين مسابقه محرمى با 
پيراهن پرسپوليس بود.ديناموزاگرب كرواسى مقصد بعدى 
مدافع پرسپوليس است. محرمى در گفت وگويى در اين باره 

توضيح داده است:
دلم براى هواداران تنگ مى شود

جدايى من از پرسپوليس قطعى است و رفتنم از اين تيم حتمى 
شده اما از همين طريق از همه همبازيان، مربيان وهوادارانى 

كه در اين دو سال به من خيلى كمك 
كردند و مرا مورد حمايت قرار دادند 
تشــكر مى كنم. آنها با كوچك ترين 
حركت مرا مورد تشويق قرار مى دادند 
و اين مسئله انگيزه  بسيار زيادى به من 
مى داد. كوچكترين و كمترين كار اين 
بود از هواداران بابت حمايت هايشان 
قدردانى كنــم و بــا خداحافظى از 
همه آنها كه از مــن حمايت كردند 
تشكر كردم. واقعا دلم براى هواداران 
پرسپوليس تنگ مى شود. من دو فصل 
خيلى فوق العاده را در پرســپوليس 
سپرى كردم و لحظات شيرين زيادى 
داشتم كه مطمئناً دلتنگ همه اين 
روزها خواهم شد اما بايد سختى ها را 
تحمل كنم تا بتوانم پيشرفت خوبى 

داشته باشم.
قبول دارم ريسك بزرگى است

تيم ديناموزاگرب يك تيم بزرگ و شناخته شده در فوتبال 
اروپا اســت. من البته پيشــنهاد  ديگرى هم داشتم اما با 
مشــاوره هايى كه انجام دادم تيم ديناموزاگرب را انتخاب 
كردم. اميدوارم در اين تيم جديدم آنقدر خوب كار كنم تا 
بتوانم پله هاى موفقيت را طى كنم و به عنوان يك بازيكن 
ايرانى شــرايط خوبى را در فوتبال اروپا رقــم بزنم. موافق 
هستم كه ريسك بزرگى انجام دادم و تصميم سختى گرفتم 
چرا كــه در ديناموزاگرب دوباره بايد از صفر شــروع كنم. 
شايد در اين تيم كسى را نشناســم و روزهاى سختى را در 
پيش داشته باشم اما با تالش زياد و توكل به خدا مى خواهم 

پيشرفت كنم. مى خواهم به تيم هاى بزرگ بروم .

از مقايسه با مهدوى كيا خوشحالم
واقعا خوشحالم كه با آقاى مهدى مهدوى كيا مقايسه شدم 
و هواداران از اين لقب براى من استفاده كردند. هدف خودم 
هم اين اســت كه راه آقا مهدى را بروم تا بتوانم در فوتبال 
اروپا براى خودم اسمى داشته باشم و پيشرفت كنم. خيلى 
دوست داشتم در پرســپوليس بمانم چون عاشق اين تيم 
هستم اما شايد اگر سنم باالتر مى رفت رفتن به اروپا خيلى 
سخت تر مى شد و شايد بهترين زمان براى پيوستن به يك 

تيم اروپايى در همين سن و سال باشد.
لطف بزرگ برانكو 

ديروز و قبل از بازى هم با آقاى برانكو صحبت كردم و بابت 
همه حمايت هايش ممنون او هستم. برانكو لطف بزرگى به 
من كرد. در ابتدا خدا به من كمك 
زيادى كرد و ســپس لطف آقاى 
برانكو باعث شد كه من در فوتبال 
پيشرفت كنم. واقعا كمتر مربى در 
تيم پرسپوليس ريسك مى كند و 
به يك جوان 20 ساله بازى مى دهد 
اما برانكو ايــن كار را انجام داد و با 
توجه به هم پستى هايى كه داشتم 
لطف بزرگى در حــق من كرد كه 
هميشه از او ممنونم. من پيشرفت 
و ترقى ام را در اين 2 سال مديون 
برانكو هستم و از او، دستيارانش، 
همبازيانم و همچنيــن هواداران 
پرسپوليس بابت محبت هايى كه 

در حقم داشتم قدردانى مى كنم.

سينا حسينى : مديرعامل باشگاه ســپاهان وعــده داده فردا 
سرمربى جديد اين تيم را به صورت رسمى معرفى خواهد كرد. 
اما كامال پيداســت گزينه تابش براى هدايت سپاهان در فصل 

هجدهم امير قلعه نويى است.
نكته جالب توجه اينجاســت كه سعيد آذرى مديرعامل باشگاه 
ذوب آهن كه عالقه اى به از دست دادن قلعه نويى ندارد، مدعى 
شد سر منشا  اين شايعه را پيدا كرده اســت اما قطعا وى اجازه 

نخواهد داد قلعه نويى از ذوب آهن جدا شود .
ماجرا وقتى جنجالى تر مى شود كه بازيكنان ذوب آهن هم به 
صورت تلويحى مدعى اند كه قلعه نويى با سپاهان تمام كرده 
است .اما قرارداد ســپاهان و قلعه نويى به چه ترتيبى است؟ 
منابع خبرى در اصفهان مدعى اند قلعه نويى و تابش بر ســر 
رقم قرارداد كه نسبتا رقم هنگفتى به شمار مى آيد به توافق 
رســيده اند و همچنين قرار است طبق شــرط و شروط قلعه 
نويى بازيكنان مورد دلخواه وى هم براى حضور در ســپاهان  
جذب شــوند، بازيكنانى كه گفته  مى شــود در بين آنها نام 
يكى از دو دروازه بان تيم فوتبال استقالل و محسن مسلمان 
بازيكن نيمكت نشين پرســپوليس رؤيت مى شود. از سويى 
ديگر تابش مذاكرات جدى خود با مدير برنامه سروش رفيعى 

را آغاز كرده است.
يكى ديگر از نكات جالب توجه ديگر در خصوص پيوســتن 
قلعه نويى آپشــن هاى ويژه در پيش نويس قرارداد ژنرال 
با ســپاهان اســت، ظاهرا قلعه نويى بابت هر جام قهرمانى 
كه به دســت آورد مبلغى را بــه عنوان پــاداش دريافت 

خواهد كرد .

مدافع جوان پرسپ وليس به كرواسى رفت
محرمى: ريسك بزرگى كردم

قرارداد سرمربى جديد سپاهان لو رفت
يك جين ستاره و كلى آپشن 

قهرمانى براى ژنرال 

سرمربى ذوب آهن: 

كى  روش 
فرار رو  به جلو مى كند

بين المللى اســت كه بايد به آن احتــرام بگذاريم. طبق 
قوانين فيفا بايد يك ليست بلندمدت و آماده باش را ارسال 
 ماه گذشته زير 
نظر داشتيم و در نهايت به اين ليســت رسيديم. نفراتى 
از اين ليست خارج شدند و اين ليســت دقيقاً در فرصتى 

وى در مورد دعوت بازيكنانى مانند بيت آشور به تيم ملى 
نفره را در مهلت تعيين شده به 
فيفا ارســال مى كرديم و از اين به بعد بــه هر دليلى يك 
بازيكن مصدوم شود و نتواند حضور داشته باشد فقط از اين 
ليست مى توانيم جايگزين را انتخاب كنيم. برنامه  اى كه در 
ذهنم داشــتم اين بود كه بعد از بازى با ازبكستان ليست 
نفره را اعالم كنيم ولــى همان طور كه مى دانيد برنامه 
اصلى جام جهانى توسط مسئوالن فدراسيون و ديگران به 
برنامه مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا تغيير 
كرد و به همين دليل ما بعد از بازى با ازبكستان نمى توانيم 

ســرمربى تيم ملى فوتبــال در مــورد صحبت هاى امير 
قلعه نويى مبنى بر اينكه اعالم ليست تيم ملى در اين تاريخ 
اتفاقى نبوده است تصريح كرد: آقاى قلعه نويى اين حرف 
35را گفته اند؟ خنده دار است. اينكه بايد ليست 35را گفته اند؟ خنده دار است. اينكه بايد ليست 35نفره اعالم 

شود، تصميمى بود كه از سوى فيفا اعالم شده بود و بايد از 
سوى تمام كشورها اين ليست اعالم مى شد. 

على كريمــى و قلعه نويى اين توهين هــا را انجام 
مى دهند و فدراســيون هم به راحتى چشمش را 
مى بندد. اگر من حرفى هم بزنم همه فكر مى كنند 

تشكر كنم و بگويم به اين حرف ها ادامه دهيد. بنده جواب 
نمى دهم، چون اگر پاسخگو باشــم در عرض يك دقيقه 
فدراســيون به من زنگ مى زند و مى گويد :«بايد ساكت 
باشى در غير اين صورت جريمه مى شوى» من هم به همين 
دليل از قلعه نويى تشكر مى كنم و مى گويم به اين حرف ها 
ادامه دهد. وى گفت: من از حرف هاى قلعه نويى شگفت زده 
هستم، بايد اين موضوع مطرح شود كه او امسال اجازه نداد 
بازيكنانش به تيم ملى بيايند. اين حرف ها را مديرعامل و 

رئيس ذوب آهـــــن به 
من زد. ديگر كافى 

اســت آقايان در 
يك مــاه آينده 
جاى مرا خواهند 

گرفت.

در تيم ملى را نمى داد گفت: درقبــال صحبت هايى كه آقاى 
كى روش انجام داده اند الزم 
مى دانم به چند نكته 
اشــاره كنم. نكته 
اول در خصــوص 
اينكــه گفته اند 
مــن بازيكنان 
ذوب آهن را در 
تيم ملى  اختيار 
قرار نداده ام. حرف 
مــن اين اســت 
ايشان كه اصال 

با هماهنگى تيم ملى و كادرفنى ريكاورى ملى پوشــان مان را 
خودمان انجام بدهيم. بعد از تماس با دســتيار ايشان، آقاى 
ماركار آقاجانيان و تشــريح موقعيتى كه در آن قرار داشتيم 
بنا شد ايشــان با كارلوس كى روش صحبت كنند و نتيجه را 
به اطالع ما برســانند كه بعد از اين تماس آقاى آقاجانيان به 
ما گفتند آقاى كى روش موافقت كــرده و گفته ايرادى ندارد. 
پس من هيچ وقت جلوى حضور بازيكنانم در اردوى تيم ملى 
را نگرفته ام. نكته دوم برمى گردد به ايران و ايرانى؛ من سوالم 
اينجاست در حالى كه سرمربى تيم ملى ايران حاضر نشده به 
عنوان سرمربى و نام ايران در قرعه كشى جام ملت هاى آسيا 
حاضر شود چگونه مى تواند از ايران و ايرانى صحبت كند؟ بايد 
خاطرنشان كنم كه امير قلعه نويى در زمان فدراسيونى كه نه 
رئيس داشــت و نه صاحبى بدون قرارداد و تنها براى اعتبار 
و احترام مردم ايران روى نيمكت تيم ملى نشســت و در جام 
2007ملت هاى 2007ملت هاى 2007 هدايت تيم ملى را برعهده گرفت. همان موقع 
هم ما در رنكينگ فيفا در آسيا اول بوديم و من هيچ وقت 
و هيچگاه منتى بر سر كسى نگذاشتم.  آقاى كى روش 
تمام مصاحبه هاى من در يكى، دو سال گذشته هست 
كه همواره از زحمات و اقدامات شما براى فوتبال 
ملى تشكر و قدردانى كرده ام، صحبت هاى امروز 
برايم خيلى عجيب بود چون آنها را تاكتيكى 
براى فــرار رو به جلو مى بينــم كه ديگر در 

فوتبال ايران نخ نما شده است. ان
آينده هم شما مربى ايران مى مانيد و به شما 
اطمينان مى دهم كه واهمه اى از كسى به 

عنوان جانشين نداشته باشيد.

