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حوادث ايران

كشف جانورى عجيب
 در ساحل ولينگتون

نيوزلند: در نيوزلند 
ســه برادر كــه براى 
غواصــى كــردن به 
ولينگتون ســفر كرده 
بودنــد، بــا جانورى 
عظيم جثــه  رو به رو 

شدند. 
و  جــك  دانيــل، 
متيو آپليــن در حــال رانندگى در جاده ســاحلى در 
جنوب شــهر ولينگتون بودند كه به طور اتفاقى يك 
ماهى مركب غول پيكر به طول 4.2 متر را كنار ساحل 
مى بينند. يكى از برادران در اين باره گفت: در سفر هاى 
قبلى كه به غواصى مى رفتيم، كوســه  را به چشم خود 
ديده ام، ولى تا كنون بــه چنين موجود عظيم جثه اى 

برنخورده ام. (ديلى ميل)

سلفى دوستانه، نقشه اى
 براى زنده به گور كردن يك نفر!

آمريكا: ســاعتى پــس از آنكه زوج جوان، ســلفى 
صميمانه اى با دوستشــان گرفتند، نقشــه شوم قتل 
او را عملى و زنده به گورش كردند. طبق مســتندات 
دادگاه، «اسپاتيســوود»كه مزرعه  حشيشــى را اداره 
مى كرده است، با باور به اينكه كارگرش «دارن بورن»، 
به او خيانت كرده و او را به رقيب داللش فروخته است، 
نقشه قتل وى را ريخته و در تعطيالت آخر هفته عملى 
مى كند! او در ابتدا به بهانه سلفى دوستش را به محلى 
مى كشاند و سپس با بســتن راه تنفســى،او را دچار 
مرگ مغزى كــرده و بعد در چاله اى كــم عمق كه در 
حياط پشتى خانه اش كنده بود، زنده به گور مى كند. 
با اين حال نقشــه اش موفقيت آميز نبود و پس از آنكه 
رهگذرى صداى خس خس دارن بورن را مى شــنود، 

جسم نيمه جان او را كشف و به بيمارستان مى رساند.
هرچند كه بورن بيچاره ديگر به زندگى باز نگشــت و 
16 روز پس از حادثه با مرگ مغزى از دنيا رفت، اما پس 
از برگزارى دادگاه، خانم بورن از قاضى تقاضاى اشــد 
مجازات را داشت و دادگاه نيز اسپاتيسوود را به حبس 
ابد و به حداقل 22 سال زندانى محكوم كرد. همچنين، 
لوسى بورن، شــريك وى به 30 ماه زندانى و به جرم 

همكارى در قتل عمد محكوم است. (نوداد)

دسيسه دختر ناخلف براى مادر پيرش
آمريكا: دادگاه 15 ســال زندان بــراى زن آمريكايى 
كه مادرش را به خاطر ارثيه به قتل رسانده بود درنظر 
گرفت. بنا بر گزارش پليس ايالتى فلوريدا، دختر قاتل 
پس از درگيرى با مادر 85 ساله اش بر سر ارثيه وى را به 
باد كتك گرفته و قربانى از شدت جراحات وارده جان 
سپرده است. اين زن پس از كشــتن مادرش با پليس 
تماس گرفتــه و خود را معرفى كرده اســت. وى پس 
از دستگيرى بيان كرده كه از ســر عصبانيت مادرش 

را كتك زده و دلش نمى خواست كه او بميرد.(ياهو)

كشف 8 ميليارد ريال الستيك احتكار شده 
در بجستان 

خط قرمز: فرمانده انتظامي اســتان از 
كشف 920 حلقه الستيك احتكار شده 
بــه ارزش 8 ميليارد ريــال از انبارى در 

شهرستان بجستان خبر داد. 
ســردار قادر كريمى در تشريح اين خبر 
گفت: در پي كســب خبــري مبني بر 
نگهداري تعداد زيادي الستيك در انباري 
در سطح شهر بجســتان، مأموران اداره 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي اين شهرســتان پيگيرى موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند.

وى افزود: مأموران پس از اطمينان از صحت موضوع، انبار موردنظر را به همراه 
كارشناســان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات حكومتى شهرستان و با 

هماهنگى مراجع قضايي مورد بازرسى قرار دادند.
اين مقام ارشد انتظامى در ادامه با اشــاره به اينكه مأموران در بازرسي از اين 
انبار تعداد 920 حلقه الستيك به ارزش 8 ميليارد ريال را كشف كردند، اظهار 
داشت: در اين زمينه يك متهم دستگير و به منظور طى مراحل قانونى تحويل 
مراجع قضايى شد. فرمانده انتظامي استان خراسان رضوى با تشكر از همكاري 
خوب مردم در اين خصوص، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه 
مورد مشــكوك در زمينه احتكار و يا قاچاق كاال موارد را به مركز فوريت هاي 

پليسي 110 اطالع دهند.

نقشه زن و شوهر معتاد براى دزديدن 70 دوچرخه 
خط قرمز: فرمانده انتظامي مشــهد گفت: زن و شــوهر جواني كه مرتكب 
70 فقره سرقت دوچرخه در سه خيابان مشهد شده بودند، با پيگيرى هاى پليس 

شناسايى و دستگير شدند. 
ســرهنگ اكبر آقا بيگي افزود: در پي گزارش ســرقت هاي سريالي چندين 
دستگاه دوچرخه از پاركينگ منازل مسكوني در محدوده بولوار پيروزي مشهد، 

دستورات الزم براي پيگيري سريع موضوع صادر شد.
به گفته وى، تحقيقات اوليه كارشناسان دايره تجسس كالنتري نجفي مشهد در 
اين زمينه نشان مي داد كه عامالن اين سرقت ها زن و مرد موتورسواري هستند 
كه با ورود به پاركينگ ساختمان هاي مسكوني، مرتكب اين سرقت ها مي شوند.
وي خاطرنشــان كرد: تيم تجســس كالنتري 40 نجفي مشــهد در ادامه به 
سرنخ هايي دست يافت كه منجر به چهره زني و شناسايي متهمان شد. مأموران 
سپس با هماهنگي مقام قضايي، مخفيگاه اين زن و شوهر را مورد بازرسي قرار 
دادند كه پس از دستگيرى آن ها، چهار دستگاه دوچرخه مسروقه نيز كشف شد.
سرهنگ آقا بيگي گفت: زن و مرد سارق در بازجويى هاى اوليه تاكنون به 70 فقره 
سرقت دوچرخه از پاركينگ منازل مســكوني در محدوده بولوار شهيد فرامرز 
عباسي، سرافرازان و پيروزي مشهد اعتراف كرده و بيان داشتند كه با تهيه فاكتور 

جعلي به فروش دوچرخه هاي سرقتي در جمعه بازار اقدام مى كرده اند.
تحقيقات از ايــن زوج كه به موادمخــدر نيز اعتياد دارند، براي كشــف ديگر 

سرقت هاي احتمالى آن ها ادامه دارد.

شناسايى كانال قمار بازى آنالين با 31 هزار عضو!
فارس: رئيس پليس فتا ناجا گفت: در بررســى پرونده قماربــازى كه اخيراً 
در مازندران مورد رســيدگى قرار گرفته مشخص شــد 50 ميليارد تومان در 
حساب يكى از متهمان وجود دارد كه اين حساب مسدود شد. وى افزود: وقتى 
خواسته شد افرادى كه در اين قمار بازى آنالين شركت داشته اند احضار شوند، 
مشخص شد كه 31 هزار نفرعضو اين كانال هستند، افرادى كه از گرايش هاى 
مختلفى بودند. سردار ســيدكمال هاديان فر در خصوص شناسايى چند نفر 
از سرشــبكه هاى اين قماربازى آنالين كه در تركيه به سر مى برند، نيز گفت: 
پيگيرى هاى الزم را از طريق پليس اينترپل انجــام داده ايم تا اين افراد تحت 

تعقيب قرار گرفته و بعد از دستگيرى به كشور بازگردانده شوند.

حوادث جهان

 فرمانده انتظامي اســتان از 
 حلقه الستيك احتكار شده 
 ميليارد ريــال از انبارى در 

ســردار قادر كريمى در تشريح اين خبر 
گفت: در پي كســب خبــري مبني بر 
نگهداري تعداد زيادي الستيك در انباري 

 

عقيل رحمانى: با دستور دادستانى و با نظارت 
معاونت بازرســى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان، امروز اولين محموله از كاالهاى 
احتكار شده اى كه در مشهد توقيف شده بود در 

فروشگاه هاى هدف عرضه خواهد شد. 
كارشناس مســئول معاونت بازرســى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان درباره نحوه توزيع 
900 تن كاالى احتكار شده به قدس گفت: پيرو 
اقداماتى كه در زمينه برخورد با احتكار اقالم مورد 
نياز مردم در شهر مشــهد و ديگر شهرستان هاى 
تابعه انجام شد و همچنان هم با قدرت و قاطعيت 
ادامه خواهد داشت، برخى افراد سودجو كه به هر 
طريقى سعى داشتند در شرايط حساس كنونى با 
احتكار و عرضه نكردن كاال سبب افزايش قيمت 
ارزاق عمومى شوند، در منگنه قانونى قرار گرفتند 

و راه گريز بر آن ها بسته شد.
مهدى مقدســى تصريح كــرد:در همين زمينه 
اقدامات سلســله وارى در سطح مشــهد با ورود 
قاطعانه دستگاه قضايى بويژه سرپرست دادسراى 
انقالب مشهد و تعزيرات حكومتى استان به وقوع 
پيوست كه سبب شــد تعداد زيادى انبار احتكار 
كاال كه توسط كارشناسان ما شناسايى شده بود، 
به سرعت بازرسى و محموله هاى دپو شده هم در 

محل توقيف شود.
وى تصريح كرد: به طبع براى مردم اين ســؤال 
پيش خواهد آمد كه پس از شناســايى و توقيف 
اقالم احتكار شده، محموله ها چه مى شود و آن ها 
كى به دست مصرف كننده واقعى خواهد رسيد، 
كه اين خواسته شهروندان بجا و دقيق است، چرا 
كه مردم بايد بدانند عــالوه بر برخورد با متخلف، 

نفع موضوع براى عموم چه خواهد بود.
كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان بيان داشت: پس از آنكه 
محموله هاى زيادى مانند شكر، روغن خوراكى، 
برنج و انواع لوازم خانگى احتكار شده شناسايى و 
توقيف شد، قاضى خدابخشى سرپرست دادسراى 
انقالب و عوامل تعزيرات حكومتى استان، جلساتى 
را با حضور كارشناسان معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان تشــكيل دادند 
تا نســبت به تعييــن تكليف كاالهــاى توقيفى 

تصميم گيرى شود.
در ادامه همان طور كه قانون هم از عوامل اجرايى 
خواسته است، قرار شد هرچه سريع تر شبكه توزيع 
كاالهاى توقيفى ترسيم شــود تا كاال به صورت 
مســتقيم به دســت مصرف كننده و شهروندان 
عزيز برســد. وى ادامــه داد: از هميــن رو براى 
عرضه محموله ها شــبكه توزيع تعريف شد كه بر 

همين اســاس و در اولين گام، 900 تن شكرى را 
كه توليد زمستان پارســال بود و چندى پيش در 
مشهد توقيف شده بود، امروز توزيع خواهيم كرد.

بر همين اساس قرار شــد كه محموله مذكور در 
فروشگاه هاى بزرگ و معتبر شهر و همچنين در 
مناطقى كه توان خريــد پايين ترى دارند عرضه 

شود.
مقدسى بيان كرد: در اين زمينه قرار بر اين نيست 
كه محموله ها در تناژ غير عادى و به صورت عمده 
در اختيار عرضه كنندگان قرار گيرد و اين موضوع 
به صورت دقيق رصد مى شود تا فقط و فقط مردم 
خريدار نهايى باشند و اين گونه نباشد كه برخى 
عمده فروش ها دوباره قسمت هايى از محموله را 
از مسير قانونى خارج و در انبارهاى ديگرى دپو و 

دست به سودجويى بزنند.
بر همين اســاس از اتحاديه مربوطه خواســته 
شده است كه به ســرعت فهرست فروشگاه هاى 

معتبر و زنجيــره اى خود را اعالم تــا محموله با 
نظارت بازرســان آن ها و كارشناســان معاونت 
بازرسى ســازمان صنعت و معــدن در مكان هاى 
تأييد شده تخليه و به صورت خرده فروشى بين 

مردم توزيع شود. 
از ســوى ديگر هم براى آنكه شــهروندان عزيز 
بدانند چه فروشــگاه هايى محل توزيع اين گونه 
اقالم هستند، بنرهايى تهيه و سر در فروشگاه ها 

نصب خواهد شد.
كارشناس مســئول معاونت بازرســى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان افزود: شكرها با 
قيمت مصوب و از قرار هــر كيلو 3100 تومان به 

شهروندان فروخته خواهد شد.
همچنين ديگــر كاالهــاى توقيفــى هم پس 
از انجام مراحل مورد نياز به ســرعت به دســت 

مصرف كنندگان عزيز خواهد رسيد.
وى هشدارى هم به سودجويان داد و در اين زمينه 
افزود: برخى از افرادى كه هنوز شكر و اقالم مشابه 
در انبارهاى مخفى خــود به خيال هاى واهى دپو 
كرده اند، بداننــد هرگز اين اجازه بــه آن ها داده 
نخواهد شــد كه به مطامع غيرقانونى خود دست 

پيدا كنند.
وى ضمن قدردانــى از همكارى شــهروندان با 
دســتگاه هاى اجرايى در اين زمينه هم گفت: به 
اطالع شهروندان مى رسانيم همان طور كه از زمان 
آغاز طرح با كمك و هدايت هاى آن ها محموله هاى 
احتكار شده متعددى توقيف شد، آماده هستيم 
هر نوع گزارشــى را به قيد فوريت بررسى كنيم؛ 
بر همين اســاس شماره تماس ســامانه 124 ما 

به صورت 24 ساعته در اختيار شهروندان است.

توزيع اولين محموله احتكار شده در مشهد

900 تن شكر توقيف شده، امروز بين مردم عرضه مى شود

جام جم آنالين: رئيس پليس پايتخت با اعالم دســتگيرى 
195 نفر از اراذل و اوباش پايتخت گفت: نــزاع و درگيرى در 
تهران 8 درصد كاهش داشته و آمار جرايم مسلحانه و خشن 

تقريباً به صفر رسيده است.
سردار حسين رحيمى در حاشيه ســومين مرحله از اجراى 
طرح برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمــان نواميس، افزود: با 
تالش همكاران پليس اطالعات و امنيت در 24 ساعت گذشته 
50 پارك و تفرجگاه و همچنين 20 منطقه اى كه شهروندان 
به پليس گزارش كرده بودند، از وجود اراذل و اوباش پاكسازى 

شد.
وى ادامــه داد: در ايــن مرحلــه از طرح حــدود 200 نفر از

 اراذل و اوباش سطح يك، دو و سه دستگير شدند كه در ميان 
آن ها توزيع كنندگان سى دى هاى مستهجن و نصب كنندگان 

تجهيزات ماهواره هم وجود دارد.
ز  ينكــه 40 نفر ا رئيــس پليــس پايتخت بــا بيــان ا

د بازداشــت شــده زير 18 ســال ســن داشتند،  فرا ا
تأكيد كــرد: اين افراد پــس از اخذ تعهدنامــه تحويل 

يشان شدند. ده ها نوا خا
ســردار رحيمى، جرايم افراد دستگير شــده را زورگيرى، 
تجاوز به عنف، تخريب اموال عمومى و خصوصى، درگيرى 
مســلحانه و... اعالم كرد و در اين زمينــه افزود: تعدادى از 

اين اراذل و اوباش از طريق كــرى خوانى در فضاى مجازى 
اقدام به تشــويش اذهان عمومى كرده بودند كه اين افراد 

هم دستگير شدند.
وى خاطرنشان كرد: از افراد دستگير شده 24 قبضه انواع سالح 
سرد و 13 قبضه سالح جنگى، شــكارى و 6 ميليون سى دى 

مستهجن و غيراخالقى كشف شد.
ســردار رحيمى تصريح كرد: مرحله بعدى طــرح برخورد با 
اراذل و اوباش آغاز شده است و به شهروندان قول مى دهم امان 
را از اين افراد خواهيم گرفــت و اجازه نمى دهيم امنيت مردم 

را مخدوش كنند.
وى ادامه داد: 90 نفر از افراد دستگير شده در مرحله سوم طرح، 
داراى سوابق متعدد شرارت، مزاحمت و تخريب اموال عمومى 
و مردمى هستند و متأسفانه تعدادى از آن ها بتازگى از زندان 
آزاد شده اند، اين نشان مى دهد كه زندان هم تأثيرى در اصالح 

رفتار برخى از آن ها نداشته است.

دستگيرى 195 نفر از اراذل و اوباش تهران

دومين برنامه «كوتاه با داستان» 
در روز تولد سيدمهدى شجاعى برگزار شد

داستان خوانى آقاى «نيستان»

 با طال و نقره سنگين وزن ها بهترين نتيجه تاريخ وزنه بردارى رقم خورد

خداحافظى طاليى 
قوى ترين مرد آسيا

طالى تاريخى دووميدانى ايران در آسيا

ركوردشكنى كيهانى 
در 3 هزار متر بامانع
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روایتیازسفربهروستایفیلبندمازندرانکهبهدههاباررفتنمیارزد

روستایی بر فراز ابرها
عباسعلی سپاهی یونسی: همین چند سال قبل بود که در سفرمان به 
شمال کشور برای گشت وگذاری چند ساعته سفری تا فیلبند رفتیم. اما در 
آن سفر فرصت اینکه شب را در فیلبند بمانیم، نداشتیم. در آخرین سفر اما 
عزممان را جزم کردیم تا دوباره به فیلبند برویم و شب را در آن جا سر کنیم.

