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حوادث ايران

ژاپن سر راه
 قوى ترين توفان سال2018

ژاپن: قوى ترين توفان 
ســال 2018 در حــال 
شــكل گيرى بــا قدرت 
پنــج درجــه اى در رده 
توفان هاى اقيانوس آرام 
و پيشروى مســتقيم به 
سمت ژاپن است.  در حالى 
كــه اقيانــوس اطلــس 
برخالف سال گذشته در سال جارى ميالدى شاهد هيچ گونه 
ناآرامى نبوده، اقيانوس آرام با شكل گيرى 14 توفان بزرگ كه 
توفان جديد و بزرگ «ِجبى» را تشكيل مى دهند، بزودى شاهد 
ناآرامى هاى شديدى خواهد بود. با حركت اين توفان به سمت 
ژاپن، اين كشــور با بارندگى هاى شديد، وزش بادهاى قوى و 
سيل زدگى روبه رو خواهد شــد. انتظار مى رود ِجبى كه هم 
اكنون همراه با وزش بادهايى با سرعت 170 مايل بر ساعت در 
حال حركت است تا اوايل هفته آينده كيوتوى ژاپن را درنوردد. 
با محاسبه حداكثر سرعت باد و سطوح فشارهاى مركزى اين 
توفان گفته مى شود كه «ِجبى» قوى ترين توفان شكل گرفته 

در سال 2018 خواهد بود.(ايسنا)

سلفى بى شرمانه پرستاران
 با يك جسد 

هند: كاركنان بيمارستانى در هند با جسد يك بيمار سلفى 
گرفتند. اين جســد متعلق به مردى بود كــه در يك حادثه 
رانندگى جان خود را از دست داده بود. اين اقدام غيرانسانى 
كاركنان بيمارســتان «كاميننــى» در «تالنگانــا»، كاربران 
رســانه هاى اجتماعى درهند را شــوكه كرده  اســت. در پى 
انتشار اين تصوير، رئيس بيمارستان، پرستاران را توبيخ كرد.

 ( دهلى نيوز)

مجرى زن در برنامه زنده
 خودزنى كرد 

مصر: يك مجرى زن هنگام صحبت از موضوع خودزنى ناگهان 
چند ضربه چاقو به دستش زد! 

مجرى زن يكى از شبكه هاى تلويزيون مصر كه براى صحبت 
از موضوع تلخ خودكشى در اســتوديو خبر حاضر شده بود، 
يك چاقو را نيز حين اجراى برنامه روى ميزش قرار داده بود. 
او مشــغول صحبت از اين موضوع بود كه يكباره چاقوى كنار 
دستش را برداشت و با آن جراحت شديدى در دستش ايجاد 
كرد تا بهتر بتواند احساس يك انســان در حال خودكشى را 

براى بينندگان وصف كند. (ركنا)

تصادف مرگبار اتوبوس 
در جنوب اكوادور

اكوادور: در پى واژگونى يك دســتگاه اتوبــوس در منطقه 
كوهستانى اند در اكوادور دست كم 11 تن جان خود را از دست 
دادند. بنابر اعالم مقامات محلِى اكوادور تلفات حوادث مشابه 

طى سه هفته گذشته در مجموع به 46 تن رسيده است.
همچنين در جريان اين سانحه رانندگى كه در جنوب اكوادور 

اتفاق افتاد 37 نفر ديگر مجروح شدند.
به گزارش فرانس 24 در ماه گذشته ميالدى نيز يك دستگاه 
اتوبوس مسافربرى با 40 سرنشين در حاشيه پايتخت اكوادور 

دچار حادثه شد كه 23 كشته برجاى گذاشت.(ايسنا)

آدم ربايى 500 ميليونى در قوچان
 گروگان جان سالم به در برد

كاهانى مقدم: جوان 37 ســاله اى 
كه بــه دنبال اختالفات مالى توســط 
افراد ناشناس به گروگان گرفته شده 
بود با تــالش و تحقيقات گســترده و 
ضربتــى پليــس قوچــان از چنگال 

آدم ربايان رهايى يافت.
گزارش خبرنگار ما بــه نقل از فرمانده 

انتظامى خراســان رضوى حاكى است، غروب هشــتم شهريورماه جارى 
گزارش اين آدم ربايى كه در ميدان ورزش شهر قوچان به وقوع پيوسته بود، 

به مركز فوريت هاى پليسى 110 اعالم شد.
با توجه به اهميت موضوع بالفاصله دستورهاى الزم براى پيگيرى سريع 
خبر دريافتى به فرماندهى انتظامى شهرســتان ابــالغ و اكيپ ويژه اى از 
كارآگاهان زبده پليس آگاهى قوچان عهده دار رســيدگى به پرونده اين 

آدم ربايى شدند.
سردار قادر كريمى تصريح كرد: بررسى هاى اوليه كارآگاهان نشان مى داد 
كه افرادى ناشناس اين جوان 37 ساله را ربوده و به مكان نامعلومى منتقل 
كرده اند و در ادامه نيز مشخص شــد كه خانواده جوان گروگان با افرادى 
اختالفات مالى داشــته اند و به احتمال زياد، آدم ربايى نيز بايد به همين 

خاطر صورت گرفته باشد.
وى افزود: در حالى كه تحقيقات كارآگاهان در حــال انجام بود، خانواده 
جوان گروگان به پليس اعالم كردند كه آدم ربايان در تماس تلفنى مبلغ 
500 ميليون ريال وجه نقد در قبال آزادى گروگان خواسته و تهديد كرده اند 

كه با پليس تماس نگيرند.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: با توجه به اين تماس تهديدآميز، 
تحقيقات پليسى وارد مرحله جدى تر شــد و كارآگاهان مبارزه با جرايم 
جنايى پليس آگاهى قوچان با ردزنى هاى علمى و گسترده توانستند هويت 
يكى از گردانندگان ماجراى آدم ربايى را شناسايى و در اقدامى غافلگيرانه 

او را دستگير كنند.
وى ادامه داد: همدســتان اين متهم نيز كه پليــس را در يك قدمى خود 
مى ديدند و دچار ترس و وحشت شده بودند، پس از گذشت چند ساعت، 
جوان گروگان را در اراضى كشــاورزى اطراف شــهر قوچان رها كردند و 

پابه فرار گذاشتند.
سردار كريمى افزود: به اين ترتيب جوان 37 ســاله كه على نام دارد، 
با اقدام به موقع پليس، صحيح و ســالم به آغوش خانواده اش بازگشت 
و اين در حالى اســت كه تحقيقات و تالش هاى گسترده كارآگاهان با 
ردزنى هاى اطالعاتى و سرنخ هاى موجود براى دستگيرى ديگر اعضاى 

فرارى اين باند ادامه دارد.

