
سه شنبه  8 خرداد 1397

1 رمضان 1439
3

29 مى 2018  سال سى  ويكم  

شماره 8697 

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

 
ناگفته هاى ملوان ربوده شده ايرانى كه 
چهارسال در اسارت دزدان دريايى سومالى بود

ما 23 نفر بوديم ...

8 خرداد 1286 
اولين شماره «صوراسرافيل» منتشر شد

يادآر  ِز شمِع ُمرده...

1286
اولين شماره «صوراسرافيل» منتشر شد

ناگفته هاى ملوان ربوده شده ايرانى كه 
چهارسال در اسارت دزدان دريايى سومالى بود

 نفر بوديم ...

خط خبر 

گل به خودى خونين
كلمبيا/ در جوالى 1994 و در جريان برگزارى جام جهانى، 
آندرس اسكوبار ملى پوش 
كلمبيايى ، 10 روز پس از 
باز كردن د ر وازه  خودشان 
به قتل رسيد.  اين گل به 
خودى در ديدار تيم هاى 
كلمبيا و آمريكا اتفاق افتاد 
و منجر بــه حذف كلمبيا 
ازرقابت ها شد. قاچاقچيان 
براى اين بازى شرط بندى كرده بودند و پس از حذف كلمبيا، 
دچار ضرر هنگفتى شدند. برخى از رسانه ها مدعى شدند اين 
قتل به آنان مربوط است. جنازه اســكوبار پس از اينكه مورد 
ضرب و شتم افراد مسلح قرار گرفت، در پاركينگ رستورانى 

در مديين پيدا شد.(جام جم)

ويروس نيپا 13 قربانى گرفت
هند/ مقامات ايالت كراال در جنوب هند اعالم كردند با جان 
باختن يك مرد بر اثر آلودگى به ويروس نيپا، شمار قربانيان اين 
ويروس در هند روز يكشنبه به 13 نفر رسيد. يك مقام پزشكى 
ايالت كراال گفت: يك نفر ديگر روز يكشنبه بر اثر ابتال به ويروس 
نيپا جان باخت. بدين ترتيب شمار كل قربانيان اين بيمارى در 
هند به 13 نفر افزايش يافت. وى افزود: آلودگى دو نفر ديگر نيز 

به اين ويروس تأئيد شده است.(باشگاه خبرنگاران)

سيل يك شهر را زير آب برد
آمريكا/ بارش شــديد باران و توفان و در پى آن جارى شدن 
سيل شــديد در ايالت مريلند آمريكا باعث شد، خيابان ها در 
برخى مناطق اين ايالت از جمله شهر اليكوت بالتيمور به طور 
كامل زير آب بروند. در پى نزديك شدن توفان سهمگين آلبرتو 
به مناطق جنوبى آمريكا، سازمان هواشناسى اين كشور در سه 
ايالت فلوريدا، آالباما و مى سى سى پى وضعيت قرمز اعالم كرده 
است. به همين ترتيب، فرماندار مريلند نيز در سرتاسر اين ايالت 
وضعيت فوق العاده اعالم كرده است. در طول دو سال گذشته، 
اين دومين بارى است كه شهر اليكوت قربانى سيل وحشتناك 
مى شود. پيش بينى شده است توفان آلبرتو حدود 30 سانتى متر 

بارش با خود به همراه داشته باشد. (باشگاه خبرنگاران)

انتقال كارگاه هاى توليد ترياك 
به خارج از شهر!

افغانستان/ يك فرمانده طالبان در هلمند دستور تعطيلى 
تمام آزمايشــگاه ها و كارگاه هاى موادمخدر را داده و از افراد 
خود خواست كه اين آزمايشگاه ها را به خارج از مناطق شهرى 
منتقل كنند. براســاس گفت وگوى انجام شــده در بى سيم 
توســط اعضاى طالبان، مال منان فرمانده طالبان در هلمند 
گفته اســت: با توجه به اينكه تاسيسات ســاخت موادمخدر 
ممكن اســت مورد هدف بمباران و يا حمله موشكى از سوى 
نيروهاى آمريكايى قرار گيرد، بايد اين تاسيسات به كوه ها و 
مناطق خارج از شهر منتقل شود. اظهارات منان نشان مى دهد 
كه اين گروه مى ترسد حمالت هوايى آمريكا عليه تاسيسات 
ساخت موادمخدر باعث ايجاد نارضايتى داخلى و محلى شود.

در حال حاضر طالبان كنترل بيشــتر تجــارت ترياك در 
افغانستان را در اختيار دارد. ســازمان ملل اعالم كرده كه 
ترياك بزرگ ترين منبع توليد ديگــر موادمخدر در جهان 

است.(ايسنا)

دستگيرى گروه هكرى كه قصد اخالل 
در نظام بانكى داشتند

مهر: دادســتان عمومــى و انقالب 
اصفهان از دستگيرى اعضاى يك گروه 
هكرى خبر داد كه قصد اخالل در نظام 
بانكى داشتند. حسن رحيمى گفت: 
حســب گزارش هاى واصلــه از اداره 
اطالعات اســتان اصفهان يك گروه 
هكرى با همكارى دو نفر از كارمندان 

يكى از بانك هاى اســتان اصفهان قصد نفوذ، خرابــكارى و اختالس از 
حساب مشتريان را داشته اند كه پس از صدور دستور قضايى، اعضاى اين 
گروه پيش از اقدام به هرگونه عمل مجرمانه دستگير مى شوند. دادستان 
اصفهان تاكيد كرد: افراد دستگير شده اعتراف كرده اند كه قصد داشته اند با 
نفوذ به سيستم بانكى و دسترسى به اطالعات مشتريان به اعمال مجرمانه 
اقدام كنند. به گفته دادســتان اصفهان 9 نفر در اين زمينه دستگير شده 
و تحت قرار موقت به زندان منتقل شــده اند تا تحقيقات تكميلى پرونده 

صورت گيرد.

ديه و زندان در انتظار خواننده رپ
 جام جم: وكيل خواننده رپ عنوان كرد: پس از تبديل قرار بازداشــت به 
وثيقه و سپردن وثيقه تعيين شــده از سوى قاضى، حميدرضا، يكشنبه از 
زندان آزاد شد و به خانه بازگشت.  عسكر قاسمى آقباش ادامه داد: با گزارش 
پزشكى قانونى، مجازات قصاص منتفى شد و بايد منتظر نظر دادگاه بود.  اگر 
قضات دادگاه قتل را غيرعمد تشخيص دهند، موكلم به پرداخت ديه و يك 
تا سه سال حبس محكوم مى شود. اگر هم آن را شبه  عمد در نظر بگيرند، به 
پرداخت ديه محكوم خواهد شد. با توجه به اينكه بيمارى مقتول، 50درصد 

در مرگ تأثير داشته، ديه هم نصف مى شود.

آزادى 14 زندانى غيرعمد با كمك  ايرانيان 
خارج از كشور

تسنيم: مديرعامل ستادديه كشور گفت: با وجود مشكالت بانكى جهت 
واريز مبالغ اهدايى به حســاب هاى داخلى، از ابتداى سال جارى به همت 
ايرانيان خارج از كشور زمينه آزادى 14 مددجوى تحت حمايت ستاد ديه 
فراهم شده است. سيد اســداهللا با قدردانى از حمايت هاى معنوى و مادى 
خيرين در آزادى نزديك به 114 هزار زندانى غيرعمد اظهار كرد: هرچند 
آمار دقيقى از ايرانيان خارج از كشور وجود ندارد اما اخبار پراكنده اى اين 
جمعيت را تا هفت درصد كل جمعيت كشــور مطرح كرده كه آمار قابل 
اعتنايى است.  وى افزود: در دو ماه گذشته با مراجعه 10 نماينده از سوى 
نيكوكاران مقيم خارج، زمينه آزادى 14 زندانى بدهكار مالى و ديه با رقم 
بدهى نسبتاً سنگينى فراهم شده است كه اين تالش ها با وجود مشكالت 

بانكى، حكايت از روحيه نوعدوستى مردمان اين سرزمين دارد. 

سارقان الستيك خودرو در چنگ قانون  
خط قرمز: سركالنتر پنجم پليس مشهد از دستگيرى 2 گرداننده باند سرقت 
الستيك خودروهاى ســوارى خبر داد. سرهنگ محمدحسن مالكى گفت: در 
پى گزارش چند فقره سرقت هاى شبانه الستيك خودرو به صورت آجر چين، 
تحقيقات پليســى در حوزه استحفاظى اين ســركالنترى آغاز شد. وى افزود: 
تيم هاى گشتى دايره تجسس كالنترى شهيد فياض بخش مشهد سرانجام دو 
جوان پرايد سوار را به عنوان مظنون تحت نظر قرار داده و آنان را پس از دقايقى 
در حالى كه قصد سرقت الستيك هاى خودرو داشتند، دستگير كردند. سارقان 

تاكنون به پنج فقره سرقت الستيك خودروهاى سوارى اعتراف كرده اند.

خط بين الملل 

دادســتان عمومــى و انقالب 
اصفهان از دستگيرى اعضاى يك گروه 
هكرى خبر داد كه قصد اخالل در نظام 
بانكى داشتند. حسن رحيمى گفت: 
حســب گزارش هاى واصلــه از اداره 
اطالعات اســتان اصفهان يك گروه 
هكرى با همكارى دو نفر از كارمندان 

خط قرمز-عقيل رحمانى: يكى از عامالن درگيرى خونين 
و منجر به قتل سحرگاه جمعه گذشته در بلوار طبرسى مشهد 
پس از آنكه تمامى راه ها را براى فرارازعدالت بسته ديد سرانجام 

يكشنبه گذشته خود را تسليم قانون كرد.
صحرگاه جمعه گذشــته بود كه قاضى ويژه قتل مشــهد طى 
تماس ماموران پليس در جريان نزاع خونين بين قداره كش ها 

در خيابان طبرسى شمالى قرار گرفت.
هنوز سياهى شب محو نشــده بودكه قاضى ميرزايى در محل 
حاضر شد و تحقيقات قضايى خود را آغازكرد.در ادامه مشخص 
شد نزاغ خونين ســحرگاهى بين چند نفر از قمه به دستان رخ 

داده است.
اين گزارش حاكى است،آنچه مشــخص بود نزاع از داخل يك 
خانه سه طبقه شــروع و دامنه آن به خيابان كشيده شده بود.
درگيرى ميان قداره به دستان منجر به قتل مرد 45 ساله اى شد 
كه آثار ضربات متعددى بربدنش مشهود و جنازه اش هم مقابل 

ساختمان سه طبقه بود.

بررسى هاى موشكافانه مقام قضايى گوياى آن بود كه دوتن از 
عامالن اصلى نزاع خونين زن جوانى را كه در محل ساختمان سه 

طبقه حضور داشت، پس از درگيرى با خود برده اند.
پس از به دست آمدن سرنخ هاى جديدى از نزاع قداره به دستان، 
قاضى ويژه قتل دستورى صادر كرد و در اختيار پليس قرار داد 

كه طى آن ديگر عوامل نزاع تحت تعقيب قرار گرفتند.
تحقيقات پليس ادامه داشت تا اينكه صبح روز جمعه زن جوانى 
با مراجعه به كالنترى محل مدعى شــد، او همان زنى است كه 
در زمان واقعه توسط يكى از طرف هاى نزاع از محل ربوده شده 
است. برهمين اساس بود كه موضوع به قاضى ويژه قتل اطالع 
داده شــدوهمزمان محلى كه زن جوان به آنجا برده شده بود 
شناسايى و يكى از عوامل نزاع خونين درمحل غافلگير و دستگير 
شد. بررسى و تحقيقات قضايى براى دســتگيرى ديگر عامل 
نزاع سحرگاهى در خيابان طبرسى ادامه داشت كه سرانجام با 
توجه به دستورهاى قاطع قضايى عامل فرارى پرونده كه تمامى 
راه هاى فرار را برخود بسته مى ديد وعدالت را سايه به سايه در 

تعقيب خود احساس مى كرد، سرانجام يكشنبه گذشته خود را 
تسليم پليس كرد. وى به سرعت به شعبه 211 دادسراى مشهد 
منتقل ودرجلسه بازپرسى به سواالت قاضى ويژه قتل پاسخ داد.
وى در گوشه اى ازاعترافاتش مدعى شد نزاع برسر نداشتن پول 

مواد آغاز شده است.
آخرين اظهارات عامل دستگير  شده نزاع در حالى مطرح شد 
كه وى در باره تعدادضرباتى كه با سالح سرد بر پيكر مقتول وارد 
آورده بود، به قاضى ويژه قتل گفــت: فكر مى كنم چهار يا پنج 
ضربه به او زدم. هوا تاريك بود، فكر كنم ضربات به ســر و شانه 
مقتول اصابت كرد. دست خودم نبود و نمى فهميدم چه مى كنم. 
وى همچنين ادامه داد: چاقو را پس از درگيرى با خود به خانه 
دوست ديگرم كه در نزاع حضور داشت بردم و در ادامه چاقو را 
همراه با قمه او كه در ديگرى از آن استفاده كرده بود در حوالى 

محل درگيرى دورانداختم.
در پايان جلســه بازپرســى، قاضى ويژه قتل دستور تحقيقات 

تكميلى در اين زمينه راصادر كرد.

خط قرمز-خانى: مردجوانى كه براى 50 هزارتومان چاقوى 
كينه را در سينه باجناق سابقش فرو كرد براى آخرين دفاع پاى 

ميز عدالت قرار گرفت.
 25 ارديبهشت ســال 95، مأموران پليس تهــران از قتل مرد 
ميانسالي در طبقه 13 برج A۳ در ســعادت آباد باخبر و راهي 
محل شدند. جسد متعلق به بابك 56 ســاله  بود كه با ضربات 

چاقوي باجناق سابقش كشته شده بود. 
با انتقال جسد به پزشــكي قانوني همسر مقتول  به مأموران 
گفت:  پســر دايي همســرم به نام هادي كه معتــاد و بيكار 
اســت 10 روز قبل در خانه مان ميهمان بود و شــب ها اينجا 
مي خوابيد. نزديك اذان صبح بود كه با صداي وحشــتناك 
همسرم به اتاق خواب رفتم و ديدم هادي روي سينه شوهرم 
نشسته و گفت قلب شــوهرم درد گرفته است و آب قند نياز 
است. به آشــپزخانه رفتم و با يك ليوان آب قند برگشتم كه 
چاقو   در دست هادي بود و شوهرم هم خون آلود روي تخت 
افتاده بود. از ترس شروع به داد و فرياد كردم كه قاتل نزديك 
شد و دستانش را روي گلويم گذاشت و لحظاتى بعد باسرقت 

طال و پول نقد متوارى شد.
بعد از اظهارات همســر مقتول، هادي 55 ســاله تحت تعقيب 

مأموران شناسايي و بازداشت و به جرم خود اعتراف كرد.
صبح يكشنبه گذشته متهم به  شعبه هشــتم دادگاه كيفري 
يك استان تهران منتقل شد.بعد از قرائت كيفرخواست از سوي 
نماينده دادستان، همسر مقتول گفت از متهم به خاطر تهديد 
به قتل و سرقت شكايت دارم. او گفت: سال ها شوهرم به خاطر 
مشكالتي كه متهم داشت به او رسيدگي مي كرد. حتى  هادي 
تا 10روز قبل از حادثه در منزل ما ميهمان بــود، اما او جواب 
محبت هاي من و شوهرم را اين گونه داد . سپس دختر مقتول 
در غياب پدربزرگش ( اولياي دم )در جايگاه حاضر شد و گفت: 

درخواست قصاص قاتل را دارم. 

در ادامه متهم گفت: سرقت و تهديد را قبول ندارم، اما قتل 
را قبول دارم، اما عمدي نبود. مقتول دفتر شارژ كپسول هاي 
آتش نشاني داشت، اما در كارش تقلب مي كرد. او فقط ليبل 
روي كپسول ها را عوض مي كرد و بدون اينكه آنها را پر كند 
به صاحبانش بر مي گرداند. او درآمد بااليي داشت، اما فقط 
روزي 50 هزار تومان به من مي داد. همه اينها باعث شد از او 
كينه بگيرم. ده شبانه روزدر خانه مقتول بودم و با هم سركار 
مي رفتيم. دومــاه بود كه مواد مخدر را تــرك كرده و تحت 
درمان با متادون بودم، آن شب نتوانستم از داروخانه متادون 
تهيه كنم به همين خاطر به يك عطاري رفتم و قرص گرفتم. 
نمي دانم قرص حاوي چه موادي بود كه دچار توهم شــدم و 
آن شــب را تا صبح نخوابيدم و مدام خودم را لبه يك پرتگاه 
مي ديدم. حوالى صبح بود كه بابك را بيدار كردم و خواستم 
50 هزار تومان پول به من بدهد تا به مشهد بروم، اما مخالفت 
كرد. حالت طبيعي نداشــتم ناگهان چشــمم بــه چاقويي 
كه روي ميز كنار تخت قرار داشــت، افتاد آن را برداشتم و 
مي خواستم به كتف مقتول بزنم، اما نمي دانم چطور شد كه 
چاقو به سينه او فرو رفت.متهم در آخرين دفاعش گفت: قصد 

كشتن نداشتم و قتل عمدي نبود.

 دو روز پس از جنايت
 متهم  نزاع خونين قداره كش ها تسليم قانون شد

قتل براى 50 هزار تومان!

شرور معروف توسط سپاه دستگير شد
خط قرمز- رحمانى: يكى از عوامل ناامنى و اوباشگرى در منطقه خواجه ربيع پس از مدت ها 
فرار توسط تيم هاى عملياتى سپاه حر مشهد دستگير شد. فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
حر مشهد در تشريح اين خبرگفت: چندى پيش يكى از افراد شرور و بنام منطقه خواجه ربيع 
به واسطه اقداماتى مانند تجاوز به عنف،شركت در نزاع و درگيرى،تخريب اموال خصوصى با 
دستور مقام قضايى تحت تعقيب قرار گرفت. سرهنگ زراعت خواه ادامه داد:برهمين اساس 
رد زنى شرور معروف در دستور كارتيم هاى عملياتى قرار گرفت و سرانجام متهم تحت تعقيب روز 
يكشنبه در يكى از مناطق حاشيه اى شهر شناسايى و وى قبل از هر گونه واكنشى دستگير شد.

دادستان تهران اعالم كرد
حكم متهمان خيابان پاسداران صادر شد

تسنيم: 67 فقره حكم محكوميت در مورد متهمان آشوب هاى خيابان پاسداران صادر شده 
است. جعفرى دولت آبادى دادستان تهران با اشاره به آخرين وضعيت پرونده اغتشاشات 
دى و اسفند سال 96 گفت: تا هفته گذشته 67 حكم در مورد متهمان آشوب هاى خيابان 
پاســداران مبنى بر حبس و مجازات تكميلى صادر شــده و همچنين در مورد متهمان 
آشوب هاى دى ماه 126 كيفرخواست صادر شده است كه قريب به 50 درصد آن منجر به 

صدور حكم شده است.
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روایت صیادان کنارکی از 12 روز سرگردانی روی دریا 

از ربوده شدن به دست دزدان دریایی تا بازداشت توسط مأموران سومالیایی 
به دنبال کسب روزی حالل دل به دریا می زنند، 
تا شــاید پس از چند ماه سفر در آب های آزاد با 
دســت پر به خانه برگردند، اما گاه می شود که 
دزدان دریایی ســر می رســند و با تهدید و ارعاب، تمام دار و 
ندارشان را به سرقت می برند و یا آن ها را با لنج خالی از صید 
و بدون سوخت در دریا رها می کنند یا به طمع گرفتن باج به 
گروگان می گیرند. صیادانی که گرفتار دزدان دریایی شده اند 
روایت های مختلفی را از چگونگی ربوده شدن و رفتار و برخورد 
دزدان دریایی بازگو کرده اند. آنچه که در ادامه می خوانید روایت 
ناخدا محمدعلی بلوچ از صیادان کنارکی اســت که برخورد با 
دزدان دریایی را از نزدیک تجربه کرده است وی در گفت وگو 
با مارین تایمز از نحوه ربوده شــدن توســط دزدان دریایی تا 

بازداشت توسط مأموران سومالی گفته است:
 ناخدا تابه حال با دزدان دریایی ســومالی برخورد 

داشتید؟
پنج سال پیش، ما گرفتار دزدان دریایی شدیم. داستان از جایی 
آغاز شد که ما سوار بر یک لنج همراه با لنج دیگر در اقیانوس 
هند مشغول صیادی بودیم که ناگهان دزدان دریایی به سمت 
ما حمله ور شــدند و شروع به تیراندازی کردند و در نهایت ما 
را بــه گروگان گرفتند. آن ها نزدیک به 250 نفر، در پنج گروه 

تقریباً 50 نفره بودند.
 وقتی دزدان دریایی به ســمت شناور شما حمله ور 

شدند، چه کردید؟
 ما در حال صید بودیم و می خواستیم کمی بعد به طرف شهر 
خود حرکت کنیم ولی دزدان به سراغ ما آمدند و ما و لنجمان 
را به گروگان گرفتند، آن ها می گفتند با استفاده از لنج ما کشتی 
بزرگ تری را خواهند ربود و ســپس ما را آزاد خواهند کرد. ما 
هم چاره ای نداشتیم جز اینکه از دستورات آن ها اطاعت کنیم.

 وقتی دزدان وارد کشتی شما شدند چه اتفاقی افتاد؟
 همه مواد غذایی، تجهیزات ناوبری و گوشــی های همراه ما را 
برداشتند، اما چون سوخت ما تمام شده بود و متوجه شدند که 
دیگر با لنج ما برای ربودن کشتی دیگر راه به جایی نخواهند 
برد، گفتند: شما آزاد هستید و می توانید به کشورتان بازگردید.