  روستای فیلبند کجاست؟
فیلبند را بام شــرقی مازندران نام  گذاری کرده اند و علت این نام گذاری هم 
به دلیل ارتفاع باالی این روستاســت. یکی از زیباترین مناظر این روســتا 
دریایی از ابر اســت که از حاشیه روستا قابل تماشاست و هوش از سر هر 

بیننده ای می برد.

   از کجا برویم؟
بهترین راه رســیدن به فیلبند مسیری است که از جاده هراز جدا می شود. 
یعنی شما اگر از سمت بابل به جاده هراز وارد شوید، بعد از اولین تونل باید 
دوربرگردان را برگردید و به سمت سنگچال ادامه مسیر بدهید تا بعد از رد 
کردن گردنه های پیچ در پیچ و باالتر و باالتر رفتن به فیلبند برســید و از 

زیبایی های روستایی در ارتفاع لذت ببرید.

  چه ببریم؟
اگر در چند ســال قبل به این روســتای کوهستانی می رفتید، باید بیشتر 
حواســتان به تــدارکات بود، اما در حال حاضــر در فیلبند همه چیز پیدا 
می شــود. از مغازه هایی با کارتخوان تا باجه ای که به شــما پول مورد نیاز 
از کارت بانکی تان را می دهد. برای اســکان هم دســت شما باز است. هم 
می توانید خانه های تازه ساز اجاره کنید و هم از خانه های با قدمت بیشتر و 
سقف هایی شیروانی. در فیلبند مواد غذایی و میوه هم به وفور یافت می شود. 

عالوه بر این در این سفر می توانید طعم آشپزی زنان روستا را هم بچشید.

  چیزهایی دیگر درباره روستا
فیلبند روســتایی است که چند ماه ســال را خالی از سکنه است. علت 
این امر هم سرمای استخوان سوز زمستان و ارتفاع باالی روستاست که 
دسترســی به شهر را سخت می کند. برای همین بهترین فصل رفتن به 
روســتا از اواخر اردیبهشت تا شروع پاییز اســت که اگر سعادت این را 
داشــته باشید در یک روز می توانید هم باران را تجربه کنید و هم مه و 

آفتاب و البته دریایی از ابر را.    

حاج احمد مقصودی پنج دهه از عمرش را در مشهد و عتبات عالیات خدمت کرده و 
حاال مسئول عود و اسپند حرم رضوی است

تنفس در هوای معطر زیارت

 چه شــد که برای کار به حرم امام رضا)ع( 
آمدید؟

راستش را بخواهید داستانش مفصل است. من قبل 
از اینکه در حرم امام رضا)ع( مشغول به کار شوم، 20 
سالی جزو نیروهای بخش تنظیفات حرم مطهر امام 
علی)ع( در نجف اشرف بودم. تا اینکه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی بین ایران و عراق جنگ شد و ما را 
که ایرانی بودیم به جرم جاسوسی دستگیر کردند 
و به ایران فرستادند. بعد از جریان های مفصلی که 
برایمان پیش آمد من به واسطه یکی از خدام حرم 
امام رضا)ع( برای کار به آستان قدس رضوی معرفی 
شدم و الحمدهلل بیش از 34 سال می شود که در این 

آستان مقدس کار می کنم.

 پس قبل از آمدن به حرم امام رضا)ع( جزو 
نیروهای حرم امام علی)ع( بودید؟ در آنجا چه 

کار می کردید؟
بله. زمــان نوجوانی من بود که ما به همراه خانواده 
مادری به عراق رفتیم. از همان زمان هم به واسطه 
یک خّیر به صورت رسمی برای کار کردن وارد آستان 
مقدس علوی شدم و 20 سال این افتخار را داشتم 
که در آنجا خدمت کنم. ما در آنجا مسئولیت تنظیف 
و شســت وشوی صحن ها، ضریح مطهر و لوسترها 
را برعهده داشــتیم و اگر جایــی نیاز به ُکرگیری و 
تطهیر داشــت، آن را انجام می دادیم. یادش بخیر 
شب و روزهای خاطره انگیزی بود. چون مسئولیت 
شست  وشوی ضریح مطهر امام علی)ع( با ما بود، با 
هماهنگی و درخواست سایر آستان های مقدس در 
عراق، برای تنظیف و شست وشوی سایر مزارات و 
حرم های اهل بیت)ع( به شهرهای کاظمین، کربال 
و ســامرا اعزام می شدیم. آن سال ها برای تنظیف و 
پرداخت ضریح مطهر امامین عسکریین)ع( در ایام 
ماه مبارک رمضان به ســامرا می رفتیم. البته چون 
نجف چند ساعتی تا سامرا فاصله داشت، برای آنکه 
روزه هایمان هم صحیح باشد و به مشکلی بر نخوریم، 
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر از نجف راه می افتادیم 
و افطار را در مزار امامزاده ســید محمد، برادر امام 
حسن عسکری)ع( در نزدیکی سامرا می خوردیم. بعد 
از افطار هم به سامرا می رفتیم و کارهای تنظیف و 

شست وشوی ضریح مطهر را انجام می دادیم. خدا 
لعنت کند تکفیری ها را. چه بالیی بر سر این حرم 
مطهر آوردند. گنبد مطهر این دو امام معصوم)ع( در 
سامرا یکی از بزرگ  ترین گنبد های حرم های مطهر 
بود که با انفجار نیروهــای تکفیری در داخل حرم 
تمام گنبد و ضریح مطهر ویران شــد. الحمدهلل در 
دو ســفر آخری که در نیمه شعبان و ایام اربعین به 
عراق داشتم، بســیار زیبا این گنبد و ضریح مطهر 
را ساخته بودند. خالصه اینکه بعد از تنظیف ضریح 
مطهر، ســحری را در سامرا می خوردیم و به سمت 
نجــف حرکت می کردیم تا قبل از اذان ظهر و عصر 

به نجف برسیم.

 چه شد که بعد از 20 سال اقامت در نجف 
شما را از عراق بیرون کردند؟

خــدا رحمت کند آیت اهلل حکیم را، عالم با کرامتی 
بود. ایشــان می گفت که شــهرهای نجف، کربال، 
کاظمین و سامرا بین المللی هستند و متعلق به همه 
است. تا زمانی هم که ایشــان زنده بود، رژیم بعث 
جرئت نداشــت با ایرانی ها کاری داشته باشد. حتی 
خود عراقی ها شعار می دادند: »ماکو ولی اال علی ماکو 
زعیم الی حکیم«. با شروع جنگ تحمیلی بین ایران 
و عراق، رژیم بعثی عراق گفت که ایرانی های حاضر 
در عراق جاسوس هستند. این طور شد که ما را به 
زندان بردند. در آنجا هم آنقدر با ما بد رفتار کردند 
که کمر من بشــدت آسیب دید، به طوری که چهار 
ماه در بیمارستان بستری بودم. دکترها می گفتند 
که احتمال فلج شدنت بسیار است، ولی به حضرت 
زهرا)س( متوسل شدم و بی بی من را شفا داد. بعد 

هم ما را از عراق بیرون کردند.

 با آمدنتــان به ایران، خانه و زندگی تان در 
نجف چه شد؟

منزلمان آن ســال ها خیلی به حــرم امام علی)ع( 
نزدیک بود و پیاده 5 دقیقه ای به حرم می رسیدیم. 
االن اسم خیابان ما معروف به خیابان قبله و خیابان 
بنات الحسن است. اخیراً که رفتم، دیدم متأسفانه 
خانه ما دست به دســت فروخته شده و تبدیل به 

هتل شده است.

 بعد از اینکه از عراق به ایران آمدید، دلتان 
برای حرم امام علی)ع( تنگ نمی شد؟

مگر می شــود دلم تنگ نشــود؟ آخر من 20 سال 
شــبانه روز آنجا بودم. زمانی که ما را از عراق بیرون 
کردند آن قدر دلتنگ حرم بودم که داشــتم دیوانه 
می شــدم، ولی به لطف خدا و امام هشتم کارم در 
حرم امام رضا)ع( جور شد. بعد از سقوط صدام هم 
سالی یک یا دو مرتبه به عراق می روم. امسال هم که 
بازنشسته شدم همه اعضای خانواده از صغیر و کبیر 
و عــروس و داماد و نوه را بــا خودم بردم عراق و به 

زیارت همه حرم ها رفتیم.

 بعد از اینکه از عراق به ایران آمدید در کدام 
بخش حرم امام رضا)ع( مشغول به کار شدید؟

در جاهای مختلــف حرم کار کــرده ام، ولی همه 
کارهایم در حوزه اماکن متبرکه بوده است. 14 سال 
میهمانسرا بودم. اول که آمدم ظرف ها را می شستم 
بعد به قســمت طبخ غذا منتقل شدم و پای دیگ 
می ایســتادم. االن هم حدود 10 سالی می شود که 
در بخش عودسوز و اتاق معروف به زغال هستم. بعد 
از عید نوروز امسال هم بازنشسته شده ام، ولی طبق 

عادتم هر روز به حرم می آیم و تا ظهر هستم.

 در مــورد کارهایتــان در اتاق زغال حرم 
بیشتر بگویید.

در یکی از حجره های صحن کوثر اتاقی وجود دارد 
که معروف به اتاق زغال است. در این اتاق عودسوزها 
را آماده می کنیم و به دســت خدام می دهیم. کار 
اصلی من در اتاق زغال این اســت کــه زغال ها را 
شــعله ور نگه می دارم و مواد الزم عود سوز را برای 

استقبال از زائران و مراسم ها آماده می کنم.

 در این عودسوز ها چه چیزهایی می ریزید؟
ابتدا در عود ســوزها به مقدار الزم زغال می گذارم، 
ســپس داخل آن به میزان مناسب کندر، اسپند و 
گلپر می ریزم. اگر کمی از مواد کم و زیاد شود، بوی 
مطبوع به مشــام نخواهد رسید و خیلی زود زغال 
خامــوش و به اصطالح خفه می شــود. باالخره هر 
کاری قلق خودش را دارد. خیلی از بچه های خادمیار 

که اول می خواهند عودسوز به دست بگیرند، چون 
مهارت ندارند یک دفعه اســپندها را روی زغال ها 
می ریزند. با این کار یا عودسوز خاموش می شود یا 

بوی تندی می دهد.

 پس داخل عودسوز ها عود نمی ریزید؟
قبالً در داخل عودسوزها عود می ریختیم، ولی گفتند 
چون عودها مواد شیمیایی است و برای زائران ضرر 
دارد، دیگر از آن ها استفاده نشود. حتی قبالً در حرم 
مشــک عنبر هم روشن می کردند، ولی االن دیگر از 
آن استفاده نمی شود. یادش بخیر آن سال ها که در 
نجف بودم چون شبانه روز جنازه ها را برای طواف به 
حرم امام علی)ع( می آوردند، ما دائم مشک عنبر دود 
می کردیم. بویژه آن ســال هایی که در شمال عراق 
جنــگ کردها بود، جنازه ها خیلی زیــاد بود. برای 
همین الزم بود که دائما مشک عنبر روشن کنیم تا 

حرم خوش بو بماند.

 ساالنه چقدر اسپند برای عودسوزهای حرم 
استفاده می شود؟

خیلی زیاد است. البته بخش زیادی از این اسپندها 
را زائران نذر می کنند.

 ایــن رایحه و بوی خوش عودســوزها به 
خاطر چیست؟ معموالً در خانه که اسپند دود 

می کنیم، این قدر بوی خوبی ندارد.
داخل عودسوزها که فقط اسپند، کندر و گلپر است. 

البته همان طور که می گویید، خیلی ها می گویند که 
ما هم در خانــه همین ها را دود می کنیم، ولی چرا 
بویش این طور نیســت؟! من می گویم چون اینجا 
حــرم امام رضا)ع( همه چیزش فرق می کند. اینجا 

بوی اسپند و کندر با معنویت قاطی می شود.

 روزانه چند عودسوز آماده می کنید؟
عودسوزی در کل یک مراسم تشریفاتی است و برای 
استقبال از زائران، میهمانان خاص و در مراسم های 
مذهبی و ملی استفاده می شود. عموماً در شب های 
میالد و شــهادت اهل بیت)ع( و عیدها بیشــترین 
میزان اســتفاده از عودسوز را داریم. به طور معمول 
روزانه 20 تا 30 عودسوز آماده می کنم، ولی در ایام 
شــب و روز شــهادت و والدت امام رضا)ع( تا 100 
عودسوز هم آماده کرده ایم. حتی وقتی هم که کارم 
تمام می شــود و می خواهم به خانه بروم، زغال ها را 
آماده زیر خاکســتر می گذارم تا اگر من نبودم، کار 

لنگ نماند.

 10 سال است که دائماً با دود عودسوز ها و 
زغال و اسپند در تماس هستید. تنفس در این 

اتاق کوچک برایتان سخت نیست؟
خیلی ها گفته اند که »حاج احمد مریض می شوی، 
این دودها برای ریه هایت ضرر دارد.«، ولی به عنایت 
حضرت رضا)ع( نه تنها مشکلی برایم پیش نیامده، 
بلکه سالمِ سالم هستم. تعجبی هم ندارد. اینجا همه 

می آیند و شفا می گیرند.

 مردم/ زهرا چکنه  در جغرافیــای حرم امام رضا)ع( با حدود 100 10
هکتار وســعت در کنار فضای معنوی و روحانی آن، اتاق های خاص 
بسیاری وجود دارد که خیلی ها از آن خبر ندارند. یکی از این اتاق های 
خاص اتاق زغال و عود حرم در صحن کوثر است؛ حجره ای به ابعاد 
2 در 4 متر در گوشه صحن که تا نیمه پر از کیسه های اسپند و گلپر 
و کندر است، به همراه منقل بزرگی که پر از زغال های برافروخته ای 

اســت مدفون در زیر خاکستر. حاج احمد مقصودی قدیمی ترین و 
پیرترین عودساز حرم مطهر است و هر روز بین 30 تا 100 عودسوز را 
آماده می کند و به دست خدام حرم می دهد تا به استقبال میهمانان 
امام مهربانی بروند و طبع زائران را در میان دود کندر و اسپند و گلپر 
و زغال و عود مصفا  کنند. روایت او را از سال های حضورش در حرم 

مطهر رضوی در ادامه می خوانید.



سه شنبه  6 شهريور 1397
11 16 ذى الحجه 1439 28 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8768 

خبر

آيت اهللا شاه آبادى عنوان كرد
دعوت از مردم براى 

راه اندازى 1000 پايگاه غديرشناسى
ايكنا: رئيس مؤسسه غديرشناسى 
از عمــوم افــرادى كــه در حوزه 
دينى كار مى كننــد دعوت كرد 
پايگاه  راه انــدازى 1000  بــراى 

غديرشناسى اعالم آمادگى كنند.
بايد  آيت اهللا شــاه آبادى گفــت: 
اهميت غدير به خوبى براى مردم 
تبيين شود. پس از 40 ســال كه از حكومت واليى و غديرى جمهورى 
اسالمى گذشته است، هنوز حق غدير را ادا نكرده ايم و بايد در اين زمينه 

سرمايه گذارى صورت گيرد.
وى ادامه داد: بايد جايگاه غدير براســاس روايت ها به مردم گفته شود و 
مردم بدانند كه ثواب اطعام در اين روز چند برابر عاشورا و تاسوعاست به 
نحوى كه اگر فردى يك نفر را در عيد غدير اطعام كند، گويى يك ميليون 

پيامبر را اطعام كرده است. 
همچنين يكى از اعمال مهم عيد غدير نماز اين روز اســت كه متأسفانه 

رواج چندانى ندارد؛ عيد غدير مظلوم واقع شده است.
وى خواستار توجه به غدير در حوزه هاى علميه و دانشگاه ها شد و گفت: 
افرادى در حوزه هستند كه براى ترويج غدير فعاليت مى كنند اما شمار 
آن ها كم است. در دانشگاه ها هم به راستى چه قدر در حوزه واليت فقيه 

كه ريشه در غدير دارد فعاليت مى شود؟ 
وى با ابراز تأسف از اينكه غدير در يك روز و حداكثر در يك دهه خالصه 
شده است، گفت: مگر دشمنان غدير يك روز با غدير دشمنى مى كنند؟ ما 

بايد برنامه هاى مربوط به غدير را در طول سال داشته باشيم.
وى هدف مؤسسه غديرشناسى را توانمند كردن همه مردم اعم از شيعه 
و سنى بدون خلل وارد شــدن به وحدت براى پاسخگويى به 10درصد 
ســؤال هاى مربوط به دين و غدير عنوان و اظهــار كرد: برنامه اصلى ما 
اين اســت كه از غدير سال جارى تا عيد غدير سال آينده 1000 پايگاه 

غديرشناسى در كشور تشكيل شود.
آيت اهللا شــاه آبادى از عالقه مندان و افرادى كــه در حوزه دينى فعاليت 
مى كنند دعوت كرد بــراى را ه اندازى اين پايگاه ها اعالم آمادگى كنند و 
اگر حداقل امكاناتى دارند شماره 1000 را به سامانه 30001904 ارسال 
كنند. اين حداقل امكانات مى تواند گوشه اى در يك مسجد، حسينيه و يا 

دفتر كوچك در هر جايى باشد.