چاه آب جان 3 عضو يك خانواده را گرفت
خط قرمز: معاون مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشــكى دانشگاه 
علوم پزشكى سبزوار گفت: سه عضو يك خانواده  در حين اليروبي چاه آب 

در روستاى ارگ پيراكوه جوين جان خود را از دست دادند.
هادى عباس آبادى اضافه كرد: اين حادثه پنجشنبه شب گذشته رخ داد 
و پس از اعالم ماجرا بالفاصله نيروهاى اورژانس 115 به محل حادثه اعزام 
شدند.  در بررسي هاي اوليه مشخص شد، مردي 60 ساله به همراه پسر 38 
ساله و نوه 10 ساله اش كه براي اليروبي به داخل چاه كشاورزي رفته بودند 

به علت نامعلومي جان خود را از دست داده اند.
به گفته وى، اجساد جانباختگان توســط افراد محلى از چاه آب به بيرون 
كشيده شد وبسرعت به مركز درمانى انتقال يافتند، اما اين اقدام هم مؤثر 

نبود چراكه هر سه نفر جان خود را از دست داده بودند.

حوادث جهان

 ســاله اى 
كه بــه دنبال اختالفات مالى توســط 
افراد ناشناس به گروگان گرفته شده 
بود با تــالش و تحقيقات گســترده و 
ضربتــى پليــس قوچــان از چنگال 

گزارش خبرنگار ما بــه نقل از فرمانده 

 

عقيل رحمانى: جــوان 23 ســاله اى كه 
نقش راننده را دراجراى نقشه سرقت از يك 
طال فروشى داشت، پس از حدود 15 روز فرار، 
زمانى كه ديد قانون سايه به سايه در تعقيبش 
است، روز گذشــته خود را به دادسرا معرفى 

كرد و تسليم عدالت شد.
اواســط مرداد ماه بود كه ســه جوان نقشه 
سرقت از يك طال فروشى را در مشهد عملى 

كردند.
ســركرده باند كه همه زواياى اجرايى كردن 
اقدامــات مجرمانه اش را بررســى كرده بود 
همراه با دو همدســتش كه بچــه محل هم 
بودند، نيمه هاى شب راهى خيابان كوهسنگى 

مى شوند.
وقتى خودروى سارقان به منطقه مورد نظر 
رســيد، عامل اصلى و طراح نقشه سرقت به 
همراه يكى ديگر از اعضاى باند از خودرو پياده 
شده و در تاريكى شــب مقابل طالفروشى 
مى روند. چپ و راســت را مى پايند و در يك 
لحظه مهدى، ســركرده باند وارد دريچه اى 
كه در كنار طالفروشــى وجود داشت  شده 

و خودش را به داخل طال فروشى مى رساند.

او كه پيش از اين در محل تابلو نصب كرده بود 
و از قبل مى دانست طال فروش شب ها ويترين 
مغازه و برخى طال ها را جمع نمى كند، حدود 
7 كيلو گرم طال را به سرعت جمع كرد و داخل 
كوله پشــتى اش ريخت. هنوز سركرده باند 
داخل مغازه طال فروشــى بود كه بپاى ماجرا 
احساس خطر كرد و از محل گريخت. سارق 
طال به سرعت از همان محلى كه داخل شده 
بود خارج شد، اما هيچ كدام از همدستانش را 
نديد. كوله پشــتى پر از طال را روى دوشش 
انداخت و پاى پياده در حال دور شدن از محل 
بود كه از سوى يك تيم گشتى كالنترى احمد 
آباد مورد ظن قرار گرفت. او كه قصد داشت به 
هر صورتى كه شده از دست مأموران فرار كند 
شروع به دويدن كرد اما اخطارهاى پليس و 

در پى آن شليك چند تير هوايى، سارق طال 
فروشى را ســر جايش ميخكوب كرد و تمام 

ماجرا لو رفت.
متهم در بازجويى ها ديگر همدســتانش را با 
هويــت «م.ص» كه نقش راننده را داشــت و 

«س.ص» لو داد.
در ادامه ديگر اعضاى باند كه از طريق انتشار 
خبر در رسانه ها متوجه دستگيرى سركرده 
باند شــده بودند، زندگى مخفيانــه اى را در 
پيش گرفتند تا آب ها از آسياب بيفتد. پرونده 
سرقت 7 كيلو طال به شعبه 203 ويژه سرقت 
دادسراى مشهد ارجاع شد و بازپرس ترابيان 
دستورات ويژه اى براى تنگ تر شدن راه فرار 

متهمان صادر كرد. 
يكى از اعضاى باند كه در شب سرقت نقش 

راننــده را ايفا مى كرد، پــس از آنكه راه فرار 
از مشهد را برخود بســته ديد، پرايدش را به 
ميدان بار نوغان برد و در مقابل مغازه دايى اش 
پارك كــرد و گريخت. اما اين نقشــه هم به 
سرعت لو رفت و مأموران عمليات ويژه پليس 
آگاهى اســتان خودرو را كشــف كرده و به 

پاركينگ منتقل كردند.
اين موضوع ادامه داشــت تــا اينكه «م.ص» 
وقتى ديد هيچ راهى براى خارج شدن از محل 
اختفايش ندارد و در محاصره قانون قرار گرفته 
است، صبح روز گذشــته خودش را به شعبه 

203 بازپرسى معرفى كرد.
در ادامه بازپرس ترابيان پس از تفهيم اتهام و 
انجام مراحل اوليه بازجويى دستور بازداشت 

متهم را با قرار وثيقه قانونى صادر كرد.
در همين حال مشخص شد آخرين عضو باند 
با هويت «س.ص» كه در آن شب نقش بپا را 
داشت، يكى از افراد خالفكار و سابقه دار است 
و بيش از 10 سال از عمرش را به دليل ارتكاب 
جرايمى مانند مشاركت در سرقت مسلحانه 
و ايراد ضرب و جرح عمدى، پشت ميله هاى 

زندان سپرى كرده است.

اسمت چيست و چند سال سن دارى؟
من «محمد» 23 ساله هستم.

آيا اعضاى باند را از قبل مى شناختى؟
من و سركرده باند كه چند ساعت پس از سرقت 
دستگير شد و عضو ديگر باند كه فرارى است با 
هم بچه محل بوديم. با سركرده باند رفيق بودم اما 

ارتباط زيادى با نفر سوم نداشتم.
نقشه سرقت را چه كسى كشيد؟
دوستم كه اكنون داخل زندان است.

چطور شد كه وارد باند سرقت شدى؟
شب ســرقت خانه خواهرم دعوت بودم كه 
مهدى، سركرده باند با من تماس گرفت و 
گفت مى خواهم تــو را ببينم. خانه خواهرم 
را ترك كردم و ســر قــرار رفتم تــا ببينم 
او با من چــه كارى دارد. وقتــى به محل 
رســيدم مهدى را ديدم كه آنجا ايســتاده 
بود، به محض ديدن مــن گفت صبر كن تا 

«سجاد.ص» هم بيايد.
چند دقيقه بعد با آمدن «ســجاد.ص» مهدى 

عامل اصلى سرقت از من خواست سوار ماشين 
شويم و كمى در خيابان ها بچرخيم. چند خيابان 
را بى خود پشت ســر گذاشــتيم كه او گفت: 
مى خواهيم يك طال فروشى در حوالى خيابان 

كوهسنگى را بزنيم.
بعد رو به من كرد و از من خواست تا براى اجراى 
نقشه سرقت، همراهش شوم. همانجا به اوگفتم 
من نمى خواهم وارد ماجرا شــوم و دنبال اين 

كارها نيستم.
وقتى مهدى ديد كه من با او همراه نمى شــوم 
از من خواســت آن هــا را با ماشــينم تا محل 
سرقت ببرم. او در ادامه گفت كه وقتى به محل 
رسيديم، تو داخل ماشين باش تا من و سجاد 
برويم و برگرديم. هر كار كردم نتوانستم خودم 
را راضى كنم تا آن ها را از ماشــيم پياده كنم و 
در رودربايســتى ماندم؛ قبول كردم آن ها را تا 

منطقه سرقت ببرم.
آيا ســركرده باند قبل از انجام سرقت 

منطقه را به شما نشان داد؟
اين پيشنهاد يك دفعه و در همان لحظه اى كه 
سوار ماشين من بودند صورت گرفت و من اصًال 

در جريان نبودم.