 چگونه به کشور برگشتید؟
حدود 12 روز بدون هیچ گونه تجهیزات و مواد غذایی در دریا 
آواره بودیــم تا یک لنجی به کمک ما آمد و به ما ســوخت و 

موادغذایی داد تا به کشور بازگردیم.
 سرنوشت لنج دیگری که همراه شما بود، چه شد؟

دزدان دریایی آن لنج دیگــر را که در اقیانوس همراه ما بود، 
همچنان در اســارت خود نگه داشتند و این طور که شنیدم 
دزدان دریایی پس از گذشت چند ماه در حالی که قصد ربودن 
یک کشتی هندی را داشتند، این لنج را به سمت هند بردند، 
اما در آن منطقه با ناوهای هندی درگیر شدند. در جریان این 
درگیری، لنج ایرانی آتش گرفت که در اثر این سانحه چند نفر 
از صیادان ایرانی کشــته شدند، صیادان ایرانی دیگری هم که 

زنده ماندند دست آخر آزاد شدند.
 آیا تجربیات دیگری از مواجه با سومالی ها داشتید؟

بله؛ البته نه با دزدان دریایی، تقریبا دو سال پیش در حالی که 
از اقیانوس هند عازم دریای عمان بودیم گرفتار ســومالی ها و 
البته مأموران ســومالی شدیم، ما حدود 17 ملوان بودیم، کار 
صیادی ما به پایان رســیده بود و داشتیم به سمت شهر خود 
برمی گشتیم. تمام آب و مواد غذایی هم تمام شده بود در این 
شــرایط متوجه قایقی شدیم که به سمت ما می آمد با اینکه 
سرعت لنج ما از سرعت قایق بیشتر بود، اما آن ها در عرض نیم 
ســاعت به ما رسیدند ما را با اسلحه تهدید و سپس بازداشت 
کردند. آن ها گفتند که از طرف حکومت سومالی مأمور هستند 

ما را بازداشت کنند.
 شما وارد آب های سومالی شده بودید؟

نه؛ ما در آب های آزاد بودیم و حتی من به آن ها گفتم که اگر 
تمام آب های اقیانوس هند، آب  های سومالی باشد که دیگر آب 

آزادی وجود ندارد.
 بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

ما را به طرف سومالی بردند. آن افراد ماهی های لنج ما را تخلیه 
کردند و حدود 95 میلیون تومان هم ما را جریمه کردند. آن ها 
ما را در سومالی به دادگاه بردند. این در حالی بود که به لحاظ 
قانونی ما در آب های ســومالی نبودیــم و در حال حرکت در 
آب های آزاد بودیم؛ اما بی دلیل ما را بازداشت و جریمه کردند 

و تورها و ماهی های ما را گرفتند. 
برای پرداخت جریمه به سومالی، اعالم کردند که باید از طریق 
نمایندگی آن ها در دبی اقدام کنیم ما هم از طریق لنج ها پول ها 

را رهسپار دبی کردیم تا به نماینده سومالی ها برسد.
 در این مدت چگونه و با چه زبانی با سومالی ها ارتباط 

برقرار می کردید؟
در تمام این مدت دزدان دریایی با ما به زبان سومالی صحبت 
می کردند و ما متوجه صحبت هایشــان نمی شدیم، ولی یک 

مترجم مسلط به فارسی داشتند. 
 آیا اجازه تماس با ایران و خانواده هایتان را داشتید؟

بعد از دو روز، به ما اجازه دادند که به صاحب لنج زنگ بزنیم. 
او و خانواده هایمان یک هفته بود که از ما خبر نداشتند و اصاًل 
نمی دانستند که ما زنده ایم یا مرده. سرانجام با تلفن همراه یکی 
از افراد با صاحب لنج تماس گرفتیم و خبر دادیم که توســط 
سومالیایی ها بازداشت شده ایم و آن ها ما را به پرداخت جریمه 

محکوم کرده اند.
 این مبلغ را چگونه تهیه کردید تهیه چنین مبلغی 

نباید آسان بوده باشد؟
من دوباره به مالک لنج زنگ زدم و موضوع را خبر دادم. البته 
تأمیــن این مبلغ از عهده مالک لنج هم خارج بود و این مبلغ 
را نداشت در نهایت دوستان، آشنایان و همسایگان پول جمع 
کردند تا اینکه این 95 میلیون تومان تأمین شد. وقتی این مبلغ 
به دست نمایندگی سومالی در دبی رسید و سومالی ها از تحویل 
این پول با خبر شدند آن ها هم اجازه دادند که پس از 10 روز، 

به سمت ایران حرکت کنیم.
 مثل اینکه دزدان دریایی سومالیایی فکر می کنند 

ایرانی ها پول دار هستند؟
بله دقیقاً. حتی فکر می کنند هر مبلغی که بخواهند ایرانی ها 
می  توانند پرداخت کننــد. در صورتی که صیادان هیچ درآمد 
قابل توجهی ندارند. اگر بخواهم برای شــما مثال بزنم، فرض 
کنید در یک سفر دو ماهه صیادان 20 تن ماهی را صید کنند، 
به باالترین قیمت مثالً 4500 تومان بفروشند و 100 میلیون 

درآمد داشته باشند. 
خرج آن ها در طول سفر حدود 60 میلیون می شود، 40 میلیون 
باقی مانده را باید تقسیم بر سه کنند، حدود 14 میلیون را باید 
بین 20 ملوانی که در این سفر بودند تقسیم کنند که حدوداً 
700 هزار تومان به هر ملوان می رســد که البته معموالً از این 
مبلغ هم کمتر می شــود و سهم هر ملوان بیش از 500 هزار 
تومان نیســت، این مبلغ هزینه دو ماه خانوار یک صیاد است 
در حالــی که در زمان نبود او، خانواده اش از دیگران قســط و 
قرض گرفته اند و وقتی ملوان برمی گردد باید قسط هایش را 

پرداخت کند. 
در واقع، با توجه به هزینه های باالی سوخت و هزینه های باالی 
سفر هیچ عایدی نصیب صیادان نمی شود و آن ها معیشت خود 

را به سختی می گذرانند.

روایت دو

حاشیه

گوشه ای از تالش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران که مانع ازسرقت کشتی ایرانی شدند

ما 23 نفر بودیم ...

نوروز سال 90 بود که دزدان دریایی سومالی به کشتی تجاری ایران حمله 
کردند و آن را ربودند. اما بعد از تالش چند روزه، نیروی دریایی توانست 
دزدان را دستگیر و کشتی را به سالمت به کشور بازگرداند. فرمانده این 
کشتی، کاپیتان مختار مرادی در این درگیری مجروح شد، اما کشتی را 

تسلیم دزدان دریایی نکرد. 

 ما 7 فروردین از کشور برزیل به سمت ایران در حال حرکت بودیم که 
ساعت 8 صبح قایق دزدان دریای به سمت کشتی ما حمله ورشدند.البته 
ما از قبل متوجه این موضوع شده بودیم برای همین به سمت کشتی های 
نظامی حرکت می کردیم، اما آن ها زودتر به ما رسیدند. آن ها 12 نفر بودند 
که سوار کشتی ما شدند و ساعت 3 بعدازظهرهمان روز کشتی را به سمت 
سومالی حرکت دادند.کشتی ما تجاری بود و تجهیزات نظامی نداشتیم.
ما یک روز با نیروی نظامی فاصله داشتیم که دزدان به ما رسیدند و برای 

همین نتوانستیم به موقع به نیروی دریایی برسیم.

 ما 23 نفر بودیم. 11 نفــر ایرانی،10 نفر فیلیپینی،یک نفر هندی و 
یک نفر اوکراینی. البته چون دزدان به هندی ها حساس بودند و آن ها را 
می کشتند ما بعد اعالم کردیم که او بنگالدشی است و او را نجات دادیم.

رئیس دزدها خیلی محترمانه با من برخورد می کرد.من به او گفتم که تو 
دنبال پول هستی و من می توانم به شرکت زنگ بزنم تا کمک کند و او 
هم اجازه داد که این کار را انجام دهم.من به این بهانه تمام اطالعات را به 
شرکت دادم و وقتی نیروی دریایی برای نجات ما آمد کامالً می دانست که 

دزدان چند نفر هستند ودر کجا قرار دارند.

 بعد از سه روز و نیم نیروی دریایی خودمان رسید. آن ها ابتدا درخواست 
کردند که دزدان تسلیم شوند، اما آن ها توجهی نکردند و در نتیجه درگیری 
پیش آمد. این جنگ سه صبح اتفاق افتاد و سه ساعت ادامه داشت. جنگ 
دوم بعدازظهر همان روز حدود ساعت 3 بعدازظهر بود. کشتی همچنان به 
سمت سومالی حرکت می کرد، اما من هربار که صدای آالرم نیروی دریای 
را می شــنیدم به سرعت دکمه ایست را می زدم و موتور خاموش می شد 
و کشــتی حرکت نمی کرد و به این ترتیب نیروی دریایی سریع تر به ما 

می رسید؛ اما بعد از این جنگ دست ما را هم بستند.

 دراین مدت هنوز با من محترمانه رفتار می شد، اما به هرحال احتمال 
کشــتن ما بود.برای همین من از رئیس دزدان خواهش کردم که تیر به 
قلب ما بزند تا در صورتی که جســد به ایران می رسید شناسایی شویم.

یا اینکه قبل از اینکه نیروی دریایی به ما برســد، رئیس دزدان با قایق از 
کشتی خارج شد، اما اعالم کرد اگر 40 دقیقه دیگر برنگشتم فرمانده را 
بکشــید،وقت گذشته بود اما هنوز نیامده بود، یک نفر می خواست من را 

بکشد و دونفر از خودشان نگذاشتند تا اینکه کاپیتان برگشت.

 حین جنگ دوم آتش سوزی اتفاق افتاد که من به رئیس دزدان گفتم 
با ادامه آتش سوزی شما نمی توانید به سومالی بروید دست ما را باز کنید 
تــا آتش را خاموش کنیم.به این ترتیب بعد از خاموش کردن آتش همه 
فــرار کردیم، در واقع آتش را دیر خاموش کردیم تا همه زمان برای فرار 
داشته باشیم؛ اما چون دنبال من بودند من را پیدا کردند.در این مدت من 
یک ســاعت هم یک نفر را گروگان گرفتم، اما آن ها من را پیدا کردند، با 
چوب و مشت کتکم زدند و دوباره به اتاق فرماندهی بردند، اما خوشبختانه 
عده زیادی از بچه ها فرار کرده بودند.اما بعد از جنگ دوم که همه خسته 
خوابیده بودند، حدود ساعت 4 صبح یک ندای درونی من را بیدار کرد و 
گفت االن وقت فرار اســت.برق قطع شده بود وبرق ضروری هم همه جا 
را روشــن نمی کرد. بعداً من فهمیدم که همه این موارد به نفع من بوده 
تا زنده بمانم.خوشــبختانه هیچ کس نگهبانی نمی داد و یک نفر هم که 
آب می خورد،حواســش به من نبود.به بهانه تشنگی لیوان را برداشتم.در 
عرض 20 ثانیه از پله ها پایین آمدم و روی عرشــه رفتم. من به سرعت 
به سمت نیروی دریایی که پنهان شده بودند رفتم اما کشتی تاریک بود 
و آن ها من را تشخیص نمی دادند.برای همین از فاصله 10 متری به من 
شلیک می شد. من پنهان شدم و هرچقدر داد می زدم فایده نداشت.دوباره 
برگشتم حاالدزدان هم بیدار شده بودند و من بین دو طرف گیر کرده بودم 

و همین زمان تیر خوردم.

 رئیس دزدان به من خیلی احترام می گذاشت و اجازه می داد که به خانه 
زنــگ بزنم،من از روز دوم به منزلم زنگ زدم.جالب اینجا بود که روز اول 
من به همسرم چیزی راجع به این که کشتی توسط دزدان اشغال شده 
نگفتم و روز بعد همسرم از رسانه های ایران شنیده بود.و به من گفت که 
راستش را بگو شما در دست دزدان هستید بعد از آن هم مرتب در تماس 
بودم حتی وقتی دخترم گریه می کرد رئیس دزدها با دخترم صحبت کرد.

من به شرکت هم زنگ می زدم و فارسی صحبت می کردم اما بعد از اینکه 
نیروی دریایی آمد، دیگر اجازه ندادند فارســی حرف بزنم یا به شــرکت 
زنگ بزنم.برای همین من به خانومم اطالعات را می دادم و از این طریق 

اطالعات را منتقل می کردم.

 خیلی ها می پرســند که چرا کشور سومالی دزد دریایی دارد؟ در این 
کشور فقر شدید وجود دارد و حتی لباس های ما را هم می خواستند چون 
لباس هم ندارند. آن ها حدود 3000 نفر گارد نظامی بودند که دزد دریایی 
شــدند.همین گروهی که وارد کشتی ما شدند 37 کشتی را در 13 سال 

دزدیده بودند.

ناگفته های ملوان ربوده شده ایرانی که چهارسال در اسارت دزدان دریایی سومالی بود

فرار پرماجرا
تصور ما از دزدان دریایی همان تصویری اســت 
که در انیمیشن های دوران کودکی مان دیده ایم. 
یک سری آدم الغر مردنی با لباس های مندرس 
که رئیسشان هم آدمی چاق است که یک دست 
نــدارد و بــه جای آن چنــگک آهنی به مچش 
وصل کرده اســت. یک طوطی سبز هم همیشه 
روی شــانه اش است. اما دزدان دریایی واقعی که 
چندین سال است خواب راحت را از کشتی های 
خلیج عدن ربوده اند، به هیچ عنوان شــبیه این 
تصویرکارتونی نیســتند و برخالف چیزی که ما 
فکر می کنیم، درکارشــان حســابی تبحر دارند. 
طوری که در طول این ســال ها میلیاردها دالر 
به جیب زده اند و شــرکت ها و آدم های مختلفی 
راهــم سرکیســه. از زمان پیدایــش این دزدان 
ســومالیایی، ایرانی های زیادی اســیر دستشان 
شــده اند و حتی چند نفری هم کشته شده اند. 
درمیان افرادی هم هستند که با لطایف الحیلی 
از چنــگ آن ها گریخته انــد و خاطرات جالب و 
بعضاً دردناکی از روزهای اسارتشــان دارند. یکی 
از آن هایی که بعد از چهارسال توانسته از دست 
دزدان دریایی فرارکنند، شهریار علی آبادی است 
که ماجراي فرار او و دوستانش، عملیاتي پیچیده 
بود که در نخستین ساعات بامداد یک روز جمعه 
شکل گرفت و با موفقیت به پایان رسید. شهریار 
و ملوانان دیگر پس از فرار از زندان دزدان دریایي، 
توسط نیروهاي سازمان ملل به نایروبي، پایتخت 
کنیا منتقل می شوند و بعد از چهار سال به کشور 
برمی گردند. این گفت وگو، جزئیات ماه ها اسارت 
مرد ایراني و چند ملوان دیگر در اســارت دزدان 

دریایي سومالیایي است.
  از روزي که کشــتي شما توسط دزدان 

دریایي ربوده شد بگویید؟
صاحب کشــتي یک تاجر ایراني بود که کشتي 
آلبدو را اجاره کرده بود. اواســط شهریور ماه سال 
89بود که ما چند تن مواد غذایي در کشــتي بار 
زدیم و از بندرعباس به سمت کنیا به راه افتادیم. 
من سرملوان کشتي بودم و مسئولیت آن با من 
بــود. چنــد روز در راه بودیم تــا اینکه وقتي به 
نزدیکي سومالي رسیدیم قایق هاي دزدان دریایي 
ما را محاصره کردند و به کشتي مان حمله کردند. 
آن ها کنترل کشتي را به دست گرفتند و ما را به 

سمت سواحل سومالي بردند. اوایل نمي دانستیم 
نیت آن ها چیست و فکر مي کردیم بعد از غارت 
کردن بار کشتي رهایمان مي کنند، اما بعد متوجه 

شدیم آن ها ما را به گروگان گرفته اند.
 برای چنین اتفاقی آمادگی داشتید؟

طبیعتاً یک سری اقدام های احتیاطی بود که قبل 
از این حادثه انجام داده بودیم و به محض اینکه 
افسر ناوبری ماجرا را اعالم کرد، اقدامات دیگری 
هم انجام شــد، اما متأسفانه کشــتی به اسارت 
دزدان دریایی درآمد و مجبورمان کردند مســیر 
کشتی را به سمت سومالی تغییر دهیم. در آنجا 
در حلقه 60، 70 دزد دریایی مسلح اسیر شدیم و 

چهارسال طول کشید.
 پس احتماالً همه کادر کشتی را به اسارت 

گرفتند؟
نه در کل این زمان. باج خواهی دزدان دریایی برای 
آزادی کشــتی یک سال و نیم طول کشید. در این 
مدت کاپیتان کشتی که پاکستانی بود به همراه 
بعضی از خدمه پاکستانی کشتی با پرداخت پول 

آزاد شدند اما ما چندسال دیگر اسیر بودیم.
کسی را هم کشتند یا نه؟

مجموع خدمه کشــتی، 23نفر بــود اما دزدان 
دریایی برای جدی کردن تهدیداتشان یک نفر را 
با گلوله کشــتند. کاپیتان کشتی هم با هفت نفر 
از پاکستانی های کشتی با پرداخت پول کشتی را 
ترک کردند و در نهایت 15نفر در داخل کشتی 
اسیر بودیم تا اینکه کشــتی در ساحل سومالی 
غرق شد و دزدان دریایی ابتدا ما را به صحرا بردند 

و بعد در حاشیه یک روستا نگهمان داشتند.
 بعد از اینکه کشتی غرق شد، شما را کجا 

بردند؟ شرایط آنجا چطور بود؟
بیشتر از یک ســال ما را در داخل همان کشتي 
کــه ربوده بودنــد نگهداري مي کردنــد. در این 
مدت تالش مي کردند که خانواده ها و مسئوالن 
کشورهایمان را مجبور کنند که مبلغ درخواستي 
آن ها را براي آزادي ما پرداخت کنند. پس از یک 
ســال کشتي غرق شد و این در حالي بود که در 
این مدت فقط من مانده بودم و 10 ملوان دیگر. 
بقیــه ملوان ها با پرداخت پول آزاد شــده بودند. 
پس از آن مــا را به یک روســتا منتقل کردند. 
روســتاي کوچکي بود که نمي دانم کجاي کشور 

سومالي قرار داشت. برق نداشــت. آب را باید از 
چاه مي کشــیدیم. خانه ها یا گلي بود یا با چوب 
ســاخته شــده بود. ما 11نفر، حدود 11 ماه در 
یک اتاق گلي بودیم و شــرایط سختي داشتیم. 
دزدان دریایي گاهي مي خواســتند به خانواده ها 
و مســئوالن کشورهایمان فشــار بیاورند و پول 
بگیرند. به همین دلیل مــا را بیرون مي بردند و 
شکنجه مي کردند. حتي اجازه دستشویي رفتن 

هم نمي دادند و گاهي غذا را هم قطع مي کردند.
 دزدان دریایی با شــما و گروهتان چه 

رفتاری داشتند؟
بعد از اینکه به خشــکی آمدیم مــن را از بقیه 
گروگان هــا جــدا کردند. این کارشــان به دلیل 
شــایعاتي بود که براي من درســت کرده بودند. 
کاپیتان پاکستاني کشتي به دزدان دریایي گفته 
بود که من از اقوام مالک کشتي هستم و به مالک 
کشتي گفته ام که کشتي را آزاد نکن و به دزدان 
دریایي پول نده و همین حرف ها براي من دردسر 
درست کرد. کاپیتان پاکستاني کشتي مي خواست 
بــا این کار راه فراري براي خودش و هموطنانش 
پیدا بکند که موفق هم شــد. از همان روزي که 
پاکستاني ها آزاد شــدند شکنجه هاي من شروع 

شد.
شــب اول من را با دســتبند زیر یک خودروي 
لندکروز نظامي بستند. نزدیک صبح که مي شد 
هــواي آنجا خیلي ســرد بــود. لباس هایم را در 
آورده بودند و من روي ماســه بودم. آب یخ رویم 
مي پاشــیدند. نخســتین مرتبه اي که این کار را 
کردند خیلي وحشــت زده شدم. چون آن ها آب 
را داخل ظرف هاي روغن ماشین حمل مي کنند. 

وقتي دیدم یکــي از آن ها با یک ظرف روغن به 
طرفم مي آید شــوکه شدم و وحشت کردم. فکر 
کردم مي خواهند رویم بنزین بپاشند و کارم تمام 
است. وقتي پاشیدند شروع کردم به بو کردن بدنم 
که بفهمم بنزین است یا نه، نمي دانستم قرار است 
چه اتفاقي بیفتد. اما فهمیدم آب است. آن ها در 
ادامه من را با دستبند داخل یک آلونک کوچک 
گذاشتند و در همان وضعیت نشسته با دستبند، 
من هم باید غذا مي خوردم و هم نماز مي خواندم. 
بعد شــروع کردند به کتک زدن. دســت و پایم 
را از پشت مي بســتند و با چوب و شالق کتکم 
مي زدند. گاهي هم پاهایم را با طناب مي بستند 
و آویزانم مي کردند و شالق مي زدند. دزدان یک 
دوره اي ما را در جنگل نگه مي داشتند. جاهایي را 
انتخاب مي کردند که پر از درخت و خار بود و ما 
را زیر درخت مخفي مي کردند که اگر هواپیما یا 

هلي کوپتري رد شد نتواند ما را ردیابي کند.
 چگونه توانستید سرانجام بعد از 45 ماه 
اســارت فرار کنید؟ نقشــه فرار را چطور 

طراحي کردید؟
ما در اختیار یک گروه خاص نبودیم. چهار، پنج 
گروه مسلح بودند که در آن روستا ما را نگهداري 
مي کردند. چند نفر از مأموران ســازمان ملل که 
از مدت ها قبل تالش مي کردند ما آزاد شــویم، با 
یکي از این گروه ها هماهنگ کردند که ما را آزاد 
کنند. حاال نمي دانم پول دادند یا معامله دیگري 
انجام شده بود. اما این گروه قول داده بود که براي 
آزادي ما کمک کند. البته ما در اختیار گروهي که 
مأموران سازمان ملل با آن هماهنگ کرده بودند، 
نبودیم. این گروه در آن روســتا قدرت چنداني 
نداشت. با این حال آن ها تالش کردندکه ما را از 

محلي که زنداني بودیم خارج کنند.
 اول قــرار بود ما را از در اصلي جایي که در آنجا 
زنداني بودیم خارج کنند، اما نتوانستند. شرایطش 
فراهم نبود. فقط گفتند که برایمان ماشین تهیه 
مي کنند. اگر ماشین نبود، فرار از آنجا غیرممکن 
بود.آخر کار خودمان تصمیم گرفتیم فرار کنیم. با 
آن گروه هماهنگ کردیم که وسیله نقلیه براي مان 
تهیه کنند که از آن منطقه خارج شویم. نخستین 
 نقشــه اي که کشیدیم، ســعي کردیم یک تونل 
حفر کنیم و فرار کنیم، اما موفق نشــدیم. چون 

یک بخش از خانه با چوب ســاخته شــده بود و 
چوب ها تا حدود یک و نیم متر داخل زمین قرار 
داشت و نمي شد تونل حفر کرد. به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم شــبانه از پنجره کوچکي که در 

اتاق بود فرار کنیم.
 شب فرار چه اتفاقي افتاد و چطور نقشه 

فرار را عملي کردید؟
حدود ساعت 3نیمه شــب بود که قرار شد فرار 
کنیم. چون آن گروه قول داده بود برایمان ماشین 
تهیه کند، امیدوار بودیم. آن شــب من بچه ها را 
یکي یکي از پنجره فرستادم بیرون. همه رفتند و 
آخرین نفر خودم بودم که یک سري پاسپورت و 
مدارکي که داشتیم بسته بندي کردم و با خودم 
بیرون بردم. سعي کردیم از البه الي خانه ها طوري 
فرار کنیم که کســي ما را نبیند و خودمان را به 
جاي امني برسانیم.  خدا را شکر توانستیم این کار 
را انجام دهیم. وقتي از آن منطقه خارج شــدیم، 
با تلفني که همان گروه در اختیارمان گذاشــته 
بود، تماس گرفتیم و گفتیم که از روســتا خارج 
شــده ایم. راننده اي را که قرار بود دنبالمان بیاید 
را پیــدا کردیم. راننده آمد ما را ســوار کرد و راه 
افتاد. با سرعت زیاد از روستا دور شدیم. نزدیک 
یک دوراهي، راننــده پیاده مان کرد و یک چراغ 
قوه به ما داد و راه را نشــان مان داد و گفت این 
راه را مستقیم بروید. بعد از چند دقیقه چند نفر 
دنبال تان مي آیند. ما هم رفتیم، اما آن ها نیامدند.

 در تاریکی جنگل می توانستید مسیرتان 
را پیدا کنید؟

نگران بودیــم اگر گروه هاي دیگــر ما را ببینند 
جانمان را از دســت مي دهیم. بــراي همین با 
احتیاط مي رفتیم. بعد از یک ساعت که در جنگل 
بودیم گروه دیگري که 15، 16مرد مسلح بودند 
دنبالمان آمدند و مــا را بردند.  آن ها با نیروهاي 
ســازمان ملل هماهنگ بودند.  چند ساعت در 
جنگل پیــاده روي کردیم تا اینکه وقتي به جاي 
امني رسیدیم دو وســیله نقلیه دنبالمان آمد و 
از آنجا دور شدیم. چند ســاعت در راه بودیم تا 
اینکه به بیابان رســیدیم و در آنجا توقف کردیم 
و 23ســاعت بعد نیروهاي دولتــي آن ایالتي از 
ســومالي که داخلش بودیم آمدند و ما را تحویل 

گرفتند.