سرمربى تيم ملى: 

قلعه نويى 
 فرصت را  از بازيكنانش گرفت



تالش فدراسيون براى كسب مدال هاى بيشتر

ترفندى براى  افزايش سهميه مردان وزنه بردار 
 وزنه بــردارى  ورزش    تيم ملى وزنه بــردارى از اوايل 
اسفندماه سال گذشــته كار خود را با حضور تمامى نفرات آغاز 
كرده و بعد از حضور در يك اردوى 3 هفته اى در ماهشــهر در 

سال جديد تمريناتش را در تهران پيگيرى مى كند. 
 شاگردان محمدحسين برخواه اين روزها با انگيزه تمرينات خود 
را پيش مى برند و قرار است تا چند روز آينده به اردوى سطح دريا 

در يكى از شهرهاى استان گيالن بروند.
 طبق اعالم كادرفنى در جريان اين اردو در شــمال كشور يك 
مرحله ركوردگيرى از وزنه برداران حاضر در اردوى تيم ملى به 
عمل مى آيد. اين ركوردگيرى در واقع مبناى حضور وزنه برداران 

در بازى هاى آسيايى 2018 جاكارتا است. 
 البته بعد از اين ركوردگيرى 7 وزنه بردار اعزامى و 2 وزنه بردار 
ذخيره معرفى مى شوند و سپس يك مردادماه تركيب نهايى به 

صورت قطعى انتخاب خواهند شد.
 اين 7 وزنه بردار ممكن اســت در اوزان مختلف حضور داشته 
باشند؛ اگرچه احتماال در اوزان ســنگين در هر وزن از 2 وزنه 

بردار استفاده مى شود. 
 هم اكنون نفرات مطرحى همچون بهداد سليمى، سعيد على 
حسينى، سهراب مرادى، كيانوش رستمى، على هاشمى، سعيد 

محمدپور و... در اردوى تيم ملى حاضر هستند.
 برخواه: تالش مى كنيم هفت وزنه بردار روى سكو بروند

محمد حسين برخواه، ســرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت: 
دومين مرحله اردوى آماده ســازى تيم ملى بــراى حضور در 
بازى هاى آسيايى را پشت ســر مى گذاريم و حدود چهل روز 
است ملى پوشــان شــبانه روز تمرين مى كنند و وضعيتشان 
در فاصله ســه ماه باقى مانده تا بازى هاى آسيايى نسبتا خوب 
است. ادامه تمرينات مان را در گيالن پيگيرى مى كنيم و نهم 
خرداد ركوردگيرى داريم. برخواه گفت: سهميه وزنه بردارى در 
بازى هاى آسيايى را كم كردند به طورى كه برخالف دوره قبل، 
اين دوره از رقابت ها در هفت وزن برگزار مى شود و هفت وزنه 
بردار هم بايد از هر كشور شركت كنند. از اين رو انتخاب نفرات 
هم براى ما سخت مى شود. با اين حال تالش مى كنيم هر هفت 
وزنه بردار روى سكو قرار گيرند. در وزن هاى باال هم قاعدتا دو 

وزنه بردار در هر وزن خواهيم داشت.
وى گفت: تمركز ملى پوشان االن بر روى بازى هاى آسيايى و 
مسابقات جهانى 2018 است . كه اين موضوع ضربه بزرگى به 

كل ورزش ايران اســت. اميدوارم بتوانيم بر روى چهار سهميه 
(2سهميه مردان و 2سهميه زنان) خود كار كنيم و فدراسيون 
جهانى و كميته بين المللى المپيك را متقاعد كنيم چون وزنه 
بردارى بانوان تازه راه اندازى شده بايد از سهميه بانوان كم و به 

مردان اضافه كنند.
*وعده هاى صالحى اميرى 

صالحى اميرى، رئيس كميته ملى المپيك   از اردوى تيم ملى 
وزنه بردارى بازديد كرد و در جريان اين بازديد گفت: امســال 
حس ما اين است كه سال ويژه اى براى وزنه بردارى خواهد بود 

و در كل اين فدراسيون جزو طاليى ها است. 
وى گفت: ما در جريان حضور شيخ احمد در تهران اين مسئله 
را با او مطرح كرديم و همچنان مكاتبات خود را انجام مى دهيم. 
با اين حال اين قانونى است كه شامل همه كشورها شده و ايران 

هم در آن قرار گرفته اســت. اينكه بخواهيم االن وعده اى براى 
حل اين مشكل بدهيم، درست نيست. 

كيانوش رستمى: هدف اصلى من المپيك 2020 است
قهرمان وزنه بردارى المپيك ريو گفت: هدف اصلى من المپيك 
2020 است البته برخى افراد با ندانم كارى و حرفه اى كار نكردن 
خود باعث شــدند ســهميه وزنه بردارى كاهش يابد. كيانوش 
رستمى گفت: دو سال گذشته من پستى در مورد ورزشكاران 
روسيه در صفحه شخصى خودم گذاشتم و ناراحت بودم كه چرا 
در المپيك نيستند چراكه خيلى از آن ها دوپينگ نكرده بودند و 
اين مسئله برايم ناراحت كننده بود. آن موقع خيلى ها خنديدند 
اما االن اين اتفاق براى ايران افتاده اســت. به نظرم آدم ها نبايد 
فقط جايگاه خود را ببينند. آرزويم اين است كه همين اآلن كه 
تيم دارد خوب تمرين مى كند، تا المپيك هم به نحو احســن 

كار كند. 
سليمى: وضعيت تجهيزاتمان افتضاح است

قهرمان وزنه بردارى المپيك لندن گفت: تجهيزات ما افتضاح 
است و شديدا نياز داريم تجهيزات جديدترى به دستمان برسد.

بهداد ســليمى گفت: تجهيزات ما افتضاح است. چراكه مربوط 
به 15 سال پيش بوده و فرسوده شده است. در تمرينات اگر نگاه 
كرده باشيد، كيانوش رستمى وقتى مى خواست وزنه بزند ميله 
خراب بود. خيلى از ميله هاى ديگر هم خراب هســتند. شديدا 
احتياج  داريم تجهيزات جديد به دســتمان برسد و ان شاءاهللا 

اين اتفاق بيفتد.
وى گفت: بدترين خبرى بود كه در اين مدت مى شــد شنيد. 
كاهش ســهميه المپيك اتفاق ناخوشــايندى نــه تنها براى 

وزنه بردارى بلكه براى ورزش ايران است. 

حسن رحيمى: سال ها زحمت كشيدم، 
توقع داشتم

ايسنا: دارنده مدال برنز المپيك و طالى جهان در رشته كشتى با بيان اينكه 
تابع تصميم گيرى هاى شوراى فنى هستم ،گفت: بخاطر اينكه سال ها زحمت 
تيم ملى را كشيدم و خاك تشك خوردم، توقع داشتم به من فرصت بدهند.  
حسن رحيمى گفت: من به شخصه آسيب ديده بودم و كارى با كشتى گيران 
ديگر ندارم. همه مى دانند پايم را عمل كــرده ام و پايم جواب نمى داد در 
انتخابى مرحله نهايى كشتى بگيرم.  من مدارك پزشكى ام را به فدراسيون 

ارسال كردم كه ببينند نمى توانم در انتخابى كشتى بگيرم. 

دعوت از هشت تكواندوكار به اردوى 
المپيكى نوجوانان

ورزش:  تيم ملى تكواندو ايران در رده نوجوانان در بخش پســران براى 
حضور در سومين دوره بازى هاى المپيك جوانان 2018 هر سه سهميه 
ممكن را كسب كرده و با نظر ســرمربى اين تيم، دور جديد تمرينات از 
سوم خردادماه آغاز مى شود.  برهمين اســاس و با نظر محمدرضا زوار، 
حامد اصغرى، اشكان زحمت كشان، محمدمهدى عمادى، محمد خانى، 
محمدعلى خســروى، نيما مهرعلى، محمدجواد رضايى و اميرحســن 
بهرآبادى به اردوى آماده سازى دعوت شده اند.  اين اردو از سوم خردادماه 
در محل خانه تكواندو آغاز مى شود و وحيد عبداللهى به عنوان مربى در 

كنار زوار فعاليت خواهد كرد.

دوپينگ 4 قايقران مثبت اعالم شد
ورزش: نتيجه آزمايش دوپينگ چهار قايقران مثبت اعالم شــد و آنها 
منتظر اعالم زمان محروميت شان هستند.  در جريان تست انتخابى تيم 
ملى قايقرانى در اسفندماه از ورزشــكاران آزمايش دوپينگ گرفته شد 
كه نتيجه چهار ملى پوش مثبت بود. يك ملى پوش از تيم بانوان و ســه 
ملى پوش از تيم آقايان ورزشكارانى هستند كه نتيجه تست شان مثبت 
بوده و با محروميت مواجه مى شوند. جلســه دفاع اين قايقران ها ديروز 
برگزار شده و هنوز زمان محروميت شان مشخص نيست. با توجه به اينكه 
اولين بار است كه آنها با اين معضل مواجه شده اند به نظر مى رسد چهار 
سال محروم شوند. البته شنيده مى شود يكى دو رشته ديگر هم ورزشكار 

دوپينگى دارند كه در مورد آنها نيز تصميم گيرى مى شود.

راه اندازى كانون هاى خادميارى ورزش محالت  
ورزش: كانون هاى خادميارى ورزش محالت در بستر طرح تحول ورزش 
رضوى توسط تربيت بدنى آستان قدس رضوى راه اندازى مى كند. رضوى 
اين كانون ها از طريق ارتباط با مساجد و تشكل هاى فرهنگى شناسايى 
شده و با هدف ترويج نشاط و سالمتى ، ارتقاى ورزش همگانى ، رشد دينى 
و انقالبى و كاهش آسيب هاى اجتماعى از طريق ورزش با اولويت حاشيه 
شــهر و نقاط كم برخوردار فعاليت خواهد كرد. محور بودن حضرت رضا 
(عليه السالم) ، اخالق و هويت اســالمى ، حضور نوجوانان و جوانان در 
عرصه ورزش و استعداديابى ، ايجاد زمينه خادميارى در راستاى توسعه 
خادم ، خدمت و مخدوم در سطوح شهر مشهد و استان هاى كشور حوزه 

فعاليت و اجراى اين طرح خواهد بود.
الزم به ذكر اســت طرح تحول ورزش رضوى در راستاى ارائه يك الگوى 
ورزشى هم تراز با انقالب اسالمى در سه ســطح شبكه نخبگان ورزش ، 
ورزش همگانى با محوريت ورزش محالت و آكادمى ورزش رضوى با ارائه 
برنامه هاى فرهنگى ، دينى و ورزشــى توسط تربيت بدنى آستان قدس 

رضوى در حال برنامه ريزى و اجرا مى باشد.

داورزنى:  پناهنده شدن 2 نفر از ميان 
20هزار ورزشكار  بحران نيست

ايســنا: محمدرضا داورزنى معاون ورزش حرفه اى و قهرمانى وزارت 
ورزش و جوانان گفت: بايد در وهله اول در انتخاب و گزينش افراد دقت 
كرد. براى هر كسى كه عرق پرچم كشــور خودش را نداشته باشد، نبايد 
سرمايه گذارى كرد. اين افراد خيلى كم هستند اما نبايد باشند. ما در سال 
بيش از 20 هزار ورزشكار به رقابت هاى مختلف اعزام مى كنيم اما در طول 
سال شايد 2 تا 3 نفر به هر دليلى در يك كشــور ديگر ماندگار شوند كه 
نبايد اين مسئله را به عنوان يك بحران در نظر گرفت. عده اى نيز از بيرون 
فدراسيون ها اين افراد را تحريك مى كنند. اين مطلب را هم بايد يادآور 
شوم كه قضيه پناهندگى ورزشكاران در كشورهاى ديگر مختص ايران 
نيست و اين مسئله در ساير كشــورها نيز رخ مى دهد. داورزنى در پايان 
گفت: قهرمانان ورزشى ســرمايه هاى ملى هستند و بايد شرايط فعاليت 

آن ها به گونه اى باشد كه اصال به مخيله اش دورى از وطن نيايد.