 معارف  آيت اهللا لطف اهللا صافى گلپايگانى در 
پيامى به يازدهمين اجالس بين المللى غدير كه 
ديشب با حضور شــمارى از غديرپژوهان ايرانى، 
دكتر عصام العماد مستبصر يمنى و دكتر ادگاردو 
روبين اسعد از آرژانتين در مشهد مقدس برگزار 
شــد، غدير را حادثه بزرگ تاريخ بشريت دانست 
كه روز سرنوشت براى انسانيت و زيباترين حماسه 

تاريخ اديان آسمانى است.
اين مرجع عاليقدر شــيعه در پيــام خود به اين 
همايش كه پنج شــب ادامه خواهد داشت، آورده 
است: «بار ديگر اجالس شكوهمند علمى فرهنگى 
غدير در شهر مقدس مشــهد، از اين ذره ناچيز، 
خاك پاِى دوستداران اميرالمؤمنين (عليه الصلوه 
و السالم) خواســتند كه عرض ادب و اخالص و 
احترام به ســاحت مقدس غديريان و عاشــقان 

مكتب وحيانى غدير داشته باشم. 
حقير عرض كردم در جايى كه انديشه بلند اَدباى 
عالم و دانشمندان جهان در طول تاريخ از گفتن 
ســطرى در فضايل آن حضرت عاجز باشــند و 
چكامه نويسندگان بزرگ نتواند گوشه اى از مناقب 
اميِر بيان را تحرير كنند، بنده بى بضاعت چه گويد 

كه قّل بيانى و كّل لسانى.
آنجايى كه خود موال فرمود: ينحدر عّنى السيل و 
ال يرقى الّى الطير، مثل بنده حقير چه بگويم و چه 
بنويسم، ولى از باب ما اليُدرك كلّه اليُترك كُله، 

آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگى بايد چشيد

به همراه همه خاكساران درگاه آن بزرگوار، عرض 
مى كنم آنجا كه نام على (عليه الصلوه والسالم) و 

ياد على(عليه السالم) و ذكر فضايل بى شمار آن 
حضرت است، محل پرواز مالئكه و نزول فرشتگان 

مقّرب الهى مى باشد.
چه روز و زمانى براى اين ذكر و ياد، بهتر از جشن 
ســعيد غدير كه در اين عيد بزرگ، دوستداران 
حضــرت، مجالس خويــش را قرين ســعادت 

مى گردانند. مگر مى توان درباره قدر و منزلت اين 
مجالس و محافل سخن گفت و مگر مى توان در 
عظمت غدير و غديريان، عرضى داشت كه سخن 
از غدير، يعنى سخن از سّر خداوند قدير و ناموس 
خلقت. ســخن از روح واقعى اديان الهى و در يك 
كلمه، سخن از واليت كه تكامل همه اديان و اتمام 

همه نعمت هاى الهى است.
غديــر، حادثه بزرگ تاريخ بشــريت اســت. روز 
سرنوشت براى انسانيت و زيباترين حماسه تاريخ 

اديان آسمانى است.
غدير روز معرفى محبوب ترين آفريده خدا بعد از 
پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه و آله و ســلم) است. 

روزى كه خداوند متعال دلبرى خود را به محبوب 
خويش نشان داد و به جهانيان اعالم كرد كه على 
را من برگزيدم و او را امير بر همه مردم قرار دادم.

روزى كه صاحب اين قّبه ساميه شريفه و مضجع 
منوره، حضرت ثامن االئمه على بن موسى الرضا 

(عليه السالم) درباره آن مى فرمايند:
ان يوم الغدير فى السماء اشهر منه فى االرض

روزى كــه خداوند متعال به جبرئيل امين فرمان 
مى دهد تختى را به عنوان تخت كرامت الهى در 
مقابــل بيت المعمور نصب كند و بر آن باال رود و 
مالئكه آســمان ها بر ِگرد او جمع شوند و مدح و 
ثناى رسول اكرم (صلوات اهللا عليه و آله) بگويند 
و براى شــيعيان اميرالمومنين (عليه السالم) و 

دوستان آن حضرت، طلب آمرزش نمايند.
و امروز همه مســلمانان وظيفــه دارند كه به هر 
وسيله اى كه مى توانند اين خاطره مهم را با شكوِه 
تمام زنده نگه دارند و آن را به نسل هاى بعد از خود 
انتقال دهند كه پيامبر عالى قدر اســالم فرمودند: 
فليبلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد الى يوم القيامه.

در پايان، حقير با حالت مسكنت و خشوع و انابه 
به درگاه واليت عظماى علوى، ســر تعظيم فرود 
آورده و از خداوند متعال مســئلت دارم كه فرج 
موفور السرور وجود مبارك حضرت ولى عصر ارواح 
العالمين لتراب مقدمه الفــداء و عّجل اهللا تعالى 
فرجه الشريف را نزديك گرداند و همه ما را از انصار 
و ياوران آن حضرت قرار دهد و همگان را از فَِتن 
آخر الزمان محفوظ دارد و گرفتارى هاى شيعيان را 
به يُسر و فرح و شادمانى تبديل فرمايد؛ انّهم يرونه 

بعيداً و نريه قريباً.»

معارف

آيت اهللا صافى گلپايگانى در پيامى به يازدهمين اجالس بين المللى غدير در مشهد:

غدير زيباترين حماسه تاريخ اديان آسمانى است

خبر روز

دبيــركل مجمع جهانى تقريب  خبرگزارى تقريب: 
مذاهب اسالمى تأكيد كرد: دشمنان اسالم، تشيع افراطى 
انگليســى را تشكيل دادند كه مهم ترين حرف آن ها اين 
اســت كه جنگ با سنى مهم تر از جنگ با صهيونيست 

است!
آيت اهللا محســن اراكــى در دومين همايش بررســى 
پيامدهاى نظرى و عملى «تشــيع انگليسى» در تبريز، 
با اشــاره به تالش دشمنان براى ايجاد جنگ نرم بعد از 
جنگ ســخت عليه اســالم و بويژه ايران، اظهار داشت: 
فرقه سازى هاى طالبان، بهاييت، القاعده، وهابيون و... همه 
براى مقابله با اسالم بوده تا چهره افراطى و خشن از دين 

اسالم در منظر جهانيان ايجاد 
كند.

وى با بيان اينكه از ســال 73 
تا 83 نماينــده مقام معظم 
رهبرى در انگليس بودم و از 
نزديك با جريانات انگليســى 
براى ترويج افراط در تشــيع 
و تسنن آشنا بودم، افزود: در 
انگليس و اروپا همه مساجد را 

در اختيار عربســتان و وهابيون قرار دادند، طالب وهابى 
افراطى تربيت كردند و ســپس تشيع افراطى انگليسى، 

را تشكيل دادند كه مهم ترين 
حــرف آن ها اين اســت كه 
جنگ با سنى مهم تر از جنگ 

با صهيونيست است!
دبيركل مجمع جهانى تقريب 
مذاهب اســالمى با اشاره به 
اينكه شيعه انگليسى سنى ها را 
ناصبى معرفى كرده و آن ها را 
خارج از دين معرفى مى كند، 
گفت: اين در حالى است كه بيش از 80 درصد سنى هاى 
جهان اســالم نه تنها محبان اهل بيت(ع)هستند، بلكه 

معتقد به امامت معنوى ائمه دوازده گانه هســتند. وى 
گفت: بر پايه اديان و رســالت ها اهداف ايجاد اختالف در 
بين پيروان پيامبران و انبيا چهار محور داشت: «كتمان» 
حقايق اديان، «تشويه» و مســخ كردن مفاهيم و چهره 
اديان، انبيــا و پيروان آن ها، «تبديل» نعمت به نقمت به 
معنى جايگزينى بد به جاى خوب و برعكس و «تحريف».

دبيركل مجمع تقريب گفــت: در زمان معاصر ما بعد از 
جنگ سخت شيوه اى جنگ نرم عليه انقالب اسالمى به 
وجود آمد؛ كتمان اهداف انقالب، تشويه چهره انقالب و 
امام، منفور كردن انقالب و تبديل و تحريف به وســيله 

موساد، انگليس و سيا از جمله اقدام هاى دشمنان بود.

آيت اهللا اراكى در همايش بررسى پيامدهاى «تشيع انگليسى»:

اكثريت جهان اسالم معتقد به امامت معنوى ائمه(ع) هستند



ورزش: در هفته هاى اخير، مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال ايران در ديدار با شيخ حمد همتاى قطرى خود آمادگى جمهورى اسالمى 
ايران به منظور همكارى در زمينه برگزارى جام جهانى 2022 را به كشور همسايه اعالم كرد كه اين پيشنهاد  با استقبال طرف قطرى همراه 
شد. در اين ميان حسن روحانى، رئيس جمهورى روز يكشنبه در تماس تلفنى با شيخ تميم بن حمد آل ثانى امير قطر گفت و گو كرد. يكى 

از موضوعات طرح شده در اين نشست،همكارى هاى دوجانبه در زمينه برگزارى جام جهانى 2022 قطر بوده است. با توجه به پيشنهاد 
رياست جمهورى اسالمى ايران و مذاكرات قبلى ميان فدراسيون دو كشور، به نظر مى رسد فرصت مناسبى براى تقويت همكارى هاى 
دوجانبه در برگزارى مسابقات جام جهانى فراهم خواهد شد. بر اساس مذاكرات اخير رياست جمهورى و امير قطر همچنين توافقات 
صورت گرفته بين فدراسيون هاى فوتبال دو كشور،  انتظار مى رود همكارى هاى نزديك دو كشور در ميزبانى از نخستين جام جهانى 

تاريخ خاورميانه كه در سال 2022 برگزار خواهد شد نزديك تر شود.

سينا حسينى : مديران اين مجموعه توريستى پديده كه 
از نيم فصل نخســت ليگ هفدهم كمك هاى مالى خود را 
به اين باشــگاه قطع كردند در برهه كنونى حاضرند در هر 
فرايند ديگرى هزينه كنند جز حمايت از تيمى كه متعلق 

به اين شركت است.
اوج بى تفاوتى مديران پديده مادر به مجموعه تيم فوتبال 
باشــگاه زمانى رخ داد كه انتظارى و ديگر مديران تصميم 
گيرنده در اين مجموعه تصميم گرفتند در تبليغات محيطى 
استاديوم هاى ورزشى همانند ادوار اخير ليگ برتر حضور 
پررنگى داشته باشند.اتفاقى كه سواالت بى شمارى را براى 
افكارعمومى به وجود آورد كه چرا اين مبلغ براى تيم پديده 
هزينه نمى شود! با افزايش اعتراض ها به اين رويداد، مديران 
باشگاه پديده به صورت خودجوش تصميم گرفتند ميزان 
تبليغات مجموعه پديده در مشــهد را به شكل محسوسى 

كاهش دهند تا به اين ترتيب مانع از اعتراض ها شوند اما در 
ساير شهرها پديده با قدرت تبليغات مجموعه خود را در كنار 
زمين انجام مى داد تا به اين ترتيب در ميان برندهاى فعال 

در حوزه تبليغات قرار گيرد.
حاال شنيده مى شــود مديران استان خراســان با در نظر 
گرفتن اين شرايط بنا دارند به زودى پروسه تغيير نام اين 
باشگاه را در دستور كار خود قرار دهند چون با اين وضعيت 
تيم فوتبال پديده به صورت رايگان نام برند اين مجموعه 
توريســتى را تبليغ مى كنند در حالى كه يك ريال هم از 
اين محل درآمدزايى ندارند! انتقادات صريح سرمربى تيم 
فوتبال پديده نسبت به بحران مالى حاكم در باشگاه پديده 
نشان مى دهد اتفاقات فصل گذشــته در آستانه تكرار قرار 
دارد و چنانچه فكرى به حال اين باشگاه نشود دوباره بحران 

در پديده فراگير خواهد شد . 

تالش رئيس جمهور براى همكارى در ميزبانى جام جهانى 2022

 مشكالت مالى تنها نماينده مشهد در ليگ برتر تمامى ندارد
«پديده» تغيير نام مى دهد؟ 

ورزش: ملى پوش وزن 75- كيلوگرم تيم ملى كاراته 
مردان ايران به مدال طالى هجدهمين دوره بازى هاى 

آسيايى دست يافت.
در ادامه رقابت هاى كاراته بازى هاى آســيايى 2018 

جاكارتا،  بهمن عسگرى ملى پوش وزن 75- كيلوگرم 
ايران با پيروزى 5 بر صفر مقابل«رائف عادل»  از عربستان 
در مبارزه فينال، به مدال طالى اين رقابت ها دست يافت 

تا دومين مدال طالى كاراته ايران را كسب كند.
همچنين زنگنه در مبارزه رده بندى بانوان براى كسب 
مدال برنز با «تاى نگوان» ويتنامى روبه رو شــد و با ارائه 
فنون مختلف به برترى 10 بر صفر رسيد و مدال برنز را 

از آن خود كرد.
عسگرى: 4 سال براى اين مدال زحمت كشيدم

ملى پوش وزن منهاى 75 كيلوگرم كاراته گفت: خيلى 
براى كسب اين مدال تالش كردم و رنگ استراحت به 

خود نديدم.
بهمن عسگرى گفت: من چهار سال تمام براى اين مدال 
زحمت كشيدم و خدا را شــاكرم كه توانستم به مدال 

طالى اين رقابتها دست پيدا كنم.
وى  گفت:با توجه به نقش طال در ارتقاى كشــورها در 
رنكينگ مدال ســطح رقابتها باال و از حساسيت زيادى 
برخوردار است. بخصوص مســابقه فينالم برابر نماينده 

عربستان خيلى حساسيت زيادى داشــت چرا كه آنها 
در اين سالها خيلى رشد كرده و به دنبال طالى اين وزن 
بودند. خيلى براى كســب اين مدال تالش كردم و رنگ 
اســتراحت به خود نديدم و اين مدال را به مردم ايران 

تقديم مى كنم و از االن به فكر رقابتهاى جهانى هستم.
حسن ختام كاراته با برنز كاپيتان

تيم ملى كاراته ايــران با مدال برنز كاپيتــان «ذبيح اله 
پورشــيب» به كار خود در بازى هاى آســيايى 2018 
پايان داد. كاپيتان تيم ايران در بازى رده بندى به مصاف 
«محمود ســجان» از اردن رفت و در حالى كه 2 امتياز 
عقب بود به پيروزى 3 بر 2 دســت يافت و برنزى شد. با 
اين اوصاف تيم هشت نفره كاراته ايران به 2طال، سه نقره 
و سه برنز به كار خود پايان داد تا تمامى نفرات اين تيم 

مدال آور شوند.

جواد رستم زاده: روز موعود براى سرخ پوشــان پايتخت فرا رسيد. 
ديدار با الدحيل همان ديدارى است كه مدتها برانكو و مردانش منتظر 
بودند. تيم چند ده ميلياردى قطرى ها امــروز در خانه ميزبان تيم نيم 
بند و محروم از انتقاالت پرســپوليس است. برانكو با همان تيم دو سال 
قبل و بدون تغييرات بنيادين مقابل تيمى بايد شطرنج بازى كند كه اين 
روزها غول آسياست و از سر و رويش ستاره مى ريزد. نتايج عجيب اين 
تيم از مدت ها قبل گواه بر اراده قهرمانى اين تيم در آســيا دارد. همان 
چيزى كه معلول ،سرمربى اين تيم بر آن انگشت مى گذارد.شانس بزرگ 
پرسپوليس ميزبانى در بازى برگشت است. جايى كه تماشاگران ايرانى 
مى توانند جهنمى براى الدحيل بيافرينند. دلبر تيفوسى هاى سرخ ايران 
تمام اميدش به كم گل خوردن و تساوى در بازى امشب است تا شايد 
بتواند در بازى برگشت ديو قطرى را در آزادى كور كند. موردى كه اتفاقا 
تيم برانكو خيلى خوب آن را ياد گرفته امــا آيا قدرت دفاعى اش آنقدر 
هست كه بتواند مقابل خط حمله آتشين الدحيل هم مقاومت كند؟دو 

تيم از لحاظ قوا اصال قابل قياس نيستند. خط هجومى الدحيل كه اكنون 
با حضور ســتاره هايى مثل جونيور و يوسف العربى خط و نشان بزرگى 
براى رقبا محسوب مى شوند، غيرقابل مهار نيز به نظر نمى رسند و برانكو و 
تيمش نشان داده اند به خوبى راه مهار اين بازيكنان را بلد هستند. هرچند 
در بسيارى از بازى ها نيز شرايط براى آنها كامال متفاوت پيش رفته و به 

نتيجه دلخواه دست نيافته اند.

تركيب احتمالى پرسپوليس 
در بازى امشب كادرفنى پرسپوليس تصميم دارد تيمش را با دو هافبك 
دفاعى به ميدان بفرســتد و از على على پور هــم در نوك پيكان حمله 
سرخپوشان استفاده كند. دفاع چهارنفره پرسپوليس در اين ديدار نيز 
نسبت به بازى هايى كه شاگردان برانكو ايوانكوويچ در پنج هفته ابتدايى 
ليگ برتر فصل جارى انجام داده اند تغيير نخواهد كرد تا ســيد جالل 
حسينى، شجاع خليل زاده، حسين ماهينى و محمد انصارى بازى كنند.

سرمربى پرسپوليس در حالى تيمش را به مصاف ستارگان گرانقيمت 
الدحيل قطر مى فرستد كه آن ها با توجه به تركيب هميشگى خود در 

بازى هاى داخلى به هماهنگى كامل رسيده اند.

برانكو: ما اهداف خودمان را داريم
ايوانكوويچ در نشســت خبرى پيش از بازى با الدحيل اظهار داشــت: 
الدحيل را به خوبى مى شناســيم و با آن ها بازى كرديم. آن ها با باخت 
آشنايى ندارند و بازيكنان خوبى دارند. سعى مى كنيم به هدفمان برسيم. 
مســابقات حريف را آناليز كرديم و ســعى كرديم نقاط ضعف آن ها را 
ببينيم اما نتوانستيم نقطه ضعفى پيدا كنيم. آن ها خيلى قوى هستند. 
بازى بسيار دشوارى داريم اما تمام تالشمان را مى كنيم تا نتيجه خوبى 

در زمين بگيريم.
سرمربى پرسپوليس ادامه داد: بازيكنانم را خوب مى شناسم و به آن ها 
ايمان دارم. در ليگ ايران هم خوب شروع كرديم و بلند پروازى خاص 
خودم را دارم. اجراى خوبى مى توانيم داشــته باشيم.  وى در پاسخ به 
سوال خبرنگارى در مورد پيروزى الدحيل در 8 مسابقه گذشته خود در 
ليگ قهرمانان آسيا و آيا اينكه آيا مى توان اين تيم را شكست داد، گفت: 
همان طور كه گفتم قبال اين تيم را شكست داديم.در مورد اين بازى نياز 

به نظر خاصى نيست شــايد آن ها بازيكنان خوبى داشته باشند و اصال 
بهترين تيم آسيا باشند اما پرسپوليس اهداف خاص خودش را دارد و 

براى بردن به ميدان مى رود.
معلول: هدف ما قهرمانى در آسيا است

سرمربى تيم الدحيل قطر گفت: ما روى نقاط ضعفمان كار كرديم، هر 
چند خيلى بزرگ و آزاردهنده نيستند. نبيل معلول در كنفرانس خبرى 
پيش از بازى رفت مقابل پرســپوليس از اعتماد تيمش به پيروزى در 
اين بازى ســخن گفت.  وى اظهار داشــت: برنامه آماده سازى ما در 
باالترين ســطح قرار داشــت و بازيكنان اكنون در بهترين شرايط 
ممكن هستند و براى بازى با پرســپوليس آماده اند و نظم خوبى هم 
دارند. همه مى دانند كه هدف ما قهرمانى آسياست. ما مى دانيم كه 
بايد با قهرمان ايران بازى كنيم. به هميــن دليل روى نقاط قوت و 
ضعف تيمشان كار كرديم. معلول افزود: پرسپوليس تيم برجسته اى 
بوده ولى الدحيل كامال قدرتمند است كه وابسته به قدرت تهاجمى 
و تدافعى ماســت. ما نبايد از اســتراتژى خودمان فاصلــه بگيريم، 
خداراشــكر بازيكنان كليدى بســيارى در تيم داريم كه مى توانند 

موقعيت را براى مهاجمان خلق كنند.