آنچه می خوانید

چنــد روز در راه بوديــم تا اينكه 
وقتي به نزديكي سومالي رسيديم 
قايق هــاي دزدان دريايــي مــا را 
محاصــره كردند و به كشــتي مان 
حمله كردند. آن ها كنترل كشتي 
را به دســت گرفتنــد و مــا را به 

سمت سواحل سومالي بردند
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يادداشت روز

آيت اهللا مكارم شيرازى:
به فرمــوده قــرآن در 
سرزمين پاكيزه گياهان 
و درختان مفيد مى رويد. 
پيام آيه اين است كه 
اگــر بهتريــن بذرها، 
مراقبت ها  و  آبيارى ها 
نامرغوب  زمينــى  در 

انجام شود فايده اى نخواهد داشت. بنا براين اگر پدران 
و مادران مى خواهند فرزندان صالح داشته باشند بايد 
از خود شروع كنند و محيط خانواده محيطى پاك و 
سالم باشد، پدر و مادر بايد در محيط خانه به يكديگر 
احترام بگذارند و محبت كنند و صميميت و صداقت 
داشته باشند؛ وقتى والدين چنين صفاتى داشته باشند 
فرزندان ياد مى گيرند. برخى مى گويند كه اگر بچه ها 
به مسجد بروند سبب شــلوغى و ناراحتى مى شوند 
كه اين منطق اصالً درست نيست، بايد فرزندان را از 
سنين كودكى با فضاى مسجد و برنامه هاى دينى و 

انقالبى آشنا كرد.
 (رسا)

با  ازكودكى  را  فرزندان   بايد 
اسالم و انقالب آشنا كرد

حجت االسالم محمود رجبى، قائم مقام مؤسسه 
آموزشى و پژوهشى 

امام خمينى(ره):
در شاخص هاى مسجد 
تراز اسالمى ما نيازمند 
تربيت مديران فرهنگى 
جماعــات  ائمــه  و 
براى رونق  مســاجد با 

شيوه هاى نوين هستيم. در فرهنگ و بينش اسالمى، 
مســاجد، مركز تمام فعاليت هــاى فرهنگى، علمى، 
آموزشى، اجتماعى، نظامى و دفاعى بوده اند، به گونه اى 
كه در دوران دفاع مقدس شــاهد اين مسئله بوديم 
كه رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس از مساجد به 
جبهه ها اعزام مى شدند. مساجد بايد در عرصه آموزش 
و ترويج فرهنگ دينى فعال باشند، در زمينه رسيدگى 
به محرومان، حل مشكالت اجتماعى و دفاع از نظام 
اسالمى مساجد بايد محور اصلى قرار گيرند، زيرا كه 
رســالت اصلى آن ها غير از اين نيست و اين رسالت 

نبايد فراموش شود.
 (شبستان)

فرهنگى  مديران  تربيت  لزوم 
براى رونق  مساجد

آيت اهللا سبحانى:
ويژگى هاى  از  يكــى 
رســول اكرم(ص) اين 
ايشان  است كه دعاى 
مى شود.  مســتجاب 
كمك  نيازمند  انسان، 
تــا  اســت  خداونــد 
مشكالتش را رفع كند 

و گناهانش را ببخشد. انسان مى تواند به طور مستقيم 
با خدا ســخن بگويد، اين راه بســيار خوبى است و 
قرآن مجيد هم به همين دستور مى دهد كه خداوند 
مى فرمايد: «مرا بخوانيد و من هم اجابت مى كنم»؛ اين 

راه به روى بندگان هميشه باز است. 
همچنين در بعضى از روايات آمده اســت كه خدا به 
حضرت موسى خطاب كرد، من را با زبانى بخوان كه 
با آن زبان گناه نكرده باشى؛ يعنى فرد ديگرى درباره 
شما دعا كند.  البته بايد شرايط استجابت دعا فراهم 
باشــد و محتواى دعاى فرد برخالف سنت هاى الهى 

نباشد.
(حوزه)

دعاى برادر مؤمن در حق انسان 
مستجاب مى شود 

حجت االسالم فاطمى نيا:
در يكــى از احاديــث 
شــريفه آمده اســت: 
«سّمَى رمضان رمضان 
الذنوب»  يحــرق  النه 
رمضان  رمضــان،  ماه 
زيــرا  شــد  ناميــده 
گناهان را مى ســوزاند 

و آن را ازبيــن مى برد.بعضى فقط در ماه رمضان نماز 
مى خوانند، خوش اخالق هستند، دل نمى شكنند، يا 

مثالً فقط در اين ماه با حجاب مناسب هستند!
عزيزان من قرآن كه فرمود «كتب عليكم الصيام» براى 
اين است كه در اين ماه ملكه تقوا برايمان حاصل شود، 
نــه اينكه فقط يك ماه رمضان عبادت كنيم و مابقى 
ايام را به حال خودمان باشيم! اگر كسى نورانيتى در 
اين ماه كسب كند و آن را به ماه رمضان ديگر برساند، 
عاقبت به خير مى شــود! اين طور نباشيم كه بعد از 
ماه رمضان عبادت و طاعت را تعطيل كنيم! نورهاى 

كسب شده را بعد از ماه رمضان حفظ كنيد.
(مهر)

بعد از ماه مبارك رمضان طاعت 
و عبادت را تعطيل نكنيم

چهره - خبر

 نازلى مروت: مديركل ارتباطات علمى- بين المللى دانشگاه مذاهب اسالمى 
گفت: ماه رمضان بهترين فرصت براى همدلى امت اسالم است.

حجت االسالم دكتريحيى جهانگيرى سهروردى با بيان اينكه بايد به مؤلفه وحدت 
آفرينــى عبادت يك ماهه روزه توجه كرد، افزود: روزه بزرگ ترين عبادت بين المللى 
مسلمانان است كه در يك بازه زمانى يك ماهه اين فرصت را به امت اسالم مى دهد تا 

براى وحدت و تقريب مذاهب برنامه ريزى كنند.
اين مبلّغ بين المللى رمضان را بزرگ ترين جشــنواره بين المللى مذهبى دانست كه 
توســط خود مسلمانان اداره مى شود و اظهار كرد: ماه رمضان مردمى ترين جشنواره 
مذهبى است كه تشنگى، گرسنگى، افطار و سحرى مردم همسان و همراه است و اين 
نشان دهنده اين است كه اجتماع مسلمانان مى تواند با تمسك به مشتركات دينى 

به وحدت دست يابد.
دكتر جهانگيرى سهروردى وعده هاى افطار و سحرى مراكزى مانند دانشگاه مذاهب 
را نمونــه كوچكى از تقريب مذاهــب در رمضان معرفى كــرد و گفت: ماه رمضان 
ثابــت مى كند كه اگر اختالف هاى جزئى بين پيروان فرق اســالمى وجود دارد، اما 

اشتراك هاى اصلى سبب مى شود تا وحدت ما روز افزون شود. 

وى افزود: متأســفانه ما ازظرفيت ماه رمضان در وحدت آفرينى استفاده نكرديم، در 
حالى كه اين ماه ظرفيت بى نظيرى در رويش وحدت دارد.

استاد مدرســه علميه انگليســى زبانان تهران با بيان اينكه راه اندازى افطارى هاى 
مشترك شيعه و سنى يكى از راه هاى عملى تقويت وحدت است، گفت: همسايه هاى 
شــيعه و سنى يكديگر را به افطارى دعوت كنند، ايرادى ندارد كه چند نفر زودتر يا 
ديرتر افطار كنند، اما اين نشان دهنده اين است كه ما در عين اختالف ها مى توانيم در 
كنار هم باشيم، زيرا ما در بحث تقريب مذاهب به دنبال حذف تفاوت ها نيستيم، بلكه 

در پى حذف اختالف ها هستيم.
وى معتقد است كه تنوع مذهبى، كلكسيونى از زيبايى هاى فرهنگى را براى ما رقم 
زده است. جهانگيرى سهروردى به منابع فقهى شيعه و سنى اشاره كرد و گفت: در 
كتاب هاى فقهى شــيعه و سنى مشــتركات زيادى در بحث روزه دارى وجود دارد، 
بنابرايــن در موضوع «روزه» هم در بعد نظرى و هم عملى به وحدت رســيده ايم كه 
نمايش آن نيازمند هنرمندى مسلمانان است. مديركل ارتباطات علمى- بين المللى 
دانشگاه مذاهب اسالمى توجه به «فقه مقارن صوم» را اقدام مشترك علماى شيعه و 
ســنى در تقريب دانست و افزود: اگر رويكرد مقارن بين علماى ما تحقق پيدا كند، 

مى توان به رويكرد تقريبى عموم مردم اميدوارتر بود.
حجت االسالم جهانگيرى سهروردى اقدام هاى خيرخواهانه و صدقات رمضانيه را نيز 
راه ديگرى براى تقريب مذاهب عنوان كرد و گفت: همدلى مردم در ماه رمضان بايد 
به دور از توجه به تفاوت هاى مذهبى باشــد، تا فرهنگ كمك بدون نگرش مذهبى 

گسترش پيدا كند. 
وى تأكيــد كرد: غفلت از مؤلفه هاى وحدت آفرين زمينــه را براى نفوذ و اقدام هاى 

دشمن در تفرقه افكنى فراهم مى سازد.

گفت و گو 
مديركل ارتباطات علمى- بين المللى دانشگاه مذاهب اسالمى در گفت و گو با قدس آنالين:

شيعه و سنى مراسم افطارى مشترك برگزار كنند

كم توجهى به قرآن و عترت؛ 
چرا؟

به شهرى مانند مشــهد مقدس كه نزديك به 4ميليون جمعيت دارد، 
پايتخت معنوى ايران اســت و ســاالنه نزديك به 30ميليــون زائر را 
مى پذيرد و دست بر قضا سال گذشته پايتخت فرهنگى جهان اسالم هم 
بوده، نمى توان و نبايد نگاهى منطقه اى و كوچك داشت. اين كالنشهر 
در معادالت فرهنگى، مذهبى كشور نقش بسيار مهم و تعيين كننده اى 
دارد و وجود حرم مطهر امام رضا(ع)، شخصيت ويژه اى به اين شهر داده 

و البته برخى انتظارها را باال برده است.
چنين شــهرى حتماً بايد نمايشــگاه يا موزه دائمى قــرآن و عترت با 
برنامه هاى متنوع در طول ســال داشته باشــد و با توجه به آمار باالى 
شهدايش در دفاع مقدس و دفاع از حريم اهل بيت(ع) بايد بزرگ ترين 
موزه دفاع مقدس و بســيارى از مراكز بــزرگ فرهنگى مذهبى از اين 
دست را در اين كالنشهر ببينيم كه نمى بينيم! دريغ و درد كه پايتخت 
معنوى ايران و جهان اسالم همواره در بحث جذب بودجه هاى فرهنگى 
مشكل داشته و به همين دليل آن گونه كه سزاوار آن است از جلوه هاى 

فرهنگى مذهبى و برنامه ها و فضاهاى اين چنينى برخوردار نيست.
برگزارى نمايشــگاه قرآن و عترت امسال در شهر مشهد در پايين ترين 
ســطح ممكن، در فضايى اندك، غيراســتاندارد و نامناسب، در غياب 
غرفه هــاى پررونق و فعــال فرهنگى مذهبى و نبود ناشــران بزرگ و 
كتاب هاى مناســب اين حوزه و عرضه كننــدگان محصوالت فرهنگى 
مذهبى براى نوجوانان، جوانان و خانواده ها، نشــان دهنده دردى كهنه 

و زخمى عميق است.
براستى چرا بايد در شهرى مانند مشهد مقدس كه خاستگاه بزرگ ترين 
قاريان قرآن كشور و حريم امام هشتم و عترت پيامبر اكرم(ص) است، 
نمايشــگاه قرآن و عترت، سال به سال كم فروغ تر برگزار شود؟ آيا اصًال 
مى توان فاصله اى بين اين نمايشگاه ضعيف و نحيف با نمايشگاه قرآن و 

عترت در تهران تصور كرد؟
مشــكل كجاست؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى و اداره كل آن در 
استان خراسان رضوى؟ شهردارى؟ اســتاندارى؟ شوراهاى هماهنگى 
تبليغات و مناســبت هاى اســالمى؟ نبود بودجه؟ نبــود انگيزه؟ نبود 
خالقيــت و نوآورى؟ مهم نبودن بحث قرآن و عترت براى مســئوالن 
مربوط؟ روزمرگى برخى مســئوالن و كارهاى رفع تكليفى؟ براســتى 

مشكل كجاست؟
چرا ما باور نداريم كه قرآن كريم باالترين ظرفيت هاى فرهنگى را دارد 
و مى تواند بهترين منبع تغذيه دينى و فرهنگى براى شــهر ما و كشور 
ما و مردم مان باشــد؟ آنچه مورد نياز است البته كه اعتقاد راسخ به اين 

ظرفيت، تالش و مجاهدت در كنار خالقيت و نوآورى است.
تا زمانى كه بيشترين خالقيت ما براى جذب مردم به نمايشگاه قرآن و 
عترت دعوت از يكى دو چهره و مجرى تلويزيونى باشد، مطمئن باشيد 

كه ره به جايى نمى بريم.
چنين نمايشــگاهى نيــاز به يك دبيرخانه دائمــى پرجنب و جوش و 
برنامه ريزى دقيق از مدت ها قبل از برگزارى و فرارســيدن ماه رمضان 
دارد. محيط و فضاى وسيع نمايشگاه بين المللى مشهد كه در سال هاى 
گذشته با رونق بيشــترى شاهد برگزارى نمايشگاه قرآن و عترت بوده 
اســت، دســت برگزار كنندگان را براى برپا كردن نمايشگاهى در خور 
قــرآن و عترت، بازتر مى گذارد. مســائلى مانند رفــت و آمد مردم به 

نمايشگاه، براحتى و با كمى برنامه ريزى قابل حل است.
آنچه مهم است اين است كه مســئوالن محترم، خود را در برابر قرآن 
مسئول بدانند و به اين مهم توجه كنند كه در زمانه غلبه امواج سهمگين 
ماهواره ها و ســلطه بى حد و حصر پيام رسان ها و فضاى مجازى، هيچ 
پناهگاهــى امن تر از قــرآن و عترت براى نوجوانــان و جوانانمان پيدا 

نمى كنيم! پس بايد براى آن همت، هزينه و برنامه ريزى كرد.

دارالشفا

راهكار پيامبر اكرم براى كسانى كه توان 
افطارى دادن ندارند 

معارف: پنجشنبه گذشته خالصه اى از خطبه شعبانيه؛ فرازهايى ديگر 
از توصيه هاى نورانى پيامبر اكرم(ص) به روزه داران منتشر شد، اينك در 

بخش سوم برخى از وظايف روزه داران از نظر مى گذرد:

افطارى دادن 
 ِ ْهِر كاَن لَُه بَِذلِك ِعْنَد اَهللاّ َر ِمْنكْم َصائِماً ُمْؤِمناً فِى َهَذا الَشّ أيَها الَنّاُس َمْن َفَطّ

َعَزّ َو َجَلّ ِعْتُق َرَقَبٍة َو َمْغِفَرٌة لَِما َمَضى ِمْن ُذنُوبِهِ 
اى مردم! هر كس از شما مؤمن روزه دارى را در اين ماه افطار دهد، براى 
او نزد خدا ثواب يك بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته خواهد بود.
اَر َو لَْو  ِ لَيَس كُلَّنا يْقِدُر َعلَى َذلِك َفَقاَل(ص) اِتَُّقوا الَنّ فِقيَل لَُه يا َرُسوَل اَهللاّ

اَر َو لَْو بَِشْربٍَة ِمْن َماٍء بِِشِقّ تَْمَرةٍ اتَُّقوا الَنّ
شخصى ســؤال كرد: يا رسول اهللا! همه ما قدرت بر آن نداريم؛ فرمود: با 
افطار دادن به روزه دار اگر چه به نصف دانه خرما يا جرعه اى آب از آتش 

بپرهيزيد.

رعايت اخالق و حسن خلق 
َراِط  ْهِر ُخُلَقُه كاَن لَُه َجَوازاً َعلَى الِصّ َن ِمْنكْم فِى َهَذا الَشّ أيَها الَنّاُس َمْن َحَسّ

يْوَم تَِزُلّ فِيِه اْألَْقَدامُ 
اى مردم! هر كس از شما ُخلق خود را در اين ماه نيكو سازد، از صراط در 

روزى كه قدم ها بر آن مى لغزد، عبور خواهد كرد.

آسان گيرى به زيردستان 
ُ َعلَيِه ِحَسابَُه َف اَهللاّ ا َملَكْت يِميُنُه َخَفّ ْهِر َعَمّ َف فِى َهَذا الَشّ و َمْن َخَفّ

كسى كه در اين ماه بر زيردستانش آسان بگيرد، خدا در قيامت حساب 
او را آسان سازد.

ُ َعْنُه َغَضَبُه يْوَم يلَْقاُه ُه كفف [كَف] اَهللاّ و َمْن كَفّ فِيِه َشَرّ
و هر كس در اين ماه شّر خود را از مردم باز دارد، خدا خشم خود را از او 

در روز قيامت باز دارد.
ُ يْوَم يلَْقاُه و َمْن أَكَرَم فِيِه يِتيماً أَكَرَمُه اَهللاّ

و كســى كه يتيمى را در اين ماه گرامى بــدارد، خدا او را در روز قيامت 
گرامى دارد.

صله رحم 
ُ بَِرْحَمِتِه يْوَم يلَْقاُه َو َمْن َقَطَع فِيِه َرِحَمُه  و َمْن َوَصَل فِيِه َرِحَمُه َوَصلَُه اَهللاّ

ُ َعْنُه َرْحَمَتُه يْوَم يلَْقاُه َقَطَع اَهللاّ
و كسى كه در اين ماه با خويشاوند خود صله نمايد، خدا او را در قيامت به 
رحمت خود وصل كند و كسى كه در اين ماه قطع رحم كند، خدا در روز 

قيامت رحمت خود را از او قطع فرمايد.

 معارف/ ســيدمهدى جعفرى  قرآن كريم؛ 
ريسمان اتصال آسمان و زمين و نسخه جاودان 
كمال بشريت است، كه راهيابى به نقطه كمال 
آدمــى جز از طريــق آن ممكن نيســت. فخر 
رســل و خاتم پيامبــران نيز اهل قــرآن را در 
باالترين درجات و كمــاالت توصيف نموده اند. 
حامــالن آيات و عارفان به معــارف قرآن كريم 
همچــون راهنمايان به طريق هدايت و مصابيح 
ســوق دهنده به چشمه سار مضامين بلند قرآنى 
در ميان خلق، رســالتى عظيم بــر عهده دارند 
و امروز در مواجهه با ســيل ابتالئــات زمانه و 
آنچه كه شــياطين جن و انس تدارك ديده اند، 
ريسمانى محكم و دســتاويزى متقن كه همان 
كالم خداست در دســت دارند و در راه هدايت 
اهل قرآن با عهده دارى مسئوليتى خطير، نقشى 

مهم در اين ميان ايفا مى كنند. 
انقالب اسالمى ايران، كه همانا نهضت بازگشت 
به قرآن بوده است نيز رسالتى جز اقامه حدود و 
احكام و شرايع و معارف قرآنى در جامعه نداشته 
و نيــل به اين مهم نيازمند انســجام و همدلى 
عمومى نخبگان و فعاالن اين حوزه است. اقبال 
روزافزون به قــرآن كريم در جامعه كه امروز به 
باالترين ميزان در طول ســه دهه حيات انقالب 
اســالمى رســيده و تحوالت چندساله اخير در 
حوزه فرهنگ ســازى قرآنى در كشور، نشانه اى 
از ضرورت توجه به موضوع مهم فرهنگ ســازى 
قرآنى و ارتقــاى جايگاه قرآن كريم در فرهنگ 
عمومى كشــور است. اما ســؤال مهم اين است 
كه بــا توجه به اقتضائات جديــد كه در فضاى 
فرهنگى و اجتماعى كشــور پديد آمده اســت 

چگونه مى توان به اين مهم دست يافت.
 به نظــر نگارنده و بــا توجه بــه واقعيت هاى 
جامعــه و وضعيــت موجود در حــوزه فرهنگ 
قرآنى، هدف اصلى فعاليت هاى تبليغى ترويجى 
قرآنــى حداقل تا يك دهه، مى بايســت ترويج 
فرهنگ انــس و ارتباط با قــرآن كريم بوده و 
توليد محصــوالت تبليغى ترويجى نيز به عنوان 
مهم تريــن راهكار اجرايى كــردن اين هدف در 
دســتور كار قرار گيرد. البته براى اثرگذارى اين 
محصوالت، بايد آن هــا را هدف گذارى نموده و 
ذيل راهبردهاى مشــخص، توليد و عرضه كرد 
كه در ادامه مهم ترين راهبردهاى داراى اولويت 
براى فعاليت هاى تبليغــى ترويجى قرآنى بيان 

خواهد شد.
به نظر مى رســد كه اين راهبردها، اگر نگوييم 
جامع و مانع، بســيار اثرگذار و راهگشا هستند 
و انجام اقدام هــاى گوناگون ذيِل اين راهبردها، 
بــا عنايت خداوند متعال، مــا را به اهداف خود 
در مسير گســترش فرهنگ انس با قرآن كريم 

نزديك تر خواهد كرد.
آنچه در حوزه اجراى اين راهبردها مهم اســت، 
تعريــف پروژه هاى گوناگــون و متنوع براى هر 
كدام از اين راهبردها، با حفظ اولويت هاســت. 
همچنيــن اقدام هــاى حمايتــى از محصوالت 
تبليغى ترويجى قرآنى نيــز مى تواند صرفاً ذيل 

اين راهبردها صورت گيرد.

  راهبرد اول؛ توجه دادن به بى توجهى 
ما به قرآن

همــه ما روزانه وقت بســيارى را صرف مطالعه 
روزنامــه، مجلــه، كتاب، صفحــات اينترنتى و 
غيره مى كنيم. قســمت بزرگى از وقت ما صرف 
ديدن تلويزيون، فيلم، سريال، برنامه ورزشى و... 
مى شود. آيا نبايد قســمتى از وقت روزانه خود 
را به قرآن اختصاص دهيم؟ اولين راهبرد براى 
گســترش فرهنگ قرآن خوانى اين اســت كه 
بى توجهى ناخواســته ما به قرآن در مقايسه با 
چيزهاى ديگر به رخ كشــيده شود. معناى اين 
راهبرد، تلنگر به جامعه اســالمى ماســت كه 
متأسفانه، مسئله خواندن قرآن در عمل براى ما 

بى اهميت شده است.

  راهبرد دوم؛ توجه دادن به نياز ما به قرآن
نياز ما به قرآن جنبه هاى گوناگونى دارد. دامنه 
اين نياز از جنبه هاى اثر وضعى و معنوى طبيعى 
تالوت قرآن بر خواننده آن، شــروع مى شود و تا 
جنبه هاى نياز ما به اســتفاده از قرآن در امور و 
علوم تخصصى ادامه پيدا مى كند. تالوت و تدبر 
روزانــه در قرآن، موجب جلــب توفيقات الهى، 
دورى از گناه، افزايش روزى، كاستى مشكالت 
و... مى شــود و اين ها همه آثار وضعى و معنوى 
طبيعى تالوت قرآن اســت. در مرحله بعد، يك 
فرد مســلمان بايد احســاس كند كه نياز دارد 
كه هــر روز قرآن را تالوت نمــوده و يك نكته 
عملــى براى خودش از آن اســتخراج كند تا با 
عمل به آن، در راســتاى رشــد معنوى اش گام 
بــردارد. در مرحله بعد، يك فرد مســلمان بايد 
احســاس كند كه مى تواند با مراجعه روزانه به 
قرآن، راهبردهايى براى حل مشكالت شخصى 
خويش بيابد. در مرحله بعد، يك فرد مســلمان 
بايد احساس كند كه با مراجعه به قرآن، مى تواند 
ايده ها و راهنمايى هاى راه گشــا در هر رشته و 

تخصصى كه در آن قرار دارد بيابد.