در ازاى همراهى آن ها، وعده اى هم به تو 
داده شد؟

اولين بار كه موضوع سرقت را به من گفت وعده 
داد از طالها هم به من بدهد اما وقتى من قبول 
نكردم گفت پس تو ما را تا محل ببر و كرايه ات را 
بگير! من گفتم چيزى نمى خواهم و فقط شما را 

تا آنجا مى برم و مى روم.
او اصرار كرد كه پس در محل منتظر ما بمان تا 
با هم برگرديم، اما من قبول نكردم. نصف شب 
بود و مهدى آدرس به من مى داد و مى گفت به 

چپ و يا راست بپيچ!
پس مى دانســتى قرار است آن ها از طال 

فروشى سرقت كنند؟
به ســركرده باند گفتم اين موضوع اصًال به من 
ارتباطى ندارد و من فقط شما را تا آنجا مى برم. 
اول هم فكر مى كردم آن هــا دروغ مى گويند 
چون از اين حرف ها زياد مى زدند. آن شب هم 
آن ها را چند كوچه مانده بــه محل از خودرو 

پياده كردم و رفتم.
پس چرا خودروات را در ميدان بار نوغان 

رها كردى و فرار كردى؟
وقتى آن ها را پياده كردم به خانه خواهرم رفتم، 

صبح روز بعد كه خبر دستگيرى مهدى در شهر 
پيچيد، من هم متوجه ماجرا شــدم. ترسيده 
بودم و براى همين ماشين را مقابل مغازه دايى ام 
پارك كردم و فراركردم. حتــى قبل از اجراى 
نقشه به مهدى گفتم من نمى آيم بيا ماشينم 
را ببر و بعد از انجام كار، خودرو را اعالم سرقت 

مى كنم.
بعد از آنكه ماشين را در ميدان بار نوغان 

پارك كردى چه كردى؟ 
هر روز خانه يكى از اقوام مى خوابيدم، اما بيشتر 

خانه خودمان بودم.
خانواده ات متوجه ماجرا شده بودند؟ 

يكــى دو روز اول نــه امــا بعــد فهميدند و 
اوقات تلخى ها هم شروع شد.

از عضو فرارى باند خبر دارى؟
از آن شــب به بعد ديگر او را نديدم، چون او با 
من رفاقت آنچنانى نداشــت و با سركرده باند 

ارتباط داشت.
چه شــد كه خودت را به قانون معرفى 

كردى؟
اين چند وقت افكار زيادى به ســراغم آمد، با 
خودم مى گفتــم آخرش چه، يــك روز من را 
خواهند گرفت. براى همين خودم را تســليم 
قانون كــردم.  اى كاش همــان لحظه قدرت 
نه گفتن داشتم و آن ها را وسط خيابان از ماشين 
پياده مى كردم و امروز در اين گرفتارى دست 

و پا نمى زدم.

گفت و گوى قدس با يكى از اعضاى باند سرقت 7 كيلو طال در مشهد

رفاقتى با سارقان  همراه شدم!
  

در حاشيه جلسه بازپرسى خبرنگار 
ما به سراغ دومين عضو بازداشت 
شده باند سرقت از طال فروشى رفته 
و با او گفت و گو كرد كه در ادامه  آن 

را مى خوانيد.

رونمايى از تيم ملى پس از جام جهانى

همان
كى روش هميشگى! 

حميد بى غم در گفت و گو با قدس:

خواسته هايم برآورده نشد
 استعفا دادم 

حميد بى غم در گفت و گو با قدس:

خواسته هايم برآورده نشد
 استعفا دادم 
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آيا «اندونزى» قدرت جديد اقتصادى شرق آسياست؟

كشور13 هزار جزيره
جزئيات معافيت خدمت قهرمانان بازى هاى آسيايى جاكارتا اعالم شد

«سرباز قهرمان» هاى طاليى
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مردم

پيشنهاد سفر

پل زمان خان چهارمحال، جايى براى سياحت با چاشنى تاريخ

گذرگاهى براى عشاير
نام زاينده رود براى همه آشناســت؛ رود زندگى بخشــى كه بزرگ ترين 
رودخانه فالت مركزى ايران است و از كوه هاى زاگرس مركزى سرچشمه 
گرفته و در كوير مركزى ايران جارى مى شود تا اينكه سرانجام به تاالب 
گاوخونى مى ريزد. اين رود ميزبان پل هاى متعددى است كه داراى ارزش 
تاريخى مى باشند. «زمان خان» نام پلى تاريخى است كه با عبور از روى آب 
خروشان زاينده رود، دو ساحل اين رود را به هم متصل مى كند. قرارگيرى 
اين پل در يك منطقه خوش آب و هوا موجب شده تا بر زيبايى آن افزوده 

شود و به عنوان يك مقصد پرطرفدار مطرح شود.
 اين پل يكى از آثار تاريخى مهم كشورمان است و نامش با شماره ثبت 

1744 در فهرست آثار ملى ايران قرار دارد. 

  داستان ساخت پُل
برخى قدمت پل تاريخى زمان خان را به دوران ساسانيان نسبت مى دهند 
و مى گويند كه بعد ها تكميل شــده،اما در كتاب شــناخت ســرزمين 
چهارمحال، آمده كه ساخت اين پل در زمان صفوى صورت گرفته است. 
بر اساس اكثر منابع تاريخى، فردى به نام زمان خان نفر ايل بيگى، يكى از 
سران ايل قشقايى، دستور احداث اين پل را صادر كرده تا ايالت و عشاير 

قشقايى و بختيارى از روى آن عبور كنند.
پيش از احداث پل، عشــاير مجبور بودند تا از زاينده رود عبور كنند. يك 
بار كودكى در حين عبور از آب غرق شــد و مادرش جسد بى جان او را 
نزد زمان خان برد و به او گفت: تا كى مادران ايل بايد شاهد غرق شدن 

فرزندان خود باشند؟
همين جمله سبب شد تا زمان خان دستور احداث پل را صادر كند و از 

همه بخواهد در ساخت آن مشاركت نمايند. 
پل زمان خان تا به امروز سه بار مورد مرمت قرار گرفته است:

در سال 1202 توسط كارگزاران حكومت صفوى
در حدود سال 1289 توسط خوانين روستاى ايل بيگى

در سال 1321 به وسيله حاج عبدالحسين قزوينى مالك قريه «چم عالى»
در آخرين مرمت، پل به طور كامل تعمير و مرمت گرديد و استحكام آن با 
احداث ديوار سنگى در دو سوى آن به ميزان قابل توجهى افزايش يافت.