ورزش:  ملى پوش دوى 100 متر ايران گفت: تاكنون 
يادم نمى آيد در پايان شكست هايم در مسابقات تا اين 

حد ناراحت شوم و بهم بريزم.
حسن تفتيان گفت: كالس دووميدانى آسيا در اين 
دوره جهانى شده اســت و در فينال صدمتر ديديم 
كه دونده چينــى زير 10 ثانيه دويد و كشــورهاى 
قطر و بحرين هم با دوندگان آفريقايى در رقابت هاى 
آسيايى شركت مى كنند. رقابت در دوى صدمتر آسيا 
دشوار شده است. سطح آسيا رشد كرده و ما براى كسب 
موفقيت مى بايست بيشــتر تالش كنيم تا از رقابت به 

وجود آمده جا نمانيم.
وى گفت: بيش از يكســال اســت كه تمركزم 

روى بازيهاى آســيايى بود و تصور نمى كردم كه در 
فينال آسيايى ششم شوم. حريفان در اين دوره آماده 
و سخت بودند و من هم مى خواستم امسال روى سكو 
بروم؛ اما در فينال نتيجه ديگرى رقم خورد و شرمنده 
شدم. شــرمنده حاميان جدى ام شــده ام. كسانيكه 
دوست داشــتند حســن تفتيان در بازيهاى آسيايى 

مدال بگيرد.
وى گفت:فصل خوبى را ســپرى كرده بودم و در بيشتر 
مسابقات نتايج مناســبى گرفتم و ركوردهاى خوبى به 
نامم ثبت شد.باور كنيد در دوران آماده سازى  حدود 5 
ماه  خانواده را نديدم و فقط به كســب مدال در جاكارتا 

فكر مى كردم.

ورزش: از صبــح ديروز  فينال مســابقات پنچاك ســيالت 
بازى هاى آســيايى 2018 برگزار شــد كه در پايان، اندونزى 
توانست 8 مدال طال را از اين رشته بومى كه مختص به خودش 
است، كسب كند و در جدول رده بندى مدالها صاحب 20 طال 
شود. شــش نماينده ديگر اندونزى در مســابقات امروز براى 
برگزارى مبارزه فينال به مصاف رقباى خود مى روند كه احتماال 

اكثر مدالهاى طال را به خود اختصاص خواهند داد.
در حال حاضر ايران 17 طــال دارد و اندونــزى 20 طال كه با 

احتساب طالهاى ديگرى كه كشور ميزبان از پنچاك سيالت 
بدست مى آورد، جايگاه چهارمى براى ايران غير قابل دسترس 
خواهد بود. پنجاك سيالت يك رشته ناشناخته است كه حتى 
در بازيهاى سالنى آســيا هم جايى ندارد و به نظر مى رسد اين 
بازى عجيب در بازيهاى آســيايى گنجانده شــده تا اندونزى 
طالهاى زيادى بگيرد. اندونزى به هدف خودش رسيد و حاال 
با طالهاى فراوان در يك رشته غير متعارف تيم چهارم است و 

چهار طال هم بيشتر از ايران دارد.

8 كاراته كاى ايرانى با 8 مدال از جاكارتا مى آيند 

دومين طالى كاراته در بازى هاى آسيايى الدحيل - پرسپوليس ساعت 20 امشب به مصاف هم مى روند

ديو و دلبر

تفتيان: يك سال به مدال فكر مى كردم

ميزبان بازيهاى آسيايى در چند ساعت 8 طال گرفت
«پنچاك سيالت»  بالى جان كاروان ايران!

جانشين بى غم در مس سونگون 
مشخص شد

ورزش: جلسه هيئت مديره باشگاه مس سونگون ورزقان صبح ديروز 
با حضور مديران ارشد اين باشگاه برگزار شد كه در پايان اين جلسه 
با استعفاى محمدرضا كافى، مديرعامل و حميد بى غم، سرمربى تيم 
مس موافقت شد.همچنين در اين جلسه،  هيئت مديره  باشگاه مس 
سونگون حامد نجفى را به عنوان سرپرست جديد باشگاه و  اسماعيل 

تقى پور را نيز به عنوان سرمربى جديد اين تيم انتخاب كردند.

ديدار دوستانه ايران و ازبكستان قطعى 
شد

ورزش:  به نقل از ســايت رسمى فدراســيون فوتبال، ملى پوشان 
فوتبال ايران كه براى حضور در جــام ملت هاى 2019 امارات آماده 
مى شوند، روز سه شنبه، 20 شهريورماه از ساعت 20 به وقت محلى در 
شهر تاشكند مقابل تيم ملى ازبكستان قرار مى گيرند. تيم ملى ايران 
در مســابقات جام ملت هاى 2019 در گروه چهارم با تيم هاى يمن، 
عراق و ويتنام همگروه است و تيم ملى ازبكستان نيز در گروه  ششم 
اين رقابت ها با تيم هاى ژاپن، تركمنستان و عمان روبه رو خواهد شد.

كاوه رضايى: 
نمى خواهم دومين جام جهانى پياپى را 

از دست بدهم
ورزش:  مهاجم تيم بروخه اعتقاد دارد با درخشــش در تيم بروخه 
مى تواند به تيم ملى فوتبال ايران راه يابد. كاوه رضايى در گفت و گو با 
استاندارد درباره حضور در بروخه گفت: من سال گذشته هم شانس 
ترك تيم را داشتم ولى نمى خواســتم موقعيت خودم را قبل از جام 
جهانى به خطر بيندازم. بعد از آن كه در جــام جهانى نبودم در اين 
فصل تصميم گرفتم يك گام بلندتر بردارم و به بروخه پيوســتم. در 
واقع انتخاب نشدن براى جام جهانى باعث شد تا بفهمم كه بايد به تيم 
ديگرى بروم و نمى خواهم دومين جام جهانى پياپى را از دست بدهم.

مى دانم كه اگر بتوانم در بروخه بدرخشم، مى توانم به تيم ملى ايران 
برسم و بازى كنم. من با انتخاب بروخه بهترين تصميم ممكن را گرفتم 

و اميدوارم در تيم جديدم عملكرد خوبى داشته باشم.

كى روش آخر هفته در تهران 
فارس: اگر چه كارلوس كى روش اين روزها در ايــران حضور ندارد و 
شايعات مختلفى پيرامون سرمربى تيم ملى طى روزهاى اخير راه افتاده، 
اما اردوى تيم ملى فوتبال ايران هفته آينده آغاز خواهد شد. سرمربى تيم 
ملى هم در تماس هايى كه با مسئوالن فدراسيون داشته اعالم كرده تا 
آخر هفته به تهران باز خواهد گشت.مسئوالن فدراسيون فوتبال در حال 
رايزنى براى تدارك دو بازى دوستانه براى تيم ملى فوتبال ايران هستند.

سابقه خوب سرخ ها مقابل تيم هاى قطرى
ورزش: آخرين باخت الدحيل در اين رقابت ها (آن زمان با نام لخويا 
در اين رقابت ها حاضر مى شدند) توسط پرسپوليس رقم خورده است و 
حريف قطرى مدت هاست شكستى را تجربه نكرده است. پرسپوليس 
از 17 جدالى كه مقابل نمايندگان قطرى پشت سر گذاشته، به هشت 
پيروزى، 4 تساوى و 5 شكست رسيده است. آنها از حيث گلزنى نيز 
آمار مناســبى به خود اختصاص داده اند و مقابل 28 گلى كه به ثمر 
رسانده اند، 22 گل دريافت كرده اند. پرسپوليس با الدحيل (لخوياى 
سابق) 4 بار جدال داشته كه برانكو با سه بار هدايت سرخپوشان در 
اين ديدارها ركوردار است. سرمربى پرسپوليس طى اين سه بازى به 
يك برد، يك تساوى و يك شكست دســت يافته است. پرسپوليس 
بهترين پيروزى خود مقابل نماينده قطر را برابر الوكره اين كشور و با 

نتيجه 5 بر يك به سود خود كسب كرده است.
 

طالى تاريخى دووميدانى ايران در آسيا
ركوردشكنى كيهانى 
در 3 هزار متربامانع 

ورزش: در نهمين روز از بازى هاى آســيايى 2018، حســين كيهانى دونده 
استقامتى ايران توانست در ماده 3 هزار متر با مانع با ركورد 8.22.79  و با اختالف 
زياد با نفر دوم در رده اول قرار بگيرد و مدال طالى بازى هاى آسيايى را بر گردن 
بيندازد. كيهانى توانست ركورد آسيا را سه ثانيه و 10 صدم ثانيه را ارتقا دهد. 
كيهانى در رقابت هاى قهرمانى جهان 2017 نيز ركورد ملى ايران را در ســه 
هزار متر بامانع بعد از سال ها شكسته بود. او در قهرمانى آسيا 2017 هندستان 

و رقابت هاى قهرمانى داخل سالن آسيا 2018 نيز به مدال طال رسيده بود.  

رضازاده: 
براى وزنه بردارى كارى نكرده ايم

ورزش سه: پيشكسوت وزنه بردارى گفت: با اين شرايط ركوردى كه من از 
بچه ها مى بينم احتمالش خيلى ضعيف است بتوانيم در مسابقات جهانى كه 

دو ماه ديگر برگزار مى شود نتيجه خوبى بگيريم. 
حسين رضازاده گفت: اين كه ما از هشت وزنه بردارى كه آورده ايم چهار نفر 
اوت شده اند، خيلى بد است. اين نشــان مى دهد كه ما اصال كارى براى وزنه 
بردارى نكرده ايم. به نظرم آقاى مرادى بايد پاسخگوى اين نتايج باشد. سطح 

بازى هاى آسيايى باال نيست كه ما اين قدر بد نتيجه بگيريم.

سجادى: مسببان حذف زهرا نعمتى 
مشخص شده اند

ورزش سه: سرپرست كاروان ايران گفت: مسببان حذف زهرا نعمتى مشخص 
شده اند و گزارش آن به وزارت ورزش و كميته ارسال خواهد شد.

نصراهللا سجادى گفت: عملكرد ورزشكاران نســبتا خوب بوده است. بچه ها 
زحمت خودشان را كشيدند ولى با توجه به برخى از نتايج، مى توانستيم رنگ 

مدال بهترى در برخى از رشته ها داشته باشيم.
وى گفت: ما ارزيابى خودمان را از عملكرد فدراسيون ها انجام خواهيم داد. ولى 
ما در مقام اجرا نيستيم.برخى از فدراسيون ها تعدادى مدال پيش بينى كرده 
بودند كه ما اين را با گزارش عملكرد هر فدراسيون به كميته و وزارت ورزش 

انتقال مى دهيم و آنها هر تصميمى مى توانند،  بگيرند.

رئيس فدراسيون هندبال:
 برادران استكى را نمى بخشم

ورزش: رئيس فدراسيون هندبال گفت: براى  برادران استكى در سپاهان كم 
نگذاشته بودم؛ اما با من و هندبال بد كردند. عليرضا رحيمى گفت: بازى به قطر 
را بالطبع واگذار مى كرديم چون آنها در تيم خود از همه مليتها بازيكن گرفته 
اند. مشخصا مقابل منتخب جهان نمى توانيد پيروز شويد.در بازى با بحرين هم 
آنها از ما بهتر بازى كردند و به برد رسيدند.حقشان بود ولى باخت به كره براى 
من قابل قبول نيست. وى گفت: بازيهاى آسيايى در تقويم جهانى نيست و به 
اين دليل خيلى بازيكنان ما نتوانســتند بيايند. پيغام هاى آنها را در رسانه ها 
مى خوانديم كه نمى آيند. احترام به تيم ملى واجب است. مثل ساير بازيكنان 
از همان ابتدا به من توضيح مى دادند. براى  برادران اســتكى در سپاهان كم 

نگذاشته بودم؛ اما با من و هندبال بد كردند.

دست مقدم از مدال پرتاب چكش 
كوتاه ماند

ورزش: در رقابت هــاى پرتاب چكش بازيهاى آســيايى، رضا مقدم پرتابگر 
كشــورمان در پرتاب اول خود به ركورد 64,67 متر دست يافت و در جايگاه 
هشتم قرار گرفت. مقدم در پرتاب دوم و سوم، چكش را به تورى محافظ كوبيد 
و خطا كرد. به اين ترتيب او با ركورد 64,67 به كار خود خاتمه داد و شــانس 

كسب مدال را از دست داد. 

براى ورود به ورزشگاه ها 
 بايد مهر شويد

ورزش: .بازى هاى آســيايى 2018 روزهاى ميانى خود را سپرى مى كند. 
در گوشه و كنار شهر و بويژه استاديوم مركزى GBK حال و هواى مسابقات 
حسابى گرم است. بســيارى از عالقه مندان و طرفداران رشته هاى ورزشى 
مختلف براى تماشاى بازى ها به سالن ها مى روند. مسئوالن برگزارى بازى ها 
كه نمى خواهند  كسى بدون خريد بليت وارد سالن مسابقات شود، تماشاگران 
را در درب ورود به سالن مهر مى كنند. آن ها وقتى از درستى بليت اطمينان 
حاصل كردند، عالوه بر پاره كردن بليت، دست تماشاگران را نيز مهر مى زنند.

 مدال برنز ميكس كامپوند بر گردن كمانداران
ورزش:  در ادامه مسابقات تيراندازى با كمان بازى هاى آسيايى   ايران در رده 

بندى كامپوند ميكس شركت كرد.
تيم كامپوند ميكس متشكل از فرشته قربانى و نيما محبوبى در مرحله رده 
بندى مقابل حريفانى از سنگاپور ايستاد و درنهايت توانست با امتياز155 
در برابر 152 امتيازى كــه حريف گرفته بــود، به برترى برســد.  بدين 
ترتيب تيم ميكس ايران به مدال برنز اين رقابت ها دست يافت تا كاروان 
تيراندازى با كمان هم باالخره صاحب مدال شود.  ايران براى اولين بار در 

بخش ميكس به مدال بازى هاى آسيايى دست يافت.
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 گوارديوال: تمامى بازى ها در ليگ برتر دشوار است
ورزش: پپ گوارديوال، ســرمربى منچسترسيتى پس از تســاوى 1-1 مقابل 
وولورهمپتون مدعى شد كه تيمش كار سختى براى تكرار قهرمانى در ليگ برتر 
پيش رو خواهد داشت. وى گفت:   از وقتى اينجا هســتم، هر بازى برايم كسب 
پيروزى دشوار بوده است. اين واقعيت است و تغييرى نكرده است.  پيش از اينكه 
براى ديدار با وولور به اينجا بياييم، مى دانستيم كار سختى داريم. سعى كرديم 
بهترين بازيمان را انجام دهيم. متاسفانه نتوانستيم پيروز شويم ولى شايد بازى 

بعدى بيشتر تالش كنيم.

 سيگار خاموش سارى در كنار زمين جنجال ساز شد
ورزش: چلسى با پيروزى 2-1 در مقابل نيوكاسل به روند پيروزى هاى پياپى خود 
در دوران سرمربى گرى مائوريتسيو ســارى ادامه داد. يكى از نكات حاشيه اى اين 
بازى ماجراى سيگار سارى بود. اما فارغ از نتيجه   اين بازى، يكى از مسائلى كه براى 
فوتبالدوستان و رسانه هاى بسيار جذاب بوده، حركت سارى در كنار زمين بوده است. 
سرمربى ايتاليايى چلسى در جريان بازى، در كنار زمين در حال كشيدن سيگار ديده 
مى شد.  اين درحالى است كه قوانين ضد دخانيات انگليس، روشن كردن سيگار در 

اماكن عمومى را ممنوع كرده است.

 هشدار لوپتگى به ستاره ها:  اينجا من فرمان مى دهم
ورزش: هنوز دو هفته از شروع الليگا نگذشته است كه لوپتگى با تصميمات بعضا شجاعانه خود، 
پيامى روشن براى ستاره هاى رئال فرستاده است. پس از ناكامى مقابل اتلتيكو در سوپركاپ 
اروپا، رئال، الليگا را با دو پيروزى شروع كرد. اتفاقى كه در 18 سال گذشته تنها هفت بار رخ داده 
است. در ماه سپتامبر هستيم و لوپتگى در همين شروع كار نشان داده است كه يك مربى شجاع 
است و از گرفتن تصميمات سخت، هراســى ندارد. حاال ديگر همه ستاره هاى رئال مى دانند 
كه اينجا لوپتگى فرمان مى دهد و جا براى هيچ اشتباه و ســهل انگارى نيست. اتفاقى كه در 
سال جدايى رونالدو مى تواند به سود رئال تمام شود و پس از سال ها از كهكشانى ها يك تيم 

واقعى را شاهد باشيم.