خبر
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كوالكوويچ: 
بايد قاره پيمايى كنيم

ورزش: مرحله مقدماتــى ليگ ملت هاى واليبال ســال 
2018 مردان از چهارم خردادماه شروع مى شود و تا سوم تيرماه 

دنبال خواهد شــد. تيم ملى واليبال ايران كه براى اردوى برون مرزى 
بامداد چهارشنبه تهران را با 15 بازيكن ترك مى كند، در هفته هاى اول تا 
چهارم ليگ جهانى در كشورهاى فرانسه، آرژانتين، روسيه و آمريكا به ميدان 
مى رود و در هفته پنجم در تهران ميزبان تيم هاى كره جنوبى، بلغارستان و 
آلمان خواهد بود.  ايگور كوالكوويچ  : براى من هر دو رويداد از اهميت بااليى 
برخوردار اســت، اما از نظر قوانين و اســتانداردهاى فدراسيون جهانى 
رقابت هاى قهرمانى مردان جهان اهميت بيشترى دارد. اين رقابت ها 

هر چهار سال يك بار برگزار مى شود اما ليگ ملت هاى واليبال 
اينگونه نيست. در ليگ ملت هاى بايد قاره پيمايى داشته 

باشيم و اين دو رويداد در كل قابل مقايسه از 
نظر برگزارى نيستند.

باقرزاده 4 سال ديگر 
رئيس شمشيربازى ماند

ورزش: مجمع انتخاباتى فدراسيون شمشيربازى با حضور 2 كانديدا 
و به رياست محمدرضا داورزنى معاون وزير ورزش آغاز شد.

 فضل اهللا باقرزاده رئيس فدراسيون شمشيربازى و انوش جهانى نايب رئيس 
فدراسيون كانديداى تصدى اين پست بودند. 

 طبق پيش بينى ها نايب رئيس فدراسيون شمشيربازى قبل از شروع راى گيرى 
از انتخابات انصراف داد تا تنها كانديداى باقى مانده رئيس فعلى فدراســيون 
باشــد.  بدين ترتيب با اينكه طبق قانون رأى گيرى انجام شد؛ اما فضل اهللا 
باقرزاده قبال از رأى گيرى براى 4 سال ديگر به عنوان رئيس فدراسيون 

شمشيربازى انتخاب شد.
 اين فدراسيون در 2 دوره گذشته هم با رياست باقرزاده به كار 

خود ادامه داده بود و اخيرا موفقيت هاى زيادى را 
هم به دست آورده است.

 
كميته ملى المپيك در 
دادگاه دنبال كفش طال!

ورزش: كميته ملى المپيك منتظر راى دادگاه است تا بتواند 
شركت كفش ملى را مجبور كند به وعده 2 سال و 18 روز پيش خود 

عمل كند.  كميته ملى المپيك پيش از المپيك ريو با چند شركت  تفاهم 
نامه هايى  را امضا كرد تا بتواند براى مدال آوران المپيك پاداش هايى را 
بگيرد. يكى از تفاهم نامه هايى كه آن زمان خيلى به چشم آمد وعده شركت 
كفش ملى بود كه منوچهر صالحى مدير عامــل وقت آن زمان داد. او در 
زمان امضاء تفاهم نامه اعالم كرد به طاليى هاى المپيك ريو هر كدام 
يك جفت كفش طال به وزن يك كيلوگرم و به قيمت حدود 100 

ميليون تومان اهدا مى شود. البته كميته ملى المپيك زمانى 
كه متوجه شــد خبرى از كفش طال نيســت ، از اين 

شركت شكايت كرد .
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اميرمحمد سلطان پور:  اروگوئه رقابت  هاى مقدماتى جام جهانى در منطقه 
آمريكاى جنوبى را قدرتمندانه آغاز كرد، اما در يك مقطع از مسابقات دچار 
افت شديدى شــد كه حتى نگرانى را بابت عدم صعود در اذهان هواداران به 
وجود آورد. آن ها در آن دوران افت در شش مسابقه سه شكست و دو تساوى 
را متحمل شــدند اما با تقويت خط هافبك خود دوباره به اوج بازگشته و در 
نهايت با خيال راحت به عنوان تيم دوم، جواز حضور در روسيه را كسب كردند.

سرمربى
اُسكار تابارس 70ساله بعد از آنكه از سال 1988 تا 1990 به عنوان سرمربى 
اروگوئه مشغول به كار بود، در سال 2006 براى دومين دوره به اين سمت 
منصوب شد و اكنون براى 12سال است كه به عنوان سرمربى آبى آسمانى 
ها مشغول به كار است. اين احتماال آخرين شــغل او در فوتبال خواهد بود 
اما كمك بزرگ وى براى اروگوئه و بازگرداندن اين تيم قدرتمند فراموش 
شده به جمع بزرگان در اين ســال ها، براى مردم اين كشور بسيار با ارزش 
است. او اين دستاورد را با سرمايه گذارى فوق العاده هوشمندانه اش بر روى 
استعداد هاى جوان زير 20ساله هاى اروگوئه به دست آورده است كه اكنون 

در سال هاى آخر فوتبال خود هستند.
ستاره

لوئيز سوآرز با تمام تكنيك، قدرت بدنى و حاشيه سازى بااليش، اصلى ترين 
سالح در خط حمله و بزرگترين اميد اروگوئه براى كسب هرگونه موفقيت در 
جام جهانى خواهد بود. بهترين گلزن تاريخ اين كشور، خود را براى سومين و 
احتماال آخرين جام جهانى دوران حرفه ايش آماده مى كند و بايد تمام توان 

خود را براى كسب افتخار به كار گيرد.
مهره قدرتمند

ادينسون كاوانى بهترين گلزن مســابقات مقدماتى جام جهانى 2018 در 
منطقه آمريكاى جنوبى بود. زمانى كه سوارز در اختيار تيم ملى نبود، وى 
يك تنه در خط حمله اروگوئه حاضر مى شــد و در زمان حضور سوآرز نيز 
يا در كنارش يا در بازى هاى ســخت تر در فضاى عقب تر از خط حمله به 
بازى گرفته مى شد، اتفاقى كه احتماال در اين جام جهانى نيز شاهد ادامه 
آن خواهيم بود. در اين قسمت از ديگو گودين نيز بايد نام ببريم كه وظيفه 
رهبرى خط دفاع را برعهده خواهد داشــت و با اينكه اين روزها سرعتش 

امشب  مارسى - اتلتيكو در فينال ليگ اروپا
فرانسوى ها جام را در خانه نگه مى دارند؟

ورزش: امشب فينال ليگ اروپا بين دو تيم مارسى و اتلتيكو برگزار مى شود. 
تيم مارســى با مجموع نتيجه 3 بر 2 از ســد ســالزبورگ اتريش گذشت و 
فيناليست شــد. اتلتيكومادريد نيز با برترى يك بر صفر خانگى برابر آرسنال 
ديگر فيناليست ليگ اروپا لقب گرفت تا در ليون رو در روى مارسى قرار بگيرد.
ضربه سر باسيلى بولى بر فراز دفاع رسوخ ناپذيرى به نام فرانكو بارزى بزرگ در 
روز گرم المپيك مونيخ در سال 1993 اتفاقى به نام «نوستالژى مارسى» را براى 
كودكان و نوجوانان  آن روز و چهل و چند ساله هاى امروز رقم زد. تيم فرانسوى 
با آن گل از اولين و تاكنون تنها فرانسوى قهرمان ليگ قهرمانان اروپا رونمايى 

كرد و رفت تا سال ها بعد از گرداب حوادث، سالم بيرون بيايد.
حاال مارسى يك ربع قرن پس از آن موفقيت تاريخى، بار ديگر به يك فينال 
اروپايى، اين بار به بازى نهايى امشب ليگ اروپا مقابل اتلتيكومادريد رسيده 
است.اتلتيكويى كه هميشه رقيب گردن كلفتى در اروپا براى رقبا بوده و اتفاقا 

اين قهرمانى برايش از نان شب هم واجب تر است.
زين الدين زيدان،سرمربى رئال مادريد هيچ گاه طرفدارى اش از مارسى را پنهان 
نكرده است. سرمربى رئال مادريد متولد اين شهر است. سرمربى فرانسوى با 
وجود اين كه هرگز نتوانست براى مارســى بازى كند اما اين تيم را از صميم 

قلب دوست دارد.
زيدان كه هميشه به عنوان تيم رئال جنگى ســخت را با اتلتيكو در دربى ها 
داشــته اين بار هم براى حريف مادريدى آرزوى شكست مى كند: «رسيدن 
به فينال براى مارسى موفقيت بزرگى محسوب مى شود. آن ها در اين بازى ها 
فوق العاده ظاهر شدند. با اين حال جزييات، برنده ديدار نهايى را تعيين مى كند. 
با وجود اين كه اتلتيكو مادريد را به خوبى مى شناسم توصيه اى براى مارسى 

ندارم. به شانس هاى مارسى در فينال باور دارم».

روى خط روسيه
30 روز تا

نسبت به گذشته كم شده اما همچنان 
مهره كليدى براى اروگوئه است و بعضى 
وقت ها گل هاى بسيار حساسى نيز به 

ثمر مى رساند.
 ستاره غايب

اروگوئه با اســتفاده از  32بازيكن در 
كل دور مقدماتــى يكى از جمع و جور 
ترين تركيب ها را در اختيار داشــت و 
بســيارى از بازيكنان كهنه كار آن ها 
همچنــان در كنار تيــم خواهند بود. 
البته در اين بين آلوارو پريرا به خاطر 
مصدوميــت در جام جهانــى حضور 

نخواهد شد.
 نوظهور

يكى از داليل گذار اروگوئه از دوران افت 
شــديدش در ميانــه راه مقدماتى جام 
جهانى، ظهور استعداد زير 20ساله هاى 
اين تيم يعنى فدريكو والورده بود. به جز 
اين هافبك همه كاره، مى توان شــاهد 
اولين حضــور رودريگو بنتنكور هافبك 
20ســاله يوونتوس در يــك تورنمنت 

بزرگ ملى نيز باشيم. 
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کوتاه و خواندنی

ادب و هنر: چهل و سومین شب شاعر برای پاسداشت استاد میر هاشم میری 
عصر دیروز در نخلســتان ســازمان اوج برگزار شــد. در این مراسم چهره های 
فرهنگی، ادبی و هنری مانند ســید علی موسوی گرمارودی، حسین اسرافیلی، 
جواد محقق، کامران شرفشاهی، رضا اسماعیلی، محمدرضا سهرابی نژاد و... گرد 
هم آمدند. میرهاشم میری پژوهشگر، ادیب و شاعر بنام نسل اول انقالب اسالمی 
است که معاصر با سید حسن حسینی، سلمان هراتی، قیصر امین پور و... بوده و 

رباعیاتش از ابتدا مورد تحسین اهالی ادبیات بوده است. 

شب شعر پاسداشت  رباعی سرای انقالب

فارس: کتاب »دشــمنان و همســایگان عرب و صهیونیست ها در فلسطین و 
اسرائیل از ســال 2017 – 1917م« از سوی انتشارات پنگوئن در انگلستان در 
605 صفحه منتشــر شد. ایان بلک، بیش از ســه دهه از زندگی خود را صرف 
پوشش رویدادهای خاورمیانه کرده است. او اثر خود را با بیان تحوالت دهه های 
آخر عهد عثمانی یعنی زمانی که اولین مهاجران یهودی به سرزمین مقدس وارد 
شدند، شروع کرده و جریاناتی همچون سال سوم جنگ جهانی اول؛ تسلیم شدن 

فرماندار اورشلیم به انگلیسی ها را نیز مطرح کرده است.

انتشار کتاب دشمنان و همسایگان عرب و صهیونیست ها

ایسنا: سعید بیابانکی گفت: طنز نیاز جامعه است، به  طوری  که معیاری در جهت 
تشخیص حال خوب یا بد جامعه محسوب می شود. این شاعر و طنزپرداز در حاشیه 
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی طنز دانشجویی »تلخند« در زنجان اظهار کرد: 
بســیاری از معضالت و مشــکالت را می توان با زبان طنز بیان کرد. طنز گونه ای 
از فریضه امر به معروف و نهی از منکر با زبان شــیرین و دلنشین است. بیابانکی 
همچنین گفت: زیاد نوشتن و زیاد مطالعه کردن اصل مهم در موفقیت محسوب 
می شود؛ چراکه فعالیت در حوزه ادبیات طنز بسیار سخت تر از بخش جدی است.