  راهبرد سوم؛ توجه دادن جامعه به اهميت 
پرداختن به قرآن در سيره اهل بيت(ع)

متدينــان و عمــوم جامعــه ما بــه اهل بيت 
عصمت و طهارت عشــق و عالقه خاصى دارند 
و آن حضــرات را الگوى علمى و عملى خويش 
مى دانند. بايد افراد مسلمان جامعه به اين نكته 
توجه داده شوند كه حضرات معصومين(ع) چه 
جايگاه وااليى براى خواندن قرآن، توجه به قرآن، 
استفاده از قرآن، آموزش قرآن به فرزندان، انس 

با قرآن و استمرار در تالوت آن قايل بودند.

 راهبرد چهارم؛ هنجار شدن قرآن خوانى 
در فضاهاى عمومى

اين راهبرد بســيار مهم و در عين حال ظريف 
است. بايد وضعيت جامعه طورى شود كه صرف 
وقت براى قرآن خوانــدن در فضاهاى عمومى 

مانند اتوبوس، مترو، سالن هاى انتظار، پارك ها 
و ســاير مجامع به يك امر عادى تبديل شود، تا 
كسى نگران نگاه يا قضاوت خاص ديگران نباشد.

 راهبرد پنجم؛ تقويت ارتباط قلبى آحاد 
مردم با قرآن

اين راهبرد در واقــع، معرفى حقيقت قرآن در 
كنار حقيقت اهل بيــت و امكان ارتباط روحى 
با قــرآن به عنوان يك حقيقت معصوم اســت. 
حقيقت معصومى كه مى توان با او ارتباط برقرار 
كرد و به او توســل جســت و در همين حين، 
ســخنان او را هم شــنيد. افراد جامعه اسالمى 
ما بايد مانند عشــقى كه به اهل بيت پيامبر(ع) 
دارند، به قرآن هم عشق بورزند و از صميم قلب 

براى آن نــذر كنند، به آن نــگاه كنند، به آن 
خدمت كنند و اعتقاد راســخ داشته باشند كه 
همه اين ها اثر شــفابخش دارد. متأسفانه مردم 
ما قرآن را بيشــتر يك كتــاب مى دانند نه يك 
حقيقت روحانى و واال در عالم خلقت. در عمل 
به اين راهبرد، بايد مردم را به اين نكته توجه داد 
كه كالم اهللا تجلى ذات خداســت، بنابراين قرآن 

يك كتاب و يك وجود معمولى نيست.

راهبرد ششم؛ ترويج استماع تالوت قرآن كريم 
ترويج فرهنگ گوش دادن به تالوت قرآن كريم 
اعم از ُمَجَود و ُمرتل نيز به گســترش ارتباط و 
انس با قرآن منجر خواهد شــد. مردم ما بايد به 
جايى برسند كه براى استماع تالوت قرآن وقت 
بگذارند. البته اگر اين استماع همراه با فهم معنا 
باشد به يقين اثرات وضعى عميقى خواهد داشت 
و در تبديل اســتماع تالوت قرآن به يك رفتار 

نهادينه شده در جامعه بسيار مؤثر خواهد بود.

 راهبرد هفتم؛ توجه دادن خانواده ها 
به ضرورت ترويج قرآن خوانى در فضاى 

خانواده
اثرات تالوت قــرآن كريــم در خانه بخصوص 
تالوت دسته جمعى اعضاى خانواده بسيار وسيع 
و گسترده اســت. قسمتى از آن اثرات وضعى و 
معنوى آن است كه بر اســاس روايات، موجب 
دورى شــياطين از محيط و اعضــاى خانواده 
مى شود. اگر تالوت قرآن توسط اعضاى خانواده 

در كنار هم و در خانه، به يك هنجار در جامعه 
تبديل شــود، هم موجب ايجاد آرامش معنوى 
در خانواده و هم موجب افزايش دريافت مفاهيم 
معرفتى و اخالقى اعضاى خانواده از قرآن كريم 
مى شــود كه در مجموع موجبات رشد معرفتى 

خانواده را فراهم مى كند.

 راهبرد هشتم؛ توجه دادن به نقش و جايگاه 
ارتباط با قرآن در حفظ جامعه از تهاجم 

فرهنگى
بايــد طبقــه متدينــان و طبقــه انقالبى ها و 
حزب اللهى هــا به اين نكته توجه كنند كه هيچ 
راهى براى مصونيت بخشى فرهنگى جامعه جز 
راه انس با قرآن نيســت. بقيه راه ها يا اثر موقتى 
يــا نياز به فضاهاى خاص دارند. به عنوان مثال، 
يك فرد هيئتى كه با قرآن و معارف قرآنى كه در 
واقع همان معارف اهل بيت اســت، آشنا نيست، 
مادامــى كه در فضاى هيئت اســت و حضور او 
در هيئت استمرار دارد، از خطرات فرهنگى در 
امان اســت؛ اما اگر نتواند اين حضور و استمرار 
را حفظ كند، ويژگى هــاى فكرى و رفتارى اش 
بسرعت دستخوش تغيير خواهد شد. همين طور 
اســت كسى كه هنر تالوت را فرا گرفته اما اهل 
مداومت و استمرار در انس با قرآن كريم نيست. 
او نيز اگــر از فضاى تالوت حرفه اى قرآن كريم 
خارج شــود دچار آفات فرهنگى خواهد شد. اما 
كسى كه به طور مستمر با قرآن كريم ارتباط و 
انس دارد، در هر حال از اين آفات مصون است.

برش

ايــن  اجــراى  حــوزه  در  آنچــه 
راهبردهــا مهــم اســت، تعريف 
متنــوع  و  گوناگــون  پروژه هــاى 
براى هر كــدام از اين راهبردها، 
با حفظ اولويت هاســت. همچنين 
اقدام هاى حمايتــى از محصوالت 
تبليغى ترويجى قرآنى نيز مى تواند 
صرفاً ذيل اين راهبردها صورت 

گيرد

معارف

فرصت بهره مندى از ماه مبارك رمضان را از دست ندهيم
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 سيدمصطفى حسينى راد  
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حمایت همه جانبه از شهریار

سایه دایی بر نیمکت تیم ملی پر رنگ تر شد
 فوتبال  سینا حسینی  وقتی سی و یکم اردیبهشت 
ماه کارلوس کی روش در یک اقدام غیر منتظره نام علی دایی 
را از پشــت تریبون صدا زد و از مدیران فدراسیون فوتبال 
خواست کاپیتان سابق تیم ملی را به عنوان سفیر بین المللی 
فوتبال ایران معرفی کننــد، خیلی ها این اتفاق را به عنوان 
یک قدردانی ساده پنداشــتند و مدعی شدند کی روش به 
پاس حمایت های ماه های اخیر سرمربی تیم فوتبال سایپا 
از سیاست های وی او را به این ترتیب مورد تقدیر قرار داد . 
حاال ظاهرا  با جدی شدن موضوع خداحافظی کارلوس از 
جمع کادر فنی تیم ملی ، سناریوی جانشینی علی دایی به 

جای مرد پرتغالی در حال نوشته شدن است.
*حمایت همه جانبه

علی دایی تنها کارلوس کی روش را به عنوان حامی پشت 
ســر خود نمی بیند، بلکه تعداد زیــادی از اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال و چهره های سرشناس سیاسی 
و اجتماعی هم به حضور دایی در این سمت گرایش دارند؛ 
علی دایی پس از نقش آفرینی در زلزله کرمانشاه از پایگاه 
اجتماعی بســیار قدرتمندی برخوردار شد و به عنوان یک 
سلبریتی محبوبیت فوق العاده ای به دست آورد از این رو 
فاکتورهایی را در اختیار دارد که می توان با اتکا به آن زمینه 

انتخابش از سوی فدراسیون فوتبال را مهیا دانست.
*نفوذ بین المللی

نکته قابل توجه دیگری که می تواند این فرضیه را تقویت 
کند، بحث حضور یک ایرانی سرشناس در محافل بین المللی 
در کادر فنی تیم ملی اســت.علی دایی که در برهه کنونی 
از جایگاه فوق العــاده ای در محافل بین المللی و نهادهای 

فوتبالی برخوردار است در صورت انتخاب به عنوان سرمربی 
تیم ملی می تواند نگاه جامعه بیــن المللی را بعد از خروج 
کارلوس کی روش به سمت فوتبال ایران جلب کند لذا این 
اتفاق نیز از فاکتورهای مثبتی است که انتخاب وی به عنوان 

جانشین کارلوس کی روش در پی خواهد داشت.
*صرفه جویی ارزی

در سالی که فدراسیون فوتبال به دلیل باالرفتن نرخ ارز برای 
اســتخدام یک مربی تراز اول بزرگ خارجی بایستی مبلغ 
سنگینی را به عنوان دستمزد به صورت دالری پرداخت کند 

انتخاب دایی به صورت قابل توجهی هزینه های فدراسیون 
در حوزه مالی را کاهش خواهد داد و به نوعی صرفه جویی 

ارزی صورت خواهد گرفت.
*محبوبیت باال

حضور دایــی در تمرین پیش از بــازی تدارکاتی تیم ملی با 
ترکیه در اســتانبول و اســتقبال گرم بازیکنان تیم ملی در 
حضور کارلوس از آقای گل فوتبال جهان نشان داد دایی از چه 
جایگاهی بی نظیری برخوردار است و   این مسئله می تواند به 

موفقیت تیم ملی و حضور احتمالی وی کمک کند.

مالک تراکتور سازی به دنبال مربی
 تراز اول خارجی

ورزش: باشگاه تراکتورسازی تبریز قصد دارد تا دو هفته آینده سرمربی 
جدید خود را معرفی کند. با اعالم محمدرضا زنوزی، مالک جدید باشگاه 
تراکتورسازی تبریز،  ســرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه تا دو هفته 
آینده انتخاب و معرفی خواهد شــد. زنوزی همچنین تأکید کرده است 
یک مربی بزرگ و نامدار اروپایی یا اهل آمریکای جنوبی را برای هدایت 

سرخپوشان تبریزی در فصل آینده انتخاب خواهد کرد.

پایان همکاری ابراهیم عالمه
 با باشگاه سپاهان

ورزش:  بعد از اینکه باشــگاه ســپاهان با پیام نیازمند به توافق رسید، 
خبرهایی در خصوص مانــدن عالمه در این تیم مطرح شــد، اما ظاهراً 
سپاهانی ها تمایلی برای ادامه همکاری با این دروازه بان سوریه ای ندارند 
و قرار اســت امیر قلعه نویی نام دو دروازه بان جوان را در فهرست تیمش 
قرار دهد.مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفت و گو با تسنیم 
این خبر را تأیید کرد و گفت که ابراهیم عالمه فصل بعد جایی در فهرست 

زردپوشان اصفهانی نخواهد داشت.

جدایی دو بازیکن مطرح پارس جنوبی 
ورزش:  با اعالم بهرام رضائیان مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی محسن 
فروزان و علی دشتی دوبازیکن اصلی تیم پارس جنوبی در لیگ هفدهم ، با 
دریافت رضایتنامه از این باشگاه جدا شده اند. هنوز مقصد این دو بازیکن 
مشخص نشده است.در همین رابطه گفته می شود ابراهیم صالحی مهاجم 
نوک این تیم نیز به زودی از پارس جنوبی جدا خواهد شــد تا تعداد جدا 
شده های قطعی این تیم به سه برسد.نکته جالب اینجا است که صالحی 
نیز مانند دشتی و فروزان از بازیکنان اصلی پارس بوده و حتی علی دشتی 
هنوز با این باشــگاه قرارداد دارد. اینکه چرا پارس این ســه بازیکن را به 
این راحتی از دست می دهد سوالی است که در روزهای آینده پاسخ آن 

مشخص خواهد شد.

قلعه نویی: از استقالل بازیکن نمی گیرم
ورزش:  سرمربی تیم ســپاهان هیچ بازیکنی از استقالل را در فهرست 
خرید خود قرار نداده اســت. طی یکی دو روز گذشــته شایعاتی درباره 
احتمال پیوستن چند بازیکن استقالل مانند وریا غفوری به سپاهان مطرح 
شده اما این در حالی است که امیر قلعه نویی نام هیچ بازیکنی از تیم آبی 

پوش پایتخت را در لیست خرید خود قرار نداده است.
قلعه نویــی عالوه بر اینکه در فهرســت بازیکنان مــورد نظرش نامی از 
استقاللی ها دیده نمی شود، به اطرافیان خود اعالم کرده برنامه ای برای 
خرید بازیکن از استقالل ندارد. بر این اساس مسائلی که در این خصوص 

پیش آمده گمانه زنی رسانه ها است و قطعیت ندارد.

طیبی و 4 بازیکن خارجی در مس برای 
جام باشگاه های آسیا

ایسنا: تیم فوتسال مس سونگون به عنوان نماینده ایران از دوازدهم مرداد 
در جام باشگاه های آســیا در اندونزی به میدان خواهد رفت و به همین 
منظور اردویی یک هفته ای در ورزقان برپا کرده است. مس که با جدایی 
»بلو« و »تاینان« دو بازیکن برزیلی اش، به دنبال جایگزین می گردد در 
حال مذاکره با چهار بازیکن تراز اول خارجی است. حمید بی غم سرمربی 
تیم فوتسال مس سونگون درباره جذب بازیکنان جدید توضیح داد: ما با 
ابوالقاسم عروجی تمام کردیم و این ملی پوش از هفته آینده به تیم ما اضافه 
می شود. همچنین حسین طیبی نیز به صورت قرضی در جام باشگاه های 
آسیا برای ما بازی خواهد کرد .محمدرضا سنگ سفیدی دیگر ملی پوش 
ما نیز از هفته آینده به تمرین ها ملحق می شود. او همچنین از جذب چهار 
بازیکن خارجی ظرف یک هفته آینده خبر داد و افزود: با دو بازیکن برزیلی، 
یک روسی و یک ایتالیایی مذاکره کرده ایم و به زودی به توافق می رسیم. 
هر چهار بازیکن جزو بازیکنان مطرح و ملی پوش هستند که حضورشان به 

صورت قرضی در جام باشگاه ها به ما قطعا کمک خواهد کرد.

حسینی هدف اول تراکتور
ورزش: دروازه بان جوان استقالل که جام جهانی را با نیمکت نشینی در 
بازی های آخر این تیم از دست داد هدف اول باشگاه تراکتورسازی است 
و گفته می شود مذاکراتی با او انجام شده است. با توجه به حضور مهدی 
رحمتی آماده در استقالل و حاشیه هایی که در طول فصل در این تیم اتفاق 
افتاد، این احتمال وجود دارد که حسینی قید حضور در استقالل را بزند و با 
انتقال به تراکتورسازی تبدیل به دروازه بان اول این تیم شود. شنیده شده 

پیشنهاد مالی تراکتورسازی به حسینی هم اغواکننده است .

ضد حمله

مصاحبه جنجالی سامان 
قدوس پشیمان است؟

ورزش: بخش رســانه ای تیم ملی درباره ترجمه انجام شده از مصاحبه جدید 
سامان قدوس با یک نشریه سوئدی توضیحاتی داد: در فاصله ۱۷ روز تا جام جهانی 
و در روز بازی ایران برابر ترکیه، ترجمه ای غیردقیق از مصاحبه سامان قدوس با 
یکی از رسانه های سوئدی صورت گرفته است. بازیکن تیم ملی در این مصاحبه 
تاکید کرده از انتخاب تیم ملی خوشحال است و از این انتخاب پشیمان نیست. او 
در این گفت وگو به صورت شفاف اعالم کرده قدم اول از طرف ایران برداشته شده 
بود و اگر سوئد زودتر اقدام کرده بود، داستان می توانست متفاوت باشد. بنابراین 
اســتفاده از جمالتی نظیر اینکه »اگر زمان به عقب بر می گشت ایران را انتخاب 
نمی کردم« صحیح نیست و قدوس از چنین جمله ای استفاده نکرده است. بازیکن 
تیم ملی بارها در مصاحبه های خود به حضور در تیم ملی ایران و پوشیدن پیراهن 

مقدس تیم ملی افتخار کرده است.

طلب گابریل
 چالش جدید پرسپولیس

ورزش: فرناندو گابریل بازیکن ســابق تیم فوتبال پرسپولیس یکی از بازیکنانی 
است که مدعی شده از پرسپولیس طلبکار است اما مسئوالن باشگاه در قبال این 
ادعا عنوان کرده اند که پول این بازیکن به وکیلش پرداخت شده اما به نظر می رسد 
وکیل این بازیکن پول را به او نداده است.این بازیکن به همین دلیل از پرسپولیس 
شکایت کرده است و اگر مسئوالن باشــگاه نتوانند رضایت این بازیکن را بگیرند 
آن وقت پرســپولیس محکوم به پرداخت رقمی در حدود ۱۷۰ هزار دالر به این 
بازیکن خواهد شد و اگر این پول پرداخت نشــود تبعات آن گریبان پرسپولیس 

را خواهد گرفت.
این در حالی است که پرونده گولچ هم طی روز های آینده اگر حل و فصل نشود 

سرخ ها را با کسر امتیاز در شروع لیگ هیجدهم مواجه خواهد کرد. ۱۲
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ورزشـــی

سایت AFC: کارلوس کی روش 65 ساله که شاگردانش 
در جام جهانی 2۰۱8 روسیه به ترتیب با مراکش، اسپانیا 
و پرتغال بازی خواهند کرد، با اشاره به قرار گرفتن تیمش 
در این گروه دشوار گفت: این هم بخشی از فوتبال و بخشی 
از زندگی ما اســت. همه می دانند که ایــن روی انگیزه و 
رویای های ما تأثیر نخواهد گذاشــت و ما رویای صعود به 
مرحله حذفی جام را داریم. با تعهــد و تمرکز باال و با تمام 
جزییاتی که می تــوان در این مدت کوتــاه انجام داد، کار 

می کنیم.  
وی ادامه داد: باید ســعی کنیم که مطمئن شویم بازیکنان و 
تیم هر روز بهتر و بهتر شــوند تا قادر باشــیم با افتخار و وقار 
به رقابت بپردازیم و لذت و غرور را برای ملت ایران به ارمغان 

بیاوریم. هر اتفاقی هم که بیفتد این مسائل تغییری نخواهد 
کرد. امیدوارم فرصت بیشتری برای آماده سازی بهتر بازیکنان 
به خصوص بازیکنان شاغل در لیگ ایران داشته باشیم.  بدون 
آماده سازی بازیکنان مهمی را از دست می دهیم. اکنون زمان 
پذیرش این موضوع است، باید رو به جلو حرکت کنیم و هر روز 
بهترین عملکرد را از بازیکنان و کادرفنی بگیریم و از کارمان 

لذت ببریم.
ســرمربی پرتغالی تیم ملی تصریح کــرد: تمامی بازیکنان 
کاماًل باانگیــزه و هیجان زده برای بازی کردن هســتند و 
اطمینان دارم اگر نگرشی که همیشــه با روحیه و انسجام 
تیمی داشــته ایم را حفظ کنیم اوضاع بسیار خوب خواهد 
بود. کی روش با اشــاره بــه قرار نــدادن نام هایی همچون 

ســیدجالل حســینی و کاوه رضایی در لیســت 24 نفره 
مدنظرش برای جام جهانی یادآور شــد: هر مربی دوست 
دارد بازیکنان بیشــتر و نفراتی که به صعــود تیم به جام 
جهانــی کمک کرده انــد را در اختیار داشــته باشــد، اما 
متأســفانه ما تنها می توانیم 23 بازیکن در اختیار داشــته 
باشیم و باید اطمینان حاصل کنیم که همیشه انتخاب های 
درســت و منصفانه ای را انجــام می دهیم چــون گرفتن 

تصمیمات آسان در زندگی خیلی راحت است.
وی خاطرنشان کرد: چیزی که از سرمربی انتظار می رود این 
است که تصمیمات درســت و منصفانه ای بگیرد. باور کنید 
انتخاب این بازیکنان حاصل ساعت ها کار، تحلیل، ارزیابی و 

مشاهدات بوده است.

لیست ۲4 نفره حاصل ساعت ها کار و تحلیل بود
دفاع مرد پرتغالی از انتخاب هایش 

تلگرافی

* امید نمازی که چند روز پیش به عنوان ســرمربی 
جدید تیــم ذوب آهــن انتخاب و معرفی شــد،روز 

پنجشنبه به ایران سفر می کند.
*هیئت مدیره باشگاه فوالد خوزســتان با برگزاری 
جلســه ای،  ضمن برکناری علیرضــا اژدری زاده از 
مدیرعاملی،  محمدرضا شریف را به عنوان سرپرست 

جدید این باشگاه معرفی کرد.
*بازیکنان تیم ملی فوتبال برزیل در صورت رسیدن 
به قهرمانی جام جهانی 2۰۱8 روســیه پاداش یک 

میلیون دالری دریافت خواهند کرد.
*گروه پرشــماری از کاربران اینترنتی در یک سایت 
اینترنتی یک عریضه آنالین بــرای انتقاد از حرکت 
راموس و لزوم محرومیت وی از ســوی یوفا یا فیفا و 
محروم شدنش از حضور در جام جهانی تهیه کرده  اند 

که نزدیک به 33۰هزار امضا خورده است.
*لیونل مســی، کاپیتان تیم ملــی آرژانتین تاکید 
کرد که حاضر است در ازای کســب جام با آرژانتین، 

جام هایش با بارسا را واگذار کند.
*چند نفر از هواداران متعصــب لیورپول کاریوس، 
دخترش و اعضای خانــواده او را در پیام هایی تهدید 

به مرگ کردند.
*احمد موسی، مهاجم مســلمان نیجریه ای قبل از 
شــروع جام جهانی تصمیم گرفت 4۰ زندانی را در 

کشور خودش آزاد کند.