سهشنبه 6 شهريور ليگ قهرمانان آسيا
 الدحيل - پرسپوليس

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 8 شهريور هفته 6 ليگ برتر ايران
 ذوب آهن - پديده

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

قدس آنالين : برابر اخبار منتشر شده از سوى مسئوالن فدراسيون 
فوتبال، كارلوس كى روش سرمربى تيم ملى فوتبال ايران روز هفتم 
شهريورماه وارد تهران خواهد شد تا مرحله پايانى مذاكرات خود با 
رئيس فدراسيون فوتبال را برگزار كند، تا در صورت توافق نهايى از 
روز نهم شهريورماه جارى نخستين اردوى آماده سازى تيم ملى در 

تهران زير نظر كادر فنى تيم ملى فوتبال ايران آغاز شود.
هرچند كارلــوس كى روش در اين ارتباط موضع گيرى رســمى 
نداشته است و درباره چگونگى نحوه حضور در تهران حرفى نزده 
است اما از گوشه و كنار خبر مى رسد وى تنها در يك صورت حاضر 
است مســئوليت هدايت تيم ملى را برعهده گيرد كه مهدى تاج 
در جلسه روز هفتم يا هشتم شــهريورماه حاضر شود تعهد كتبى 

دهد كه برنامه هاى آماده ســازى تيم ملــى دقيقا مطابق 
خواسته هاى كادر فنى تيم ملى انجام شود! 

اما در كنار اين مســئله اختالف نظر ميان رئيس و سرمربى 
در خصوص پيشنهاد پاداش 400 هزار دالرى كارلوس كى روش 
نيز  به چالشى براى ادامه همكارى آنها تبديل شده است. گفته 
مى شــود كارلوس كى روش در مذاكرات قبلــى خود به مهدى 

تاج گفته است يكى از شروطش براى امضاى قرارداد كوتاه مدت 
براى قبول هدايت تيم ملى اين خواهد بود كه در يكى از بندهاى 
قراردادش ذكر شود در صورت قهرمانى تيم ملى در جام ملت هاى 
آسيا مبلغى نزديك به 400 هزار دالر به جز پاداش كنفدراسيون 

فوتبال آسيا به وى پرداخت شود.

فدراسيون زير بار مى رود؟
درخواست پاداش 400 هزار دالرى كى روش 

ورزش:  رقابت هاى دسته فوق سنگين وزنه بردارى بازى هاى 
آسيايى2018 با يك خداحافظى طاليى و درخشش نقره اى 

پايان شيرينى داشت.
  بهداد ســليمى با ركورد 208 يك ضرب، 253 دوضرب و 
مجموع 461 كيلوگرم قهرمان شــد و از دنياى وزنه بردارى 
خداحافظى كرد. همچنين سعيد على حسينى با ركورد 208 
يك ضرب، 248 دوضرب و مجموع 456كيلوگرم نقره گرفت.

* بهداد سليمى: خداحافظى ام احساسى نيست
بهداد ســليمى بعد از كســب مدال طالى وزنه بردارى 
بازيهاى آســيايى و خداحافظى از دنيــاى قهرمانى، در 
حالى كه اشــك مى ريخت، گفت: از دنياى وزنه بردارى 
خداحافظى كردم. خيلى وقت بود كه به اين موضوع فكر 

مى كردم. بايد جا را براى جوانترها باز مى كردم. براى اين 
مدال خيلى جنگيده بودم و خدا كمكم كرد كه شــرمنده 
نشدم. خدا را شكر مى كنم با مدال طال رفتم. او ادامه داد: 
خدا را شكر كه شرمنده نشدم و با سربلندى خداحافظى 
كردم و اين تصميم من احساســى نيســت. زانويم اذيت 
مى كرد و االن هم به آمادگى 100درصد نرسيد بنابراين 
اين تصميــم را گرفتم. حاال در ورزش هســتم و ســعى 

مى كنم در جبهه هاى ديگر به ورزش خدمت كنم.

*ســرمربى تيم ملى وزنــه بردارى:اميدوارم جاى 
سليمى پر شود

سرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت: به هر دو وزنه بردار دست 

 با طال و نقره سنگين وزن ها بهترين نتيجه تاريخ وزنه بردارى رقم خورد

خداحافظى طاليى قوى ترين مرد آسيا

حميد رضا خداشناس: حميد زوهانى پس از استعفاى على حنطه 
سرمربى سياه جامگان شد. زوهانى از مهاجمان سابق تيم هاى پيام 
و ابومسلم خراسان، صباى قم، سايپاى  البرز و ايرانجوان بوشهر است 
و در دوران مربيگرى خود سابقه حضور بر روى نيمكت باشگاه هاى 
سايپا و نفت تهران را به عنوان دســتيار على دايى دارد و همچنين 
فصل گذشته هدايت پرسپوليس مشــهد در ليگ دسته دوم كشور 

را برعهده داشته است.
وى پس از بر عهده گرفتن سكان هدايت نماينده مشهد در ليگ دسته 
اول در مورد انتصابش گفت: پس از جلسه با شوراى انتقالى باشگاه 
با نظر مستقيم خداداد عزيزى، رئيس اين كميته به عنوان سرمربى 

سياه جامگان انتخاب شدم. 
حميد زوهانى درباره شايعاتى مبنى بر آوردن اسپانسر به باشگاه نيز 
تصريح كرد: واقعا تعجب مى كنم از اين حرف ها. سال گذشته هم كه 
بنده هدايت پرسپوليس مشهد را به عهده گرفتم چنين حاشيه هايى 
را براى بنده درست كردند، امسال نيز مشاهده مى كنيم كه هنوز كار 
من با باشگاه شروع نشده بعضى ها شروع به شايعه سازى كرده اند. 
در اين رابطه بايد بگويم بنده به صورت كامال مستقل تيم را تحويل 
گرفته ام و اينگونه صحبت هايى كه مطرح مى شود فقط شايعه است.  
سرمربى جديد سياه جامگان در مورد بازيكنان تيم نيز گفت: چند 
بازيكن خوب بومى از تيم پرسپوليس مشهد به تيم اضافه خواهند شد 
و قصد داريم تيمى كامال بومى و از جوانان و استعدادهاى همين استان 
درست كنيم كه با شرايط باشگاه كنار آمده و ان شااهللا با همين جوانان 

بتوانيم تيم را حفظ كنيم و نماينده اى شايسته براى مشهد باشيم.
حميد زوهانى در پايان ضمن تشكر از تالش هاى خداداد عزيزى براى 
حفظ تيم از ساير مسئوالن اســتان نيز خواست تا به كمك نماينده 
خراسان در ليگ يك آمده و با حمايت آن ها اتفاق هفته گذشته ديگر 
براى تيم تكرار نشود و ســيا ه جامگان براى برگزارى مسابقات در 

شهرهاى ديگر مشكل نداشته باشد.  
*خداداد: شهردارى قول كمك داد

خداداد عزيزى مى گويد قصد دارد با كمك شهردار و اعضاى شوراى 
شهر تنها سهميه ليگ دســته اول اســتان را حفظ و از نام و اعتبار 
ســياه جامگان دفاع كند. عزيزى با اشــاره به مذاكرات مستقيم با 
شهردار گفت: شهردارى به شــرط حضور من در بدنه باشگاه قبول 
كرد كمك هايى به تيم داشته باشد تا بتوانيم رقابت ها را ادامه دهيم. 
دنبال دو اسپانسر ديگر هم هستيم تا بتوانيم بدهى ها را صاف كنيم. 
وى مبناى پرداخت بدهى را تسويه حســاب با طلبكاران خارجى، 
مذاكره با طلبكاران داخلى و تامين مخارج سفرها عنوان كرد و افزود: 
بايد از طلبكاران داخلى هم مهلت بگيريــم و هم تخفيف تا بتوانيم 
اندك اندك جلو برويم. عزيــزى در مورد تغييرات در باشــگاه هم 
گفت: هاشم حسينى در مسئوليت قبلى خواهد ماند و آرمين رهبر 
سرپرست تيم خواهد بود. پارسا هم كارهاى حقوقى باشگاه را دنبال 
مى كند. وى در مورد انتخاب زوهانى هم گفت: حميد جوان است و 
با انگيزه و اميدواريم با تجربه خوبى كه در اين مدت به دست آورده 
بتواند سياه جامگان را آرام و بدون حاشيه به سرمنزل مقصود برساند.

سرمربى جديد سياه جامگان در گفت و گو با قدس: 

مى خواهيم با بومى ها  نماينده شايسته اى
 براى مشهد باشيم

در هفته هاى اخير، مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال ايران در ديدار با شيخ حمد همتاى قطرى خود آمادگى جمهورى اسالمى 
 را به كشور همسايه اعالم كرد كه اين پيشنهاد  با استقبال طرف قطرى همراه 
شد. در اين ميان حسن روحانى، رئيس جمهورى روز يكشنبه در تماس تلفنى با شيخ تميم بن حمد آل ثانى امير قطر گفت و گو كرد. يكى 

 قطر بوده است. با توجه به پيشنهاد 

ورزش:
مردان ايران به مدال طالى هجدهمين دوره بازى هاى 

آسيايى دست يافت.
در ادامه رقابت هاى كاراته بازى هاى آســيايى 

جاكارتا،  بهمن عسگرى ملى پوش وزن 
ايران با پيروزى 

در مبارزه فينال، به مدال طالى اين رقابت ها دست يافت 
تا دومين مدال طالى كاراته ايران را كسب كند.

همچنين زنگنه در مبارزه رده بندى بانوان براى كسب 
مدال برنز با «تاى نگوان» ويتنامى روبه رو شــد و با ارائه 

فنون مختلف به برترى 
از آن خود كرد.

عسگرى: عسگرى: 
ملى پوش وزن منهاى 

براى كسب اين مدال تالش كردم و رنگ استراحت به 
خود نديدم.

بهمن عسگرى گفت: من چهار سال تمام براى اين مدال 
زحمت كشيدم و خدا را شــاكرم كه توانستم به مدال 

ورزش: 
يادم نمى آيد در پايان شكست هايم در مسابقات تا اين 

حد ناراحت شوم و بهم بريزم.
حسن تفتيان گفت: كالس دووميدانى آسيا در اين 
دوره جهانى شده اســت و در فينال صدمتر ديديم 

كه دونده چينــى زير 
قطر و بحرين هم با دوندگان آفريقايى در رقابت هاى 
آسيايى شركت مى كنند. رقابت در دوى صدمتر آسيا 
دشوار شده است. سطح آسيا رشد كرده و ما براى كسب 
موفقيت مى بايست بيشــتر تالش كنيم تا از رقابت به 

وجود آمده جا نمانيم.

ورزش:
بازى هاى آســيايى 

توانست 
است، كسب كند و در جدول رده بندى مدالها صاحب 

شود. شــش نماينده ديگر اندونزى در مســابقات امروز براى 
برگزارى مبارزه فينال به مصاف رقباى خود مى روند كه احتماال 

اكثر مدالهاى طال را به خود اختصاص خواهند داد.
در حال حاضر ايران 

دومين طالى كاراته در بازى هاى آسيايى

تفتيان: يك سال به مدال فكر مى كردم

 هزار دالرى كارلوس كى روش 
نيز  به چالشى براى ادامه همكارى آنها تبديل شده است. گفته 
مى شــود كارلوس كى روش در مذاكرات قبلــى خود به مهدى 

تاج گفته است يكى از شروطش براى امضاى قرارداد كوتاه مدت 
براى قبول هدايت تيم ملى اين خواهد بود كه در يكى از بندهاى 
قراردادش ذكر شود در صورت قهرمانى تيم ملى در جام ملت هاى 
 هزار دالر به جز پاداش كنفدراسيون 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

على مرادى رئيس فدراســيون وزنه بردارى پس از كسب 
مدال طالى بهداد سليمى و نقره سعيد على حسينى بيان 
داشت: اولين بار است كه در طول تاريخ بازى هاى آسيايى 
اين رشته دو مدال طال، دو نقره و يك برنز را كسب كرديم. 
اين كيفى تريــن نتيجه تاريخ اين ورزش بــوده و نتيجه 
تالش هاى خانواده وزنه بــردارى و هيئت هاى محترم و 
كادرفنى، خانواده ها و از همه مهم تر ورزشكاران است كه 
زحمت كشيدند. در طول اين مدت رسانه هاى گروهى هم 
بسيار حمايت كردند به همه ملت شريف و خانواده ورزش 

تبريك مى گويم.
 مرادى ادامه داد: ما بايد ورزشكاران را مثل فرزندان خودمان 
دوست داشــته باشــيم نبايد نگاه ابزارى داشــته باشيم. 
ورزشــكارى كه تا ديروز قهرمان مملكت شده و تمام تالش 
خودش را كرده اگر يك روز او نبود نبايد مــا اين عزيزان را 
به عنوان ســرمايه ملى زحماتشــان را ناديده بگيريم. بايد 

قدر بدانيم.
 رئيس فدراســيون وزنه بــردارى افزود: در اين مســابقات 
ركوردهايى كه زده شد در حد مسابقات جهانى و المپيك بود. 

نتايجى كه به دست آمد باتوجه به شرايط بسيار خوب بود.
 رقابت ها سنگين است. در طول تاريخ بازى هاى آسيايى هيچ 
موقع رقابت هاى وزنه بردارى به اين ســنگينى نبوده است. 
ركوردهايى كه بچه ها جابه جا كردند يا حتى وزنه هايى كه 
كادر فنى به شكل خوبى انتخاب كردند باعث شد در رقابت ها 

پيروز شويم.
مرادى اضافه كــرد: كادرفنى را حتما حمايــت مى كنيم. 
ورزشــكاران را هم به همين شــكل حمايت خواهيم كرد. 
اميدوارم رسانه ها هم به صورت مستمر حمايت خود را داشته 

باشند تا بيشتر دل مردم شاد شود.
 مرادى درخصوص كيانوش رستمى هم گفت: كيانوش روند 
و سبك خاص خودش را دارد. بيشتر بايد با او صحبت كنيم. 
باتوجه به اينكه كيانوش از ســرمايه هاى ملى است نبايد به 
راحتى او را از دست بدهيم. بايد بازنگرى كنيم، من احساس 
مى كنم حتى كيانوش مقدارى احتياج به استراحت دارد. ما 
به اين موضوع توجه داريم ضمن اينكه توجه داشــته باشيد 
در مسابقات قهرمانى بزرگساالن جهان كيانوش رستمى را 
نخواهيم داشت. باتوجه به اينكه بهداد سليمى هم خداحافظى 

كرد، كار ما سخت خواهد بود.
 رئيس فدراســيون وزنه بردارى بيان داشــت: به مسابقات 
جهانى مى رويم تا از قهرمانى جهان كه سال گذشته به دست 
آورديم، دفاع كنيم. ما از شايســتگى مــردم و جوانان ايران 
زمين بايد دفاع كنيم. يك روى سكه ورزش برد و روى ديگر 

آن باخت است.

 رئيس فدراسيون:
 كيفى ترين نتيجه تاريخ 

وزنه بردارى را گرفتيم

مريزاد مى گويم. بهداد مردانه جنگيد. او تمرينات سختى داشت 
و پرتالش و قوى ظاهر شد. او امروز هم خوب جنگيد. بهداد در 
چند ماه گذشــته حال خوبى نداشت. اين را االن كه مسابقات 
تمام شده است، مى گويم. خدا را شكر مى كنيم هر دو قهرمان 

ما خوب كار كردند.
از برخواه پرســيديم كه بهداد ظاهرا نگران بود و وقتى وزنه 
مى زد به هيئت ژورى نگاه مى كرد تا خطايش اعالم نشود. 
سرمربى تيم ملى در اين ارتباط گفت: شما مى دانيد در چند 
ســال اخير با بهداد چطور رفتار كردند. در حركت اول كه 
بهداد روى تخته مى رفت، به او گوشزد كردم حواست باشد 
داورها منتظر يك آتو هســتند تا از تو خطا بگيرند. خدا را 

شكر كه ختم به خير شد.

ثروتمندترين مرد اندونزى در بازى هاى آسيايى برنز گرفت
ورزش: يكى از ثروتمندترين مردان اندونزى در بازى هاى آسيايى حضور داشت كه به مدال برنز دست پيدا كرد. هجدهمين 
دوره بازى هاى آسيايى در جاكارتا و پالمبانگ در حال برگزارى است. در رشته پاسور يكى از ثروتمندترين ورزشكاران اندونزى 
در رشته بريج (پاسور) شركت داشت كه موفق به كسب مدال برنز شد. اين ورزشكار 78 ساله كه داراى يك شركت در اندونزى 
است در بخش تيمى بريج مدال برنز گرفت. مايكل بامبانگ هارتونو مولتى ميلياردر و ثروتمندترين مرد اندونزى با 78 سال سن 
در اين بازى ها حضور داشت. اين تيم اندونزى را ورزشكارانى 64 ساله، 52 ساله، 47 ساله، 43 ساله و 34 ساله تشكيل مى دادند. 