طنز؛ گونه ای امر به معروف و نهی از منکر است  بخش بین الملل نمایشگاه کتاب، سیر قهقرایی داشت

فارس: خبرســازترین بخش نمایشگاه کتاب »بخش کتب خارجی« بود که با نوســانات ارز و واژگونی دو 
کامیون و فراز و فرودهایش منعکس کننده چالش هایی در ایام نمایشگاه کتاب شد. در پی مشکالت متعدد 
و خبرسازشــدن بخش بین الملل نمایشگاه اخیر، حامد میرزابابایی مدیر پیشین دو دوره کمیته بین الملل 
نمایشگاه و مدیرعامل اسبق انجمن ناشران بین الملل در ارزیابی اش از عملکرد بخش بین الملل نمایشگاه سی و یکم، آن را 

بسیار بد، قهقرایی و پسرفتی توصیف کرد.  
او گفت: بخش بین الملل نمایشگاه امسال، سرای اهل قلم بین الملل را برگزار نکرد، در خدمات گمرکی افتضاح به بار آورد، 
در تخصیص غرفه و متراژ عملکرد شبهه ناک و تأمل برانگیزی داشت، هیچ مدیریتی بر نرخ ارز و پیش اندیشی در خصوص 
نوسانات بازار ارز چه برای محاسبه اجاره غرفه و چه برای فروش کتب نداشت، از پهن کردن موکت سالن گرفته تا تخصیص 
دستگاه پوز و اختصاص کارت پارکینگ، شرکت کنندگان با مشکالت جدی روبه رو شدند، نظارت های فنی مثل مقایسه 
دیتای نرم افزاری )مانند نیلســن( انجام نشد و گزارش های دقیق و تحلیلی از کتاب های عرضه شده در بخش بین الملل 
وجود نداشت، کتیبه سردر غرفه ها و اطالع رسانی اولیه هم مشکل داشت، ضمن اینکه میزان متقاضی در بخش عربی و 

التین کاهش محسوس داشت.  
میرزابابایی ادامه داد: کار اجرایی در بســتر پر از ایراد و نقصان و کمبود و ســوء نیت های گروه گرایانه نمایشگاه تهران کار 
دشواری است، اما وقتی به یک حداقل کیفی دست یافتیم و توانستیم در برهه ای آن را پیاده سازی کنیم و مجدد برگشتیم 
به همان شأن نازل سابق، این یعنی سیر قهقرایی، یعنی پسرفت. او دلیل این عقبگرد و افت کیفی را سوء مدیریت دانست و 
خاطرنشان کرد: سوء مدیریتی که در ضمیر خود منبعث از تسویه حساب های شخصی و اغراض گروه گرایانه و منفعت طلبانه 

است. موضوع ساختار کجی است که اگر جلوی آن گرفته نشود تا ثریا کج خواهد رفت.

کتاب

یادداشت

بررسی شعر انقالب 
در موضوع آرمان قدس

 دکتر محمد مرادی 
توجه به فلسطین، قدس و سرزمین های اشغال شده شرق مدیترانه، از 
مضامینی است که دســت کم از دهه دوم قرن بیستم میالدی در شعر 

عربی نمود یافته و به مرور به شعر دیگر ملل و زبان ها راه یافته است.
شــاید گزاف نباشــد اگر ادعا کنیم، این مضمون یکی از درونمایه اصلی 
شعر معاصر عرب است تا آنجا که ده ها تن از شاعران عربی چون: معین 
بسیســو، ابراهیم طوقان، فدوی طوقان، حنا ابو حنا، سمیح القاسم، نزار 
قبانی، محمود درویش، بدر شاکر السیاب، احمد مطر، نزیه خیر، محمد 
القیســی و  ده ها تن از دیگر شاعران عربی، اشــعاری باشکوه را در این 

موضوع سروده اند.
در شعر فارسی نیز از نیمه دوم دهه چهل شاعران جریان های اجتماعی، 
چریکی و مذهبی به این موضوع توجه کرده اند. شاید نخستین شاعر ادب 
فلسطینی در زبان فارســی محمد علی سپانلو باشد. البته در فاصله ای 
نزدیک به او کسانی چون: حمید سبزواری، مهرداد اوستا، طاهره صفارزاده 

و دیگران نیز به این موضوع توجه نشان داده اند.
در ســال های پس از انقالب و پس از تعیین روز جهانی قدس از ســال 
1358، توجه به این محتوا در زبان فارســی زیاد شــد، به طوری که بر 
اساس پژوهشی که نگارنده انجام داده و به زودی در قالب کتابی با نام »در 
کوچه باغ های پرتقال و زخم« منتشــر خواهد شد، صدها شاعر فارسی 
در قالب های مختلف، اشعاری را در ستایش مقامت فلسطین سروده اند. 

هرچند نمی توان برای شعر انقالب مرزهایی قطعی تعیین کرد و با اعتراف 
به این که اشعار شاعران فارسی در مقایسه با اشعارعربی از منظرهای ادبی 
و احساسی سطح پایین تری دارند، این ادعا گزاف نیست اگر این موضوع 
را یکی از مرزهای محتوایی شــاعران انقالب اسالمی با شاعران جریان 

روشنفکری بدانیم.
در دهه های شــصت و هفتاد، کمتر شاعر جریان انقالب را می توان نام 
برد که شــعر یا اشعاری با این موضوع نســروده باشد. حمید سبزواری، 
محمود شاهرخی، ضیا الدین ترابی، علی معلم، یوسف علی میرشکاک، 
ســلمان هراتی، قیصر امین پور، علی رضا قزوه، رضا اسماعیلی، حسین 
اسرافیلی، عبدالجبار کاکایی، زکریا اخالقی  و ده ها شاعر دیگر ،اشعاری 

برای فلسطین سروده اند.
در دهه های اخیر هم تحت تاثیر رویدادهای مربوط به فلسطین، لبنان، 
و دیگر کشورهای مسلمان چون عراق، افغانستان، بوسنی، یمن، بحرین، 
میانمار، نیجریه و ... ، صدها شــاعر جریــان ادبی انقالب و حتی جریان 
روشنفکری اشعاری را با این مفاهیم به مخاطبان عرضه کرده اند، کسانی 
چــون: غالمرضا مرادی، پروانه نجاتی، عبدالحمید رحمانیان، محســن 
رضوی، فاطمه قایدی، علی محمد مودب، علی داوودی ، میالد عرفان پور، 

امید مهدی نژاد ، محمدحسین انصاری نژاد و... .
اما سوال این است. ادبیات انقالب را چه شده است که بسیاری از شاعرانی 
که تا کنون بیشــترین ســهم خواهی را متوجه ادبیات و مســئوالن آن 
کرده اند، تا کنون کوچک ترین قدمی را در رشد ادب انقالب  و مضامین 
مورد نیاز آن برنداشته اند. جایی که شاعرانی چون سپانلو و بهبهانی که 
بیش از بهره، از انتقاد جریان انقالب نصیب برده اند، در برابر ظلم به اهالی 
فلسطین ساکت ننشسته اند،  چرا شاعران مسئول در حوزه هنر و اندیشه 
اسالمی)جز علی رضا قزوه که از فعاالن این حوزه است(، یا شاعرانی که 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی، تیتراژ برنامه ها را با محوریت آنان تولید 

می کند، کمترین نقش را در تولید آثار این حوزه دارند؟

چهاردهمین نمایشگاه ساالنه حروف نگاری 
پوستر اسماء الحسنی برگزار می شود

چهاردهمیــن  و هنــر:  ادب 
نمایشگاه ســاالنه حروف نگاری 
پوستر اسماء الحسنی، عصر امروز 
در تاالر استاد جلیل شهناز خانه 
هنرمندان با معرفی برگزیدگان 
افتتاح می شود. نمایشگاه جنبی 
این دوره از نمایشگاه نیز همزمان 
با برپایی جشنواره، عصر امروز در 
گالری های ممیز و زمستان خانه 

هنرمندان ایران گشایش می یابد و تا 6 خرداد برپاست. مجموع پوسترهای 
رسیده به این دوره از نمایشگاه 1030 اثر از 677 شرکت کننده است، که 
پس از بحث و بررسی توسط هیئت داوران ۴۴ اثر انتخاب و به نمایشگاه 
راه یافته است. جلسه هیئت انتخاب نهایی آثار و داوری با حضور مسعود 
نجابتی، دکتر محمد خزایی، ناصر طاووسی، محمد رضا دوست محمدی، 
علیرضا حصارکی در خانه هنرمندان ایران برگزار شــد و نفرات برگزیده 
این دوره انتخاب شــدند. چهاردهمین نمایشــگاه ساالنه حروف نگاری 
پوستر اسماء الحسنی توسط پایگاه  اینترنتی طراحان مستقل ایران »تودی 

 پوسترز« بصورت ملی برگزار می  شود.

تمدید مهلت شرکت 
در دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس

ادب و هنر: دبیر دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس، از تمدید مهلت 
ارســال آثار به دبیرخانه این کنگره تا 20 خرداد خبر داد. حجت االسالم 
والمســلمین جواد محمدزمانی گفت: دومین کنگره شــعر کتاب دفاع 
مقدس با محوریــت آثاری با موضوع تالش بانوان در پاسداشــت دفاع 
مقدس و با محوریت سه کتاب »دختر شینا« خاطرات قدم خیر محمدی 
کنعان از جنگ ایران و عراق، »گلستان یازدهم« خاطرات همسر سردار 
شهید علی چیت سازیان و »راز درخت کاج« داستانی برگرفته از گفت وگو 
با مادر شهیده زینب کمایی، برگزار می شود تا شاعران با مطالعه این آثار و 
الهام گرفتن از مضامین و محتوای آن، با طبع آزمایی در این عرصه، آثار 
جدیدی خلق کنند. او افزود: این کنگره در پنج شاخه »کالسیک« )غزل، 
قصیده، مثنوی، قطعه، ترکیب بند، رباعی، دوبیتی و...(، »آزاد« )نیمایی، 
سپید و...(، »ترانه، سرود، نوحه و قالب های آیینی«، »کودک و نوجوان« 
و »کوتاه نوشــت و پیامک ادبی« پذیرای آثار هنرمندان خواهد بود. وی 
گفت: عالقه مندان به شــرکت در دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس 
می توانند تا پایان وقت اداری 20 خرداد 97 آثار خود را از طریق پســت 
الکترونیکی razegolestan@iranpl.ir به دبیرخانه کنگره ارسال 
کنند. محدودیتی در قالب های ارســالی و تعداد اشعار وجود ندارد و درج 

اطالعات کامل شاعر ضروری است.
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ادب و هنر

خبر

ادبیات

روایت رهبر انقالب از زندگی ادبی شان 
 دیدار با امیری فیروزکوهی به روایت رهبر

در  »مســیر«  نشــریه  فارس:   
پیش شــماره نخســت خود برای 
اولین بــار زندگــی ادبی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای را به روایت خودشــان منتشر 
کرد.  به مناســبت 25 اردیبهشــت، ســالروز 
بزرگداشت فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی 

این متن منتشر می شود:

 بدون مطالعه ادبیات به خواب نمی روم 
»هیچ گاه »ادبّیات« در زندگی ام به صورت حرفه 
و وظیفه درنیامد، بلکــه تراوش ذوق ادبی ام بود 
که از نوجوانی در خود احســاس کرده بودم. از 
این رو بود که متن ادبی تأثیری شــگرف در من 
می گذاشــت و مرا به دنیایی منتقل می کرد که 
فقط کســانی که طبع ادبی دارند و ظرافت ها و 
نکات و ُشکوه آن را درک می کنند، می توانند به 
آن باریابند. من هیچ گاه از ادبّیات جدا نشدم مگر 
در شرایط سخت اّول انقالب که همه وقتم را پُر 
کرده بود و آن شرایط نه تنها مرا از ادبّیات، بلکه 
از همه چیز جز مسئولیت های انقالب جدا کرد. 
اّما همچنان تا امروز در بســتر خوابم یک کتاب 
ادبی به همراه دارم و به خواب نمی روم مگر اینکه 

گذری در عالم ادبّیات کرده باشم.
ذوق شــعری من در ارتباطی که با انجمن های 
شــعر و ادب دارم و در مطالعــه ی کتاب هــای 
شعر عربی و فارسی و ســرودن شعر و خواندن 
رمان هــای ایرانی و عربی و خارجی و همچنین 
در نوشتن مقاله های ادبی درباره ی زبان و ادبّیات 

به طور کلی و شعر به طور خاص جلوه گر است.
شاید هیچ کتابی از کتاب های درسی من نباشد 
که بعد از خستگی درس، وقتی احساس نیاز به 
استراحت می کردم، پشــت جلد آن، چند بیت 
شعری ننوشته باشم.  از بس که بعضی از اشعاْر 
مرا به وجد می آورد، به خّطاطی سفارش می دادم 
که آن ها را با خّط خوش بنویسد و آن را به دیوار 
اتاقم می زدم. در حجره ام در قم اشعاری از حافظ 

نصب بود که برخی از آن ها را به یاد دارم:
صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند
عجب گر آتِش این زرق در دفتر نمی گیرد

و همچنین:
در این بازار اگر سودی ست با درویش خرسندست

خدایا منعمم گردان به درویشّی و خرسندی

 زمزمه های مادرم
البّتــه اگــر بخواهم تسلســل تاریخــی را در 
سرگذشــت ادبی ام رعایت کنم، باید به دوران 
کودکی برگردم. من شعر را از زمانی چشیدم و 
آهنگ آن، عواطف پنهان مرا زمانی به تحریک 
درآورد که در دوران کودکی به مادرم که اشعار 

حافظ را زمزمه می کرد گوش می دادم.