علی دایی در حاشــیه اردوی تیم ملی فوتبال در کمپ 
بشــیکتاش گفت: ان شــاء اهلل بتوانیم در جــام جهانی 
بازی های خوبی انجــام دهیم. االن در این شــرایط بد 
سیاســی و اقتصادی که مردم ما دارند، فکر کنم فوتبال 
ما می تواند نشان دهنده خیلی چیزها از طرف ملت ما به 

تمام دنیا باشد.
وی در مورد این مســئله که او حمایــت خوبی از تیم 
ملی داشته اســت و حتی در مراســم بدرقه تیم ملی 
هم حضور داشــت و اینکــه چرا ایــن همدلی در کل 
جامعه فوتبال ما وجود ندارد، گفــت: فکر می کنم ما 
در بقیه جاها هم همدلی نداریم، اگر همدلی داشــتیم 
وضعیت مان این طور نبود. متاسفانه فوتبال هم جزئی 
از جامعه است و این اتفاق در فوتبال هم افتاده است. 
من از تمــام پیشکســوتان همه آنهایی کــه هم دوره 

ما بودند و یــا قبل و بعد از ما بودنــد خواهش می کنم 
که پشت تیم ملی باشــند و حمایت کنند، به مردم و 

بازیکنان تیم ملی روحیه بدهیم.
دایی در مورد تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشورمان و شایعاتی که در خصوص حضور او به عنوان 
جایگزین کی روش وجود دارد، اظهار داشــت: ببینید 
مــن از حقیقت دفاع کــرده ام، از چیــز توخالی دفاع 
نکردم. نتایج آقای کی روش نشــان داده که ما در این 
چند ســال بهترین نتایج را گرفتیم. خد ارا شکر مربی 
باالی سر تیم ملی بوده که ســوابق درخشانی داشته 
اســت. از لحاظ فنی از همه ما باالتر است و آرزوی من 
این است که کی روش 4 ســال دیگر بماند و بتواند در 
جام ملت های آسیا بعد از چندین سال ایران را قهرمان 
آسیا کند. اینکه اســم ما را می آورند درست نیست و 

باید از این مربی بزرگ استفاده کنیم. او توانسته خیلی 
از بازیکنان را به فوتبال ملی مــا اضافه کند، خیلی از 
بازیکنان را حتی من آشنایی نداشتم و ایشان به فوتبال 
ملی مان معرفی کردند. ان شــاء اهلل بتوانیم همچنان از 
خدمات کی روش استفاده کنیم و نباید به راحتی او را 

از دست بدهیم.
ســرمربی تیم فوتبال ســایپا در خصــوص لغو دیدار 
دوســتانه با یونان نیز گفــت: ما هرچه قــدر بتوانیم 
برنامه مان را درست انجام دهیم خیلی می تواند به روند 
آماده سازی تیم کمک کند، ان شــاء اهلل که این اتفاق 
نیفتد و این بازی انجام شود، هرچه بازی بیشتری انجام 
دهیم برای تیم ملی  ما مفید اســت. تیم ملی با دو تیم 
تقریبا خوب اروپایی بازی می کند و اگر هم این بازی ها 

برگزار نشود دالیل دیگری دارد. 

آقای گل جهان: کی روش از لحاظ فنی از همه ما باالتر است

معیشت مردم مهم تر از فهرست تیم ملی 
است

گل به خودی 30 نماینده مجلس
سینا حسینی : سی نفر از نمایندگان مجلس با ارائه تذکر 
از وزیر ورزش و جوانان خواستند در صحن علنی مجلس 
حضور یابد تا در خصوص فهرســت بازیکنان دعوت شده 
به اردوی تیم ملی توســط کارلوس کی روش توضیحاتی 

را ارائه دهد .
بروز چنین رفتاری از ســوی نماینــدگان مجلس عجیب و 
دور از باور اســت اما ظاهرا برخی نمایندگان مجلس ترجیح 
می دهند به بهانه های مختلف مورد توجه رسانه های گروهی 
قرار گیرند تا نقاط ضعف آنها توسط مردم به دست فراموشی 
سپرده شود.نمایندگان امضا کننده این تذکر نه تنها به منافع 
ملی فکر نمی کنند بلکه مســتقیما در این برهه علیه منافع 
ملی گام بر می دارند چون در شرایطی که نهادهای بین المللی 
دائما تایید بر عدم دخالت سیاسیون در حوزه مدیریت ورزش 
و فوتبال دارند اقدام به انتشار چنین نامه ای می کنند تا آن 
دسته از کسانی که خارج از مرزها به دنبال فرصت هستند از 
این موقعیت نهایت بهره بــرداری را بکنند تا به ورزش ایران 

لطمه بزنند.
برای افکار عمومی این پرسش به وجود آمده که این دوستان 
برای پیشــرفت و توســعه ورزش در امور زیر ساختی چند 
بار دســت به قلم بردند تا بودجه ورزش کشــور را به شکل 
قانع کننده افزایــش دهند؟ بــرای مردمی که بــه آنها در 
حوزه های انتخابیــه رای دادند چه اقدامی جهت توســعه 

ورزش همگانی و قهرمانی  انجام دادند. 
آنها با نامه عجیب خود شان مجلس را زیر سوال برده اند 
تا امروز رسانه های داخلی و خارجی از این اتفاق به عنوان 
یک ســوژه تلخ از ســوی عده ای از نمایندگان مردم یاد 
کنند.  شاید بد نباشد، آقای رئیس و اعضای هیئت رئیسه 
یک بار اصول نمایندگــی مردم را برای امضــا کنندگان 
این نامه تشــریح کننــد و به آنها یادآوری شــود دخالت 
در امور ورزشــی می توانــد پیامدهــای خطرناکی چون 
تعلیق فعالیت بین المللی را برای ورزش ما در بر داشــته 
باشــد، همان اتفاقی که یک بار در دوره مدیریت محمد 
علی آبادی رخ داد و با یک ماجــرا جویی کودکانه فوتبال 
ایران با یک چالش بزرگ بین المللی رو به رو شد و مدتی 
رسما تعلیق شد! از این رو انتظار می رود، جناب رئیس به 
دوســتان تذکر دهند به جای پرداختن به این مسائل که 
هیچ ارتباطی به خانه ملت ندارد به فکر مشکالت معیشتی 
مردم باشند تا شاید گوشــه ای از وظایف واقعی خود را به 

درستی در دوره نمایندگی شان انجام داده باشند.



طلسم طال روز آخر شكست

ايران روى پله دوم تكواندو آسيا
 تكواندو  ورزش   آخرين نماينده ايران در 
رقابت هاى قهرمانى آسيا موفق به كسب مدال 
طال شد تا تيم ايران در پايان بيست و سومين 
دوره رقابت هاى قهرمانى آســيا عنوان نايب 

قهرمانى را كسب كند.
 ايــن دوره از مســابقات روز شــنبه پنجم 
خردادماه با حضور 267 تكوانــدوكار از 34 
كشور به ميزبانى ويتنام در هوشيمينه آغاز 
شد كه در نهايت تيم ملى كشورمان با كسب 
يك مدال طال، يك نقــره، 3 برنز و 37 امتياز 
توانست عنوان نايب قهرمانى قاره كهن را به 

نام خود ثبت نمايد.
 تيم ملى كره جنوبى با 2 طــال، 3 برنز و 42 
امتياز قهرمان شد،؛ تيم ازبكستان با يك طال، 
يك نقره، 2 برنز و 32 امتياز ســوم شد و تيم 
قزاقســتان نيز يك طال، يك نقره، يك برنز و 
31 امتياز عنوان چهارمى را به خود اختصاص 
داد.تيم هاى قزاقســتان، چين تايپه و تايلند 

هم عناوين بعدى را كسب كردند. 
 در بخش بانــوان چين قهرمان شــد، كره 
جنوبى، نايب قهرمان شــد و ويتنام ميزبان 
مسابقات در جاى سوم ايستاد. ازبكستان در 
جاى چهارم قرار گرفت و ايران هم پنجم شد. 

*طلسم طال شكست
البته طلســم طاليى نشــدن تكواندوكاران 
ايرانى در آخرين روز شكسته شد. اميرمحمد 
بخشــى هوگوپوش وزن چهارمى كشورمان 
براى كسب نشــان زرين اين رقابت ها ابتدا 
«كاى چينگ چو» از هنگ كنــگ را 26 بر 
يك شكست داد؛ در ادامه «رزايمى رزالى» از 
مالزى را 26 بر 5 از پيش رو برداشت. سپس به 
مصاف «يراسل كايربك» از قزاقستان رفت و 
24 بر 8 برنده شد و در مرحله نيمه نهايى نيز 
مقابل «يو چن هوآنــگ» از چين تايپه نايب 

قهرمان جهان 2017، نايب قهرمان بازى هاى 
آســيايى 2014 و قهرمان المپيك نوجوانان 
2014 با نتيجه 19 بر 17 به برترى رســيد. 
اميرمحمد در ديدار فينال نيز «سئوك باى 
كيم» كره اى قهرمان آسيا 2016 و قهرمان 
نوجوانان جهــان 2014 را 28 بر 11 از پيش 
رو برداشت و با شايستگى بر سكوى قهرمانى 
قاره كهن ايستاد. همچنين سروش احمدى، 
فرزان عاشورزاده، مهدى جاللى و ناهيد كيانى 
چهار  مدال نقره، آرمين هــادى پور، احمد 
محمدى، مهدى خدابخش  و سعيد رجبى، 
كيميا عليزاده و زهرا پوراسماعيل هم شش 

نشان برنز براى تيم كشورمان كسب كردند.
عســكرى: به راحتى مى توانســتيم 

قهرمان شويم
فريبرز عسكرى، ســرمربى تيم ملى تكواندو 
در خصوص كيفيت مسابقات اظهار داشت: 

به دليل اينكه ما كار خود را دير شروع كرده 
بوديم وهدف گذارى ما بازى هاى آسيايى بود، 
با آمادگى كامل در مسابقات حاضر نشديم اما 
از اين موضوع نيز نبايد بگذريم كه يكســرى 
اشتباهات بچگانه و پيش   پاافتاده از ما سر زد 
كه در نتيجه كلى تاثيرگــذار بود. به راحتى 
مى توانستيم با همين ميزان آمادگى قهرمان 
آسيا شويم اما فكر مى كنم به اشتباهات فردى 

خودمان باختيم. 
سرمربى تيم ملى تكواندو تاكيد كد: با توجه به 
نزديكى بازى هاى آسيايى بايد اين اشتباهات 
را به فال نيك بگيريم و در فرصت باقى مانده 

اشتباهات خود را برطرف كنيم. 
*اشتباهات بچگانه

عســكرى در پاســخ به اين ســوال كه از 
عملكرد بازيكنان رضايت داشــته اســت، 
گفت: عملكرد بچه ها در مجموع به سه گروه 

تقسيم مى شود. تعدادى از آنها عالى ظاهر 
شدند، برخى در حد متوسط رو به باال بودند 
و گروه ديگرى نيز عملكرد خوبى نداشتند 
و بعضا اشتباهات بچگانه از آنها سر زد. اين 
موضوع نيز به شــكى كه در آنهــا بود ربط 
داشت و بايد در بازگشت بنشينيم و اتفاقات 
را كارشناسى كنيم. اگر در مسابقات آينده 
نيز بخواهد اين اشتباهات تكرار شود باز هم 
اين نتايج ضعيف رقــم خواهد خورد و بايد 

اين شك را برطرف كنيم.
*بدشانسى عاشورزاده

سرمربى تيم ملى تكواندو در خصوص شكست 
اكثر بازيكنان ما مقابل رقباى كره اى، گفت : 
فكر مى كنم عمده مشكل بازيكنان ما مقابل 
كره اى ها مســائل روانى بود. البته در ديدار 
فرزان عاشــورزاده مقابل «تاى هون كيم» 

دچار بدشانسى شديم. 

دبيركل كميته ملى المپيك:
پاداش پاى سكوى مدال آوران 
بازى هاى آسيايى افزايش يافت

ايرنا: دبيركل كميته ملى المپيك از افزايش پاداش پاى سكوى مدال 
آوران در بازى هاى آســيايى 2018 خبر داد و گفت: كاهش بودجه 

فدراسيون كشتى به معناى ناديده گرفتن اين رشته نيست.
«شاهرخ شــهنازى» گفت: پاداش اين دوره از بازى ها در مقايسه با 
بازى هاى اينچئون 2014 كره جنوبى به مدال آوران طال، نقره و برنز 

بيشتر خواهد بود كه جزئيات پس از نهايى شدن آن اعالم مى شود.
وى گفت: مجمــوع بودجه تخصيصــى مرحله نخســت به كميته 
ملى المپيك، پاسخگوى همه فدراســيون هاى ورزشى نمى شد و 
نمى توانســتيم مانند دوره هاى قبل بودجه بيشترى به فدراسيون 
كشــتى اختصاص دهيم.  به همين منظور پس از بحث و بررسى در 
هيئت اجرايى كميته تصميم گرفته شد تا بودجه فدراسيون كشتى 
كمى كاهش يابد اما اين به معناى ناديده گرفتن و كم اهميت جلوه 
دادن ورزش كشتى نيست، رئيس اين نهاد ورزشى در تالش است تا 
از راههاى ديگرى بودجه خــود را تامين كند كه در صورت موفقيت 

بودجه بيشترى به فدراسيون كشتى داده خواهد شد.
وى گفت: بايد روى رشــته هاى پايه ســرمايه گذارى كرد و به آنها 
فرصت داد تا براى المپيك 2020 آماده شوند، ما نيز براى نخستين 
بار ورزشكاران رشته هاى رزمى شامل (ســامبو، پنجاگ سيالت)، 
جوجيتسو و پاراگاليدر را با نگاه حمايتى به بازى هاى آسيايى 2018 

جاكارتا اعزام مى كنيم.

قهرمانى تفتيان در دوى 100 متر فرانسه
ورزش:   حسن تفتيان در مسابقات بين المللى فرانسه در ماده 100 
متر به مقام قهرمانى رســيد. اين مسابقات در شــهر فوربك فرانسه 

انجام شد. 
 حسن تفتيان در مرحله مقدماتى در گروه در ميان چهار دونده ديگر 

به عنوان نفر اول به فينال رسيده بود.
 تفتيان پيش از اين هم در اولين مســابقه بين المللى فصل خود در 

فرانسه  در رده نخست قرار گرفته بود.

قانون جديد اتحاديه جهانى رسماً اعالم شد 
رقابت قاره اى، شرط حضور در مسابقات 

جهانى كشتى
ورزش: با قانون جديد اتحاديه جهانى كشتى، هر كشور صرفا با تعداد 
نفراتى كه در رقابت هاى قاره اى شركت كند، مى تواند در مسابقات 

جهانى حضور يابد.
 با قانون جديد UWW تعداد كشتى گيران شركت كننده يك كشور 
در رقابت هاى قهرمانى جهان از اين پس نبايد از تعداد كشتى گيران 

شركت كننده آن ها در مسابقات قاره اى بيشتر باشد.
به اين ترتيب كشورهايى كه امسال قصد دارند در رقابت هاى قهرمانى 
جهان در مجارستان (28 مهر تا 4 آبان ماه) شركت كنند مى بايست 
با تعداد نفراتى كــه در رقابت هاى قاره اى حضــور يافته اند، راهى 

بوداپست بشوند.
با اينكه به نظر مى رسد ايران از اين نظر مشكلى نداشته باشد چون 
با تمامى نفرات در رقابت هاى قهرمانى آســيا در قرقيزستان در هر 
2 رشته آزاد و فرنگى حاضر شده بود؛ اما برخى از كشورهاى مدعى 
شايد با همين قانون جديد از داشتن چند كشــتى گير در برخى از 

اوزان محروم شوند. 

خبر

چهارشنبه 9 خرداد  دوستانه بين المللى
 آرژانتين - هاييتى

 ساعت: 00:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 9 خرداد دوستانه بين المللى
 ژاپن - غنا

 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش
چهارشنبه 9 خرداددوستانه بين المللى

 اتريش - روسيه
 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 10 خرداد  دوستانه بين المللى
 اكراين - مراكش 

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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مدير تيم هاى ملى دوچرخه سوارى:
با داستان تعريف كردن 

دوچرخه سوار  اعزام نمى كنيم
ايسنا: مهر محسن سلگى، مدير تيم هاى ملى دوچرخه سوارى: گفت: امسال، 

سال بازى هاى آسيايى است و ورزشــكارانمان به اين مسابقات اعزام مى شوند. 
امكان دارد برخى هم در حاشيه اردوها حق خورده و به اين رقابت ها اعزام نشوند. 
اعزام نفرات نهايى كامًال بستگى به نظر سرمربيان دارد. ما تصميم داريم بر اساس 
نظر شوراى عالى كميته ملى المپيك، براى بازى هاى آسيايى جاكارتا به صورت 
قطعى 9 ركابزن مرد و 2 زن را اعزام كنيم.  وى افزود:  متأسفانه بعضى مسائل در 
اين ارتباط باب شده است ولى ما اجازه نمى دهيم و كسى نمى تواند با سريال 

بازى كردن، داســتان تعريف كردن و زنگ زدن به فدراسيون، به اردو 
دعوت شده يا به بازى هاى آســيايى برود. اينكه يك نفر بهترين 

نتيجه اش در بين 6 نفر در يك كاپ آسيايى سوم بوده و 
حاال انتظار دارد به بازى هاى آسيايى اعزام 

شود، منطقى نيست.

از مدال خبرى نبود
تالش بى اثر تيم ملى كاياك 

در كاپ 2 جهان
ورزش: در ادامــه مســابقات كاپ 2 جهانى در دويســبورگ آلمان 

قايقرانان كشورمان در رقابت هاى مســافت 5000 متر به مصاف رقبا 
رفتند.   در كانوى يكنفره 5000 متر بانوان فاطمه كرمجانى دهم شد.
 در كانوى يكنفره 5000 متر مردان محمدنبى در رده نهم قرار گرفت.

 در كاياك يكنفــره 5000 متر بانوان هديه كاظمى ســيزدهم و آرزو 
حكيمى بيستم شــدند.   در كاياك يكنفره 5000 متر مردان على 

آقاميرزايى جايگاه ششم و امين بوداغى جايگاه بيستم را بدست 
آوردند.   بر اين اســاس نمايندگان كشورمان به كار خود 

در مسابقات كاپ 2 جهانى در دويسبورگ آلمان 
پايان دادند.

با هزينه شخصى 
دوچرخه  سواران انجام شد 

مرمت آسفالت خيابان دور آزادى
ورزش:  خرابى آســفالت دور مجموعه ورزشــگاه آزادى باعث شد 

خود اهالى دوچرخه ســوارى دست به كار شــوند و آسفالت خيابان را 
مرمت كنند.

 ركابزنان هميشــه از خرابى آسفالت گاليه داشــتند كه امكان زمين 
خوردن  و مصدوميتشان و حتى شكســتن دوچرخه هايشان وجود 
دارد و  چندين مرتبه از شهردارى تهران خواسته بودند كه فكرى 

به حال آسفالت خيابان دور مجموعه آزادى كنند . آنها زمانى 
ديدند ترتيب اثرى داده نمى شود، خودشان دست به كار 

شدند و با هزينه شخصى آسفالت دور مجموعه را 
مرمت كردند.
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اميرمحمد ســلطانپور :  بعد از آنكه كرواسى سهميه حضور در 
جام هاى جهانى 1998 و 2014 را با موفقيت در پلى آف جشــن 
گرفت، بار ديگر تخصــص خود را در اين زمينه نشــان داد و براى 
حضور در روســيه نيز از اين مرحله گذشــت. كرواســى در طول 
مسابقات مقدماتى خود در حالى كه در گروه آنچنان سختى قرار 
نداشــته و تنها ايســلند، تركيه و اوكراين را به عنوان اصلى ترين 
رقيبان خود مى ديد، اما آنچنان با ثبات عمل نكرده و پشــت سر 

ايسلند راهى دور پلى آف شد.
 البته از همان ابتداى بازى با يونان در پلى آف كرواســى قدرت 
برتر خود را نشان داد و در نهايت نيز با پيروزى 4-1 در مجموع 
دو ديدار رفت و برگشــت بليت خود را براى روسيه قطعى كرد. 
اين چهارمين حضور كــروات ها در جام جهانــى خواهد بود و 
تالش دارند بعد از عملكرد فوق العــاده در اولين حضور در 98 
فرانسه كه رتبه سوم را كســب كردند، به طلسم حذف شدن در 

دور گروهى پايان دهند.

سرمربى
زالتكو داليچ در ســال 2017 به عنوان ســرمربى موقت كرواسى 
انتخاب شد و يك ماه بعد سمت خود را دائمى كرد. داليچ 51ساله به 
عنوان دستيار سرمربى تيم زير 21ساله هاى كرواسى به مدت 5سال 
كار كرده و با توجه به كارنامه سرمربيگرى او كه به تيم هاى باشگاهى 
در شرق اروپا و همينطور باشــگاه هاى عربى خالصه مى شود، جام 

جهانى 2018 مى تواند بزرگترين چالش او تاكنون باشد.
ستاره

لوكا مودريچ را مى توان مشهورترين بازيكن تيم ملى كرواسى لقب 
داد. هافبك خالق رئال مادريد بعد از كسب سومين قهرمانى پياپى 
اروپا با باشــگاهش، حاال بعد از مدت ها بازوبند كاپيتانى تيم ملى 
كرواسى را نيز از داريو سرنا گرفته و آماده است تا تيمش را در جام 

جهانى رهبرى كند.
مهره قدرتمند

ماريو مانژوكيچ را عالوه بر توانايى هاى فنى او، به تعصب و جنگندگى 

آينده رونالدو: اروپا،آمريكا، آسيا؟  
ورزش: حرف هاى ضد و نقيض دو روز گذشته كريستيانو رونالدو باعث پديد آمدن 
بحث ها و گمانه زنى هاى زيادى درباره آينده ابرستاره   پرتغالى رئال مادريد پديد آورده. 

فوتبال نويس هاى ESPN در اين باره نظرات خودشان را بيان مى كنند.
بازگشت به منچستر يونايتد؟

يونايتد دو فصل پيش تيمى در دوران گذار بود، اما اين فصل پيشرفت زيادى داشته 
و خريد رونالدو برايش به معناى پســرفت خواهد بود. رقم سنگينى كه براى اين 
انتقال الزم است را يونايتد بايد روى خط ميانى اش سرمايه گذارى كند تا به پل 
پوگبا كمك شود.  غير از يونايتد تنها تيم هايى كه به لحاظ منطقى قادر خواهند بود 
حداقل نيمى از حقوق رونالدو در رئال را پرداخت كنند، منچستر سيتى، چلسى 

و آرسنال هستند. اما رونالدوى 33 ساله به فلسفه  سيتى و آرسنال نمى خورد. 
بازگشت به پرتغال

شايد براى رونالدويى كه به پايان فوتبالش نزديك مى شود بهتر باشد به جايى 
بازگردد كه همه چيز از آن جا شروع شد، به اسپورتينگ ليسبون. چون رونالدو 
هنوز هوادار باشگاه است حاضر مى شود از حقوقش هم كم كند، چون درآمدش 

از تبليغاتش براى خرج خانه كافى خواهد بود. 
مهاجرت به آمريكا؟

رونالدو هم مثل زالتان موردى ويژه است و مى تواند فوتبال آمريكا را از جوانب 
مختلف تحت تاثير قرار بدهد و باعث رشــدش شــود. او قطعا در زمين موفق 
خواهد بود، اما سوال بزرگ اينجاســت كه اصال خودش دوست دارد راهى اين 

ليگ شود يا نه. 
گزينه آخر: سوپر ليگ چين؟

ولخرجى هاى باشگاه هاى چينى براى به خدمت گرفتن فوتباليست هاى نامدار 
به داليل مختلف كاهش پيدا كرده. اما بازيكن معروف داريم تا بازيكن معروف، و 
قطعا براى رونالدو، اگر خودش ميلى به انتقال به شرق داشته باشد سرمايه   الزم 

پيدا مى شود. 

روى خط روسيه
16 روز تا

بسيار بااليش مى شناســند، و اين 
توانايى او سال هاست كه باعث شده 
در تيم هاى بزرگــى در اروپا مانند 
بايرن و يوونتــوس بازيكن كليدى 
باشــگاه هايش باشــد. به جز او كه 
قطعا مدافعين حريف كرواســى را 
در روسيه به دردسر خواهد انداخت، 
ايوان راكيتيچ هافبك بارسلونا را نيز 
نبايد فراموش كنيم كه انتظارها از او 

نيز بسيار باال خواهد بود.
نوظهور

نيكوال والســيچ را مى توان يكى از 
بهترين اســتعدادهاى جوان كشور 
كرواســى لقب داد كه اولين حضور 
خــود را در ميدان جــام جهانى در 
روســيه تجربه خواهد كــرد. اين 
هافبك 20ساله و عضو باشگاه اورتون 
اولين بازى ملى خود را در ديدار پلى 
آف مقابل يونان انجام داد  اما پيش 
بينى مى شود جزو مهره هاى اصلى 

كرواسى در جام جهانى باشد.