زمان خان نفر ايل بيگى كه بود؟
زمان خان، رئيــس طايفه نفر بود و فردى از خانــدان ايل بيگِى ايالت 
ترك زبان قشــقايى اســتان فارس به شــمار مى رفت. وى همچنين از 
ســرداران معروف شــاهان صفوى نيز بود و زمانى دامنه كوچ طايفه اش 
تا منطقه سامان مى رســيد و همين سبب شد تا در روستاى ايل بيگى 
ســكنى گزينند. ايل بزرگ قشقايى همان عشاير ترك زبان جنوب را در 
بر مى گيرند و زمان خان به عنوان يكى از مردان اين ايل بزرگ شناخته 
مى شد. امروزه «طايفه نفر» از اين ايل بزرگ در شهرستان مرودشت واقع 

در استان فارس و در «محله نفر» سكونت دارند.
در فارســنامه ناصرى، كتابى در حوزه تاريخ و جغرافياى فارس، سلسله 
خوانين طايفه نفر از تيره زمان خان لو قشــقايى دانسته شده اند و در آن 

درباره نوادگان زمان خان نفر چنين آمده است:
حاج حســين خان نفر در زمان دولت نادرشــاهى و سلطنت كريم خان 
اعتبارى تمام در مملكت فارس داشــت، راتــق و فاتق امور ديوانى بود و 
حكومت طايفه بهارلو و نفر در كف كفايتش به اقتدار مى گذشت و بعد از 
وفات او خلف الصدقش محمد تقى خان نفر به جاى پدر برقرار گرديد و 
بعد از وفات او خلف الصدقش على اكبر خان نفر شاعر «انجم» تخلص بعد 

از وفات پدر به حكومت بهارلو و نفر برقرار گرديد.
 

 معمارى پل زمان خان
پيش از آنكه پل زمان خان در اين منطقه احداث شود، پل هاى متعددى 
ساخته شدند، اما به دليل مهندسى اشتباه دوام نياوردند و نتوانستند در 

مقابل جريان آب مقاومت كنند. 
معماران براى ساخت پل زمان خان با توجه به خروشان بودن رود، فضاى 
بين دو پيچ رودخانه كه توسط صخره باريكى از هم جدا شده، را انتخاب 
كردند. گفته مى شــود كه در عهد صفوى يك دهانه براى اين پل درنظر 
گرفته شده بود و ســپس در دوره قاجار دهانه غربى به آن اضافه گشته 

است. 
امروزه اين پل دو دهانه نامساوى قوسى شكل دارد كه بر سه پايه سنگى 
استوار گرديده اند. پايه ميانى پل با چرخشى 30 درجه نسبت به جريان 
آب، حالتى قوسى دارد و دريچه اى كوچك نيز بر باالى پل براى كاهش 

وزن و جلوگيرى از رانش پل تعبيه گرديده است. 
بدنه پل زمان خان از آجر است و استفاده از طاق هاى ضربى و مالت گچ 
و ساروج، رمز استحكام و استوارى آن مى باشد. صخره اى كه پل بر روى 
آن احداث شــده نقش يك پايه و موج شــكن را دارد تا امواج خروشان 

زاينده رود آسيبى به پل نرساند. 
اين پل 32 متر طول دارد و با پهناى 4/5 متر در ارتفاع 12 مترى از بستر 
زاينده رود قرار گرفته است تا در ساليان متمادى راهى براى عبور عشاير 

باشد و امروز به نشانه اى از تاريخ تبديل شود.

روايتى از كارگاه مردمى دوخت لباس شيرخوارگان حسينى كه در همسايگى بارگاه امام هشتم فعال است

اينجا همه عاشق على اصغر هستند
 مردم/ محمدحسين مروج كاشانى  عشق 
به ســاالر شهيدان حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) 
زمان و مــكان ندارد. انگار عاشــقان او به دنبال 
بهانــه اى مى گردند تا با تمام وجود به ســاحت 
مقدس ســالله پاك پيامبر خاتم(ص) ابراز ادب 
و ارادت نمايند. در ايــن ميان ماه محرم جايگاه 

ويژه اى براى اين ابراز دلدادگى دارد. 
خيلى ها از چند روز مانده به اين ماه خود را براى 
عزادارى سرور و ساالر شهيدان(ع) آماده مى كنند. 
آنچه بهانه تهيه اين گزارش شــد، فعاليت كارگاه 
دوخت لباس شــيرخوارگان حسينى در مسجد 
صديقى هاى مشهد اســت كه با حضور افتخارى 
تعداد زيادى از زنانى ســر پا شــده است كه به 
عشق شــهيد 6 ماهه دشت كربال گرد هم جمع 

شده اند. 
 

 پاى چرخ هاى سردوز
از خروجــى باب الهادى(ع) حــرم مطهر راهم را 
به سمت مســجد صديقى ها كج مى كنم. جلوى 
در ورودى مســجد بنر بزرگى بــا عنوان «كارگاه 
دوخت لباس شيرخوارگان حسينى» نصب شده. 
با هماهنگى مسئولين وارد كارگاه مى شوم. كارگاه 
حســابى شلوغ است؛ شــلوغ از حضور زنانى كه 
به همراه فرزندان نوزاد و خردســال خود به آنجا 
آمده و پشت چرخ هاى خياطى نشسته اند. صداى 
تق تق چرخ هاى خياطى بلند اســت. چرخ هاى 
سردوز به سرعت كار مى كنند و حكايت از تالشى 

جمعى براى هدفى واال و مقدس دارند.
عده اى پشت چرخ هاى سردوز نشسته اند، تعداد 
ديگرى پارچه هاى برش زده و ســردوز خورده را 
از ســردوز زن ها تحويل گرفته و به نفرات ديگر 
مى رسانند. سمت ديگر مسجد سفره اى پهن شده. 
بانوانى دور تا دور اين سفره نشسته اند و لباس هاى 
آماده شــده را داخل يك كاور پالســتيكى قرار 
مى دهند. دختربچه پنج، شــش ساله اى مشغول 
جمع كردن سرقيچى هاست. آن ها را مى بوسد و 

گوشه اى جمع مى كند.