 نوبت حافظ
او یک نســخه ی قدیمی از دیوان حافظ داشت 
کــه در هند چاپ شــده بــود و در اطراف آن 
حاشــیه نگاری هایی با دستخّط پدربزرگم آقای 
میردامادی داشــت. در یکی از این حاشــیه ها 

نوشته بود: این اشعار را در ِکشتی و در راه جّده 
خواندم.

و مــن این مطلــب را در ســخنرانی ای که در 
همایش حافظ داشــتم ذکر کردم و عمق نفوذ 
ادبّیات حافظ را در وجدان ملّی اســالمی ایران 
بیان کردم. مادرم اشــعاری را با صدای خوش و 
شــیرینی، زمزمه می کرد که برخی از آنها را به 

یاد دارم:
سحر چون خسروِ خاور علم بر کوهساران زد

به دست مرحمت یارم درِ اّمیدواران زد
و می گفت: منظور از خســروِ خاور همان رسول 

خدا )علیه افضل الّصالة و الّسالم( است.
و این شعر را هم خیلی زمزمه می کرد:
دوش دیدم که مالئک درِ میخانه زدند

گِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
در دبســتان هم یــک درس ادبّیات فارســی 
داشتیم که مخصوص مدرسه ما بود. یک معلّم 
مخصوصی هم بــرای این درس داشــتیم که 
»گلستان سعدی« را به ما درس می داد که چه 
در شــعر و چه در نثر کتــاب بزرگی در ادبّیات 
فارسی ما است، و بویژه مقّدمه ی این کتاب هم از 
بهترین نثرهای نوشته شده است. من این کتاب 
را رونویسی می کردم و از این رو همه ی مطالبش 
در ذهنــم باقی مانده، چه اینکه اکثر آن را از بَر 
کردم. پدرم نیز خیلی به کتاب سعدی عالقه مند 

بود و برخی از آن را از حفظ بود.
از ســّن چهارده ســالگی به مطالعه ی شــکل 
دیگــری از کتاب هــای ادبــی روی آوردم که 

عبارت از »رمان« بود. هم رمان های فارســی و 
هم رمان های ترجمه شــده از زبان عربی را مثل 
رمان های جرجی زیدان مطالعه کردم و همچنین 
رمان های ترجمه شده از زبان های اروپایی را که 
نوشته رمان نویس های معروف است، مثل میشل 

زواکو و الکساندر دوما مطالعه کردم.

 ذوِق قدسی
طبیعی بود که من بــا این ذوق ادبی، با ادیبان 
شــهر خودم ارتباط برقرار کنم؛ آغازِ آن، حضور 
در جلســاتی بود که در »مدرسه نّواب« منعقد 
می شد و »عاّلمه امینی« صاحب کتاب »الغدیر« 
در آنها ســخنرانی می کرد. دست اندرکاران آن 
جلســات هم شــخصّیت های ادبی معروفی در 
مشــهد همچون آقای »قدسی« و »حکیمی« 

بودند.
در یکی از شب های آن جلسات آقای قدسی را 
دیدم که در حیاط ایستاده و در دستش سیگاری 
بود، نزد ایشان رفتم و سالم کردم و گفتم: شما 

این شعر را سرودید؟

شب با گل است و روز شود محو آفتاب
خوش تر ز زندگانی شبنم ندیده ایم

خیلی خوشــحال شــد، چون می دید که یک 
نوجوان معّمم، با ذوق و شوْق شعری از او حفظ 
کرده اســت. شروع کردیم با هم صحبت کردن 
و دوستی من با ایشان شــروع شد و تا آخرین 
لحظات عمرشــان ادامه یافت. یکی از کارهای 
آقای قدســی این بود که مرا با انجمن شــعر 

فردوسی آشنا کرد.

محمدرضا میری، هنرمند مشهدی از ماجرای تولد یک نقاشی دیدنی می گوید

انتفاضــه ای رو به رشــد
 ادب و هنــر/ زهره کهندل   تابلوی نقاشــی  
»قدس، پایتخت همیشــگی فلسطین« با هشتگ 
#افق_نو و #قدس_شریف، بازتاب هایی در فضای 
مجازی داشته است، تابلویی که در حاشیه برگزاری 
ششمین دوره کنفرانس بین المللی افق نو در مشهد، 

توسط سید محمدرضا میری اجرا شد. 

 از ایده تا اجرا
این هنرمند مشــهدی در گفت و گو با خبرنگار ما 
درباره ماجرای شکل گیری ایده این تابلوی نقاشی 
می گوید: برگزارکنندگان همایش افق نو با من تماس 
گرفتند و پیشنهاداتی برای اجرای برنامه های جانبی 
در حاشیه برپایی کنفرانس داشــتند، از نمایشگاه 
پوســتری که محصوالت نهضت پوستر انقالب را به 
نمایش گذاشته بود تا انتشار کتاب »رمی جمرات« با 
مقدمه سه زبانه که بیش از 100 محصول گرافیکی 
با موضوع صهیونیسم ستیزی در آن چاپ شده بود 
و به شرکت کنندگان همایش هدیه داده شد. تولید 
تابلوی نقاشــی هم یکی از اتفاقات حاشــیه ای این 
همایش بود که اجرای آن به روز آخر رسید، کشیدن 
تابلو را صبح شروع کردم و تا زمان اختتامیه همایش 

به پایان رسید.
او درباره ایده این تابلو توضیح می دهد: سعی داشتم 
که نمادها همه فهم باشد و پیچیدگی نداشته باشد. 
به لحاظ رنگ هم سعی کردم تا این اثر از تنوع رنگ 
بهره مند باشــد و فضای امید و نشــاط را به بیننده 
منتقل کنــد. ضمن اینکه میهمانــان همایش هم 
پیشنهادهایی داشتند، مثالً برخی می گفتند صحنه 
جنایات اسرائیل در نسل کشی فلسطین هم در اثر 
باشــد اما در این تابلو ســعی کردم به رشدی که به 
پیروزی منجر می شود، اشاره کنم به همین دلیل از 
فرم  گیاهی که از ســنگ باال می آید و نماد انتقاضه 

هستند، بهره بردم.
به اعتقاد میری، پیروزی یک امر ناگهانی نیست بلکه 
اتفاقی اســت که طی زمان می افتد و رشدی است 
که مردم فلســطین را قدم به قدم به نصرت نزدیک 
می کند. او می افزاید: در این تابلو، فضای رشدی که 
از سنگ انتفاضه تا برافراشته شدن مسجد االقصی 

)که مسجد هم نماد عظمت است( ادامه می یابد را به 
تصویر کشیدم و سعی کردم که طرح، پیچیده نباشد 
ضمن اینکه فرصتی هم برای ایجاد پیچیدگی نبود و 
بیننده بایستی طی زمان کوتاهی به نتیجه می رسید.

 هنر مسائل جامعه را از الیه نخبگانی به الیه 
مردمی منتقل می کند

این فعال فرهنگی درباره بازخوردهای اثرش می گوید: 
بازخوردها بســیار خوب بود، ضمن اینکه میهمانان 
خارجی همایش هم از این اثر استقبال کردند و این 
تابلوی نقاشــی، زبان گویایی برای بیان حرف هایش 

داشــت. در فضای مجازی هم از این کار اســتقبال 
خوبی شد. 

او با اشاره به خاطره جالبش از اجرای این اثر می گوید: 
برخی می گفتند که فقط برای تماشای نتیجه تابلو، 
به اختتامیه همایش آمدند چون مراحل اجرای آن را 
دیده بودند، مشــتاق بودند که نتیجه کار را ببینند، 
قطعاً برای مخاطب جذاب است که مسیر تکامل یک 

اثر هنری را ببیند. 
میری که حدود ســه دهه از فعالیتــش در عرصه 
گرافیک، نقاشی و نقاشی دیواری می گذرد و اکنون 
وارد فضای ویدئوگرافیک شده است، درباره ضرورت 
ورود هنرمنــدان به مســائل روز می گوید: به نظر 
می رسد محصول هنری پیرامون موضوعات روز، آن 
را تبدیل به مسئله مردم می کند. یعنی به مردم انگیزه 
می دهد که درباره آن موضوع صحبت کنند یا با آن 
مسئله ارتباط بگیرند وقتی برای موضوعی، ترانه ای 
تولید می شــود یا رمانی نوشته می شود، مردم با آن 
موضوع بیشــتر ارتباط می گیرند و درباره آن بیشتر 
حرف می زنند، در واقع آن موضوع برایشان تبدیل به 

مسئله و دغدغه می شود.
به باور ایــن هنرمند، موضوعــات روز برای ارتباط 
گرفتن با مردم باید از مســیر هنــر، ورود پیدا کند 
تا مردم ذوق و حوصله ارتباط با آن مســئله را پیدا 
کنند. هنر در هر موضوعی ورود کند، آن موضوع را 

در جامعه گسترش می دهد.
او یادآور می شود: اتفاقات رسانه ای حاشیه همایش 
افق نو، آن را مفید فایده می کند، مستندها و اخباری 
که در این باره تهیه می شد یا برپایی نمایشگاه پوستر 
و اجرای تابلوی نقاشی سبب می شود که آن موضوع 
یا حرف، به الیه های بعدی اجتماع برسد وگرنه همه 
اتفاقات در الیه نخبگانی می ماند، اما هنر این محتوا 
را از الیه نخبگانی به الیه های مردمی منتقل می کند.

آنچه می خوانید

به نظر می رســد محصول هنری 
پیرامــون موضوعــات روز، آن را 
تبدیل به مســئله مردم می کند. 
یعنی به مردم انگیزه می دهد که 
درباره آن موضوع صحبت کنند یا 
با آن مسئله ارتباط بگیرند وقتی 
بــرای موضوعی، ترانــه ای تولید 
می شود یا رمانی نوشته می شود، 
مردم با آن موضوع بیشتر ارتباط 
می گیرنــد و دربــاره آن بیشــتر 

حرف می زنند



 فیلم سینمایی »به وقت شام« اواخر تابستان سال جاری در کشورهای کره 
جنوبــی و ژاپن روی پرده می رود. فیلم ســینمایی »به وقت شــام« به 
کارگردانــی ابراهیم حاتمی کیا در ابتدای راه اکران بین المللی، اواخر تابســتان در 
کشورهای کره جنوبی و ژاپن به نمایش در خواهد آمد. این فیلم سینمایی که به سه 
زبان خارجی دوبله شده، از سوی پنج کشور خریداری شده است. »به وقت شام« با 
گذشــت نزدیک به دو ماه از اکران در سینماهای تهران و شهرستان ها همچنان با 

استقبال مردم همراه است و بیش از 12 میلیارد تومان فروش داشته است.

 اکران ویژه ناشنوایان
همچنین صفحه رسمی »به وقت شام« در اینستاگرام روز گذشته از اکران این فیلم 
ویژه ناشنوایان خبر داد. بر این اساس فیلم سینمایی »به وقت شام« با دوبله زبان 
اشاره طبیعی و با زیرنویس کامالً فارسی برای ناشنوایان در چند سینمای تهران و 

شهرستان ها  اکران می شود.