اندونزى مدال برنز ديگرى را در ميكس تيمى به دست آورد. 
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ادب و هنر

خبر

دومين برنامه «كوتاه با داستان» 
در روز تولد سيدمهدى شجاعى برگزار شد

داستان خوانى آقاى «نيستان» 

فارس: نشســت «كوتاه با داســتان» دومين محفل داستان خوانى به 
دعوت سيدمهدى شجاعى عصر يكشنبه با حضور محمدرضا بايرامى در 

فرهنگسراى انديشه برگزار شد.
سيدمهدى شجاعى در ابتداى اين نشست ضمن اشاره به شرايط كنونى 
كتاب،  اظهار داشت: داستان كوتاه به قدرى مهجور است كه نه ناشر كار 
كوتاه چاپ مى كند نه نويسنده و مخاطب سراغ آن مى روند. بنابراين فكر 
كرديم بايد با بضاعت اندك وارد اين عرصه شده و آن را احيا كنيم. نگاه ما 
به داستان كوتاه شايد گسترده تر از نگاه متعارف است، بنابراين به جوانان 
توصيه مى كنم براى تقويت داستان نويسى ادبيات كهن را مطالعه كنند. 
با اينكه ادبيات كهن ما اغلب شــعر است اما با خواندن شعر قلم، استغنا 

مى يابد و در نوشتار تأثيرگذار خواهد بود.
گفتنى است نويسندگان جوان حاضر و متوليان فرهنگسراى انديشه به 
مناسبت تولد اين نويسنده در 6 شهريور جشن كوتاهى براى وى برگزار 

كردند كه اين كار نويسنده خوش نام كشور را غافلگير كرد.
محمدرضا بايرامى پس از اين بخش گفت: آقاى شجاعى هميشه منشأ 
خير در ادبيات بوده اند. من هميشه فكر مى كنم وقتى كه آقاى شجاعى در 
نوشتن صرف مى كند صرف دوستان، ادبيات، فرهنگ و سينما نيز مى كند 

كه واقعاً اين مسئله از عهده يك نفر خارج است.
سيدمهدى شجاعى در بخش پايانى اين نشست گفت: داستان نوشتن 
براى جنگ كار دشوارى است و عموم كسانى كه در جبهه حضور داشتند 
و لمس كردند، نويسنده نبودند و عموم كسانى كه نويسنده بودند لمس 
جبهه را تجربه نكردند. يكى از داليلــى كه بايرامى و يا تعداد اندكى از 
جنگ نوشــتند و منحصر به فرد هم نوشتند اين است كه پيوند اين دو 

كار دشوار است.

گفت و گوى قدس با ابراهيم حسن بيگى درباره رمان پرفروش «ناقوس ها به صدا درمى آيند»

مى خواستم نهج البالغه را 
از مظلوميت دربياورم

 ادب و هنــر/ خديجه زمانيــان  «براى 
شناخت على (ع)، بايد به وجدان خودت مراجعه 
كنى پدر و تعصب مسيحى ات را از خودت دور 
كنى. على (ع) را با هيچ كس قياس نكنى مگر 

با خودش».
اين جمله از كتابى است كه بتازگى در فهرست 
پرفروش تريــن آثار ادبى دهــه 90 قرار گرفته 

است.
«ناقوس ها به صدا درمى آيند» اثر ابراهيم حسن 
بيگى، در غدير 1396 منتشــر شــد و پس از 

يك سال به چاپ سى ام رسيد. 
اين رمــان داســتان دلدادگى يك كشــيش 
مسيحى اســت كه در مسكو ســكونت داشته 
اســت. او كتاب ها و آثار خطى و قديمى فراوان 
و عالقه بســيارى به ايــن كار دارد. وقتى يك 
نســخه قديمى از مردى تاجيك به دســت او 
مى رســد، مشــتاق مى شــود كه كتاب را از او 
بخــرد، اما مرد تاجيك جان خود را به دســت 
كسانى كه دنبال اين كتاب ارزشمند هستند، از 
دست مى دهد و از اينجا به بعد، كشيش روسى 
پا در مســيرى مى گذارد كه به شــناخت امام 
اميرالمؤمنين على(ع) منتهى مى شود  متقين، 
و طورى از حضرت علــى(ع) حرف مى زند كه 
مى شوند.حســن بيگى  متعجب  اطرافيانشــان 
نويسنده توانمندى است كه داستان كتابش نه 
تنها خواننده را خسته نمى كند بلكه به راحتى، 
روح و روان خواننده را نيز به تسخير در مى آورد.
در ادامه گفت و گوى ما با اين نويسنده برجسته 

را مى خوانيد.

و  چه شــد كه «ناقوس ها...» نوشته شد 
خواستيد پيرامون شخصيت امام على(ع) 

داستان بنويسيد؟ 
شــخصيت امام على(ع) در همه ادوار تاريخى 
حرفــى براى گفتن دارد و الگويى اســت براى 
بهتــر زندگى كردن، بنابرايــن در همه حال و 
همه زمان ها بايد به عنوان الگو به اين شخصيت 
پرداخــت. اما انگيزه من از نوشــتن اين كتاب 
اين بود كــه براى ما كه انقالب را ديده و درك 
كرده ايم، معيار ارزيابى وضعيت مسئوالن بعد از 
قرآن، نهج البالغه حضرت على(ع) اســت. نهج 
البالغه هم جامع همه مسائل اخالقى، اجتماعى 
و سياسى است. به شكلى كه مى بينيد در نامه 
امام به مالك اشتر بسيارى از مسائل حاكميت 
بــا جزئيات مطرح شــده اســت. آن زمان هم 
نهج البالغه منشــور انقالب بود و معتقد بوديم 

كــه اگر حاكميت و انقــالب بخواهد به اهداف 
متعالى خودش برســد بايد شخصيت و شيوه 
حكومــت دارى امام على(ع) را مدنظر داشــته 
باشد. اما هر چه از سال 57 فاصله مى گرفتيم، 
شكاف ها بيشتر مى شد. به همين علت به نظرم 
رسيد طرح پنج سال حكومت حضرت على(ع) 
و طرح ديدگاه هاى ايشــان تلنگرى اســت به 
همه مســئوالن كه يادمان نرود وقتى ادعاى 
تدين و حكومت اسالمى مى كنيم اين ادعا در 
صدر اســالم و بخصوص در پنج سال حكومت 
حضرت مبناى مشخصى دارد.در اين كتاب به 
كودكى و نوجوانى حضرت كارى نداشــته ام و 
تالش كرده ام مسئله حكومت را در يك كتاب 
به صورت موجز و خالصه، با شــيوه و شــگرد 
داستان نويسى نهج البالغه خالصه كنم كه هر 
كســى كتاب را مى خواند به نوعى نهج البالغه 

را خوانده باشد. 
نهج البالغه اى كه در اين دوران مهجور مانده 
و ديگر كســى اين كتاب را نمى خواند و يا در 
صحبت هايــش از اين كتاب حرفى نمى زند. ما 
در زمان جنــگ و بعد از انقــالب، هر حرفى 
مى خواستيم بزنيم بخصوص در مورد حكومت، 
جملــه اى از على(ع) و نهج البالغه مى آورديم؛ 
اين انگيزه ســبب شد من ســعى كنم رمانى 
بنويســم كه خواننــدگان، هم با شــخصيت 
امام آشــنا شــوند و هم نگاه و شيوه ايشان را 

بشناسند. 

در كتاب شــما نوعى نــگاه فرامليتى و 
نظر خودتان  مى خورد؛  به چشم  فرادينى 

چيست؟
بله مى خواســتم نگاهم جامع باشد. اين مسئله 
اختصاصاً به حكومت اسالمى ما مربوط نمى شود 
و در هر حكومتى كه مبناى رابطه بين مردم و 
حاكميت، عدالت اجتماعى است مى تواند مورد 
اســتفاده قرار بگيرد. چون اين رابطه حاكميت 
و مــردم جغرافيايى نيســت و همه دنيا و همه 
حكومت ها دنبال ارتباطى صحيح و ســالم بين 
دولت و ملت هستند و اين ربطى به دين خاصى 
ندارد؛ اگرچه خوشبختانه تنها دينى كه اين مبنا 
را خيلى خوب تعريف كرده، دين اســالم است. 
اسالم، تنها دينى است كه حكومت مقتدر ايجاد 
كرد. براى چنين نگاه كالنى قطعاً يك تكنيك و 
ساختار داستانى الزم بود كه من همه تالشم را 
كردم و فكر مى كنم در اين زمينه موفق بوده ام 

چون كتاب بازخورد مثبتى داشت.

در اين خرابى بازار كتاب، كار شما در عرض 
يك سال به چاپ سى ام رسيده است. اين 
نشــان مى دهد خأل چنين موضوعاتى در 
ادبيات داستانى ما وجود دارد. اما چرا اين 

گونه آثار اين قدر كم نوشته مى شود؟ 
دليل كم نوشته شدن اين آثار، هم ناشر است و 
هم نويسنده. من به عنوان نويسنده تالش كردم 
و نتيجه تالشــم را هم گرفتــم. كتاب خوانده و 
ديده شد. موضوع، تكنيك و نوع نوشتن داستان 
خودش دليل خوانده شــدن كتاب است كه من 
وارد اين مباحث نمى شــوم. ولى مســئله اصلى 
موفقيت كتاب ناشــر است. من با ناشران مطرح 
و گمنام متعددى كار كرده ام و ســهم ناشــر را 
در خوانده و ديده شــدن اين كتاب بسيار مؤثر 
مى دانم. نشــر «عهد مانا» در قم ناشر گمنامى 
است اما مخاطب شناسى اش خيلى خوب است. 
هم ناشر است و هم كتاب فروش اين دو را با هم 
دارد. خودش بيش از اينكه وقت براى نشر بگذارد 
كتاب فروش خوبى اســت و ايــن امتياز خوبى 
براى ناشر اســت كه خودش كتابش را بفروشد 
و فقــط در كار توزيع كتاب نباشــد. اين ناشــر 
مخاطب را در سراسر كشور شناخته و از طريق 
كتاب فروشى ها و مراكز فرهنگى بدون اينكه وارد 
مباحثى مثل پويش ها و مســابقات كتابخوانى 
شود توانسته كتاب را بفروشد. من بيش از اينكه 
قلم و اثر خودم را در فروش و ديده شدن كتاب 
مؤثر بدانم ناشــر را مؤثر مى دانم. نكته بعد اين 
است كه شــخصيت حضرت على (ع) و حوادث 
و شخصيت هاى اطراف ايشان مورد عالقه مردم 
مســلمان ايران اســت و اگر آن ها ببينند كتاب 
خوبى در اين حوزه نوشته شده استقبال مى كنند. 

در روايت كردن مسائل و اتفاقات تاريخى 
بازخوردهاى  از  على(ع)  حضرت  پيرامون 
منفى جامعه نترســيديد؟ چــه الگويى 

داشتيد؟ 
شــخصيت امام علــى(ع) شــخصيت پنهان و 
ناگفته اى نيســت كه من بخواهم وارد ماجرايى 
پنهان شوم. معموالً نوشــتن داستان در مورد 
حوادث، رويدادها و شــخصيت هاى تاريخى و 
مذهبى كار مشكلى اســت؛ يكى از داليلى كه 
مــا در مورد ائمه و بخصوص امام حســين(ع) 
رمان كم داريم وجود همين دشــوارى اســت.
نويســنده با خود فكر مى كند كــه همه مردم 
بــه اين شــخصيت ها كامــًال وقــوف دارند و 
همين مســئله كار نوشــتن را مشكل مى كند. 
اما براى من قالب و شــكل ورود مهم است، ما 
مى خواهيم موضوِع بارها گفته شده را با زبان و 
بيــان تازه ترى بگوييم و پيدا كردن بيان تازه و 
تطبيق با شخصيتى مانند حضرت على(ع) يكى 

از دشوارترين كارهاى نويسنده است. 
مــن نه در مــورد كتاب محمــد(ص) و نه در 
مورد اين كتاب نخواستم از شيوه ساده روايتى 
اســتفاده كنم و دنبال تكنيــك و زبان روايت 
تازه و به روزى بودم،بنابراين به صورت اتفاقى 

شــخصيت يك كشــيش به ذهنم آمد كه در 
روسيه زندگى مى كند و از طريق يك مرد تاجر 
مسلمان به نسخه اى دسترسى پيدا مى كند كه 
مربوط به 1400 سال پيش است. كل داستان 
حول محور كشور روسيه و شخصيت كشيش 
و بعد كشور لبنان اتفاق مى افتد و در اين ميان 
فــالش بك هايى از طريق متون كهن به صدر 
اسالم زده مى شود. در اين داستان سعى شده 
مسئله تعقيب و گريزهاى پليسى هم با توجه 
به مســائلى كه در حال حاضــر اتفاق مى افتد 
حضور داشته باشد تا حس تعليق و انتظار را در 
داســتان تقويت كند. در داستانى با اين حجم 
من ســعى كرده ام همه توان و همه تجربه ام را 
بگذارم و از تكنيك ها و شخصيت هايى استفاده 
كنم كه داســتان را تاريخى و خســته كننده 
نكند، اگرچه براى نوشــتن ايــن كتاب منابع 
زيادى را مطالعه كرده ام؛ چه بســا اگر امكان 
مالى اش را داشــتم حتماً به لبنان مى رفتم و 
جرج جرداق را از نزديك مى ديدم، شايد ديدن 
او كمك بيشترى به نحوه داستان پردازى من 
مى كرد. اما از كتاب على و عدالت انســانى او 
خيلى استفاده كردم و سعى كردم با دست پر 

وسط اين ميدان بيايم. 

آنچه مى خوانيد

 ما مى خواهيم موضوِع بارها 
گفته شده را با زبان و بيان 
تــازه تــرى بگوييــم و پيدا 
كردن بيــان تــازه و تطبيق 
با شــخصيتى مانند حضرت 
على(ع) يكى از دشوارترين 

كارهاى نويسنده است
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محمود پاک نیت در »آشوب« 
روایتی جدید و دلچسب از دفاع مقدس

تسنیم: سریال »آشوب« از هفتــه آینده به شبکه یک خواهد آمد. به گفته 
سازندگان این سریال قرار است مخاطبان تلویزیون در سریال »آشوب« یک 
روایت جدیدی از دوران جنگ تحمیلی را ببینند. ســریال بیســت و هفت 
قسمتی که عالوه بر دفاع مقدس، مضمونی عاشقانه هم دارد. به گفته محمود 
پاک نیت که یکی از کاراکترهای اصلی این سریال را بازی می کند »آشوب« 
قصه متفاوتی در بین آثار دفاع مقدسی است که تا به حال مصداقی از آن را 

مردم ندیده اند.
ایــن بازیگــر در ادامه اضافه کــرد: بعد از بازی در فیلم ســینمایی 
»شــین« کارهای زیادی به او پیشــنهاد شــده که بعــد از خواندن 
متن هــا، هیچ کدامشــان را نمی توانــد بپذیرد. در حــال حاضر هم 
ســناریوها و فیلمنامه ها الغر از محتوا شده اند و استفاده از نابازیگران 
و فیلمنامه های غیرمرتبط و کلیشه ای زیاد شده اند. پاک نیت گفت او 
و ســایر همکارانش مانند سیاوش طهمورث به این روند بسیار انتقاد 
دارند که بر خالف این جریان غلط، روایت ســریال »آشوب«، جدید 
و برای مخاطب دلچســب خواهد بود. سیاوش طهمورث هم در این 

سریال به ایفای نقش پرداخته است.
داســتان مجموعه تلویزیونی »آشــوب« قصه ای عاشــقانه را بعد از انقالب 
و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی روایت می کند. قصه عاشــقانه ای بین یک 
جاسوس عراقی و یک پرستار که در فصل اول تا زمان جنگ و سقوط خرمشهر 
روایت می شود و در فصل دوم که طراحی قصه توسط علی دلگشایی و سلمان 
فرخنده و احسان فکا صورت گرفته تا آزادی خرمشهر ادامه دارد. این سریال به 
کارگردانی امیر پور وزیری و به تهیه کنندگی مهدی همایون فر محصول مرکز 

فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج است.
»آشوب« از شنبه دهم شهریور جایگزین »آرماندو« می شود و پخش آن 
تا دهه اول محرم ادامه خواهد داشت. عباس غزالی، سیاوش طهمورث، 
پروانه معصومی، ســلمان فرخنده، مهدیه نســاج و محمود پاک نیت از 

بازیگران این مجموعه هستند.

موگویی جزو مستندسازانی است که در آثارش به 
طور ویژه به حوادث دهه شصت پرداخته است او 
در این باره گفته است که »اعتقاد دارم باید درباره 
دهــه ۶۰ کار کرد، چون دهــه اول انقالب و یکی 
از مهم ترین دوران انقالب اســالمی اســت و نیاز 
داریم شــخصیت ها و حــوادث آن دهه را واکاوی 
کنیم. انقالب اکنون در چهلمین ســالگرد خود 
قرار دارد و ســؤال های زیادی درباره انقالب وجود 
دارد که عمدتاً از ســوی نســل های دوم و سوم 
مطرح می شود؛ سؤاالتی درباره حوادث سال های 
ابتدایی انقالب دارند و به دنبال پاســخ می گردند. 
ما تا سال ها هیچ کاری تولید نمی کردیم و اکنون با 
رشد سریع تولید مستند روبه رو هستیم. این رشد 
به خاطر این است که سؤال های زیادی وجود دارد 
از رضاخــان و مصدق گرفته تا حوادثی که در ۴۰ 
ساله اخیر رخ داده است.« موگویی در گفت وگویی 
با روزنامه جوان با اشــاره به این نکته که توافقاتی 
درباره پخش »نفوذی« از تلویزیون صورت گرفته 
اســت، اظهار امیدواری کرده که این مســتند از 
تلویزیون پخش شود. با هم قسمت هایی از برنامه 
نقد و بررســی »نفوذی« را مرور می کنیم. در این 
برنامه عالوه بر جواد موگویی نویسنده و کارگردان 
این مستند، عباس سلیمی نمین به عنوان منتقد 
و محمدمهدی شــیخ صراف به عنــوان مجری - 

کارشناس حضور داشتند.

حتی یک کپی شناسنامه  
 از کشمیری موجود نیست!