كرواسى؛ بازگشت به دوران طاليى 98   معرفى  تيم هاى جام جهانى (15)

سفر 22 ساعته به آرژانتين
 تيم ملى واليبال هيجان و 

روحيه مى خواهد
ورزش:  به نظر مى رسد تيم ايگور كوالكوويچ در شروع 
ليگ ملت هاى واليبال 2018 با مشــكلى جدى مواجه 

شده است.
 شايد آخرين بارى كه ايران با تيم اصلى برابر ژاپن قرار 
گرفت و به اين شكل شكست خورد، يادمان نمى آمد. با 
اينكه در بازى برابر فرانسه بلندقامتان ايرانى چه از نظر 
نتيجه و چه عملكرد درون زمين شرايط خوبى نداشتند؛ 
اما مردم و كارشناســان آن را به حســاب ناهماهنگى 
بازيكنان و عــادت بد ايــران براى شــروع ضعيف در 
تورنمنت ها گذاشــتند.در بازى دوم برابر استراليا كمى 
اميدوار شديم و فكر  مى كرديم تيم به همان روزهاى اوج 
خود بازگشــته و حاال براى حضور در جمع 6 تيم برتر و 

فينال ليگ ملت ها دورخيز كرده است.
 در بازى سوم با غرور وارد زمين شديم و فكر مى كرديم 
پيروزى برابر ژاپن حداقل كارى است كه در پايان هفته 
اول مى توانيم انجام دهيم؛ اما ژاپن، استراليا نبود. ايران 
شايد در يكى از ضعيف ترين بازى هاى سال هاى اخير 
خود به ســامورايى ها باخت تا حــاال در ميان تيم هاى 
آسيايى چين و ژاپن شــرايط بهترى از ايران در جدول 

ليگ ملت ها داشته باشند.
فعال بايد منتظر آخر هفته باشيم تا نمايش ايران را برابر 
3 تيم آرژانتين، ايتاليا و كانادا در خاك آرژانتين شاهد 
باشيم. تيم ملى ايران راهى فرانكفورت  شد تا به سمت 
كشور آرژانتين و شــهر بوينس آيرس پرواز كند و براى 

ديدار هاى هفته دوم ليگ ملت هاى واليبال آماده شود.
 ملى پوشــان بعد از پرواز به فرانكفورت، از فرودگاه اين 
شــهر به بوينس آيرس خواهند رفت و بعد از پروازى به 
مدت 13 ساعت و 50 دقيقه به پايتخت آرژانتين خواهند 
رسيد.  تيم ملى بعد از حضور در پايتخت آرژانتين به سن 
خوان پرواز مى كند و   8 خرداد ماه به هتل محل اقامت 
خود مى رسد.   شاگردان كوالكوويچ سپس از تاريخ يازده 
تا 13 خردادماه سه مسابقه برابر تيم هاى آرژانتين، كانادا 
و ايتاليا در ســالن هفت هزار نفرى آلدو كانتونى برگزار 
خواهند كرد.  بدين ترتيب به نظر مى رســد كوالكوويچ 
تصميم گرفتــه با همان 14 بازيكنى كه در فرانســه در 
اختيار داشت، راهى آرژانتين شــود و احتماال در هفته 
سوم كه به ميزبانى روسيه انجام مى شود؛ شاهد تغييرات 

در تركيب تيم ملى خواهيم بود.
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ادب و هنر

كوتاه و خواندنى كوتاه و خواندنى

باشگاه خبرنگاران: بيســت و پنجمين جشنواره 
ملى هنرهاى تجســمى جوانان در رشته هاى ارتباط 
تصويرى (پوستر)، تصويرسازى، حجم، خوشنويسى 
(نستعليق)، طراحى، عكاســى، كاريكاتور(كارتون)، 
نقاشى، نگارگرى (نقاشى ايرانى، گل و مرغ، تذهيب) 

براى جوانان 15 تا 24 سال برگزار مى شود.
دفتر هنرهاى تجســمى معاونت امور هنرى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى با مشــاركت اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان آذربايجان شرقى، 
مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى معاصر و همكارى 
ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها بيست 
و پنجمين جشنواره ملى هنرهاى تجسمى جوانان را 
26 تا 30 مردادماه امسال در شهرستان تبريز برگزار 

مى كند. هنرمندان جوان متولد يك فروردين1373 
تا 29 اســفند 1382 براى شركت در اين جشنواره 
مى توانند تا روز ســوم مردادماه در سايت جشنواره 
ثبت نام و حداقل ســه و حداكثر 6 اثر خود را فقط 

در يكى از رشته هاى جشنواره ارسال كنند.
بيست و پنجمين جشــنواره ملى هنرهاى تجسمى 
جوانــان دو مرحلــه دارد كــه در مرحله نخســت 
هنرمنــدان جوان در ســايت جشــنواره ثبت نام و 
آثار خود را ارســال مى كنند و پس از بررســى آثار 
ارسالى توســط هيئت انتخاب، هنرمندان پذيرفته 
شده در جشــنواره اجراى كارگاهى خواهند داشت 
و در كارگاه هــاى جشــنواره بــا يكديگــر رقابت 

مى كنند.

باشــگاه خبرنگاران: رضا اسماعيلى شــاعر و دبير 
كارگروه 40 سالگى انقالب اسالمى درخصوص  جشن 
40 سالگى انقالب اســالمى گفت: براى برگزارى اين 
جشن  با نهاد هاى مختلف مكاتبه داشتيم و هم اكنون 
در حال پيگيرى اين مكاتبات هســتيم. وى افزود: در 
ديدارهايى كه با مسئوالن نهادهاى مختلف درخصوص 
برگزارى جشن 40 سالگى انقالب داشتيم، بسيارى از 
اين كار استقبال كردند اما هنوز وعده هايشان  به طور 
عينى تحقق پيدا نكرده است. اسماعيلى با بيان اينكه 
پايان مهلت ارسال اثر به جشــنواره چهل چراغ پايان 
خرداد ماه ســال جارى اســت و تا كنون بيش از 120 
اثر در دو حوزه شــعر و داستان به دبيرخانه جشنواره 
رسيده است، گفت: بيشتر آثار در حوزه شعر به دبيرخانه 

جشنواره چهل چراغ رسيده است و شعرهاى رسيده به 
دبيرخانه نيز نسبتاً خوب است. دبير كارگروه 40 سالگى 
انقالب اسالمى با اشاره به احتمال تمديد جشنواره چهل 
چراغ بيان كرد: احتمال دارد در صورت نياز مهلت ارسال 
اثر به جشنواره ادبى چهل چراغ تمديد شود و شوراى 
به گزينى آثار در كارگروه جشــن 40 ســالگى انقالب 
اسالمى تشكيل مى شود. اسماعيلى ادامه داد: قرار بود 
فهرســت كتاب ها با موضوع انقالب در اختيار شوراى 
به گزينى آثار در  كارگروه جشن 40 سالگى انقالب اسالمى 
قرار گيرد كه اين كار عملى شــده و  هم اكنون شوراى 
به گزينى آثار آن را بررسى مى كند تا بتوانيم در جشن 
40 سالگى انقالب اسالمى كه در دهه فجر  سال جارى 

برگزار مى شود، جمع بندى داشته باشيم.

جشنواره ملى هنرهاى تجسمى جوانان كليد خورد احتمال تمديد جشنواره ادبى چهل چراغ

در نشست خبرى همايش تئاتر مردمى خرداد عنوان شد

نگارش نمايشنامه با محوريت  زندگى بنيانگذار انقالب

مهر: نشست رسانه اى پنجمين همايش سراسرى تئاتر مردمى 
خرداد صبح ديروز (دوشنبه) با حضور اميرحسين شفيعى دبير 
همايش و كوروش زارعى مدير مركز هنرهاى نمايشــى حوزه 
هنرى برگزار گشــت كه طى آن مقرر شــد، نمايشــنامه اى با 
محوريت زندگى امام خمينى(ره) بنيانگذار جمهورى اسالمى 

ايران نوشــته و به توليد برســد.در ابتداى اين نشست شفيعى 
با اشــاره به اينكه اين همايش با محوريت زندگى و مبارزات و 
انديشه امام خمينى(ره) و همچنين قيام 15 خرداد هرساله در 
خرداد ماه برگزار مى شود، عنوان كرد: امسال در آستانه چهلمين 
ســالگرد انقالب اســالمى هســتيم و اين همايش قرار است 

رويكردى به چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در كنار 
رخدادهاى 15 خرداد و زندگى امام راحل داشته باشد.

وى درباره محل برگــزارى اجراهاى همايش توضيح داد: اجراى 
آثار خيابانى در محوطه باز مجموعه تئاتر شــهر، محوطه حوزه 
هنرى، خانه هنرمندان، بوســتان آب و آتش و برج ميالد خواهد 
بود و همچنين آثار صحنه اى در سالن مهر و ماه حوزه هنرى به 
صحنه خواهند رفت. امسال اولين سالى است كه بخش صحنه اى 
به همايش اضافه شده و از آنجا كه كيفيت براى ما بسيار مهم بود، 

تنها سه اثر براى اجرا در اين بخش برگزيده شده است.

  برپايى ويژه برنامه در مرقد امام خمينى (ره)
شــفيعى يادآور شد: همايش تئاتر مردمى خرداد 2 بخش دارد 
كه بخش اول آن از هشــتم تا 12 خرداد ماه در تهران و بخش 
دوم از 12 تا 15 خرداد ماه در شهرســتان ها و مراكز اســتانى 
دنبال مى شود. همچنين ويژه برنامه اى نيز در 14 و 15 خرداد 
خواهيم داشت كه برنامه 14 خرداد ماه شامل اجراى آثار نقالى و 
پرده خوانى در مرقد امام خمينى (ره) خواهد بود كه از ساعت 
16 تا 19 در صحن شهدا و صحن حاج احمد آقا برگزار مى شود. 
دبير اين همايش يادآور شد: اين همايش شامل سه بخش تئاتر 
خيابانى، آثار صحنه اى و نقالى و پرده خوانى خواهد بود. جعفر 
دهقان، عبدالرضا اكبرى و شــهاب راحله نيز داوران اين دوره از 
همايش هستند.در ادامه كوروش زارعى با اشاره به اينكه جاى 
خالى پرداختن به زندگى و مبارزات امام خمينى (ره) در تئاتر 
خالى است، عنوان كرد: امام خمينى(ره) هميشه عقيده داشتند 
كه ما بايد انقالبمان را به جهان صادر كنيم و تئاتر هم از جمله 
رسانه هايى است كه مى تواند در اين كار موفق باشد. به نظر من 

و همكارانم ما سال به سال توانستيم قدم هاى خيلى مثبتى در 
اين زمينه برداريم چون چشــم انداز بزرگى براى اين همايش 

ترسيم كرده ايم.

 لزوم همكارى ارگان ها در برگزارى همايش
زارعى با اشــاره به همكارى ارگان هــا و نهادهاى فرهنگى در 
برگــزارى اين همايش بيان كرد: معتقدم كــه تمام ارگان ها و 
نهادهايى همچون بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى انقالب و دفاع مقدس و اداره كل هنرهاى نمايشى 
بايد به مدد حوزه هنرى در برگزارى چنين رويدادى بيايد.  اگر 
نخواهيم براى بنيانگذار انقالب كار كنيم براى چه كسى بايد اين 
كار را انجام دهيم. معتقدم در حق امام خمينى(ره) كوتاهى شده 
است و بايد به كمك ارگان هاى ديگر همايش درخشانى در شأن 

مقام شامخ ايشان برگزار كنيم.

 نگارش نمايشنامه اى با محوريت زندگى بنيانگذار انقالب
وى در پايان صحبت هايش بيان كرد: امســال اختتاميه در يك 
مكان تاريخى يعنى در حســينيه جماران و در تاريخ 12 خرداد 
ماه با حضور حجت االسالم سيدحسن خمينى برگزار مى شود. 
اين همايش به شكل رقابتى خواهد بود و تنديسى طراحى شده 
كه نسبت به سال گذشته تئاترى تر است.  همچنين از سه اثرى 
كــه در بخش صحنه اى به صحنه مى رود دو نمايش از اصفهان 
و اســتان مركزى و ديگرى از تهران هستند كه اجراى عمومى 
نمايش تهرانى پــس از پايان همايش خواهد بود و نمايش هاى 
شهرستانى نيز در استان هاى خودشان 10 شب اجراى عمومى 

خواهند داشت.

تئاتر

گزارش

خبر

رشد نامتوازن آموزش و پژوهش ادبيات فارسى  

 باشــگاه خبرنگاران   آموزش «زبان و ادبيات فارسى» در ايران؛ 
عنوانى كه هم ســهل است و هم ممتنع؛ هم مى دانيم چيست و هم 
درك درســتى از آن نداريم. ساده  انگاشتن اين مرحله از آموزش در 
ميان كودكان سبب شده تا بســيارى از دانش آموزان فارغ التحصيل 
از مدارس در سطح متوسطه و حتى گاه در سطح دانشگاهى، تسلط 
كافى به زبان رســمى كشور خود نداشته باشــند و اى بسا همان ها 
به زبان ديگر، عمدتاً انگليســى، آشــنايى و تســلط كافى داشــته 

باشند.
وضعيت آموزش زبان و ادبيات فارسى در رشته  اى مانند علوم انسانى 
هم مناسب نيست. در تحقيقى كه سال گذشته از سوى فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى در ميان دانش آموزان استان تهران صورت گرفته، 
مشــخص شده است كه دانش آموزان در رشــته علوم انسانى، يعنى 
رشــته اى كه بيشتر با متون ادبيات فارسى و توانايى زبانى سر و كار 
دارد، به نسبت دانش آموزان دو رشته تجربى و رياضى، در مهارت هاى 

خواندن و شنيدن، كمترين ميزان را دارند. 
شــرايط آموزش زبان و ادبيات فارســى در محافل دانشــگاهى نيز 
وضعيت مطلوب ترى ندارد. طبق بررســى هاى انجام شده، بسيارى 
از دانشــجويانى كه فارغ التحصيل شده اند هم بر تمامى مهارت هاى 

زبانى اشراف ندارند.
حســن ذوالفقــارى، مدير گــروه آمــوزش زبان و ادبيات فارســى 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسى و اســتاد دانشگاه، در يادداشتى به 
اين موضوع پرداخته و مى نويســد: آموزش و پژوهش دو بال پرواز و 

توسعه كمى و كيفى زبان و ادبيات فارسى است.
 اكنون در آموزش و جذب دانشجو چنان گوى سبقت را ربوده ايم و 
براى چندين نسل در اين رشته كارشناسان كارنابلد تربيت كرده ايم 
كه ســرريز آن نظام آموزشــى را فلج و ناتوان كرده است. در عوض 
به همين ميزان رشد سرســام آور و غيرمفيد مراكز آموزشى، مراكز 
پژوهشى و بودجه هاى آن را محدود و قطع كرده ايم. همان مراكزى 
كه بايد دانش آموختگان بخش هاى آموزشى در آن ها مشغول به كار 
شــوند. اين نامتوازن بودن مراكز آمــوزش و پژوهش زبان و ادبيات 
فارسى آسيب زاست زيرا اگر هر نوع آموزش با پژوهش همراه نباشد 
و اســتاد با تحقيق مداوم دانش خود را به روز نكند، هر آينه مســير 

آموزش رو به تباهى مى رود كه البته رفته است.
بايد رشــد متوازن آموزش و پژوهش از جمله جهت گيرى هاى مهم 
در آينده پژوهش كشــور باشد. اين توازن از آن جهت است كه نبايد 
آموزش فداى پژوهش شــود. اين توازن به معنى همســويى اين دو 
حوزه اســت. آموزش هاى صحيح مبتنى بر پژوهش است و پژوهش 

نيز بايد منجر به اصالح وضع آموزش شود.
ميــراث غنى زبانى و جوهــره ادبى و ظرفيت هــاى جهانى ادبيات 
فارســى براى انجام پژوهش هاى وســيع و دامنه دار؛ امكان مناسبى 
بــراى دانش اموختگان فراوان آماده بــه كار پژوهش فراهم مى آورد. 
تعدد و تنوع مراكز دانشگاهى، قطب ها و انجمن هاى علمى و مجامع 
ادبى، توســعه تحصيالت تكميلى زمانى مى تواند مثبت ارزيابى شود 

كه آموزش و پژوهش همسو باشند.

«داستان هاى پيامبران» 
پرفروش ترين كتاب نشر براق 

ادب و هنر: صفا اميرى مديرمسئول نشر براق گفت:«داستان هاى 
پيامبران براى كودكان»جزو پرفروش ترين كتاب ها در سى و يكمين 

نمايشگاه بين المللى كتاب تهران بود.
صفا اميرى مديرمســئول نشــر براق در خصوص كتاب هاى جديد 
اين انتشــاراتى گفت: دو مجموعه جديد در انتشــارات براق منتشر 
كرديــم كه يكى از آن ها مجموعه 6 جلدى ســيد محمد مهاجرانى 

است.
وى با بيان اينكه مهاجرانى اين كتاب را براى كودكان چهار تا هشت 
ساله نوشته است، افزود: از ويژگى خاص اين كتاب مى توان به تعداد 
كلمات بسيار پايين آن اشــاره كرد البته تعداد كلمات بسيار پايين 
در كتاب به شــكلى است كه مطالب را براى كودكان به طور كامل و 

مورد نيازشان بيان مى كند.
اميــرى با بيان اينكــه اين مجموعه 6 جلدى در انتشــارات براق با 
عنوان «داســتان هاى پيامبران براى كودكان » منتشر شد، ادامه داد: 
اين كتاب جزو پرفروش ترين كتاب ها در ســى و يكمين نمايشــگاه 
بين المللى كتاب تهران بود و ترجمه اين اثر به عربى در نمايشــگاه 

كتاب بحرين جزو پرفروش هاى نشر براق بود.
وى افزود: اين كتاب داســتان نيست و كاراكترى به نام نيما در اين 
كتاب وجود دارد كه ســعى مى كند به بچه ها گوشــزد كند، چطور 

مشكالتشان را برطرف كنند.

مديرعامل جشنواره بين المللى امام رضا دوره جديد اين برنامه را ارزيابى كرد

تحول محتوايى و دعوت نخبگانى 
جشــنواره  شــانزدهمين  زمانيان:  خديجه 
بيــن المللى امــام رضا(ع) در هشــت بخش 
فرهنگى و هنرى برگزار خواهد شد. اين دوره 
جشنواره شامل هشت بخش فرهنگى، هنرى، 
پژوهشى، ســينمايى، مطبوعاتى و ديجيتالى، 
كودكان و نوجوانان، دانشگاهيان و بخش ويژه 
اســت كه هر بخش داراى زيــر مجموعه هاى 
متعددى است. اين جشنواره از 23 تير تا دوم 
مردادماه ســال جارى همزمان با دهه كرامت 
در 31 استان كشور و شهرهاى مختلف جهان 
برگزار مى شود. شانزدهين دوره جشنواره امام 
رضا(ع) در حالى برگزار مى شــود كه به گفته 
مديرعامل آن، يكــى از مهم ترين ويژگى هاى 
ايــن دوره جشــنواره تغييرات ســاختارى و 
محتوايى و بخش هاى متفاوت آن خواهد بود.

محمودرضا برازش ضمن اشــاره به پيشــينه 
جشــنواره امام رضا(ع)، اين جشنواره را محل 
عرضه آثار دوســتداران اهل بيــت(ع) عنوان 
كــرد و گفت: در كشــورى كه ميزبــان امام 
رضا(ع) اســت و هنرمندان بسيارى ارادت به 
اهل بيت(ع) دارند، وجود چنين جشــنواره اى 

طبيعى است. 

 رشد جشنواره درسال هاى اخير
وى با بيان اينكه جشــنواره بيــن المللى امام 
رضا(ع) ابتدا يك شــب شعر بود كه با گذشت 
زمــان و حمايــت هنرمنــدان و عنايات ويژه 
امام رضا(ع) تبديل به جشــنواره اى با گستره 
بين المللى شــد، در خصوص رشــد و جايگاه 
فعلى اين جشــنواره، گفت: جشــنواره اى كه 
از يــك نقطه كوچك شــروع شــد، در حال 
حاضر بخش هاى مختلف آن با گســتره ملى و 
بين المللى برگزار مى شــود كه همين مسئله 

گوياى رشد اين جشنواره است. 
وى افزود: اين جشــنواره رشــد خوبى داشته 
اســت، به طورى كه پس از 10 سال تبديل به 
بنياد شد و مسير قانونمند شدن را طى كرد و 
در عرصه هاى بين المللى هم فعال شده است. 
برازش يكــى از ويژگى هاى مثبت جشــنواره 
امــام رضا(ع) را تنوع بخش هــاى مختلف آن 
مى داند. او مى گويد: اين جشــنواره با گستره 

بيــن المللى اش بــراى همه طيف هــا و همه 
رده هاى ســنى برنامه دارد؛ از بخش هاى ويژه 
دلنوشــته براى گروه هاى نوجــوان و كودك 
گرفته تا برنامه هاى پژوهشــى فشــرده براى 

نخبگان ملى و بين المللى. 
مديرعامل بنيــاد بين المللى امام رضا(ع) ضمن 
ارائه توضيحاتى در خصوص آورده هاى 15 دوره 
اين جشنواره فرهنگى، هنرى مى گويد: در همه 
اين ادوار ده ها عنوان كتاب در حوزه اهل بيت(ع) 
بخصوص درباره امام رضا(ع) منتشــر شده است 
كــه بعضى از اين آثار مــورد توجه قرار گرفته و 
به چاپ هاى چندم رســيده است. نشريه علمى 
و پژوهشــى و فرهنگى رضوى همچنان منتشر 
مى شود و آثار هنرى و پژوهشى كه توسط افراد 
و هنرمندان در اين ســال ها توليد شــده است، 
بعضاً خريدارى شده است و قرار است همه آن ها 
ساماندهى شود. آثار هنرى مثل انيميشن و فيلم 

نيز حتماً همراه با برگزارى دوره هاى آموزشى در 
شهرها نمايش داده مى شود تا اين آثار ديده شود 
و به نوعى ترويج فرهنگ رضوى هدفمندانه انجام 

شود. 

 تغيير موضوعات بر اساس نياز زمان
برازش در خصوص تغييرات شانزدهمين دوره 
جشــنواره بين المللى امام رضا(ع) هم گفت: 
در حــال حاضــر در مرحله ارزيابــى كيفى و 
كمى دوره هاى قبلى جشــنواره هستيم تا بعد 
ارزيابى و سنجش، مكان بعضى از جشنواره ها 
تغييــر پيــدا كند و يــا موضوع ها بر اســاس 

نياز سنجى هاى زمان جايگزين شود. 
به گفته مديــر عامل بنياد بيــن المللى امام 
شــانزدهم  دوره  در  جشــنواره  (ع)،  رضــا 
برگــزارى اش به دنبــال تحــول در محتواى 
برنامه هــا و دعــوت از نخبگانى اســت كه با 

فراخوان در بخش هاى جشــنواره حضور پيدا 
نمى كنند. 

وى گفــت: با توجه به حضور گســترده مردم 
در فضاهاى مجازى، اطالع رســانى برنامه هاى 
جشنواره در اين فضا هم انجام مى شود و البته 
حتماً به دنبال توســعه و ترويج جشــنواره در 

بخش فضاى مجازى هستيم. 
برازش در پاســخ به اين پرسش كه دستاورد 
خاص 15 دوره برگزارى جشنواره امام رضا(ع) 
چه بوده اســت، گفت: به هر حــال نمى توان 
وجود اين جشــنواره را با اين ابعاد گســترده، 
ناديده گرفت؛ حتماً بخش هايى مثل شعر كه 
گستره بين المللى پيدا كرده است و يا بخش 
آواهــا و نواها با باالرفتن كميــت، در كيفيت 
هم تغييرى ايجاد كرده اســت اما هنوز بعضى 
حوزه ها مثل تئاتر، انيميشن و فيلم بايد ارزيابى 
دقيق ترى شوند. اين حوزه ها با توجه به اينكه 
مبتنى بر نمايشنامه و فيلمنامه هستند بايد با 
فاصله برگزار شوند تا هنرمندان براى توليد اثر 

مناسب زمان كافى داشته باشند. 