سینما

»به وقت شام« 
به کره و ژاپن می رود

ایسنا: اصفهان میزبان دایمی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان  و نوجوانان 
شد. 

مراســم امضای تفاهمنامه برگزاری جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان میان رئیس سازمان سینمایی و شهردار اصفهان در تهران برگزار شد. 
در این جلســه همچنین تفاهمنامه الحاقیه بین شهردار اصفهان و مدیرعامل 
بنیاد ســینمایی فارابی مبادله شد که بر اساس آن تاریخ برگزاری سی ویکمین 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان 8 تا 14 شهریور سال جاری تعیین شد. 
محمدمهدی حیدریان، ر ئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این مراسم خاطرنشان کرد: از امسال باید سینمای ایران را  با شتاب 
در عرصــه بین الملل صاحب بازار کنیم و فیلم هایی با مخاطب کودک ونوجوان 

خصوصاً انیمیشن از عرصه های مهم در این زمینه است.
هر اقدام در حوزه ســینمای کودک باید با نشانه گیری بین المللی باشد و ما از 

این رویکرد حمایت می کنیم.

جشنواره

اصفهان، میزبان دایم 
جشنواره فیلم کودک
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سیما و سینما

15

سینما

شبکه مستند برای ماه رمضان 
ویژه برنامه هایی را پخش خواهد کرد

یک پذیرایی ساده برای مهمانی
فارس: شبکه مستند برای ماه مبارک رمضان ویژه برنامه هایی از جمله »تاریخ 
شــفاهی ایران«، »یک پذیرایی ساده«، »برای مهمانی« و»یک چکه ماه« را 

در نظر گرفته است. 

 برای مهمانی 
مستند »برای مهمانی« در 30 قسمت 30 دقیقه ای به بررسی آداب  و رسوم 
اقوام ایران در ماه مبارک رمضان می پردازد. این مجموعه مستند که در ماه 
مبارک رمضان هر شــب ساعت 22 و روز بعد ساعت 10 بازپخش می شود، 
در گفت وگو با ریش سفیدان هر منطقه، تنوع فرهنگی و وحدت معنوی مردم 

ایران در ماه مبارک رمضان را معرفی خواهد کرد. 

 یک پذیرایی ساده
کارگردان مجموعه های »شیرین بهار« و »ثمِر قند« در ماه مبارک رمضان 
با ساخت مستند »پذیرایی ســاده« سراغ غذاها و شیرینی های استان های 
مختلف کشور رفته است. »یک پذیرایی ساده« در 15 قسمت 15 دقیقه ای 
توســط شبکه مستند تهیه شده و از 29 اردیبهشــت هر شب  جز روزهای 

سه شنبه پس از اذان مغرب روی آنتن می رود. 

 پای درس شهید باهنر
مجموعه پرمخاطب »تاریخ شفاهی ایران« برای روزهای ماه مبارک رمضان 
پخش کالس های مواضع حزب جمهوری اســالمی دکتر محمدجواد باهنر 
را در دســتور کار قرار داده است. مهدی مؤیدی تهیه کننده »تاریخ شفاهی 
ایران« دراین باره گفت:  این کالس ها که در تابستان 1360 برگزارشده است 
تا پیش از شهادت شهید دکتر باهنر توسط واحد دانشجویی حزب جمهوری 
اسالمی برپا بوده است. مؤیدی افزود: این کالس ها در 16 قسمت از ابتدای 

ماه مبارک رمضان در برنامه تاریخ شفاهی ایران پخش خواهد شد.

 حکایت احرار زمانه
»یک چکه ماه« نیز که تولید جدید شبکه مستند است، هر شب  جز روزهای 
سه شنبه ســاعت 22:30 در جدول پخش شبکه قرار گرفته است و ساعت 
10:30 روز بعد تکرار می شود. این مستند به تهیه کنندگی نازنین پیرکاری 
قصه »احرار« زمانه است، آن هایی که از مسیر غلط بازگشته اند و توانسته اند بر 
مشکالت و نامالیمات زندگی چیره شوند و پس از گذشته ای پرفرازونشیب، با 

اعمال برخی تغییرات در زندگی شان، به حالی موفق و پرامید برسند.

امروز نسخه دوبله شده فیلم مجیدی برای اولین بار در مشهد اکران می شود

»آن سوی ابرها« از آن سوی مرزها می آید
 سیما و ســینما/ تهمینه بهزادی  امروز 
مجید مجیدی در مشــهد و در پردیس اطلس 
به انگیزه اکران نســخه دوبله شــده فیلم »آن 
سوی ابرها« همراه مخاطبانش به تماشای فیلم 

می نشیند و با آن ها دیدار و گفت و گو می کند. 
به گفته مدیر عامل پردیس ســینمایی اطلس 
اولین اکران دوبله فارســی »آن ســوی ابرها« 
ساخته مجید مجیدی امروز 26 اردیبهشت ماه 
در دو سانس 18:30 و 19:40 در پردیس اطلس 

و با حضور کارگردان انجام خواهد شد. 
مجید ظریف همچنین گفت: از هفته آینده دوبله 
فارسی این فیلم در ســینماهای سراسر کشور 
اکران خواهد شد. در آیین افتتاحیه اکران دوبله 
فارسی »آن سوی ابرها« در مشهد از تمبریادبود 
مجید مجیدی رونمایی خواهد شد و در شروع هر 
سانس، آقای کارگردان با حضار در سالن گپ و 

گفتی کوتاه خواهد داشت. 

 همکاری مجیدی با هند
اولین اکران »آن سوی ابرها« در 29 فروردین ماه 
و در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
بود و از 12 اردیبهشــت فیلم با نسخه زیرنویس 

فارسی در سینماهای سراسر کشور اکران شد. 
فیلم مجید مجیدی محصول کشور هندوستان 
اســت که برای نخســتین بار در ایران در سی و 
ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد. 
»آن ســوی ابرها« داســتان برادر و خواهری به 
نــام امیر و تارا را روایــت می کند که در منطقه 
زاغه نشــین هند بزرگ شده اند. زمانی که تارا به 
اتهام قتل دســتگیر می شود، رابطه  او با برادرش 

امیر به بوته آزمایش گذاشته می شود. 
در این فیلم آنیل مهتا مدیر فیلمبرداری و ای. آر. 
رحمان آهنگساز، دو چهره مطرح سینمای هند 

با مجیدی همکاری کرده اند. ســابقه آشنایی ای. 
آر. رحمان به فیلم »محمد)ص( رســول اهلل« بر 
می گردد که برای ساخت موسیقی این فیلم هم  

با مجیدی همکاری داشت.
»آن سوی ابرها« محصول مشترک کمپانی های 
»زی استودیو« و »ناماه پیکچرز« است که اولین 
بار در دنیا اکتبر ســال گذشته در بخش مسابقه 
رسمی شصت و یکمین جشنواره فیلم لندن به 
نمایش در آمد و فیلم افتتاحیه چهل  و هشتمین 

جشنواره بین المللی فیلم هند )گوا( نیز بود.
 اکــران بین المللی فیلــم »آن ســوی ابرها« از

20 آوریل مصادف با 31 فروردین، یک روز پس 
از نمایش در افتتاحیه جشنواره جهانی فیلم فجر 

در 34 منطقه از جمله هند آغاز شد.

 اکران جهانی؛ دغدغه مجیدی 
یکی از دغدغه های مجید مجیدی اکران فیلم های 
ایرانی در سینماهای جهان است. این کارگردان 
در یکی از آیین های اکــران فیلمش گفته بود: 
ســینمای ایران طی ســال های گذشته، نشان 
داده اســت که ظرفیت های بسیاری دارد و این 
ظرفیت ها این امکان را دارد که بتواند جهانی تر 

شود و حضور ســینماگران ایرانی در کشورهای 
دیگــر برای فیلمســازی می توانــد باعث رونق 

اقتصادی سینمای ایران شود.
این کارگردان با اشاره به اینکه سینما در هند یک 
صنعت جدی است، گفته بود: هم اکنون در هند 
سالی حدود 3000 فیلم ساخته می شود و امروز 
ســینما در هند رشد بسیار عجیبی کرده است؛ 
البته در هند ســینماگران ایرانی طرفدار دارند و 
از سینماگران سایر کشورها بیشتر شناخته شده 
هستند.  امیدوارم »آن سوی ابرها« بتواند برای 
سینمای ایران ظرفیت سازی کند و قدمی باشد 
تا سینمای ایران بتواند اندیشه و نگاهش را به آن 
سوی مرزها ببرد تا زمینه ساخت، نمایش و اکران 
گسترده فیلم های ایرانی از این طریق فراهم شود. 
وی عنــوان کــرده بــود: یکــی از دغدغه های 
اصلی من همیشــه این بوده اســت که بتوانیم 
فیلم های ســینمای ایــران را اکــران جهانی و 
فراتر از جشــنواره ها حرکت کنیم زیرا سینمای 
ایران در جشــنواره های جهانی توفیقات زیادی 
داشــته و امروز فرصتی است که سینمای ایران 
از جشــنواره های جهانی عبور و به سمت اکران 
جهانی حرکت کند تا آورده فرهنگی و اقتصادی 
خوبی داشته باشد.  فیلم مجیدی در مناطق حوزه 
خلیج فارس از جمله کویت، عمان، بحرین، قطر 
و دوبی در بیش از ۷0 ســالن سینما به نمایش 
عمومــی درخواهد آمد و همچنیــن در آمریکا، 
کانادا، پاکســتان، سنگاپور، آفریقای جنوبی نیز 
اکران خواهد داشــت. مجید مجیدی کارگردان 
فیلم هایی چون »بچه های آسمان«، »رنگ خدا«، 
»بــاران«، »آواز گنجشــک ها« و »محمد)ص( 
رسول اهلل« اســت. »بچه های آسمان« در سال 
1998 اولیــن نامــزدی ایران در بخش اســکار 

بهترین فیلم خارجی زبان را به همراه داشت. 

آنچهمیخوانید

»آن ســوی ابرها« داستان برادر 
و خواهــری بــه نــام امیــر و تارا 
را روایــت می کند کــه در منطقه 
زاغه نشین هند بزرگ شده اند. 
زمانــی کــه تارا بــه اتهــام قتل 
دســتگیر می شــود، رابطــه  او با 
برادرش امیر بــه بوته آزمایش 

گذاشته می شود. 



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده 16 
روز از ماجرا گذشته بود كه مقام هاى 
انگليسى سرانجام به حرف آمدند! به 
حرف آمدن شــان هم البته رسمى و آشكارا نبود. 
خبرگــزارى آمريكايى «آسوشــيتدپرس» روز 26 
ارديبهشــت ســال 59 به نقل از منابع و مقام هاى 
نامعلوم انگليسى اعالم كرد: « قاتل دو ديپلمات ايرانى 
در حادثه اشــغال سفارت ايران در لندن، يك عرب 
عراقى به نام «فوزى بداوى» است كه هم اكنون در 
زندان به سر مى برد و چندين بار نيز با نامه و تلفن 

تهديد به مرگ شده است».
پنهانكارى و ســكوت انگليسى ها و رسانه هايشان، 
ماجرا را مشــكوك تر و پيچيده تــر مى كرد. اگرچه 
نيروهاى ويژه انگليســى 6 روز بعد، ســفارت را از 
اشغالگران پس گرفته بودند، اما 10 روز طول كشيده 
بود تا هويت يكى از گروگانگيرها را « آسوشــيتد 
پرس» افشــا كند. خدا مى داند اين بار چه كاسه اى 
زير نيم كاسه انگليسى ها بود كه با مخفى كارى و دو 
دوزه بازى داشتند ماهيت ماجراى حمله به سفارت 

ايران را جور ديگرى جلوه مى دادند؟!