در ابتدای این نشست جواد موگویی کارگردان مستند 
»نفوذی« در ارتباط با دلیل تصمیمش بر اســتفاده 
از شیوه مستند بازســازی در ساخت این اثر گفت: 
در مورد ســوژه این مستند یعنی مسعود کشمیری 
اطالعات آرشیوی بسیار کمی وجود دارد به شکلی 
کــه از او فقط دوعکس 3 در ۴ در آرشــیوها وجود 
دارد کــه یکی مربوط به قبــل از انقالب و یکی هم 
مربوط به بعد از انقالب اســت و حتی از او یک کپی 
شناسنامه هم در میان اسناد وجود ندارد و طبیعتاً ما 
نمی توانستیم صرفاً با همین دو عکس درباره او یک 

مستند بسازیم. 
وی افــزود: نکته دیگر اینکه ما می خواســتیم ابعاد 
مختلف شــخصیت این فــرد از جمله پیچیدگی و 
ریاکاری او را نشان دهیم و در این شرایط ناچار بودیم 

که به ســراغ روش »بازسازی صحنه« برویم و البته 
درباره شباهت فرمی آن به ماجرای نیمروز هم باید 
بگویم که وقتی فرم یک کار خوب است، چرا دیگران 

نباید از آن استفاده کنند؟

  مستندساز،  قاضی نیست
در ادامه این نشست عباس سلیمی نمین کارشناس 
تاریخی که به عنوان منتقد در این برنامه حضور پیدا 
کرده بود، در ارتباط با این اثر گفت: به نظرم یکی از 
جدی ترین انتقاداتی که می توان به این اثر وارد دانست 
این است که وقتی شما وارد ساخت یک اثر مستند 
می  شوید، باید بتوانید مخاطب را به یک جمع بندی 
برسانید و این مستند متأسفانه دارای تناقضات زیادی 
اســت. پس از این سخنان جواد موگویی نویسنده و 
کارگردان مستند »نفوذی« در پاسخ به انتقادات طرح 
شده از سوی منتقد برنامه به این مستند، اظهار کرد: 
باید بگویم که من هم قبول دارم که این مستند به 
مخاطبان خود جمع بندی ارائه نمی کند و دلیل آن 
هم این اســت که من قاضی نیستم! ما داریم درباره 
پرونده ای صحبت می کنیم که نزدیک به ۴۰ ســال 
پیش اتفاق افتاده و هنوز هم بالتکلیف اســت پس 
چطور انتظار دارید من به عنوان مستندساز بتوانم آن 

را به یک جمع بندی برسانم؟
وی افــزود: من بــه عنوان یک مستندســاز فقط 
می توانــم بگویــم که ایــن روایت دو طــرف این 
ماجراست و نمی توانستم حکمی در این زمینه صادر 
کنم. من به عنوان مستندســاز می توانم ابهامات را 
بگویم و یک سری ســؤال هم برای مخاطب خود 
ایجاد کنــم. البته من ادعایی نــدارم که بی طرف 
هســتم ولی به نظرم مستندساز باید منصف باشد. 
به خاطر همین انصاف هم است که ما سعی کردیم 
حرف هر دو طرف را در این مستند روایت کنیم و 

این به معنای تناقض نیست.

پرداختن به چنین سوژه هایی محدودیت دارد  
موگویی همچنین در پاسخ به این انتقاد که چرا به 
سراغ منابع  معتبرتری برای روایت این اتفاقات نرفته 
است، عنوان کرد: من به سراغ چهره هایی چون بهزاد 
نبوی، موسوی خوئینی ها و خسرو تهرانی که همه از 
متهمین این پرونده هســتند، رفتم؛ ولی هیچ کدام 
حاضر نیستند که در ارتباط با این موضوع صحبت 
کنند و این دیگر ایراد من به عنوان مستندساز نیست 

بلکه ایراد از وجود روحیه ای در بعضی از مســئوالن 
کشــور ماســت که هیچ گاه حاضر به پاسخگویی 

نیستند.
موگویی در ادامه با بیان اینکه اساســاً این پرونده به 
واسطه تناقض های بســیاری که داشته، هیچ وقت 
به نتیجه نرســیده، اظهار کرد: باور کنید به قدری 
روایت های متفاوت در ارتباط با کشمیری وجود دارد 
که خود من هم نمی دانم مثالً کشمیری نماینده رکن 
دوم ارتش در شورای عالی امنیت ملی بود یا نماینده 
نخست وزیری! یعنی می خواهم بگویم که پرداختن 
به چنین ســوژه ای بعد از ۴۰ سال محدودیت های 
بسیاری دارد و نمی توان به راحتی به همه اطالعات 
 مربوط به چنین ســوژه هایی دســت پیــدا کرد.

  کم کاری در پرداخت
 به زندگی شهیدان رجایی و باهنر

این تاریخ پژوه و مستندساز کشورمان همچنین در 
ادامه با گالیه از کــم کاری صورت گرفته در زمینه 
ساخت آثاری سینمایی و مستند در ارتباط با شهادت 
شــهید رجایی و باهنر اظهار کرد: در حالی که ده ها 
فیلم در ارتباط با کشته شدن جان.اف .کندی رئیس 
جمهور آمریکا ساخته شده ما فقط دو اثر در ارتباط با 
ماجرای شهادت شهیدان رجایی و باهنر تولید کردیم.
وی افزود: در این شــرایط چگونه انتظار دارید با این 
سواد تاریخی پایینی که در میان طیف گسترده ای از 
جامعه ایرانی وجود دارد که گروهی حتی نمی دانند 
شهید باهنر نخســت وزیر بود یا شهید رجایی، یک 
مستندســاز بتواند به همه ابعاد پیچیده این پرونده 

بپردازد و به همه سؤاالت آن پاسخ بدهد؟

 بزرگ نشان دادن سازمان منافقین درست نیست
در ادامه این برنامه عباس سلیمی نمین با بیان اینکه 
همچنان که ســازمان منافقیــن در میان نیروهای 
انقالبی نیروی نفوذی داشــت این ماجرا به شــکل 
عکس هم وجود داشت، گفت: روایت یکی از راویان 
مستند یعنی آقای شیخ عطار خالف این موضوع است 
و به نظرم این روایت متناقض منجر به بیش از اندازه 
بزرگ نشان دادن سازمان منافقین برای مخاطبان 
می شود و این از مظلومیت های انقالب اسالمی است.

نگاه انسانی انقالب اسالمی به توابین  
وی افزود: برخالف آنچه که امروز بسیاری در ارتباط 

با سخت گیری با ســازمان منافقین به جمهوری 
اسالمی نســبت می دهند، اصالً فضا به این شکل 
نبود. اتفاقاً انتقاد من به این مستند این است که 
وقتی شــما می خواهید به این موضوع بپردازید، 
نباید این گونه نشان دهید که منافقین خیلی زیرک 
بودند و توانستند نیروهای نفوذی خود را با زیرکی 
تا رده های باال برسانند؛ بلکه این به خاطر آن بود 
که امثال شهید رجایی نگاهی انسانی داشتند و به 
توابین از سازمان مجاهدین خلق، اعتماد می کردند.

سلیمی نمین خاطرنشان کرد: این اتفاقاً بحثی است 
که باید امروز هم به آن پرداخت که آیا آنچه که در 
ابتدای انقالب اسالمی صورت گرفت، ما به راحتی 
توابیــن را پذیرفتیم، دور از عقل بود یا انســانیت 
انقالب اسالمی را نشان می دهد؟ درست است که 
منافقین از این موضوع سوء استفاده کردند، اما ما 

امروز باید این را به جوانان خودمان منتقل کنیم 
که انقالب اسالمی تا این اندازه به انسان ها احترام 
می گذاشت حتی با اینکه می دانست ممکن است 

عده ای از این رفتار سوءاستفاده کنند.

آسیب شناسی امنیتی دهه 60 است  
موگویی در ادامه ســخنان ســلیمی نمین اظهار 
کرد: من هــم معتقدم رفتار انقالب اســالمی با 
توابین رفتاری انســانی و ارزشــمند بوده، ولی 
بخشــی از هدف ما از ســاخت چنین مستندی، 
آسیب شناســی امنیتی دهه ۶۰ هم بوده است. 
همچنــان که مــا در دهه 9۰ هم شــاهد نفوذ 
جاسوسان در برخی از جایگاه های حساس کشور 
بودیم که خبرهای آن در چند ســال گذشــته 

منتشر شده است.

سیما و سینما

در نشست»سینما روایت« تازه ترین مستند درباره ترور شهیدان رجایی و باهنر بررسی شد

پرونده ناتمام یک نفوذی
 سیما و سینما  مؤسسه فرهنگی هنری اسوه، روز یکشنبه در محل این 
مؤسسه واقع در خیابان انقالب تهران در یکصد و بیست  و پنجمین برنامه 
سینما روایت که ششمین قســمت از فصل جدید این برنامه بود، مستند 
»نفوذی« مورد نقد و بررســی قرار گرفت. این مستند که از تولیدات گروه 
مســتند روایت فتح است، ســاخته جواد موگویی مستندساز و تاریخ  پژوه 
کشورمان می باشد و به روایت گوشه ای از زندگی »مسعود کشمیری« عامل 

ترور شهیدان رجایی و باهنر پرداخته است. موگویی پیش از این نیز در مستند 
»پرونده ناتمام« ماجرای انفجار دفتر نخست وزیری را دنبال کرده بود و در 
»نفوذی« به شخصیت کشمیری و اینکه چه کسی بوده، پرداخته است. به 
گفته خودش »نفوذی« تکمیل کننده »پرونده ناتمام« و بخشی از سه گانه ای 
است که می خواهد درباره این موضوع بسازد. قسم سوم این سه گانه درباره 

این خواهد بود که اکنون مسعود کشمیری کجاست و چه کار می کند.

جواد موگویی                                                  عباس سلیمی نمین



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
آمريكايــى  بــه سياســتمداران 
اگر  گرفــت  خــرده  نمى شــود 
برخى شــان، تالش دارند از «جان مك كين» 
يك قهرمان بســازند. در پيشــينه فقط 200 
يا 300 ســاله فرهنگى و سياسى آن ها، تعداد 
قهرمانان و اســطوره هاى ملى، شايد به تعداد 
انگشــتان يك دست هم نرسد. بنابراين اضافه 
كردن نام يك سياســتمدار به فهرست كوتاه 
قهرمانان سياسى و بشدت كمياب آمريكايى، 
بــراى برخــى آمريكايى ها از نان شــب هم 

واجب تر است!
امــا اينكه هزاران كيلومتر ايــن طرف تر و در 
خاورميانــه، افــرادى چون برخى سياســت 
پيشــه هاى آل ســعود تالش مى كنند جايگاه 
سناتور مرحوم آمريكايى را به عرش برسانند و 
يا در قلب اروپا، تروريست هايى مثل منافقين 
براى قهرمان از دست رفته شان متأسف و حتى 
عزادار مى شــوند، از جمله لطيفه هاى سياسى 
و البتــه كهنه و خنده نــداِر قرن 21 ميالدى 
است. اين ها را گفتيم كه خداى ناكرده مطلب 
امروز ما را، مرثيه ســرايى براى «مك كين» 
حســاب نكنيد! احترام سناتور جمهورى خواه، 
نزد آمريكايى هــا، محترم و محفوظ... اما براى 
گزارش از شخص، «مك كين» فقط يك سوژه 
اســت كه نه غصه از دست دادنش را به سبك 
برخى هــا مى خوريم و نه خبــر مرگش، ذوق 

زده مان مى كند.

انگليسى - آمريكايى - پانامايى
«جــان مك كيــن» را مى توانيد انگليســى 
-اســكاتلندى- پانامايى- آمريكايى حســاب 
كنيــد چون ســال 1936 از زن و شــوهرى 
كه اصالتاً انگليســى - اســكاتلندى بودند در 
پايگاه هوايى «كوكوســولو» متعلق به نيروى 
دريايى ارتش آمريكا واقــع در منطقه كانال 
«پاناما» بــه دنيا آمد. سياســتمدارى اش نه 
امــا نظامى گرى اش، ارثــى و مادرزادى بود! 
يعنى به جــز خودش، پدر و پدر بزرگش هم 
دانش آموخته آكادمى نيروى دريايى بودند و 
هر دو درياساالر 4 ستاره محسوب مى شدند. 
البته عجله نكنيد! « مك كين» را نمى شــود 
از جمله «ژن خوب» هاى آمريكايى حســاب 
كرد كه به اعتبار ســتاره هاى روى دوش پدر 
و پدر بــزرگ، به ســناتورى و جاهاى ديگر 

رسيده باشد. 
او در واقع دســت پخت نظامى - سياســى و 
تربيت شــده نظام حاكم بر كشــورش بود كه 
ترجيح داد قيد دريا ساالرى و «چهار ستاره» 
شــدن در نيروى دريايــى را بزند و در عوض 

بختش را در عالم سياست بيازمايد.

 ركورددار سقوط
اگرچــه، پايــش را جــاى پاى اجــداد چهار 
ستاره اش گذاشت و به آكادمى نظامى نيروى 
دريايــى رفت، اما در تحصيــل، چهره چندان 

موفق و برجسته اى نشد. 
عالقه و اســتعدادش در برخى درس هاى فنى 
و رياضيات به انــدازه عالقه به ورزش بوكس 
و مقوله هايــى مانند تاريخ، ادبيات و همچنين 
قلــدرى و ايســتادن مقابل همكالســى ها و 
همسن و ســاالنش نبود. به خاطر اين كمبود 
اســتعداد، قلدرى هاى هميشگى و درگيرى با 
مقام هاى ارشد، چند بارى مجبور شد، سقوط 
به رتبه هاى پايين تر درسى و شغلى را تحمل 
كند! واقعــاً نمى دانيم ريشــه هاى گرايش به 
سياســت را بايد در كجــاى دوران جوانى اش 
جست وجو كرد؟ در اينكه قلدر بازى را دوست 
داشت يا اينكه بوكسور دسته سبك وزن بود؟ 
پس از پايان تحصيالت نظامــى، هواى پرواز 
به ســرش زد و دو سال و نيم آموزش خلبانى 
ديد و در 24 ســالگى به جمع خلبانان نيروى 
دريايى پيوســت. «ويكى پديا» در باره بررسى 
سوابق اين دوره از زندگى اش او را «بى پروا» و 
«كم دقت» معرفى مى كند. اگر خودمانى ترش 
را مى خواهيد، مى توانيــد از كلمه « بى كلّه» 
استفاده كنيد كه البته واژه محترمانه اى براى 
خلبانى كه قرار اســت بعدهــا، قهرمان لقب 

بگيرد نيست. 
به هر حال در پرونــده خلبانى اش تا پيش از 
آغاز جنگ ويتنام ســه مورد سانحه هوايى كه 
آخرى اش برخورد به كابل هاى فشار قوى برق 
بود را به ســالمت پشت سرگذاشت... البته در 
هر سه سقوط، چيزى از هواپيماها سالم باقى 

نماند!

 بازهم سقوط
ســقوط چهارم ماند براى 6 يا 7 سال بعد كه 
« مك كين» 30 ســالگى را پشت سرگذاشته 
و خلبانى كار كشــته به حساب مى آمد. جنگ 
ويتنام آغاز دوران قهرمانى اش بود. در بيســت 
و سومين مأموريت جنگى اش داشت بمب ها را 
روى سر مردم ويتنام شمالى خالى مى كرد كه 
هواپيمايش مورد هدف قرار گرفت و ســقوط 
كرد. اين بار به اندازه ســقوط هاى قبل خوش 
شــانس نبود. هر دو بازو و يك پايش شكست 
و حتــى نزديك بود در درياچه محل ســقوط 

غرق شود. 
ويتنامى هــا از مــرگ نجاتش دادنــد، اما در 
روزهاى نخست اسارتش گويا كارى كردند كه 
چند بار از نجات يافتن پشيمان شد! بدون هيچ 
درمانى تالش مى كردند از او اطالعات بگيرند 

تا اينكه خبردار شدند فرزند درياساالر معروف 
آمريكايى است. مى گويند 6 هفته بعد كه او را 
به بيمارستان منتقل مى كردند 22 كيلو وزن 
كم كرده بود و همه موهايش سفيد شده بود! 
مطبوعات آمريكايى كه خبر اسارتش را چاپ 
كردند، شهرتش همه جا پيچيد. ويتنامى ها دو 
سال او را به زندان انفرادى فرستادند. به اميد 
اينكه زنده برنگردد، اما بوكســور سابق، جان 
ســخت بود و زنده ماند تا سال 1973 پس از 
پنج ســال آزاد شود و به عنوان قهرمان جنگ 

به كشورش برگردد.

 پس از بازنشستگى
نشــان ها و مدال هايى كه البــد همه اش روى 
لباس و ســينه اش جا نمى شــدند، مربوط به 
دوران سياســتمدارى اش نيست و يادگارهاى 
جنگ و اســارت است. شــايد به مدد همين 
مدال ها و سابقه جنگى اش بود كه سال 1981 
پس از بازنشســتگى از نيــروى دريايى وارد 
فعاليت و رقابت سياسى شد. براى وارد شدن 
به مجلس نماينــدگان الزم نبود زياد منتظر 
بماند و كمتر از يك ســال بعــد وارد مجلس 
نمايندگان شد. پنج سال بعد هم به سنا رسيد 

و سناتور شد. 
نزديك به 20 ســال فعاليت سياسى سرانجام 
در ســال 2000 ميــالدى تصميــم گرفــت 
بختش را براى رســيدن به رياست جمهورى 
هم آزمايش كند، اما حريف «بوش» نشــد و 
در نهايت به همان ســناتورى قناعت كرد. در 
مجلس سنا، رياســت كميته نيروهاى مسلح، 
كميته امور سرخپوستان و كميته بازرگانى را 
به عهده داشــت و تا پيش از اينكه به سرطان 
مبتال شــود، از جمله ســناتورهاى پرجنب و 

جوش و جنجالى محسوب مى شد.

 بمب... بمب... بمب
به جز اين هايى كه باالتــر گفتيم، ما ايرانى ها 
بــه داليل ديگــر بايد « مك كيــن» را خوب 
بشناسيم. حضور هميشگى اش در نشست هاى 
منافقين (كه البته به قول برخى از سناتورهاى 
ديگر آمريكايى بــا دريافت حق الزحمه همراه 
بود)، ديــدارش با ابوبكر بغــدادى، حمايت از 
داعش و ســخنان و اقدامات ضد ايرانى اش در 
ســال هاى اخير او را به چهره اى سرشــناس تر 
نزد ايرانيان تبديل كرده بود. او در جريان يك 
سخنرانى در آوريل 2007 در پاسخ به اينكه به 
نظر شما با ايران چه بايد كرد؟ آوازى منسوب 
بــه گروه «بيچ بويز» را در پشــت ميكروفن به 
شــوخى ســر داد كه در آن آواز خوانده شده: 
«بــر روى ايران بمب بمب بمب بمب بريزيم»! 
در هشــتم فوريه 2008 هم در يك اظهار نظر 

فيلسوفانه در باره ايرانى ها گفت: «من همچنان 
انديشــناك جاه طلبى آنان هســتم... برترى و 
سلطه ايرانى بر منطقه به درازاى تاريخ است»! 
در سال 2013، چند روز پس از اعالم فرستادن 
موفقيت  آميز يك ميمون به فضا توسط ايران، 
با انتشار پيامى در توييتر از الفاظ توهين آميزى 
عليه رئيس جمهور وقت ايران اســتفاده كرده 
بود كه ايــن اقدام وى نيز با واكنش هاى منفى 
زيادى حتى در داخل آمريكا مواجه شــد. البد 
حــاال متوجه شــديد كه پيام ســوزناك وزير 
خارجه كشــورى مانند عربستان پس از مرگ 
«مك كين» چه داليلى دارد. سناتور درگذشته 
آمريكايى به خاطر همين مواضع ضد ايرانى اش، 

مورد عالقه سعودى هاست.