 استعداديابى از جامعه هنرى
وى در خصوص برنامــه ريزى برگزاركنندگان 
براى باال رفتن سطح كيفى بخش هاى متفاوت 
جشنواره هم گفت: براى باال رفتن كيفيت اين 
بخش ها به دنبال ايجاد كالس هاى آموزشــى 
هســتيم تــا از دل شــركت كننــدگان افراد 
با استعداد و داراى ذوق و انديشه انتخاب  و به 

جامعه هنرى معرفى شوند. 
مديرعامل بنياد بين المللــى امام رضا(ع) در 
كنــار آمــوزش و ترغيب نخبــگان به حضور 
در بخش هــاى مختلف جشــنواره بــراى باال 
رفتن كيفيت جشــنواره به رايزنى و ارتباط با 
سازمان هايى مانند صدا و سيما و حوزه هنرى 
هم اشــاره كرد.  وى در خصــوص اختتاميه 
شانزدهمين دوره جشــنواره امام رضا(ع) هم 
گفت: تغييــرات برنامه اختتاميــه به مرور از 
رسانه ها اعالم مى شــود اما آنچه مسلم است، 
اين است كه مكان اختتاميه، تاالر صبا نخواهد 
بــود و حتمــاً در نوع برگــزارى اختتاميه هم 

تغييرات اساسى صورت خواهد گرفت.

آنچه مى خوانيد

مرحلــه  در  حاضــر  حــال  در 
ارزيابــى كيفى و كمــى دوره هاى 
قبلى جشــنواره هســتيم تا بعد 
ارزيابى و ســنجش، مكان بعضى 
پيــدا  تغييــر  جشــنواره ها  از 
كنــد و يــا موضوع ها بر اســاس 
نياز ســنجى هاى زمــان جايگزين 

شود
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امین تارخ:
مخاطب به »رهایم نکن« عالقه مند شده است

فارس: امین تارخ بازیگر سریال 
به  »رهایم نکن« گفــت: مردم 
این ســریال عالقه مند شده اند و 
مخاطب را تا حدی با داســتان 
درگیر کرده که تمام قسمت های 
آن را پیگیری می کند. او با دفاع 
از این سریال تأکید کرد: فیلمنامه 

این سریال طوری طراحی شده که مخاطب را پای تمام قسمت های آن 
بنشــاند و او را به فکر کردن وا دارد، همین موجب باال رفتن توقع مردم 
از ســریال ها و سلیقه شان می شود.  وی گفت: باید این نکته را فهمید و 
دانست که هرچه تالشمان را در زمینه ساخت چنین مجموعه هایی باال 
ببریم مخاطب کمتر به سمت مجموعه های نمایشی نازل ماهواره ای که 

محتوای غیر اخالقی نیز دارند می رود و همه ما در این زمینه مسئولیم. 
او انتخــاب فیلمنامه های ضعیف، کارگردانان و بازیگران تازه کار و... را از 
عوامل پایین آمدن سطح سریال های ایرانی دانست و افزود: در کشور ما 
سوژه و قصه کم نیست و مردم بیشتر دوست دارند این قصه ها را بشنوند 
و مسائل اجتماعی خودشان را در سریال ها ببینند، پس باید برای ساختن 
سریال و فیلم برای آن ها از نظر متخصصان و هنرمندان بهره جست و از 

صرف هزینه کافی و زمان الزم برای پژوهش نیز غافل نشد. 
تارخ درباره ســریال های بی محتوای برخی شبکه های ماهواره ای عنوان 
داشت: این سریال های با رنگ و لعاب، فقط ظاهری فریبنده دارند و اگر 

سطح سلیقه مردم را پایین بیاوریم به چنین سریال هایی روی می آورند.

مجید مجیدی:
حتی یک بیلبورد به ما ندادند 

باشگاه خبرنگاران جوان: مجید مجیدی نسبت به اختصاص تبلیغات 
کم برای آخرین فیلمش ابراز گالیه  کرد. آخرین ساخته مجید مجیدی به 
عنوان اثری با مضمون انسانی و کارگردانی ویژه و استاندارد، در فروش این 
روزهای خود تجربه  تلخی را می گذراند، کارگردان »آن سوی ابرها« در 
خصوص علت تبلیغات کم فیلمش گفت:  آقای ضرغامی به عنوان رئیس 
سازمان زیبا سازی شهر تهران برای تبلیغات فیلم »آن سوی ابرها« حتی 
یک بیلبورد در اختیار ما نگذاشتند. همان ابتدا سه یا چهار بیلبورد به ما 

دادند که بابت آن 10 میلیون تومان پول گرفتند. 
بعد از آن هرچه تالش کردیم حتی یک بیلبورد در اختیار این فیلم قرار 
ندادند. کارگردان فیلم سینمایی »محمد رسول اهلل« ادامه داد: البته باید 
یک آسیب شناسی جدی برای امروز سینما صورت بگیرد که چه بالیی را 
دارند بر سر ذائقه مخاطب در می آورند؟ مخاطب مارا به کدام سینما و چه 
محتوایی عادت میدهند؟ فیلمی مثل »آن سوی ابرها« که نگاه انسانی و 
فطری و الهی دارد و از یک ساختار سینمایی قوی برخوردار است چه طور 

در اکران و تعداد سالن و تبلیغات مورد بی مهری قرار می گیرد. 
مجیدی تصریح کرد: خدا شــاهده اصال مســئله فیلم بنده و »آن سوی 
ابرها« نیست. باید ببینیم در مدیریت سینما چه گذشته و می گذرد و این 

را مورد آسیب شناسی قرار بدهیم.

لیال حاتمی شهرزاد می شود
مهر: لیال حاتمی نقش شهرزاد 
»آخرین  ســینمایی  انیمیشن 
داســتان« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی اشــکان رهگذر را 
گویندگی کرد. لیال حاتمی بازیگر 
سینما و تلویزیون با صداپیشگی 
شخصیت شهرزاد راوی قصه این 

انیمیشن شد که پیش از این پرویز پرستویی، بیتا فرهی، حامد بهداد، اکبر 
زنجان پور، مجید مظفری، حسن پورشیرازی، باران کوثری، فرخ نعمتی، 
اشکان خطیبی، شــقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا، زهیریاری و بانیپال 
شومون دیگر نقش های آن را گویندگی کرده اند.  تولید انیمیشن سینمایی 
»آخرین داســتان« با برداشتی آزاد از داستان »ضحاک« شاهنامه، سال 
گذشــته به پایان رسید. این انیمیشن به  زودی در جشنواره انیمه انسی 
)فرانســه( ۲01۸ برای اولین بار به نمایش در می آید. »آخرین داستان« 
از سال ۸۹ در استودیو هورخش در حال ساخت است. این انیمیشن در 
مســیر تولید و در سال ۲01۳ موفق شد به  عنوان ۶ پروژه برتر در حال 
تولید جهان در جشنواره انسی فرانسه معرفی شود. همچنین این اثر در 
سال ۲01۶ به دعوت جشنواره انسی در بازار فیلم جشنواره کن به  عنوان 

یکی از چهار انیمیشن سینمایی برتر در حال تولید جهان معرفی شد.

گفتاری از امیر سعادتی درباره روند پیشرفت تهیه کنندگی سینمای انقالب اسالمی

سینمــاِی معمولی های قهــرمان
سیما و سینما: یکی از مشکالت ما در بحث های 
تمدنی توجه بیش از اندازه به حوزه سیاســی، 
اقتصادی یا حوزه علمی اســت و حوزه فرهنگ 
و هنر خیلی بررسی نمی شود. یک تمدن موقعی 
رشــد می کند که بتواند در حوزه هنر هم حرف 
برای گفتن داشته باشــد و این در تمدن غرب 
اتفاق افتاده است. آن ها در عالم هنر، این تمدن 
کنونــی را خیال کرده اند. مثــالً در ادبیات قرن 
1۸ و 1۹ و مخصوصــاً در کارهــای ژول ورن و 
در ژانر علمی تخیلی »دور دنیا در هشــتاد روز« 
را می بینید. »ســفر به اعماق زمین« و »سفر به 
کره ماه« را می بینید. االن همان قدر که در مورد 
صنعت هسته ای صحبت می کنیم باید به همان 
اندازه در حوزه ســینما هم نظریه پردازی کنیم. 
ســینما یک آش هفت جوش است که از همه 
هنرها داخلش هســت. هم داســتان است، هم 
ادبیات است، هم شــعر است و هم صنعت. هم 
هنر است و هم رسانه. معجون هفت جوشی است 
که کشــوری که بتواند در این حوزه رشد کند، 

می تواند در سطح تراز تمدنی بدرخشد. اهمیت 
سینما از صنعت هسته ای نه تنها کمتر نیست که 
بیشتر هم هست. آمریکا با هالیوودش خودش را 
نگه داشته است. هژمونی آمریکا بیشتر فرهنگی 

است تا سیاسی. 

 سینما و ماهیت مردمی انقالب اسالمی 
امسال ما رشــد خوبی را در وضعیت سینمای 
انقالب به لحاظ توجــه مخاطب می بینیم. این 
یک رشد کاریکاتوری نیست و در همه حوزه ها 
و ژانرها دیده می شود؛ هم پویانمایی داریم، هم 
سینمای اجتماعی داریم، هم سینمای طنز و هم 
سینمای جنگ، بسته تقریباً متعادلی داریم. یکی 
از دالیل رشد سینمای انقالب اسالمی، ماهیت 
خود انقالب اســت. انقالب اســالمی و مردم ما 
ماهیتــی دارند کــه به ســینمای واقعی توجه 
می کنند. در ســال های دهــه ۶0 یا ۷0 جریان 

روشــنفکری جلوی مردمی 
شدن ســینما را گرفته 

بود. در حـــالی که 
انقالب  انقالب مــا 

مردمــی اســت. 
انقــالب ما یک 
ماهیـت مردمی 
داشتــه و سینما 

هم چنین ماهیتی 
دارد. شما نگاه کنید 

مشــارکت سیاسی در 
کشور ما خیلی باالست 

یعنــی از تــراز جهانــی 
باالتر اســت. از انگلیس 

از آمریــکا از خیلی از 
ادعای  کشورهایی که 

دموکراسی دارند، مشارکت سیاسی در کشور ما 
باالتر اســت؛ آن قدری که بعضی مواقع به درجه 
التهاب می رســد. مردم ما خیلی اهل مشارکت 
اجتماعی و سیاســی  هســتند. از دهــه ۷0 به 
بعد مردم وارد مشــارکت فرهنگی هم شــدند. 
یک جریان مســتضعفی داشتیم که اصالً کتاب 
نمی توانست بخواند. سطح سواد عمومی خیلی 
پایین بود. در واقع فرهنگ و هنر از آن دخمه ها 
و فضاهای روشــنفکری دارد در می آید. در دهه 
۶0 آمار مطالعه باال بوده، ولی بیشتر در فضاهای 
دانشــجویی. اگر بازتر نگاه کنیــم، االن فضای 
فرهنگ و هنر مردمی شده و خانم خانه دار هم 

کتاب می خواند. 

 تولید مصرف کننده
دلیل بعدی ماهیت تمدنی و جغرافیای فرهنگی 
ماست که در شعر و قصه گویی ما متجلی است. 
شاهنامه تاریخ ادبی هزار ساله ماست. در آن زمان 
اصال آمریکایی نبوده است. اروپایی ها هنوز به این  

تمدن نرســیده بودند. ما قصه گو بودیم. ما شعر 
داشتیم، هنر حماسی داشتیم. 

ما در جغرافیایی هستیم که به لحاظ تمدنی همه 
نژادها را داریم.  سیاه پوست، سفید پوست، چشم 
آبی و... از طرفی کشوری ثروتمند هستیم و نفت 
داریم. ما به لحاظ تولید جزو ده سینمای اول دنیا 
هستیم. ما ادبیات سینمایی داریم. تئوری داریم 
برای سینمای انقالب. دســتمان خالی نیست. 
سینمای مســتند ما جزء تاپ های دنیاست؛ به 
خاطر انقالب مان و به خاطر فشار تمدنی که روی 

ما بوده و هست.
نکته بعد زیرساخت هایی است که انقالب آماده 
کرده است. شــما نیروی خالق آماده کردید، در 
تکنیک پیشــرفت کردید، در بحث تماشــاگر و 
اکران توانســتیم برای تولیــد فرهنگی داخلی 

خودمان مصرف کننده خلق کنیم. 
دلیل این بار عامی را که مردم به سینما داده اند 
حتی باید در نهضت سواد آموزی دنبالش باشیم 
یا در برنامه هایی که مثالً معلمین پرورشی 

در دهه ۶0 و دهه ۷0 اجرا 
می کردنــــد. این ها 

باعث شــده که 
ما مخـاطبی 
شــــته  ا د
باشیـم که 
از طبــقه 
متوسـط 
فرهنگی 
است 

و بیشــتر از طبقه پایین آمده است.  دلیل دیگر 
ماهیت خود سینماســت. ســینما به نظر من 
ماهیتی دارد که خیلی کمک می کند به انقالب 
اسالمی. شــهید آوینی یکی از کسانی بوده که 
به این حوزه خیلی توجه کرده اســت. مجموعه 
مباحث سینمایی اش در کتاب آیینه جادو باید در 

دانشگاه هنر ما تدریس شود. 
جریان متحجر و جریان روشنفکری با همدیگر 
دست به دســت هم داده بودند و یک سینمای 
معناگرای دست چندم اروپا را ترویج می کردند. 
آوینی با هر دوی این ها مبارزه می کرد. ایشــان 
می گوید ماهیت ســینما به نفع انقالب اسالمی 

است. 
االن در 40 ســالگی نسل نوی سینمای انقالب 
انگار این مسئله را فهمیده اند. فهمیده اند که باید 
برویم ســمت مردم گرایی و دنبال معمولی های 

قهرمان خودمان باشیم. 

 مردم نگاری به نفع سینمای انقالب 
مســئله »دیگری« هم خیلی مهم است؛ اصاًل 
»دیگرِی« هر تمدنی آن را می سازد. »دیگری« 
ما گنده الت دنیاســت. این باعث می شــود که 
سینمای انقالب رشد کند. ادبیات ما رشد کند. 
ما یک مورد عجیب هستیم که واقعیت تمدنی 
ما از خیال مان بلندتر است. همین مردم ما مثاًل 
»دختر شینا« را بیشــتر می خوانند تا »چراغ ها 

را من خاموش می کنم«. آن هم زنانه اســت، اما 
این را بیشتر می خوانند. پس نکته چهارم مسیر 
درست است. ما به لحاظ نظری انبار داریم. برای 
همین کتاب های مســتند نگاری ما از داستان 
قدش بلندتر اســت. حاال ما داستان مان باید به 
این نزدیک بشود. االن دارد این اتفاق ها می افتد. 
مــا هرچه مردم نگاری کنیم به نفع ســینمای 

انقالب است. 
یعنی آوینــی، به نظرم این راهبــرد را فهمید. 
فهمیــد این جنگ آن قدر عظمــت دارد و این 
مردم آن قدر بزرگند که هر چقدر مستند نگاری 
کنیم، می توانیم به تاریخ بســپاریمش. بعداً یک 
»ماجرای نیمروز« ساخته خواهد شد، بعداً یک 
جوانی پیدا می شود که این را دراماتیکش کند. 
وگرنه بعدها می گویند اصالً نبــود. آن قدر این 
مردم اســطوره ای اند و این قدر خیال انگیزند که 
اگر قهرمان هایش را جلوی هر کسی بگذاری از 
فهمیده تا همت تا بابانظر تا شهید برونسی باور 
نکردنی هستند، بخصوص برای ذهن بشر غربی. 

 اسب تروای جریان روشنفکری 
نکته بعدی هم اینکه در این مســیر رشد آزمون 
و خطاهایمــان را کرده ایم. یعنی یک بار فارابی را 
به جریان روشــنفکری داده ایــم و این ها آمده اند 
سینمای درپیت اروپای شــرقی را برای ما بلغور 
کرده اند. من اعتقاد دارم جریان روشنفکری ما یک 

جریان آخور و توبره است. 
یعنی هم از بودجه جمهوری اســالمی می گیرد، 
هم از بودجه سفارت خانه های خارجی. هم جایزه 
جشــنواره فجر را می خواهد، هم جایزه جشنواره 
َکن را. ما یک جریان نفوذی و یک اســب تروایی 
در مدیران فرهنگی مان داریم که بودجه می دهد 
به جریان روشــنفکری و این ها علیه انقالب کار 

می سازند. 
حاال بچه های انقالب در تهیه کنندگی قوی شده اند 
و این دارد فشار می آورد به آن ها. ما باید از» اوج« 
حمایت کنیم. این یک پدیده بزرگی است که ما 

به تهیه کنندگی رسیده ایم. تهیه کننده 
کسی اســت که بین سیاست، 

اقتصـــاد و فرهنــگ جمع 
می کنـــــد. در 
ی  سینـما

هالیوود می دانید که فیلم مال تهیه کننده است و 
متعلق به کارگردان نیست. 

 عمار؛ نسل نوی سینمای انقالب 
مسئله بعدی تنوع ژانرهای سینمای انقالب است. 
االن مجید مجیدی در هند فیلم می سازد. ابراهیم 
حاتمی کیا در شام. یعنی شما یک سبک هندی 
مجیدی را دارید و یک سبک خراسانی حاتمی کیا 
را. خود سینمای ایران ژانرهای متعدد دارد. یک 
سینمای بالیوود نیســت که فقط بزن و برقص 
اســت، نه؛ توش حرف دارد. یک سینمای آلمان 

شرقی نیست. حتی انگلیسی نیست. 
ما خودمان حرف برای گفتن داریم. این به خاطر 
غنای تمدنی مان اســت. اگــر »اوج« با »عمار« 
بتوانند همکاری کنند، عمار به نظر من نســل 
نوی سینمای انقالب اســت. اتفاقاً اگر از کسی 
باید قدردانی شــود آن جریان عمار است. یعنی 
جشنواره فجر مدیون جشنواره عمار است. عمار 
در اکران و تولید مصرف کننده یک اتفاق بزرگی 

را رقم زده است. به برکت جشنواره عمار است که 
مردم فهمیده اند باید بروند مانور بدهند در سینما. 
هر روز در گیشه های سینما دارد انتخابات برگزار 
می شــود، یعنی همان مشارکت سیاسی دارد به 

حوزه فرهنگ می آید. 

 صنعتی که صدها شغل می سازد 
ســینما مدرن ترین و پیچیده ترین هنر معاصر 
است. صنعتی است که صدها شغل را رقم می زند. 
از این جنبه شــما نگاه کنید. این فشــاری که 
روشــنفکرها روی حاتمی کیا آوردند، باعث شد 
حرف قشنگی بزند؛ گفت من ۶ ماه واسطه رزق 
بدنه سینمای ایران شدم، چرا این را نمی بینیم؟ 
تهیــه کننده که همه پول را توی جیب خودش 
نمی گذارد، قســمت عمده اش را در بدنه سینما 
هزینــه می کند. بدنه ســینمای ایــران مدیون 
حاتمی کیاست. روشــنفکرهای گلخانه ای اصاًل 
نمی دانند سینما چیست، چون اگر می دانستند، 
می فهمیدنــد که وقتــی یکی مثل 
حاتمی کیا یک فیلم می سازد، برق 
شادی توی چشم آن چیپس 
فروش و پفک فروش سینما 
یادم  می شود.  روشن  هم 
هست برای اخراجی های 
1 و ۲ که ســینما رفتم، 
شــادی را بین بچه های 
سینمادار می دیدم یعنی 
بودند که  همه خوشحال 
ســینما  به  معمولی  مردم 

می آیند.

اکــران  و  تماشــاگر  بحــث  در   
توانســتیم برای تولید فرهنگی 
داخلی خودمان مصرف کننده خلق 
کنیــم. دلیل این بــار عامی را که 
مردم به سینما داده اند حتی باید 
در نهضت ســواد آموزی دنبالش 
باشــیم یا در برنامه هایی که مثالً 
معلمین پرورشــی در دهه ۶۰ و 

دهه ۷۰ اجرا می کردند.

آنچهمیخوانید

حامد جعفری، تهیه کننده فیلشاه:
می خواهیم  یک کمپانی باشیم

شعار گروه ما این است که »فرزندان خود را آسوده خاطر به سینما بیاورید«. با 
این شعار می خواهیم بگوییم که ما برای تمام اعضای یک خانواده برنامه داریم و آثاری که ما 

تولید می کنیم صرفاً برای کودکان نیست. 
ما سعی می کنیم یک کمپانی باشیم و امیدواریم به نقطه ای برسیم که هر سال حداقل یک 
اثر در ســینما های کشور داشته باشیم، البته برنامه هایی هم برای رسیدن به این نقطه داریم. 
»فیلشاه« اولین گام از آن برنامه بود. یعنی ما در میانه راه تحقیق و تکمیل داستان »فیلشاه«، 
»شــاهزاده روم« را اکران کردیم. این حرکت به ما کمک کرد تا در بخش های مختلف مانند 

تولید، نرم افزار و...، نقاط ضعف و قوتمان را پیدا کرده و آنها را بهبود بخشیم.

محمد حسین قاسمی، تهیه کننده »شیار 143« :
تهیه کنندگی جوان شده است

وضعیت تهیه کنندگان در شرایط فعلی سینمای ایران نسبت به چند سال پیش 
بهتر شده است. چند سال پیش مشکالتی در سینمای ایران پیش آمد و گاهی تهیه کنندگانی 
وارد فضای سینما شدند که سواد و یا تجربه کافی جهت انجام امور مربوطه را نداشتند و معموال 
بعد از یک تجربه، از فضای تهیه کنندگی به طور اتوماتیک بیرون می رفتند، این روند باعث 
می شد که تولیدات شان هم به سرانجام نرسد اما هم اکنون شرایط با قوانین و ضوابط بهتری 
پیش می رود. باید توجه داشت که طی چند سال اخیر در سینمای ایران تحول رخ داده که 
نسل جوانی آمده اند و نگاه تازه ای دارند که این مستلزم این است که سینمای ایران از این نسل 

جوان در تهیه کنندگی هم استفاده کند البته زیر نظر و با راهنمایی پیشکسوتان.



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
روزنامه در آوردن، آن هم 111 سال  

پيش بايد كار دشــوار و شاقى بوده 
باشــد. البته با حال و روزى كه مطبوعات امروز به 
آن دچارند و روزنامه هاى كاغذى در رقابت با ديگر 
رسانه هاى حقيقى و مجازى، به نظر مى رسد دارند 
نفس هاى آخر را مى كشند، مصايب روزنامه نگارهاى 
امروزى كمتر از روزنامه چى هاى 100 ســال پيش 
نيست! «صور اسرافيل» از جمله جرايد دوره قاجار 
اســت كه 8 خرداد 111 ســال پيش، نخســتين 
شــماره اش منتشر و اگر چه بســرعت جوانمرگ 
مى شود اما در همان دوره كوتاه، براى خودش كلى 
طرفدار دســت و پا مى كند، جنجالى و تأثيرگذار 
مى شود و البته مدير و همه كاره اش را هم مى فرستد 

باالى دار! 