 اصًال ماجرا چه بود؟
روايت ها و اخبار رسمى، ماجرا را به اين شكل تعريف 
مى كنند: « ســاعت 11 و نيم روز 30 آوريل 1980 
- 10 ارديبهشــت 1359 - 6 فرد مسلح كه خود را 
از اهالى عرب استان خوزستان معرفى مى كردند، با 
هجوم به داخل ســفارت ايران در لندن، 26 تن از 
كاركنان و مراجعان را گروگان گرفته و ســاختمان 
را به اشغال خود درآوردند. گزارش هاى اوليه ارسالى 
وزارت خارجه بريتانيا دربــاره اين حادثه حاكى از 
عراقى بودن مهاجمان است... دو تن از مردان مسلح 
كه ســر و صورتشان را با چفيه عربى قرمز و سفيد 
پوشــانده بودند وارد اتاق اصلى گروگان ها شدند... 
17 نفر از اعضاى سفارت، هشت نفر مراجعه كننده 
و يك نفر پليس نگهبان سفارت از جمله گروگان ها 

هستند... در ميان آن ها دو نفر كارمندان بى بى سى و 
دو نفر روزنامه نگار نيز حضور دارند...».

 آن ها چه مى خواستند؟
اسم گروهشــان را «الشــهيد محى الدين ناصر» 
گذاشــته بودند و گاه خودشــان را عضو ســازمان 
سياسى خلق عرب مسلمان ايران و گاهى هم جبهه 
دموكراتيك انقالبى براى آزادى خوزســتان معرفى 
مى كردند. آن ها در يك تماس تلفنى با خبر بخش 
برون مرزى بى بى سى، بيانيه شان را خواندند، اول از 
دولت انگليس به خاطر اين عمليات عذرخواهى كرده 
و سپس اعالم كردند: «خواسته ما آزادى 91 عرب 
از زندان هاى عربستان (خوزستان) و خودمختارى 
خوزستان مى باشد... دولت ايران 24 ساعت مهلت 
دارد كه اين 91 نفر را آزاد كند و با هواپيما به لندن 
بياورد. موقعى كه اين هواپيما به لندن رسيد، ما به 
همراه گروگان ها به يك پايتخت عربى در خاورميانه 
پرواز خواهيم كرد و در آنجا گروگان ها آزاد خواهند 
شد... در غير اين صورت همه گروگان ها را خواهيم 
كشت». صادق قطب زاده وزير خارجه وقت ايران در 

پاسخ به اين تهديد گفته بود: بگذاريد چنين كنند!

 مشكل سفارت آمريكا را حل كنيد!
ماجرا امــا از يك حمله و گروگانگيرى سياســى 
- تروريســتى بودارتر اســت. اين را به چند دليل 
مى گوييــم. اول اينكه پليس انگليــس در روز هاى 
نخست، ماجرا را نه تروريستى كه سياسى و خلقى 
اعالم مى كنــد. دوم اينكه همــان روز اول، پيامى 
غيررســمى و غير ديپلماتيك از انگليس به ايران 
مى رسد كه: «اگر مى خواهيد مشكل سفارتتان حل 
شود، مسئله سفارت آمريكا و گروگان هاى آمريكايى 
در تهران را حل كنيد»! خبر رســيدن اين پيام به 
ايران را رهبر كنونى انقالب دو روز بعد در خطبه هاى 
نماز جمعه 12 ارديبهشت 59 اعالم مى كنند. سوم 
اينكه پليس و نيروهاى انتظامى انگليس 6 روز تمام 

دســت دست مى كنند و كوچك ترين اقدامى براى 
نجــات گروگان ها انجام نمى دهنــد. چهارم اينكه 
نيروهاى يگان هوايى ويژه «اس آ اس» روز ششم و 
بعد از اينكه گروگانگيران، وابسته مطبوعاتى سفارت 
- عباس لواسانى - را به شهادت مى رسانند وارد عمل 
شده و پيش از هر كارى همه گروگانگيران تسليم 

شده را مى كشند! 

 نبايد زنده بمانند
38 ســال از گروگانگيرى مى گذرد، اما هنوز نقاط 
تاريكى در باره ماهيــت اين ماجرا، گروگانگيران و 
اهدافشان وجود دارد. مطبوعات انگليسى هم چند 
ماه بعد عالمت ســؤال هاى بسيارى را جلوى اخبار 
منتشر شده و رسمى اين گروگانگيرى قرار دادند. 
منابع موثقى كه نخواسته بودند نامشان فاش شود، 
گفته بودند كه عمليات نجات گروگان ها با دستور 
محرمانــه «مــارگارت تاچر» - نخســت وزير - و 
تأكيد بر اينكه: «هيچ كــدام از گروگانگيرها نبايد 
زنده بمانند» انجام شــده است! با همه سماجتى 
كه برخى خبرگزارى ها و خبرنگاران به خرج دادند، 
نتوانســتند براى اين پرسش ها پاسخى پيدا كنند 
كه چگونه با وجود نظارت هاى شــديد پليسى در 
لندن، 6 تروريســت با گذرنامه عراقى به اين شهر 
وارد مى شوند، روزهاى زيادى در آپارتمانى اجاره اى 
سكونت دارند و بد مســتى ها و زن بارگى هايشان 
سبب مى شود همسايگان به پليس شكايت ببرند، 
بــدون تحقيقات و زير نظر گرفتن ســفارت ايران، 
يكباره با مسلسل توى خيابان هاى شهر راه مى افتند، 
به آسانى وارد سفارت مى شوند و... سرانجام در حالى 
كــه پيش از آغاز عمليات نجات، ســالح خود را از 
پنجره به بيرون انداخته و به نشــانه تسليم پرچم 

سفيد نشان داده اند، كشته مى شوند؟

 دكتر افروز
دكتر «غالمعلى افروز» را البد مى شناسيد. البته قرار 

نيست براى بررسى ابعاد روان شناسانه ماجرا چيزى 
را از ايشــان در اينجا بياوريم. آقاى روان شناس در 
واقع «شاهد عينى» ماجراســت و خودش دو روز 
قبل بــه انگليس براى تشــديد اقدام هاى امنيتى 
ســفارتخانه نامه نوشته است. او سال 1359 كاردار 
ســفارت ايران در لندن و از جمله گروگان هاى آن 
ماجراســت كه البد جاى زخم هاى گلوله هم هنوز 
در بدنش مانده اســت. او مى گويد: «هر روز ساعت 
10 در سفارت چاى مى داديم... به پليس انگليسى 
گفتــم كه به داخل بيايد و چــاى بخورد. با اين كه 
نبايد مى آمد، ولى خودش هــرروز مى آمد و چاى 
مى خورد. در همين اثنا در زدند؛ گويا مى دانســتند 
كه پليس چه ساعتى به داخل سفارتخانه مى آيد تا 
چاى بخورد... دوربين نشان داد... نگهبان كه مقدارى 
از در را باز مى كند، يكــى از آن ها پاى خود را الى 
در مى گذارد و شــروع به تيراندازى هوايى مى كند. 
تركــش تير به نعلبكى پليس مى خورد و صورت او 
خراش برمى دارد... مهاجمان مرا زدند و از بلندى به 
پايين پرت كردند...نفهميدم با چه چيزى زدند...28 
ســاعت بعد به هــوش آمدم... به امــام(ره) فحش 
مى دادند... لواسانى به «عون» حمله كرد و با سر به 
سينه اش زد... از او كينه به دل گرفتند... گفتند اگر 
ماشين براى بردنمان به فرودگاه نيايد، هر ساعت يك 
نفر را مى كشيم... دو ساعت بعد لواسانى را شهيد و 
جنازه اش را بيرون انداختند... يگان ويژه كه حمله 
كرد نگهبان اتاق ما را به رگبار بست...چند تا به پاى 
من خورد...ســه تا هم به «دادگر» خورد و بدنش را 
فلج كرد... به «صمد زاده» هم خورد و شهيد شد... 

گروگانگيرها كه تســليم شدند، آن ها را رو به ديوار 
ايستاندند و همه را كشتند...»!

 زندگى خوب و راحت
يك نفــر از گروگانگيــران اما خــودش را قاطى 
گروگان ها جا زد و زنده ماند. وقتى پيدايش كردند 
كه ديگر نمى شــد جلوى دوربين خبرنگاران او را 
كشــت. انگليسى ها «فوزى بداوى نژاد» را 10 روز 
بعد رونمايى و قاتــل ديپلمات ها معرفى كرده تا 
با محاكمه او پرونده ايــن ماجرا را ببندند. جالب 
اينكه انگليسى ها درخواســت هاى وزارت خارجه 
كشــورمان براى تحويل « بداوى نژاد» به ايران را 
به بهانه اينكه او عراقى اســت، رد كردند. محاكمه 
غير علنى برگــزار و «فوزى بداوى نژاد» به حبس 
ابد محكوم شــد. اصرار هاى ايران براى حضور يك 
نماينده در دادگاه نيز بى پاسخ ماند. قرار نبود كسى 
از ســخنان، هويت و اهداف واقعى گروگانگيران با 
خبر شود. سال79 موكالنش براى آزادى او تالش 
كردند، اما وزير كشور انگليس مخالفت كرد. سال 
84 روزنامه «تايمز» خبر داد كه تالش هايى براى 
آزادى او و همچنين اعطاى تابعيت انگليســى به 
او در جريان اســت! 18 مهر سال 87 رسانه هاى 
انگليس اين بار هــم به نقل از منابع نامعلوم خبر 
آزادى اش را منتشر كردند. ارديبهشت سال پيش 
نيز رسانه ها فيلم ها و عكس هايى از «بداوى نژاد» 
منتشر و اعالم كردند: «تنها بازمانده تروريست هاى 
حمله كننده به سفارت ايران از يك زندگى راحت و 

امكانات رايگان در انگليس برخوردار است»!

چهارشنبه  26 ارديبهشت 1397
16 29 شعبان 1439 16 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8686 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

خدا عاقبتمان را به خير كند!

 ايستگاه /  اميد ظرافتى  آخرين بار كه يك نفر به خودش جرئت داد 
و از قشر محترم پزشك ها انتقاد كرد، نزديك بود، خودش، سريالش و جد 
و آبادش همه باهم توقيف شوند! پس خدا آخر و عاقبت من، روزنامه و 

مرحوم جد بزرگم را با اين مطلب به خير كند!
اشتباه نكنيد! نمى خواهيم راجع به ويزيت هاى نجومى، معاينه هاى دو 
دقيقه اى، فرارهاى مالياتى و اينجور چيزها حرف بزنيم. اين بار با پديده اى 
جديد به نام رشوه دادن به شركت هاى تجهيزات پزشكى سروكار داريم! 
طبق ادعاى«ايســنا» و برخى روزنامه ها، بيشتر شركت هاى تجهيزات 
پزشكى، مجبورند ماهانه چندين ميليون تومان به بعضى از پزشك هاى 
محترم رشوه دهند تا آن ها در قبال رشوه دريافتى، بيمارستان را مجبور 
كنند وسايل پزشكى مورد نيازش را از اين شركت ها بخرد و هر شركت 
محترمى كه از رشوه دادن سر باز بزند و بخواهد اصول اخالقى اين دسته 
از پزشك ها را زيرپا بگذارد، حسابش با كرام الكاتبين است و پزشك هاى 
عزيز متحد شده و شركت فلك زده را ورشكست مى كنند! اضافه بر اين، 
20 تا 50 درصد از مبلغى كه بيمارستان براى خريد وسايل پزشكى به 
شركت ها مى دهد هم مى رود توى جيب پزشك محترم و اين مى شود 
كه شركت ها مجبورند چند ميليون تومان بكشند روى قيمت هايشان و 
در نتيجه تمام كاســه و كوزه ها سر بيمار فلك زده مى شكند و قيمت 
تجهيزات پزشكى هم تا جايى كه بيمار ديگر غلط بكند بيمار شود، باال 
مى رود! اينكه چرا از ســوى هيچ مرجع قانونى برخوردى با اين تخلف 
گسترده صورت نمى گيرد، هم براى ما سؤال است هم براى شركت هاى 
بيچاره! چندتا از شركت ها مى گويند حتى موضوع را به وزير بهداشت هم 
گفته اند اما مافياى پزشكى (شما بخوانيد داللى) آن قدر قدرتمند شده كه 
هيچ كس جرئت ندارد به او بگويد:«مافيا جان! باالى چشمت ابرو است»!
بعضى از پزشك هاى عزيز! حاال كه كسى قصد برخورد با شما عزيزان را 
ندارد و خود شما هم تعهد به حفظ جان بيمار و سوگند بقراط، سقراط، 
ارسطو و... را فراموش كرده ايد، عاجزانه از شما خواهشمنديم اگر خواستيد 
چيــزى توى بدن بيمار جا بگذاريد، الاقــل از نوع اصلى اش بگذاريد نه 

پاكستانى و چينى!