 خارپاشنه
وقتى «ترامپ» به رياســت جمهورى رســيد، 
«مك كيــن» انگار از سياســت و فعاليت هاى 
سياسى و حتى از آينده كشورش نا اميد شد. او 
از منتقدان جدى رئيس جمهور آمريكا شده بود 
و اعتقاد داشــت اين فرد با حرف ها و اقداماتش 
مى تواند آمريكا را به فنا بدهد. ســال پيش در 
يك سخنرانى گفت: «يك جنبه جنگ [ويتنام] 
كه من هرگــز آن را قابل قبــول نمى دانم آن 
است كه ما شــهروندان آمريكايى كم درآمد را 
به خدمت ســربازى فرامى خوانديم و در مقابل، 
را  ثروتمند مى توانســتند پزشكى  آمريكاييان 
بيابند كه براى آن ها گواهى پزشكى خار پاشنه 
صادر كند»! اين سخنانش در واقع تكه انداختن 
به « ترامــپ» بود كه در زمان جنگ ويتنام به 

بهانه داشتن خار پاشــنه توانسته بود معافيت 
پزشكى بگيرد. البته اين تكه اندازى سياسى بى 
دليل هم نبود و در واقع پاسخ سخنان دو سال 
پيــش ترامپ بود كه گفته بود: «ســناتور مك 
كين،قهرمان جنگ نيست، زيرا در دوران جنگ 
به اسارت گرفته شــده است... من نظاميانى را 

دوست دارم كه اسير نشده اند»!

 او و ترامپ
خلبــان، نظامى و بوكســور قلــدرى كه همه 
سال هاى عمرش نه تســليم همسن و سال ها 
و يــا رقيبان و دشــمنانش مى شــد، نه چهار 
سانحه ســقوط هواپيما تســليمش كرده بود 
و نــه ويتنامى هــا حريفش شــدند در دوران 
سياســتمدارى سرانجام دســت ها را در برابر 
بيمارى سرطان باال برد و پيش از مرگ تقريباً 

در حاشيه سياست حركت كرد. 
با اين همه، سرســختى اش در برابر ترامپ را 
از دســت نداد. ارديبهشــت ماه همين امسال 
بود كه وصيت كرد ترامپ را حتى به مراســم 
تدفينــش راه ندهنــد! اعالم اين مســئله از 
سوى كســى كه اســطوره جمهورى خواهان 
به شــمار مى رفت براى حيثيت رئيس جمهور 
آمريكا خيلى گران تمام شــد. هر چند ترامپ 
پس از مرگ «مك كين» در توييتر نوشــت: 
«عميق تريــن همدردى ها و احترام من تقديم 
خانواده ســناتور مك كين. قلب و دعاهايمان 
همراهتان است» اما روز گذشته مانع از صدور 
بيانيه رســمى براى تحســين و يــا تعريف و 

تمجيد از «مك كين» شد!
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ايستگاه

قصه اين پنج نفر

 ايســتگاه/ اميد ظرافتى وقتى طرح اليحه كاپيتوالســيون به اتباع 
آمريكايى مطرح شد، حسنعلى منصور حامى بزرگ اين طرح بود و سرانجام 

هم موفق شد آن را به تصويب مجلس برساند.
تصويب كاپيتوالسيون خشــم مردم را برانگيخت و سبب شد نقشه ترور 
منصور توسط هيئت هاى مؤتلفه اسالمى برنامه ريزى شود. نقشه اى كه در 

روز اول بهمن 1343 به اجرا درآمد.
حاج مهدى عراقى كه به همراه شــهيدان بخارايــى، نيك نژاد، صفار 
هرنــدى و امانى جزو گروه ترور منصور بــود و در محاكمات ابتدا به 
اعدام و ســپس حبس ابد محكوم شــد، درباره روز ترور مى گويد: «... 
چهار نفر از اين برادر ها مسلح بودند كه در هر قسمتى كه هر كدامشان 
زود تر با منصور برخورد كردند او مبادرت به عمل بكند... نزديكى هاى 
ســاعت 10 بود كه ماشــين منصور از قسمت شــاه آباد وارد ميدان 
بهارستان مى شود و به طور عمودى جلوى در مجلس مى ايستد،   همان 
در بزرگ. قبل از اينكه شــوفر بيايد پايين، برگردد بيايد اين  ور در را 
باز بكند، خود منصور در را باز مى كند و مى آيد بيرون...  آقاى بخارايى 
هم از قســمت جنوب به طرف شمال داشت مى آمد، [منصور] كه در 
را بــاز مى كند و مى آيد، به فاصله دو متــر بين اين دو تا فاصله بوده، 
گارد محافظ با دو ماشين بنز ايستاده بودند، هنوز گارد محافظ پياده 
نشــده بودند، اســلحه هم الى دفترچه بود، آن دفترچه كه دستش 
بوده، اســلحه هم الى آن بوده، به مجــرد اينكه منصور مى آيد پايين 
اســلحه همان جورى كه دســتش بوده تير اول را شليك مى كند كه 
مى خورد به شــكم منصور، منصور كه دوال مى شود تير دوم را مى زند 
پس گردنش، تير سوم را كه مى خواهد بزند [گارد محافظ مى  زنند زير 
دستش]، اسلحه مى پرد باال. بخارايى را آنجا مى گيرند. وقتى مى گيرند 
آقاى نيك نژاد از آن ور ماشــين شروع مى كند به تيراندازى، گارد فرار 
مى كند، آقــاى بخارايى هم فرار مى كند. ســربازهايى كه دم مجلس 
بودند صداى تير را كه مى شنوند، مى آيند بيرون نيك نژاد را مى گيرند. 
نيك نژاد مى گويد من نبودم، [او آنجاست] دارد مى رود، [و براى فريب 
آن ها وســط ميدان را نشــان مى دهد] آن ها برمى گردند مى بينند كه 
يكى وســط خيابان دارد فرار مى كند. نيك نــژاد را ولش مى كنند كه 
آن هم مى پرد توى تاكســى، نيك نژاد از آن ور مى رود. آقاى بخارايى 
هم چون زمين يخبندان و ُســر بود، ُسر مى خورد، (مى خورد زمين)، 
چند تا پليس كه عقبش كــرده بودند مى گيرند او را آنجا و مى آورند 

كالنترى بهارستان».
در نهايــت عوامل ترور منصور يعنى محمــد بخارايى، مرتضى نيك نژاد، 
صفار هرندى و صادق امانى پس از اين واقعه بازداشت، محاكمه و به اعدام 
محكوم شدند. حكم آن ها در بامداد روز 26 خرداد سال 44 به اجرا در آمد. 
ديگر مرتبطان پرونده از جمله حاج مهــدى عراقى، محى الدين انوارى و 
عسگراوالدى هم به حبس هاى طوالنى محكوم شدند و البته مهدى عراقى 
حدود 15 ســال بعد از اين دادگاه، توسط گروهك فرقان ترور شد تا همه 

اين پنج نفر حاضر در عكس شهيد شده باشند.

داستان يك عكس

 خِر شيطان و نويسنده آلمانى در عروسى
 ايستگاه / رقيه توسلى   فاميل مادرى جمع اند و به سرعت نور، خبرهاى دست اول 
است كه دارد به سمت مان سرازير مى شود... ازدواج، طالق، باردارى، خريد ويال، ارشد، ترك 
وطن. توى كارت تايپ شده بود: «هفت و نيم منتظر روى ماهتان هستيم» و ما، يك ربع 
به 9 داريم قطارى توى سالن عروسى احوالپرسى مى كنيم كه پرتاب مى شويم به دِل قصه. 
از وقتى كه صاحب مجلس آمد سر ميزمان و فاميل هايش را از وجود اقوام درجه يك شان 
در ميز ششم با خبر كرد و رفت؛ فقط «يوديت هرمان» جلوى چشمم است. كتاب «اين 
سوى رودخانه اُدر».از وقتى دو خواهر جوان هم ميزى، اول گردن كشيدند براى پيدا كردن 
و موفق نبودند... بعد چند تماس گرفتند و موفق نبودند... بعد، از صندلى هايشان كندند و 
رفتند و با بغض برگشتند و موفق نبودند، ديگر نويسنده آلمانى دست از سرم برنمى دارد 
در عروسى... «هرمانى» كه گفت آدم هيچ چيز را نمى تواند به زور به دست بياورد، از همه 
كمتر چيزى مثل دوســت داشتن را. ســرم تير مى كشد... از هيجان و شور جمعيت كم 
مى شود چون مراسم طالست اما سر سوزنى از هياهوى درونى من، نه. با ديدن تَه اشك دو 
خانمى كه نمى شناسم شان اما همسن و ساليم، حالم دگرگون شده... خودم را جاى آن ها 
مى گذارم كه وابســتگان برادرم، پس ام بزنند و نُقل مجلس ام كنند پيش ديدگان آشنا و 
غريب. خانوم «يوديت»! شما چقدر خوب اين صحنه را درك كرديد و در مورد حسرت هاى 
نهفته و فرصت هاى از دست رفته توى كتاب تان گفتيد. اينكه زمين جاى خوبى مى شود 
اگر گذشت و احترام را چاشنى زندگى بكنيم. دو خواهر شوهر سر ميز يازدهم، خانواده دو 
نفره برادر سر ميز ششم... و كيلوكيلو اَخم و غرور و چشم غّره كه جابه جا مى شود. غرق 
قصه عروسى ام كه آبان، هوس راه رفتنش مى گيرد با خاله... سالن را دو بار مى چرخيم تا 
مى رسيم به رختكن بانوان... در را برايش تا انتها باز مى كنم... كامالً وارد نشده ايم كه از پشت 
سر، صداى غرولند مى آيد: «از بس داخل آدم حساب شان كرديم پُررو شدند... فروختيم كه 

فروختيم، ماشاءاهللا مون باشه... مادرِ من، شما هم كمى سياست داشته باش».
نديده مى فهمم همان برادرزاده قصه است كه سوارِ خِر شيطان شده! از داد و قالش مى آيم 
بيرون، آبان اما هنوز سرش سمت آن ها كج است و متعجب به دخترك پاشنه 12 سانتى 

نگاه مى كند. 
عروسى نوشت يك: عزيز به خواهران قصه مى گويد: ماجرا را به خانواده نبريد... به جاى 
شما باشم به برادرم هم حرفى از امشب نمى زنم... باور كنيد عمر دلخورى كوتاه است اگر 

عقلى كنيم!
دو: «آفرينش» كه خودش را مى اندازد وســط من و خواهرى، با عشق نگاهش مى كنم و 

مى گويم: ارث من هم، مال شما... فقط هيچ وقت نگو عمه كيلويى چند؟  

گزارش ازشخص

«مك كين» كينه اى
نگاهى به زندگى و مرگ سناتورى كه نماد ضّديت با ايران بود

ايستگاه / كاربران فضاى مجازى به 
مناسبت سالروز ميالد امام هادى(ع) 
ضمن تبريــك ايــن روز، احاديث و 
قســمتى از زندگينامه اين امام را در 
فضاى مجازى منتشر كردند. در ادامه 
نمونه اى از اين مطالب را كه با هشتگ 
#امام_هادى منتشر شده، مى خوانيد: 
امام هادى(ع): اگر مــردم در راه هاى 

مختلف حركت كنند من قطعاً در راه مردى حركت خواهم كرد كه گوش به 
فرمان خدا باشد... امام مى فرمايند كه افسوس كوتاهى در كارهاى گذشته را 
با تالش در آينده جبران كنيد... مصيبت براى انسان صابر يكى و براى انسان 
جزع كننده دو تاست در اين شرايط سخت زندگى امروز چقدر اين حديث 

امام هادى(ع) كارگشاست. جانم به فدايش.

ايستگاه / بعــد از بركنارى وزير كار، 
مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادى 
و دارايى هم از ســمتش بركنار شد. 
استيضاح دو وزير دولت روحانى توسط 
نمايندگان مجلس و عدم رأى اعتماد 
مجلــس به آن ها بــا واكنش يكى از 
نمايندگان مجلس همراه بود. غالمعلى 
نماينده رشت  ايمن آبادى،  جعفرزاده 

در مجلس شوراى اسالمى در توييتى در اين باره نوشت: «با توجه به عملكرد 
نادرســت رئيس دولت و تيم همراهش در يك سال گذشته و حال و هواى 
فعلى مجلس اگر هر وزيرى گذرش به مجلس بيفتد قطعاً استيضاحش رأى 
مى آورد. توصيه مى كنم وزراى محترم ترتيبى اتخاذ كنند تا گذرشــان به 

مجلس نيفتد چون اگر چنين شود آن شود كه براى دو  تن ديگر شد»!

ايســتگاه / پــس از مــرگ جان 
جمهوريخــواه  ســناتور  مك كيــن 
ســفيد  كاخ  اعضــاى  آمريكايــى، 
بيانيــه اى را به مناســبت مرگ مك 
كين تهيه كرده بودند. در اين بيانيه 
از شــجاعت و قهرمانى مك كين در 
زمــان جنگ ويتنام و خدماتى كه به 
آمريكا كرده بود، قدردانى شــده بود. 

اما دونالد ترامپ در واكنــش به وصيت «جان مك كين» مبنى بر اينكه 
رئيس جمهور آمريكا در مراسم خاكسپارى اش دعوت نشود، كاخ سفيد را 
از انتشــار پيام تسليت منع و خودش هم به يك تسليت توييترى بسنده 
كرد. آقــاى ترامپ حتى قهرمان خواندن مك كيــن را هم ممنوع اعالم 

كرده است!

تسليت ممنوع!گوش به فرمان خدا باشيد

مجاز آباد

وزرا گذرشان به مجلس نيفتد!

به آرزويش رسيد
 مشرق شهيد عبدالرضــا كمال فر يكى از شهداى جنوب كشور است 
كه در سال 60 در شناسايى منطقه عنكوش از روستاهاى تابعه شوش 
بر اثر تركش خمپاره شهيد شد. مادر او درباره فرزندش چنين روايت 

مى كند:
يك روز هنگامى كه از جبهه برگشــته بود، آمد منزل و چند عكس از 
جيبش درآورد و به من نشان داد. تصاوير خودش و دوستانش بود كه 
برخى از آن ها شهيد شده بودند. گفت: «اين عكس مرا بزرگ كنيد و 
جلوى ماشين بزنيد، مى دانم كه ديگر برنمى گردم و شهيد مى شوم.» 
عبدالرضا رفت و پس از يك هفته با لباس نظامى سپاه به همراه يكى 
از دوســتانش به منزل برگشت در حالى كه كاپشن نيز بر تن داشت. 
وقتى كاپشــن را درآورد، ديدم كه يك اســلحه كالش زير كاپشنش 
هســت. به او گفتم: «مادر! چرا اســلحه را در دست نگرفته اى؟» در 
پاســخ به من گفت: «مادر من مستقيم از جبهه كرخه به منزل آمدم 
و براى اينكه فردا كســى از همسايگان نگويد پسر فالنى كه در سپاه 
رفته است، پز مى دهد، اسلحه ام را زير كاپشنم گذاشتم تا كسى نبيند. 
مبادا من فخر فروشــى كرده باشــم و بر نفس خــود مى خواهم امير 

باشم.»
بار آخر كه به منزل آمده بود مجدداً گفت: «مادر اين عكسم را بزرگ 
مى كنى و جلوى ماشين جهت مراسم تشييعم مى زنى؟» ناراحت شدم 
و به او گفتم: «عبدالرضا، مادر! من كه كســى به جز تو ندارم، پسرم! 
چــرا همه اش دم از رفتن مى زنى؟» در پاســخ عبدالرضا گفت: «مادر 
شــما از كدام مادر شهيد بهتر هستى؟» من هم بغض گلويم را گرفت 

و نتوانستم ديگر تحمل كنم، از كنارش بلند شدم.
بــا رفتن عبدالرضا ندايــى از درون به من مى گفت كــه ديگر جوانم 
برنمى گــردد. من هم با دقت قدم هــاى او را تعقيب كردم تا از نگاهم 
محو شــد. او رفت و بعد از 2 روز در 27 آذر ماه ســال 1360 عده اى 
از پاسداران سپاه شــوش دانيال(ع) به منزل ما آمدند و خبر شهادت 

عبدالرضا را دادند.
در مراسم تشييع خطاب به بستگان گفتم: «عبدالرضا، عاشق جبهه و 
امام خمينى(ع) بود و خودش همواره دعا مى كرد كه شهادت نصيبش 
شــود. پس چون عشــق داشــت به آرزوى ديرينه خود رسيده و در 
شهادت او كسى اشك نريزد چون من فرزندم را در راه خدا داده ام و از 
اين قربانى به درگاه خداوند هرگز پشيمان نيستم.» اين در حالى بود 
كه مى بايست بستگان مرا تسلى بدهند اما كالم عبدالرضا آنچنان نافذ 
و زنــده بود كه تمام وجود و قلب مرا فتح كرده بود. و اصًال احســاس 

دلتنگى و ناراحتى به درونم رخنه نكرد.

طرح روز 

آن روزها

وزير نفت: خبر گرانى بنزين را شنيده ام اما در دستور كار وزارت نفت نيست!

روزمره نگارى  فارس/ محمود نظرى 
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