 رقابتى بدون بازنده
در اين كارگاه رقابت عجيبى اســت براى بيشتر 
لباس دوختن؛ رقابتى كه بازنده اى ندارد؛ مسابقه 
دل ها در خدمت به ساحت پاك ارباب شيرخواره اى 
كه هر چند سن و ســال كمى داشت، اما از نظر 
محبوبيت در قلب شيفتگان ساالر شهيدان، سابقه 

طوالنى به وسعت قرون متمادى دارد.
به ســراغ بانويى مى روم كه مســئول هماهنگى 
كارهاى اين كارگاه در بين بانوان اســت. از او در 

زمينه حضور خانم ها در اين كارگاه مى پرسم. 
خانم مالك مى گويد: در اينجا بانوان و مادران به 
همراه فرزندان خردسال و گاه نوزاد خود به عشق 
حضرت على اصغر(ع) حضور يافته و با جان و دل 
در تهيه اين لباس ها كمك مى كنند، آن  هم بدون 
هيچ چشمداشت و مزد و اجرتى. همگى افتخارى 
و رايــگان به دســتگاه امام حســين(ع) خدمت 

مى كنند.
مطابق گفته هــاى وى، بانــوان زائــر و مجاور، 
تحصيلكرده و بى سواد، مشهدى، تهرانى و يزدى 
و... همه و همه خود را به اين كارگاه مى رسانند تا 
از خدمت به ساحت مقدس خاندان پاك رسالت 

و امامت بهره مند شده و از اين محفل جا نمانند.
مالك ادامه مى دهد: اينجا كارگاه عشق است، يك 
كارگاه معمولى و عادى نيســت. اين پارچه هاى 

ســبزرنگ حتى هنوز كه دوخته نشــده و برش 
نخورده اند، همين كه به اسم حضرت على اصغر(ع) 
شده اند، متبرك و مقدس اند. وى مى گويد: همه 
اين خانم ها از سوى امام حسين(ع) و امام رضا(ع) 
دعوت شــده اند، زيرا بدون دعوت اين بزرگواران، 
نمى توان در محفل و مجلســى كه به نام آن ها و 

براى آن هاست، حضور پيدا كرد.
خانم مالك، از ايمان بانوان و مادرانى كه از شهرها 
و استان هاى كشور و حتى از كشورهاى خارجى 
در اين كارگاه حاضر شــده و با عشق و عالقه كار 

كرده اند، صحبت مى كند.
او مى گويد: در اين كارگاه، زائر و مجاور، مشهدى 
و غيرمشهدى، ايرانى و غيرايرانى، آشنا و غريبه، 
پير و جوان، كودك و خردسال، محصل، دانشجو، 
خانــه دار، كارمند و... حضــور مى يابند و به نيت 
خدمت به دســتگاه اباعبداهللا الحسين(ع) تالش 
مى كنند. خاطرات متعددى دارم از كســانى كه 
از كشورهاى مختلف در اين كارگاه حاضر شده و 
حتى براى چند دقيقه هم كه شده در اين كارگاه 

مشغول خدمت مى شدند.

 رقابت در خدمت
گفت وگوى ما بــراى دقايقى با خانم مالك قطع 
مى شود. خانم ميانســالى كه گويا از زائران حرم 
مطهر امام رضا(ع) اســت از او درخواست مى كند 
كه چند ســاعتى در ايــن كارگاه خدمت كند. 
مســئول كارگاه هم با روى خوش از او استقبال 
كــرده و پس از دقايقى گفت وگو بــا وى، او را به 

داخل كارگاه راهنمايى مى كند.
مالك مى گويد: بارها و بارها مشاهده كرده ايم كه 
خانم هايى كه در اين كارگاه حاضر مى شــوند، از 
يكديگر خواهش مى كنند كه نوبت خود را حتى 
براى دقايقــى به آن ها بدهند. اينجــا رقابت در 

خدمت است.

 عشقى كه بزرگ و كوچك نمى شناسد
در حال تهيه گزارش هســتم كــه دختر هفت، 
هشــت ســاله اى توجه من را به خودش جلب 
مى كنــد. او را مى بينم كه از اين طرف كارگاه به 
طرف ديگر مى رود و براى مادرش و ساير خانم ها 
پالســتيك بســته بندى مى برد، سرقيچى هاى 
ريخته شــده در اطراف ســفره ها را برمى دارد، 
مى بوســد و در محفظه  مخصوصى قرار مى دهد. 
او را صدا مى زنم و از او مى پرســم چرا در اينجا 
حاضر شــده و كار مى كنى؟ در جوابم مى گويد: 
«به خاطر امام حسين(ع) و حضرت على اصغر(ع). 
از او مى پرســم: «مى دانى حضرت على اصغر(ع) 
كيست؟» در پاسخ مى گويد: «نوزادى كه دشمنان 
خدا تير به گلويش زدند و در آغوش پدرش امام 

حسين(ع) شهيد شد.»
خانــم مالك مى گويد: اين خانم ها، فرزندان خود 
را بــه اين كارگاه مى آورنــد تا از مكانى كه به نام 
حضرت على اصغر(ع) داير شــده، تبرك بجويند. 
اين مــادران، فرزنــدان خــود را بيمه حضرت 
على اصغر(ع) مى كنند. عشــق به امام حسين(ع) 
و حضرت على اصغــر(ع) كوچك و بزرگ، پير و 
جوان، خرد و كالن و مرد و زن نمى شناسد. اينجا 

همه عاشق حضرت على اصغر(ع) هستند.

 اشك و ارادت و... ديگر هيچ
به ســراغ خانم هايى مى روم كــه در اين كارگاه 
مشغول كارند. يكى در پشت چرخ خياطى سردوز 
نشســته و لباس ها را سردوز مى زند، ديگرى سر 
سفره مشغول بسته بندى اســت، بانوى ديگرى 
كيســه هاى لباس هاى دوخته شــده را جا به جا 
مى كند، آن ديگرى بــه نظافت و تميزى كارگاه 
مشغول است، دختربچه اى پالستيك هاى لباس ها 
را مرتب مى كند، مادرى از پشــت چرخ خياطى 
ســردوز بلند مى شــود و جايش را بــه ديگرى 
مى دهد، خانم ديگرى همچنان كه ذكر صلوات را 
زير لب دارد، پارچه هاى لباس ها را مى بوسد و براى 
برش آماده مى كند. هر كسى در اين كارگاه فرصت 
را غنيمت شمرده و كارى انجام مى دهد تا نامش 
در گروه خدمتگزاران محفل شيرخوارگان حسينى 

ثبت و ضبط شود.
به سراغ مادر كهنســالى مى روم كه پشت چرخ 
ســردوز نشسته اســت. از او مى پرســم: «تا كى 
مى خواهيــد در اين كارگاه خدمــت كنيد؟!» او 
مى گويد: «تا هر زمانى كه توان داشــته باشم. من 
خودم را به پناه حضرت علــى اصغر(ع) در جوار 
حرم مطهر امام رضــا(ع) آورده ام. على اصغر(ع) 
طفل 6 ماهه شيرخواره بود، اما باب الحوائج است. 
خون او در پيشگاه خداوند بسيار ارزشمند و داراى 

حرمت است.»
مى پرسم: «آيا حاضريد كه اين محفل را ترك كرده 
و تحويل افراد ديگرى بدهيد؟» احساس مى كنم 
غم و اندوه وجــودش را فرا مى گيرد. بدون مكث 
مى گويد: «از خدا مى خواهم ما را از ســر ســفره 
حضرت على اصغر(ع) دور نكند. البته ديگران هم 
مى توانند خدمت كنند.» ناگهان اشك از چشمانش 
جارى مى شود، رو به حرم مطهر امام رضا(ع) كرده 
و با صدايى لرزان مى گويد: «اى امام رضا(ع) شما 
ما را به اين محفل دعوت كرده اى و بر ســر اين 

سفره نشــانده اى. پس ما را از اين بركت و نعمت 
محروم نكن.»