گزارش جيبى

اين امامزاده، دست هايش پُر است
 ايستگاه /رقيه توسلى مدتى بود دلم پى اين «بزرگ نام» مى گشت 
و مترصد اولين فرصتى كه بروم براى زيارت و عرض ادب و عقده گشايى.
از زائرى شنيده بودم كه اگر حال خوش مى خواهى - اين امامزاده - دست 

هايش پُر است.
ســرانجام روزى كه كاسه صبر و قرار، لبريز و دلتنگى بى اَمانم كرد، صدا 

مى زنم: «يا سيد ابوصالح»... نه يكبار؛ بارها و بارها و بارها. 
و ســاعتى بعد خودمان را در جاده اى جنگلى و كوهســتانى مى بينم كه 
مى خواهد برســد به روستايى آرام... ُمراد، راهى شدن بود و نّيت ديدار كه 

داشت ُرخ مى داد.
كمى كمتر از دو ســاعت، پا نگذاشــته در آســتانه مباركــه حضرت در 
مرتفع ترين ناحيه روستا از خود بى خود شده بوديم... عاشق شده بوديم.

وقتى بيرون بارگاه آجرى سيد ابوصالح بن موسى بن جعفر(ع) دعاى ورود 
مى خوانديم، اثرى از خودم و بساط غم هاى عالم نبود.

عزيزانى را ديدم كه به يُمن آمدن ماه نازنين رمضان، دســت بر گوشــه و 
كنار مى كشــيدند... مى شستند و جارو مى كردند و صلوات مى فرستادند... 

حالشان، ناى و نوايى داشت... شورى داشت.
بعِد سالم و نماز، ديدم صدايم ديگر از زوِر غم، بَم نيست... دلهره هاى غلتان 
را هم پيدا نمى كردم. مشــغول خلوت و ذكر و شــكر بودم كه كودكى با 
مادربزرگش وارد بارگاه مى شوند با صداى «يا سيدابوصالح» جان، دخيلم...
بانوى اشــك آلود، نرسيده ســر مى گذارد به دعا و استغاثه... مى فهمم كه 

دلش آشوب است... از نوه اش كه مى گويد خانوم، مادرم رفته ُكما!
از درد چند تكه مى شود دوباره قلبم؛ خودتان را بگذاريد جاى من... جاى 
غريبه اى كه دختر كوچكى، توى صورتش مى گويد اگر من براى مادر شما 

دعا كنم، شما براى مادرم دعا مى كنيد؟
خودتان را بگذاريد جاى من... آيا ســيد ابوصالح را با «يا اهللا الشــافى» پُر 
نمى كنيد؟با اشــك هايى كه براى مادران بيمــار فرو مى چكد؟آيا كودك 
دلشكســته را به آغوش نمى كشيد و در گوشش نمى گوييد: عزيزكم، خدا 
حواسش به مادرها هست؟ به ُمهرها و جانمازها ترتيب دادم همان طور كه 
براى شــفاى بيماران دعا مى كردم، براى شادى ارواح درگذشتگان و براى 

خوبانى كه چراغ امامزاده را روشن نگاه مى دارند.

گزارش از رويداد

تروريست خوب!
چه كسانى، ارديبهشت 59 به سفارت ايران در لندن حمله كردند؟

چرا؟
ايستگاه / چند سال قبل در ســفرى به لبنــان، به ديدن غار «جعيتا» 
رفته بوديم كه محل زندگى انســان هاى ماقبل تاريخ بوده است. البته ما 
هيچ نشــانى از انسان هاى اوليه بر در و ديوار غار نديديم. از تميزى غار و 
نوع محافظت و رسيدگى به غار متعجب بوديم و بحث مى كرديم كه چرا 
هيچ كس روى ديوارهاى غار يادگارى ننوشته است تا سرانجام جايى در 
حد يك كلمه ديديم و يكى از دوستان فرياد زد يافتم، يافتم و با انگشت 
كلمه را نشان داد. در كسرى از ثانيه، نگهبانى خودش را به ما رساند كه 
چه كار مى كنيد و چرا دست زديد. كلى توضيح داديم كه كارى نكرديم 
و ما فقط اين نوشــته را نشان همديگر داديم. خالصه بعد از چند دقيقه 
توانستيم به طرف بفهمانيم كه آسيبى به غار نرسانده ايم. وقتى مرد نگهبان 
با شــور و حرارت خاصى درباره آسيب نرساندن به غار حرف مى زد، ياد 
بناهاى تاريخى و طبيعى خودمان افتادم و البته همان جا هم به شوخى 

به دوســتم گفتم:« بابا بهش بگو ما پيك نيك مى بريم توى غارامون و 
پخت و پز مى كنيم. خيلى سخت نگير». از آن زمان تا به حال به بناهاى 
تاريخى فراوانى در داخل كشــور سر زده ام و كمتر جايى بوده است كه 
از يادگارى هاى هموطنان فهيم و فرهنگ دوســت در امان مانده باشد! 
باور مى كنيم كه اين گروه از هموطنان هم فرهنگ دوســت اند كه اگر 
نبودند به ديدن بناهاى تاريخى نمى رفتند البته درباره فهيم بودنشــان 
بحث است! عكس اين مطلب هم يكى از همان مدارك فرهنگ دوستى 
است. نمى دانم االن وجيهه خانم و آقا آرش كجا هستند و چه مى كنند؟ 
اما اميدوارم اگر به خير و خوشــى به هم رسيده اند، با ديدن اين عكس 
الاقل به فرزند خود- حاال پسر يا دختر فرقى نمى كند- ياد بدهند كه روى 
ديوارهاى تاريخى چيزى ننويسند فرقى هم ندارد تخت جمشيد باشد يا 

كاخ خورشيد در كالت نادرى كه اين عكس را آن جا گرفته ام.

 
وجيهه خانم 

و آقا آرش
بخوانند

 عباسعلى سپاهى يونسى  

ايســتگاه / «جهانبخــش» يكى از 
كشــف هاى طاليــى «كــى روش» از 
ليگ هاى اروپايى، امسال فصلى رويايى را 
در تيم «آلكمار» سپرى كرد تا جايى كه 
صفحه رسمى جام جهانى هم به او لقب 
«محمد صالح ايرانــى» داد. آقاى گل 
چند روزى است كه به مشهد و زيارت 
امام رضا(ع) رفته و رئيس هيئت فوتبال 

خراسان هم عكسى در كنار اين بازيكن در صفحه اينستاگرامش منتشر كرده و 
نوشته است:« امروز با عليرضا جهانبخش به حرم امام رئوف رفتيم. مطمئنم كه 
آقاى گل هلند، در جام جهانى، جهانى خواهد شد. براى موفقيت او و تيم ملى 

دعا كنيم».

ايســتگاه / طرح هاى «خانه طراحان 
انقالب» در اينستاگرام به قول معروف 
حسابى تركانده است! يكى از جديدترين 
اين طرح ها «مست قدرت» است كه در 
واكنش به اقدامات اخير ترامپ طراحى 
شــده و بيشتر از ساير طرح ها تحسين 
مخاطبان فضــاى مجازى را برانگيخته 
اســت. «خانه طراحان انقالب» زير اين 

عكس بخشى از سخنان رهبر انقالب را منتشر كرده كه در ادامه آن را مى خوانيد: 
«جمهورى اسالمى ايران از ابتداى پيروزى انقالب اسالمى تاكنون هيچ گاه از اخم 
كردن هاى بين المللى و صدا كلفت كردن ها نهراسيده و ملت ايران اين قدرت هاى 

مغرور و مست را با شيوه هنرمندانه و البته خردمندانه به زمين خواهد زد».

ايستگاه / انتقال سفارت آمريكا به «بيت 
المقدس» خشــم تمام مــردم جهان را 
برانگيخته اســت. مردم فلسطين هم در 
اعتراض به اين اقــدام آمريكا در قدس، 
كرانه باخترى و غزه دست به راهپيمايى 
زدند كه اين تظاهرات و راهپيمايى توسط 
نيروهاى صهيونيســتى به خاك و خون 
كشيده شد. «محسن رضايى» در واكنش 

به اين اتفاق در اينستاگرام نوشت:« به بهانه حادثه اى عليه برخى يهوديان در جنگ 
جهانى، هفتاد ســال است كه مسلمانان را مى كشند. در فلسطين انسانيت را به 
قربانگاه برده اند. قتل عام فلســطينى ها جنايت عليه تمام بشريت است. در تاريخ 

آمريكا هيچ رئيس جمهورى به اندازه ترامپ، دست نشانده اسرائيل نبوده است».

دست نشانده اسرائيلآقاى گل در حرم رضوى

مجاز آباد

مست قدرت

ماشين هاى پرنده كجايند؟
ماهنامــه علمى «ديســكاور» در 
تازه ترين شماره خود در گزارش هاى 
مختلفى به وضعيت انســان در راه 
آسان تر كردن ماجراجويى در آسمان 
مى پردازد. اين مجله با تيتر چقدر به 
ماشين هاى پرنده نزديك هستيم؟ 
يكى از رؤياهاى كارگردانان فيلم هاى 
علمى تخيلى در مورد آسمان هاى پر 
از اتومبيل شــهر را بررسى مى كند 
و البته نيم نگاهــى نيز به آخرين 
اكتشافات انسان در مورد جت پك ها 
و سفر در زمان دارد. ديسكاور مقاله 
جالبى نيــز در خصوص دندان هاى 

كودكان دارد و نشانه هاى هر كدام از آن ها را در دوران مختلف معرفى مى كند.

شخصيت پنهان در چشم شما
هفته نامه «نيوساينتيست» چاپ 
انگليس در تازه ترين شــماره خود 
در مقالــه اى با عنــوان «رازهاى 
غروب كيهانى» اولين دستاوردهاى 
دانشمندان را با استفاده از رهگيرى 
امواج باقى مانده در كهكشــان از 
اولين ستارگان هستى كه ميليون ها 
ســال  پيش از بين رفته اند، مورد 
بررســى قرار داده و معتقد اســت 
ايــن نتايج به هيچ عنوان با عقل و 
منطق دانشــمندان نجوم سازگار 
نيست. نيوساينتيست همچنين در 
مقاله اى با عنوان «پنجره هايى بر 

روى وجود انسان» مى گويد همان گونه كه در افسانه هاى قديمى چشم مظهر 
ظهور بسيارى از جنبه هاى وجودى انسان بوده، از ديدگاه علمى نيز ثابت شده 

كه چشم انسان مى تواند به صورت كامل شخصيت يك فرد را نشان دهد.

جزيره اسرارآميز
ماهنامه «لونلــى پلنت» كه يكى 
از مشــهورترين نشريات در زمينه 
سفر و فرهنگ هاى مختلف است، 
در تازه ترين شــماره خود به سراغ 
كشور يونان رفته است. اين مجله 
در گزارش خود بــا عنوان «يونان 
مخفــى» تأكيد مى كنــد كه اين 
كشور شرق اروپا تمام جذابيت هاى 
خود را مديون جزيره هاى پرتعداد 
اســرارآميزش اســت كه بسيارى 
از توريســت ها حتى نام آن را نيز 
نشنيده اند. لونلى پلنت بخش هاى 
ويژه اى را نيز به جذابيت هاى شهر 

آمستردام در هلند و همين طور منطقه اسرارآميز پاتاگونيا در جنوب دو كشور 
آرژانتين و پرو اختصاص داده است.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است / اين خبر تكذيب مى شود؟
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نمى دانيم خبر شهادتش درست است يا نه؟ اصًال نمى دانيم اسمش واقعًا همان طور كه در فضاى مجازى نوشته اند «ابوصالح» است يا نه؟ اول اين تصويرش در 
فضاى مجازى داغ شد كه از روى ويلچر به جنگ صهيونيست ها رفته بود و حاال همين تصوير به اضافه پيكربدون پاى يك شهيد با عبارت: «ابوصالح هم كشته شد. 

10 سال پيش در حمالت هوايى دوپايش را از دست داده بود. امروز جانش را هم گرفتند» دارد در توييتردست به دست مى شود.

روزمره نگارى
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