24 هزار نسخه!
بيراه نيست اگر گزارش امروز، شرح حال مشتركى 
از «صوراســرافيل» و مديرش «ميرزا جهانگيرخان 
شــيرازى» از كار در بيايد. چه اينكه شهرت و البته 
مــرگ و زندگى جهانگيرخان و «صور اســرافيل» 
جورى به هم گره خورده اســت كه نمى شود آن ها 
را از هــم جدا فرض كرد و در باره شــان حرف زد. 
مردم، سياستمداران و روزنامه خوان هاى 100 سال 
پيش هم جهانگيرخان را بيشتر از «شيرازى» با نام 
«ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل» مى شناختند. 
پس اجــازه بدهيد اول، چند ســطر درباره «صور 
اسرافيل» بنويسيم و پس از آن برويم سراغ «ميرزا 

جهانگيرخان».
آغاز نهضت مشــروطه بود و شور و حال مشروطه 
خواهى به اوج رســيده بود كه «ميرزا قاســم خان 
تبريــزى» تصميم گرفــت با ســرمايه خودش، 
روزنامه اى را به راه بيندازد. براى اين كار به همكارى 

و مديريت «ميرزا جهانگيرخان» دل بســته بود و 
فضاى سياســى اجتماعى آن روزگار كه جاى يك 
روزنامــه آزاد و مســتقل در آن خالــى بود. «صور 
اسرافيل» از همان شــماره اول با نگاه روشنفكرانه 
و مقاالت تند و تيز عليه استبداد محمد على شاه، 
جايگاه مناسبى ميان مردم پيدا كرد و حتى گفته اند 
در ادامه به تيراژ 24هزار نســخه هم رسيد! هرچند 
امروز و اصطالحاً از آن به عنوان روزنامه ياد مى كنيم 
اما در واقع جريده اى بود كه اگر مشكلى برايش پيش 

نمى آمد، هفته اى يكبار منتشر مى شد.

شاگرد «فرصت شيرازى»
درباره «ميرزا جهانگيرخان» در ســايت «مؤسسه 
مطالعات تاريخ معاصر ايران» مى خوانيم: «... فرزند 
آقا رجبعلى در 1292 ق در شيراز متولد شد. پدرش 
را در كودكــى از دســت داد و تربيــت او را عمه و 
مادربزرگش برعهده گرفتند. در پنج سالگى به تهران 
آمد و 9 سال بعد در 1306 مجدد به شيراز بازگشت. 
پس از پايان تحصيل مقدماتى در شيراز و فراگرفتن 
دوره هاى نجوم، رياضى، منطق و خوشنويسى نزد 
فرصت شــيرازى، 19 ســاله بود كه بار ديگر راهى 
تهران شــد و تحصيل خود را در مدرسه دارالفنون 
تكميل كــرد... پس از پايان تحصيالت از ســوى 
حسينقلى خان نظام السلطنه، به احتمال زياد در دوره 
وزارت ماليه وى در قزوين به كارى گمارده شد... با 
آغاز جريان مشروطه خواهى همين كه نداى آزادى 

و مشروطه بلند شد به تهران بازگشت». 

فرقه بابيه
هنوز هم برخى ها در نوشــته هايشان از او با عنوان 
«شهيد مشروطه خواهى» ياد مى كنند و البته درباره 
افكار و انديشه ها و گرايش هايش كمتر حرف مى زنند. 
در اينكه «ميرزا جهانگيرخان» روحيه ضد استبدادى 

داشته و در مشروطه خواهى بسيار داغ و پر شور و 
حرارت بوده شكى نيست. درباره «صور اسرافيل»، 
مطالب و مقاالتى كه عليه محمد على شــاه قاجار 
مى نويسد و در درســتكارى حرفه اى اش هم شك 
و شــبهه اى وجود ندارد. «ميــرزا جهانگيرخان» 
و همكاران كم شــمارش بارها رشــوه هاى دربار و 
يــا مقام هاى مختلف را كه بــه بهانه هاى مختلف 
براى شــان فرستاده مى شــد، رد كرده و در نشريه 
شان درباره آن افشاگرى هم كرده و قول داده بودند 
هرگز وابسته به اين و آن نشوند. با اين وجود شكى 
هــم وجود ندارد كه «ميــرزا جهانگيرخان» داراى 
گرايش هاى « ازلى» اســت. ازلى ها در واقع فرقه اى 
منشعب از «بابيه» هســتند كه در آن روزگار براى 
خودشان طرفدارانى را در گوشه و كنار ايران دست و 
پا كرده بودند. همه اسناد و نوشته هاى تاريخى متفق 
القولند كه: «در سال هاى آغازين سلطنت مظفرالدين 
شاه با حاجى شيخ هادى نجم آبادى آشنا و از مريدان 
مخصوص او شد و در همين محفل به بابيه پيوست... 
او از عالقه مندان انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى، 

داماد «يحيى صبح ازل» بود...».

ترور امين السلطان
گمــان نكنيد ميــرزا جهانگيــر خــان فقط در 
روزنامه نگارى و عالقه مندى به فرقه «بابيه» خالصه 
مى شود. با آغاز مشروطه خواهى، اطراف انجمن هاى 
ريز و درشتى كه اينجا و آنجا مثل قارچ از زمين سر 
در مى آورند، مى چرخد و در تندروترين آن ها عضو 
مى شود. بعد از تشكيل اولين دوره مجلس شوراى 
ملى و استقرار مشروطه هم آرام نمى گيرد و به همراه 
ديگر تندروان مخالف محمدعلى شاه به كميته ملى 
مى پيوندد. اگرچه فقط « ميرزا» و اهل قلم به نظر 
مى رسد اما در حزب تندرو «اجتماعيون عاميون» 
رفيق ششدانگ «حيدر خان عمو اوغلى» هم هست 

كه طراحى ترور «امين السلطان» را به عهده داشته 
است. «صور اسرافيل» در اولين شماره پس از ترور 
امين السلطان، ضارب را «عباس» و جوانى عصبانى 
و البته متمول معرفى مى كند اما در شماره بعدى او 
را جوانى وطن پرست معرفى كرده و مى نويسد: «... 
از طرف مجاهدين اسالمى اعالن مى شود قرعه براى 
كشتن ميرزا على اصغرخان خائن السلطان – امين 

السلطان – به اسم عباس آقا در آمد...»!

32 شماره
از شماره 15 به بعد «ميرزا على اكبرخان قزوينى» 
يــا همان «دهخدا» معروف هم با امضاى «دخو» و 
مطلب چرند و پرند به «صور اسرافيل» مى پيوندد 
تا كار و بار «جهانگير خان» و روزنامه اش باال بگيرد. 
البتــه محبوبيت ميان مردم و مشــروطه خواهان، 
براى «صور اســرافيل» ارزان تمام نمى شود و بارها 
به بهانه هاى مختلف، گاه به دستور فالن مقام، گاه 
به دليل مصلحت و گاه بــا حكم مجلس آن زمان 
توقيف و تعطيل مى شود. به دليل مقاالتى كه عليه 
گروهى از روحانيان در آن نوشته مى شود و توهين 
به برخى مقدسات، نويسندگان آن تكفير مى شوند. 
نقش «دهخدا» هم در مطالب طنز و مقاله هاى داغ 
«صور اســرافيل» آن قدر پررنگ است كه برخى از 
تاريخ نويسان حاضر شــده اند، كشته شدن «ميرزا 
جهانگيرخان» را به گــردن «دهخدا» بيندازند! از 
ديــدگاه آن ها جهانگيرخان، جوان پرشــور و البته 
كم تجربه اى بود كه پاى تند روى هاى همكارانش 

از جمله « دهخدا» در نهايت و با 32 شماره روزنامه، 
خود را به كشتن داد!

آخرين شماره
البتــه منصفانه نيســت كه به ســبك برخى از 
تاريــخ نويســان، همــه تقصيرها را بــه گردن 
«دهخدا» يا فقط تندروى هاى «صور اســرافيل» 
بيندازيم. واقعيت اين اســت كــه بيش از همه 
مخالفان «صور اســرافيل»، اين محمد على شاه 
و طرفدارانش هستند كه كينه «جهانگيرخان» را 
به دل گرفته اند. بنابراين وقتى محمد على شــاه 
مجلس را به توپ مى بندد، به تصور خودش بساط 
مشــروطه خواهى را بر مى چيند و دوره استبداد 
صغير را آغــاز مى كند، فرصت براى انتقام جويى 
هم فراهم مى شــود. شــاه به تخت بازگشته، از 
ميان رجال سرشــناس، دستور دستگيرى هشت 
نفــر را مى دهد. يكى از آن ها ميرزا جهانگير خان 
صور اســرافيل است كه پس از شكنجه به شكل 
فجيعى بــه دار آويخته مى شــود. او در آخرين 
مقاله اش در «صور اســرافيل» نوشته بود: «… 
مــا هم از اين جانبازى و فداكارى عارى نداريم و 
هيچ وقت نمى گوييم كه چرا ما مغلوب مستبدين 
و بى دين ها شــديم زيرا كه بــرادران آذربايجانى 
و گيالنــى و فارســى و اصفهانى مــا در راهند و 
عن قريب خواهند رسيد...». آخرين شماره «صور 
اســرافيل» پــس از مرگ جهانگيرخان توســط 
«دهخدا» و آن هم خارج از ايران منتشر مى شود. 

سه شنبه  8 خرداد 1397
16 13 رمضان 1439 29 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8697 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

زندگى الكچرى در زندان
ظرافتى  ايســتگاه/اميد   
اگر فكر مى كنيد اختالســگران، 
دالل هاى كله گنــده و خالصه 
دانه درشــت ها و از مــا بهتران  
وقتى گير قانون افتــاده و راهى 
زندان مى شــوند ديگر همه چيز 
برايشان تمام مى شود سخت در 

اشتباه ايد. جماعتى كه شايد بيرون زندان براى خودشان برو بيايى داشتند، 
در زنــدان هم مثل نقل و نبات براى راحت و الكچرى زندگى كردن پول 

خرج مى كنند!
طبق ادعاى يكى از زندانيان، خدمات مختلف است. اگر فقط شست و شوى 
لباس و جارو كردن سلول باشد، هفته اى 80 هزار تومان. ولى اگر خدمات 
وى آى پى شــامل آشپزى، ماساژ و گماشته 24 ساعته و اين طور چيزها 
بخواهى قيمت مــى رود باالى 200 هزار تومان! مشــترى ها هم معموالً 
كارخانه دارها، جاعالن سكه، مسئول مؤسسه هاى كالهبردارى و اين طور 
آدم ها هســتند. اين فقط گوشه اى از خدمات الكچرى اى است كه توسط 
زندانيان قديمى و نيازمند، به زندانيان پولدار ارائه مى شــود. يكى ديگر از 
زندانيان در اين باره مى گويد زندانى اگر زرنگ باشد دو سال بعد از ورودش 
به زندان تازه صاحب تخت مى شود. اما كله گنده ها به محض ورود، يا تخت 
مى خرند يا كرايه مى كنند! هر تخت حدود 5 ميليون براى مشترى ها آب 

مى خورد. اجاره هم از هفته اى 300 هزار تومان شروع مى شود به باال!
صندل ها و تيشــرت هاى الكچــرى با قيمت هاى نيــم ميليونى، غذاى 
اختصاصى مثل بربرى داغ و شــيرينى هاى خامــه اى، عطر و ادكلن هاى 
يكى دو ميليونى و مواد مخدرهاى گران قيمت مثل شيشــه كه تا گرمى 
نيم ميليون هم فروخته مى شوند! درحالى كه بعضى ها خرج موادشان تا 
ماهــى 15 ميليون تومان هم باال مى رود، بعضى از زندانى ها توى راهرو ها 
مى خوابند و يك وعده از غذاى روزانه و لباس تنشان را براى صاف كردن 

قسط و قرض هايشان مى فروشند.
خالصــه اينكه فاصله طبقاتى در زندان بيــداد مى كند! به گزارش «جام 
جــام آنالين» البته اين تضاد طبقاتى را نمى شــود تمام و كمال انداخت 
گردن زندانيان پولدارى كه مى خواهند به هر قيمتى شده الكچرى زندگى 
كنند. بودجه ســازمان زندان ها كه نسبت به سال قبل 13 درصد كاهش 
داشته، بى توجهى مسئوالن به شرايط وخيم زندان ها، بدهكارى زندان ها به 
شــركت هاى آب و برق و گاز، غذاى نامناسب، برخورد نكردن با مافيا هاى 
داخل زندان و... همه دســت به دست هم داده اند تا شكاف طبقاتى ميان 

زندانى ها روز به روز بيشتر شود.

گزارش جيبى

 پاى َمنبر...
 ايســتگاه / رقيه توسلى  حاج آقا براى پامنبرى هايش، پنج ويژگى آدِم 

با  اخالق را مى شمرد... چهره گشاده، زباِن پاكيزه، تحمل باال، تغافل و گذشت.
تأكيد مى كند: عبوس و اَبرو در هم كشيده نباشيد... با نيش و كنايه حرف نزنيد 
و زبان تان را به خير عادت بدهيد و بدانيد هيچ كارى خدا را از انسان به اندازه 

ِحلم خشنود نمى كند.
مى خواهم از موارد بنيادين اخالق حسنه، نُت بردارى كنم كه «گلى» را مى بينم 
تسبيِح رنگى عزيزجان را مى چرخاند... قرمز را مى اندازد، پشت سرش سبز را، 

سفيد، آبى، بنفش و زرد را.
دلم براى ســجاده نشينى و دست به آســمان بردنش، غنج مى رود... طاقت 
نمى آورم، كنارش مى نشــينم و مى گويم: نازخاتون خاله! روزه كله گنجشكى 

تون قبول.
كــه چادر گلــدارش را با َغمزه مى پيچد دورش و با چشــم هايش مى خندد. 
مى خواهم بروم دوباره مستمع حاج آقا باشم و اجازه دهم خواهرى و دخترش 
راز و نيازشان را بكنند كه «گل ترمه» مى چسبد به گوشم و جورى كه بلرزد 
قلبــم، مى گويد:« براى عزيزجون و آقاى «زباله ببر» كه خيلى پيره... واســه 

مسعود كوچولو هم دعا كردم»... قربان صدقه اش مى روم و مى چالنمش.
خواهرجان، ســالِم نمازش را كه مى دهد بى فوت وقت مى پرسم قصه مسعود 

كوچولو چيه؟
برمى گردد ســمتم كه، اكرام ايتام... و با بغض مى گويد: از آبان هم كوچك تر 

است.
خواهرى اقامه مى بندد، من اما ديگر يك پامنبرى عادى محسوب نمى شوم كه 
هوش و حواسم جاى ديگرى است... پيش روزه دار كله گنجشكى هفت ساله اى 
كه بى درس و كتاب، رئوف است... آن قدر مهربان كه آقاى زباله ببر را فراموش 
نكند... پيرها را... مســعود را... و آن قدر عاقل كه بداند مهر و محبت را بايد از 

سرچشمه اش گرفت!
و چيزى براى خود طلب نكرد، فقط دســت ها را باال برد و پلك ها را روى غير 

و غريبه بست.
پى نوشت: گاهى پاى منبر بچه ها بنشينيم... زاللى شان، غافلگيركننده است... 
به گمانم آن ها روشنايى را مى بينند از بس كه چهره گشاده و زبان پاكيزه دارند 

و بى كينه اند! از بس كه از نور اند!

گزارش از شخص

يادآر  ِز شمِع ُمرده...
8 خرداد 1286، اولين شماره «صوراسرافيل» منتشر شد

تلنگر
ايستگاه/خدمت تان عرض كنم عطرهايى هم هستند كه قدمت 
دارند و در مغازه هاى كولرداِر سِر گذر، نمى شود پيدايشان كرد... 
بايد حتماً شــال و كاله كنيد و برويد آنجــا كه تنوِر داغ و نانواى 
پارو به دستى دارد... صفى پُر و پيمان كه طالب رايحه گندم اند.

آنجا كه منوى نان ها پيش رويتان اســت تا بخريد و بگذاريد كنار 
آبگوشت و كتلت و پنير و اُملت تان.

همــان مغازه هايى كه به شــكل دنباله دار - هــر روز - تنوِر نان 
دوســتى و نان خواهى ايرانى ها را روشــن نگه مــى دارند تا در 
گزارش غذايى فائو و ســرانه مصرف گندم كشور بيايد؛ ششمين 

نان خوِرهاى جهان.
و در ادامه خدمت تان عرض كنم بر اســاس درصدها انگار ما اول، 

مردمان سنگك خوريم بعد لواش و بربرى و آخر هم، تافتون.
ســى و هفت درصدى كه به اين نان مشهور اختصاص يافته البته 

خوشــحال كننده اســت چون اين بركت قديمى از ســالم ترين 
هاســت به دليل آرد تيره تر و سبوس دارتر و زمان پخت طوالنى 
تــر. به دليل ريز مغذى و كلســيم و آهن و فيبرى كه در خودش 

قايم كرده است.
پس به عنوان پيشــنهاد عرض كنم همان طور كه سنگريزه هاى 
ايــن نان بلند باالى آتشــى را جــدا مى كنيد بــا خودتان تكرار 
بفرماييد عوارض گوارشــى و عروقى و ســرطان را پس مى زند از 

بس ارزش غذايى اش باالست اين قهوه اى پُرفايده!
بفرماييد با شــعله غيرمستقيم طبخ مى شــود كه اين ُحسن در 
پخت خمير ســه نان ديگر پيدا نيســت! و تكرار كنيد 50 درصد 

كيفيت نان به آرد وابسته است!
در پايان هم اضافه كنم كه تا مى شــود عقل تان به چشــم تان 
نباشــد لطفاً و نان هاى ســفيدروى فريب تان ندهند كه حكايِت 

سنگِك پيشكســوت، آن طور كه كارشناسان تغذيه اذعان دارند؛ 
حكايِت خوب كم قيافه پرفايده است!

تا اطالع ثانوى، 
فقط قهوه اِى 

پُرفايده!
  حسين احمدى  

ايستگاه /  از قديــم و نديم ها توى 
خانه هاى ايرانى سر ته ديگ جنگ 
است. بخصوص اگر ته ديگ مذكور 
با وجود  ته ديگ ماكارونى باشــد! 
اينكــه ماكارونى يــك غذاى غربى 
و غير ايرانى محســوب مى شود، ما 
تاجايــى آن را ايرانيــزه كرديم كه 
شــهرت و آوازه ته ديگ ماكارونى 

ايرانى به خارج از مرز هاى ايران هم رســيده اســت! روزنامه «نيويورك 
تايمز» آمريكا كه هر هفته دستور پخت يك غذا را با عنوان « اين هفته 
چى بپزيم» منتشــر مى كند، اين هفته با انتشــار تصويرى از ته ديگ 
ماكارونى ايرانى دســتور پخت آن را براى مخاطبانش منتشــر كرده و 

پخت آن را به همه پيشنهاد كرده است!

ايســتگاه /  از ديــروز فيلمــى در 
شــبكه هاى مجازى دست به دست 
مى شود كه در آن جوان سياه پوستى 
مثل مــرد عنكبوتى از ســاختمان 
چنــد طبقه بــاال مــى رود و كودك 
چهارســاله اى را كه در نبود والدينش 
از بالكن خانه آويزان شده و بين زمين 
و آسمان معلق مانده نجات مى دهد. 

فيلم شــجاعت اين جوان كــه مخاطبان فضاى مجازى بــه او لقب «مرد 
عنكبوتى» داده اند آن قدر در فضاى مجازى باز نشر شد كه «ماكرون» رئيس 
جمهور فرانســه اين فرد را كه يك مهاجر «ليبيايى» است به كاخ «اليزه» 
دعوت و شخصاً از او تشكر كرد و اعالم كرد بزودى شهروندى فرانسه به اين 

جوان اعطا خواهد شد!

ايستگاه /   با اينكه بيشتر از يك هفته از 
عروسى پر حاشيه شاهزاده هرى و پرنس 
مگان گذشته، تصاوير اين عروسى هنوز 
سوژه داغ كاربران فضاى مجازى است! در 
اين ميــان كاربران لبنانى فضاى مجازى 
پســت هايى درباره پيدا شــدن قل دوم 
«ملكه اليزابت دوم» ملكه انگليس منتشر 
كرده اند! آن ها با قــرار دادن عكس هاى 

ميشل عون، رئيس جمهور كشورشان در كنار تصاوير ملكه اليزابت دوم در عروسى 
سلطنتى سعى كردند تا شباهت بين اين دو را به همه ثابت كنند. شباهت بى اندازه 
خانم ملكه و آقاى رئيس جمهور درحال حاضر يكى از موضوعات داغ توييتر است 
و كاربران ســعى مى كنند با كنار هم گذاشتن عكس هاى بيشترى از اين دو نفر 

شباهتشان را بيشتر به تصوير بكشند!

ُقل خانم ملكه!ته ديگ ماكارونى جهانى شد!

مجاز آباد

تقدير از مرد عنكبوتى

 عكس/نيما نجف زاده 

پالستيك ها بيشتر از ماهى ها
هفته نامه «لئوپس» چاپ فرانسه 
كه تا همين چهار سال پيش با 
آبزرواتور» شناخته  «لونوول  نام 
تازه ترين شــماره  مى شــد، در 
خود در پرونــده اى به وضعيت 
بحرانى رها شــدن پالستيك ها 
در دريا و اقيانوس ها مى پردازد. 
اين مجله در اين گزارش با تيتر 
«ما را جابه جا كنيد» كه از قول 
رسانده،  چاپ  به  پالســتيك ها 
معتقد است با اين حجم كنونى 
ورود پالســتيك به اقيانوس ها، 
تا ســال 2050 ميزان تكه هاى 

پالستيكى موجود در اقيانوس ها از تعداد ماهى ها بيشتر خواهد شد!

چگونه داروى ارزان بخريم؟
در  دايجست»  «ريدرز  ماهنامه 
تازه ترين شــماره خود با چاپ 
«رازهاى  عنــوان  بــا  مقاله اى 
مالكيــت خانه» 40 راه و روش 
كاربردى براى حل مشكالت و 
بهتر كردن شرايط يك خانه را 
به چاپ رسانده است. اين مجله 
همچنيــن مقالــه اى در مورد 
آموزش افراد براى ايجاد تغيير 
در سبك زندگى، در راه داشتن 
يــك صبــح شــاد و راه هايى 
داروها  خريــدن  ارزان  بــراى 
منتشــر كرده، و به جديدترين 

دستاوردها در مبارزه با آلزايمر نگاهى انداخته است.

«ولوو» چگونه نجات پيدا كرد؟
بلومبرگ  اقتصــادى  هفته نامه 
تازه تريــن شــماره خــود  در 
در گزارشــى بــه اتفاق هــاى 
جالبــى كــه در چنــد ســال 
اخير پيرامون شــركت مشهور 
ســوئدى يعنى ولوو اتفاق افتاد 
با بررسى  مى پردازد. اين مجله 
شركت هاى  مشترك  همكارى 
خودرو ســازى مختلــف كه در 
بســيارى از موارد با شكســت 
داســتان  مى شــود،  مواجــه 
دو شــركت ولــوو و شــركت 
خودرو ســازى جيلــى چين را 

متفاوت ارزيابى كرده و با اينكه جيلى را ســى و ششــمين شــركت 
خودروســازى در چين لقب مى دهد، اما اين شــركت را دليل نجات 

ولوو مى داند.

نشريات جهان

  اينجا درنگ جايز است / باران خردادماه در حرم مطهر امام رضا
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

آسمان بهانه سقاخانه را گرفت...
برق، از شادمانى سر به گنبد و گلدسته ساييد

و باران آمد تا با عطر ايوان طال، تن اش را بشويد 

روزمره نگارى
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