خدا نكند اين كارگاه بسته شود
به ســراغ چند نفر ديگر از خانم هاى اين كارگاه 
مى روم. آن ها مى گويند: «ما به حضور بر ســر اين 
سفره و دوختن اين لباس ها انس گرفته ايم. اصًال 
نمى توانيم فكر كنيم كه روزى اين ســفره جمع 

خواهد شد.»
خانم ديگرى با لحنى كه نشان از غم و اندوه دارد، 
مى گويد: «اى كاش مى توانستيم با خرج و مخارج و 
هزينه هاى خودمان مكان بزرگ ترى براى دوخت 
اين لباس ها به عشق حضرت على اصغر(ع) تهيه 

مى كرديم.»
دختر نوجوانى مى گويد: «اى كاش مى شد از تولد 
حضرت على اصغر تا روز عاشورا به خاطر رضاى 
خدا و عشق به شــهيد 6 ماهه دشت كربال، اين 
نهضت لباس دوختن براى شيرخوارگان حسينى 
ادامه پيدا مى كرد و ما مى توانســتيم براى همه 
شــهرهاى ايران اين لباس را بدوزيــم.» او ادامه 
مى دهــد: «از اينكه بايد تا چنــد روز ديگر با اين 
كارگاه خداحافظى كنيم و اين سفره بابركت جمع 
شود، واقعاً غم و اندوه دلمان را فرا مى گيرد. ما در 

اين كارگاه نيت زيارت مى كنيم.»
در ميان اين همه ابراز احساســات، جمله بانويى 
توجه مرا به خود جلب مى كنــد، او خودش را از 
انتهاى اين كارگاه به جلوى مجلس و نزديكى من 
مى رســاند و مى گويد: «مــن حاضرم حتى منزل 
خودمان را بفروشــم و خــرج و مخارج تهيه اين 
لباس ها را بدهم، ولى ما را از سر سفره حضرت على 
اصغر(ع) بلند نكنيد. ما اميدمان به خدا و عنايت 

امام حسين(ع) و حضرت على اصغر(ع) است.»
خانم مالك مى گويد: شما بايد هر روز براى تهيه 
گزارش و خبر و مصاحبه بــه اين كارگاه بياييد. 
اينجا كارگاه تجلى عشــق به امام حســين(ع) و 

حضرت على اصغر(ع) است. 
لحظه لحظه عشق را نمى توان در يك جلسه چند 
ساعته به رشته تحرير درآورد و بايد هر لحظه آن را 

با چشم دل ديد و با زبان عشق بيان كرد.

 كارگاه عشق را پايانى نيست
لحظات پايانى رفتن از اين كارگاه نزديك مى شود. 
صداى تق تق چرخ هاى خياطى سردوز همچنان 
بلند است. ســوزن ها به ســرعت نخ ها را داخل 
پارچه هاى سبز مى برند. در گوشه اى ديگر قيچى 
برقى برش به سرعت پارچه هاى سبز را بر اساس 
الگوى طراحى شده برش زده و براى بانوان چرخ 

كار آماده مى كند. 
ناگهــان بانويى فرا مى رســد در حالى كه فرزند 

خردسالش نيز همراه اوست. 
از مســئول كارگاه مى پرســد: من مى توانم براى 
تبرك و تيمن دقايقى را به كار مشــغول شوم؟ 
من فرزندم را از توســل به حضرت على اصغر(ع) 
گرفته ام...» او نيز با راهنمايى مسئول كارگاه، وارد 
كارگاه شده و با شــور و شعف مشغول اداى نذر 

خود مى شود.
در حالــى كه از پله هاى كارگاه خارج مى شــوم، 
صداى تق تق چرخ خياطى هاى سردوز، همچنان 
بلند است و عشق و ارادت زنانى را نشان مى دهد 
كه قلبشــان مملو از محبت به ساالر شهيدان و 
طفل شيرخواره اوست. با خودم مى گويم: كارگاه 

عشق را پايانى نيست.

برش

اينجــا كارگاه عشــق اســت، يك 
كارگاه معمولى و عادى نيست. اين 
پارچه هاى سبزرنگ حتى هنوز كه 
دوخته نشده و برش نخورده اند، 
همين كه به اســم حضــرت على 
و  متبــرك  شــده اند،  اصغــر(ع) 

مقدس اند
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مســئول كارگاه   دوخت لباس شيرخوارگان حسينى مى گويد: اين 
كارگاه براى سومين سال متوالى است كه در جوار بارگاه ملكوتى امام 
هشتم (ع)فعاليت مى كند و دوخت لباس براى همايش شيرخوارگان 
حســينى را كه در اولين جمعه از ماه محرم برگزار مى شود، دنبال 
مى كند. حجت االسالم ســيد عليرضا سيد شبيرى ادامه مى دهد: 
مطابق برنامه زمان  بندى قرار اســت فعاليت اين كارگاه كه از دهه 
كرامت سال جارى شروع شده، تا اوايل ماه محرم ادامه پيدا كند. اين 
كارگاه روزانه از ساعت 8 صبح تا 8 شب در محل مسجد صديقى هاى 

مشهد و در جوار حرم منور امام رضا(ع) داير و فعال است.
به گفته وى، اولين همايش شيرخوارگان حسينى در سال 1383 
و در اوليــن جمعه از ماه محرم الحرام در حرم مطهر حضرت ثامن 
الحجج(ع) برگزار شد، اما داير كردن و فعاليت كارگاه دوخت لباس 
براى اين مراسم از سال 1395 با دوخت 20 هزار دست لباس سبز 

رنگ آغاز شده است.
مسئول اين كارگاه اشــاره مى كند: در سال گذشته در اين كارگاه 
حدود 80 هزار دســت لباس سبزرنگ ويژه همايش شيرخوارگان 
حسينى دوخته شد و قرار است در سال 1397 هم در صورت فراهم 
بودن شرايط و امكانات الزم حدود 110 هزار دست لباس ويژه اين 

همايش دوخته شود.
مطابق گفته هاى وى، در سال گذشته از 80 هزار دست لباس توليد 
شــده، 50 هزار دست براى مراسم و محفل شيرخوارگان حسينى 
در داخل حرم مطهر رضوى و 30 هزار دست براى شهرستان هاى 
استان خراسان رضوى، نقاط محروم و برخى از مناطق سنى  نشين 
كشور ارسال شــده است. همچنين در سال گذشته حدود 5000 
دســت لباس نيز با موافقت قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
به كشور افغانستان ارسال شده است. امسال هم از 110هزار دست 
لباس پيش بينى شــده قرار است حدود 50 تا 60 هزار دست براى 
مراسم محفل شيرخوارگان حسينى در داخل بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) در نظر گرفته شده و مابقى نيز با هماهنگى آستان قدس 
رضوى به شهرستان هاى استان خراسان رضوى، مناطق محروم و 

سنى  نشين و كشورهايى مانند هندوستان ارسال شود.
ســيد شبيرى تاكيد مى كند: پارچه هاى سبزرنگ مورد نياز جهت 
دوخت لباس ها نيز از توليدات ايرانى توســط آســتان قدس تهيه 
مى شــود. به گونه اى كه در ســال جارى براى دوخت حدود 110 
هزار دست لباس شيرخوارگان حسينى، حدود 80 هزار متر پارچه 

سبزرنگ مورد نياز است. 

مسئول كارگاه دوخت لباس شيرخوارگان حسينى:

امسال 110 هزار دست لباس دوخته خواهد شد
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يادداشت ميهمان

الگو سازى با دوربين و ديگر هيچ!
انگار اين دوره و زمانه اگر با دوربين محشور باشى، زودتر فالوور دار مى شوى 

و كامنت ها و اليك هايت ميليونى مى شود.
«ســلبريتى» واژه اى نه چندان تازه در عرصه فضاى مجازى است كه زاييده 
ديده شــدن هاى فراوان در جعبه جادويى يا سالن تاريك سينماست! اين 
جماعت با دوربين مشــهور مى شوند و با فضاى مجازى مشهورتر! انگار اين 
دوره و زمانه اگر با دوربين محشور باشى، زودتر فالوور دار مى شوى و كامنت ها 
و اليك هايت ميليونى مى شود! سلبريتيون به بركت فضاى مجازى امروزه 
داراى تريبون شده اند تا بدون واسطه و بدون نويسنده، كارگردان، تهيه كننده 

و ديگر عوامل، خودشان براى خودشان بنويسند و بسازند!
از هر درى سخنى و روى هر حرفى نظرى، كار عده اى از اين جماعت است. 
در عرصــه هنرى اظهار نظر كردن و نقد و نظر در اين حرفه، قطعاً تخصص 
سلبريتى هاســت اما گويا برخى از آن ها، در زمينه هاى ديگر هم خودشان 
را صاحب نظر مى دانند! معلمان جامعه افرادى شــدند كه با دوربين مدرك 
خود را گرفته و با فضاى مجازى تدريس مى كنند. به راســتى سلبريتى ها 
مى توانند مرجعيت فعاليت هاى اجتماعى باشند؟  عده اى در سياست، عده اى 
در جامعه شناســى، عده اى در مسائل امنيتى و اخيراً عده اى هم متخصص 
دينى شــدند! تير حمالت سلبريتى ها نخســتين بار نيست كه بر سيبل 
دين مى نشــيند! چندى قبل تر يكى از خانم هاى بازيگر، درباره نحوه دفن 
و شــنيده هايش در اين باره مى گفت! هفتــه اخير هم يكى ديگر از همين 
بازيگران افاضاتى درباره قربانى كردن و حقوق حيوانات گفتند؛ البته فعاالن 
فضاى مجازى از خجالت ايشان درآمدند اما چند نكته است كه بايد با عينك 
دين به آن ها بنگريم. بماند كه نظارتى در فضاى مجازى بر توليد محتوا وجود 
ندارد و اگر هم دارد بســيار كمرنگ و بى حال است! سؤال بعدى اين است 
كه چرا نهادهاى ذى ربط فرهنگى كشورى و حوزوى الاقل درباره توليدات 

دينى نظارتى ندارند؟ 
اگر حوزه هاى علميه و مسئوالن فرهنگى در عرصه دين، پاسخ صحيحى به 
افاضات سلبريتيون ندهند قطعاً در اعياد و مراسم مذهبى ديگر شاهد فتواها 

و احكام فقهى جديدى! از آن ها در حوزه دين خواهيم بود.
مطرح كردن نجس نبودن ســگ،  اشكال نداشتن سوزاندن ميت مسلمان، 
اظهار نظرهاى عجيب درباره ازدواج و بتازگى هم كاشــتن درخت به عنوان 
قربانى كردن! همه و همه حاصل كم كارى جبهه فرهنگى در فضاى مجازى 
است. روز عيد قربان كه گذشت اما اگر نجنبيم، افاضاتى جديد پيرامون ماه 
محرم، عاشــورا و... خواهيم شنيد. البته اين رفتار سلبريتى ها دور از انتظار 
هم نيســت، وقتى عده اى از ما به راحتى حرف هاى ايشــان را مى پسنديم، 
اليك مى كنيم، فالوور آن ها مى شــويم و مى خواهيم خودمان را شبيه آن ها 
كنيم. البته اين اشكال را بايد در صدا و سيما، كه از آن به عنوان دانشگاه ياد 
مى شود، هم جست كه برنامه هايى را ترويج مى كند كه سلبريتى ها را تا حد 
الگو باال مى برد. در اين بين ناگفته نماند سلبريتى هايى هستند كه به دور از 
هياهو و جوزدگى ها، محبوبيت خود را در راه صحيح خرج مى كنند و الگوى 

خوبى براى جوانان هستند.
و آخر اينكه آن چه كه اصل اســت روند مرموزانه و زيرپوســتى آگاهانه يا 
ناخودآگاه عده اى از سلبريتى هاست كه با فرهنگ كشور در حال بازى هستند 
و بايد اين فرهنگ را بين مردم جا انداخت كه هر كســى كه جلوى دوربين 

ظاهر شد الگوى مناسبى براى رفتارها در زندگى نيست.

خبر

نخستين جلسه درس خارج فقه 
آيت اهللا خامنه اى در سال تحصيلى جديد

معارف: نخستين جلســه  درس خارج فقه حضرت آيت اهللا خامنه اى در 
سال تحصيلى جديد، صبح ديروز با حضور جمعى از فضال و طالب علوم 

دينى در حسينيه  امام خمينى(ره) برگزار شد.

 معــارف/ نازلى مروت  مبارزه با اســتعمار در 
قرن اخير كه از قراردادهاى اقتصادى و سياســى به 
استعمار جغرافيايى كشورها انجاميد، در ايران نيز از 
زمان قاجار اجرايى شد. استعمار اقتصادى و سياسى 
در قالب قراردادهايى چون معاهده تنباكو، امتيازنامه 
رويتر و... موجب شد تا مراجع تقليد نسبت به سلطه 
بيگانگان بر جامعه اسالمى با فتاوى و اقدام هاى خود 

موضعگيرى كنند. 
دكتر على شيرخانى، رئيس انجمن مطالعات سياسى 
حوزه هاى علميه سراسر كشور، استاد دانشگاه آزاد 
اسالمى قم و نويســنده كتاب هايى چون مشروطه 
ايرانى در نامه هاى خراسانى، به مناسبت روز مبارزه 
با  استعمار انگليس در گفت وگو با قدس به تحليل 

حضور مراجع در مبارزه با استعمار پرداخته است.

 نقطه عزيمت مرجعيت شيعه در مبارزه با 
استعمار از چه زمانى كليد خورد؟

مرجعيت نهادمنــد از زمان آيت اهللا وحيد بهبهانى 
به بعد شــكل گرفت كه بــا دوره حكومت قاجاريه 
همزمان اســت. اين رويداد با فعاليت هاى قدرتمند 
استعمار از دو قرن اخير كه همزمان با حكومت قاجار 
است، رخ داده است. حضور مرجعيت به صورت يك 
نهاد قدرتمند در مبارزه با استعمار در ابعاد سياسى، 

فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى قابل بررسى است. 
مرجعيت در زمان جنگ ايران و روس وارد گود شده 
و رساله هاى جهاديه نوشتند كه چه در زمان جنگ 
و چه پس از جنگ چه برنامه هايى براى نجات امت 
اسالم و حفظ عزت و كرامت مسلمانان بايد داشت. 

 مبناى صدور رساله جهاديه مراجع چه بود؟
مبنايــى كه مرجعيــت براى بيان ضــرورت دفاع 
از ملك اســالمى دارد آيه شــريفه «لن يجعل اهللا 
للكافرين على المؤمنين سبيال» است. مراجع تقليد 
و مجتهــدان اين آيه را مبناى قرآنى عدم ســلطه 
اجانب قرار داده اند. اجماع فريقين بر حديث نبوى 
«االسالم يعلوا و ال يعلى عليه» اين است كه هيچ گاه 
نبايد سلطه اى از اجانب بر مسلمين صورت بگيرد. 
كتاب، سنت و اجماع علماى شيعه و سنى بر اينكه 
بايد با سلطه بيگانه و به عبارتى استعمار مبارزه كرد 
در مذهب اسالمى وجود دارد. موضوع در اين اجماع 
اســتعمار است و حكم مراجع «نفى سبيل اجانب». 
با اين اســتدالل فقهى حضور مراجع در خط مقدم 
مبارزه با استعمار امرى مسلّم و قطعى است. بنابراين 
مراجع و علما هر زمان احســاس كردند موضوعى 
رخ داده كه به سلطه اجانب و استعمار مسلمين در 
عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى مى انجامد، 

واكنش نشان مى دادند، اين واكنش ها يا فتوايى بوده 
يا عملى.

 
 چه واكنش عملى؟

عالمى مثل مال احمد نراقى، لباس رزم پوشيد و در 
جنگ ايران و روس شركت كرد. او استدالل مى كرد 
اگر روس ها بر ايران غلبه پيدا كنند موجب مى شود 
عزت و كرامت مردم زير سؤال برود و سلطه اجانب 

بر بالد اسالمى رخ دهد.

 واكنش مرجعيت به استعمار اقتصادى غرب 
چگونه شكل گرفت؟

در زمان ناصرالدين شــاه كه قراردادهاى اقتصادى 
بسيارى بسته شد، مرجعيت وارد شده و نسبت به 
آن واكنش نشــان مى دادند. نمونه بارز آن قرارداد 
توتون و تنباكوســت كه با فتواى ميرزاى شيرازى 
ملغى شــد. زمانى كه ناصرالدين شاه اين قرارداد را 
بست، سيد على اكبر فال اسيرى و سيدجمال الدين 
اســدآبادى به ميرزاى شــيرازى اطالع دادند كه با 
اين قرارداد ســلطه همه جانبه انگليس بر تجارت و 
صنعت توتون و تنباكو شكل مى گيرد. آن ايام توتون 

و تنباكو يكى از محصوالت استراتژيك و مهم اقتصاد 
ايــران بود و به همين دليل قرارداد انحصار منوپول 
توتون و تنباكو مشــكالت بســيارى براى ايرانيان 
ايجــاد مى كرد. ميرزاى شــيرازى با اين عبارت كه 
«بســم اهللا الرحمن الرحيم، اليوم استعمال تنباكو و 
توتون بِأَِى نحــٍو كان در حكم محاربه با امام زمان 
(عليه السالم) است»، به مقابله علنى و عملى با اعطاى 
امتياز توتون و تنباكو به انگليســى ها پرداخت. اين 
فتوا در آن زمان بسيار تأثيرگذار بود. ايمان و اعتقاد 
قلبى كه مردم به مراجع داشتند موجب شد تا زنان 

دربار و حرمسراى ناصرالدين شاه قليان ها را بشكنند 
و گفتند كه همان كسى كه ما را به شما محرم كرده 
فتواى تحريم تنباكو را داده است. اين فتوا موجب لغو 
امتياز و قرارداد شده و حتى ناصرالدين شاه مجبور به 

پرداخت خسارت شد. 

 يكى از ابعاد حضور مرجعيت در خط مقدم 
مبارزه با اســتعمار، عرصه سياســى است، 
بارزترين شــكل آن ماجراى مشروطه است. 
حضور روحانيون و مراجع در پيشبرد اهداف 

مشروطه چه اندازه مؤثر بود؟
در ماجراى مشروطه برخى از علما و مراجع، مشروطه 
را به آن شكلى كه مطرح بود، نمى پذيرفتند. واكنش 
مراجع و علما در آن ايام نيز سياســى - اقتصادى 
است؛ مثالً افرادى مانند سيدكاظم طباطبايى يزدى 
صاحب عروه، اطالعيه هــاى فراوانى درباره اتفاقات 
اقتصادى دوره مشــروطه دارند كه تجار را از ورود 
به عرصه اقتصادى كه سرانجام به سلطه كفار منجر 

مى شود، باز مى دارند. 
آخوند خراسانى گرچه به موضع گيرى هاى سياسى 
در محافل فقهى شــناخته مى شــود امــا در ذيل 

نگرش هاى سياســى به طرح مباحث اقتصادى نيز 
پرداخته است، هرجايى كه آخوند خراسانى به اين 
نتيجه مى رســيد كه عملكرد سياسى يا اقتصادى 
منجر به سلطه بيگانه مى شود، واكنش نشان داده و 
دست به روشنگرى مى زد. اين روند در زمان پهلوى 
هم ادامه داشــت. مبناى مراجع در اين موارد عدم 
استيال و سلطه كفار بود و هر زمان موضوع مشخص 
مى شــد حكم به عدم استيال داده و براساس قاعده 

نفى سبيل فتوا مى دادند. 

 اين رويكرد مراجع نسبت به سلطه بيگانه 
در شــكل گيرى نهضت هاى ديگر مثل ملى 

شدن صنعت نفت چه تأثيرى داشته است؟
قطعاً سلســله حوادث تاريخى موجب الگودهى و 
نقش پذيرى مبارزان دوره هاى بعدى مى شــود. در 
ملى شــدن صنعت نفت آيت اهللا كاشانى به عنوان 
يك مجتهد مســلّم حضور داشــت، اما ملى شدن 
صنعت نفت بيشتر از سوى مصدق و مجلس هدايت 
مى شــد و روحانيــون مانند فداييان اســالم از آن 
حمايت مى كردند. در سال 1953 ميالدى كه بعد 
از جنگ جهانى دوم بود، استعمار كشورها به صورت 
جغرافيايى آغاز شده بود. اما در ايران باز هم استعمار 
اقتصادى مطرح بود و نفت ايران در اختيار كشورهاى 
بيگانه بود به همين منظور ملى شدن صنعت نفت 

مطرح و اجرايى شد. 

 در دنياى معاصر كه با پديده اســتعمار نو 
در  روحانيون  و  مرجعيت  مواجه شــده ايم، 
پيشگيرى از آسيب هاى استعمار نو چه نقشى 

مى توانند ايفا كنند؟
زمانى كه انقالب اسالمى به رهبرى امام خمينى(ره) 
به پيروزى رسيد، آن نگاهى كه به مرجعيت وجود 
داشــت، تغيير كرد. زيرا انقالب توســط مرجعيت 
هدايت شــد و به پيروزى رســيد، نظام جمهورى 
اســالمى توســط يك مرجع تقليد رهبرى شد و 
مى شــود. اما اگر در مجموع جامعه جهانى شيعى 
را مورد توجــه قرار دهيم مرجعــى مانند آيت اهللا 
سيستانى در عراق، براى حفظ كرامت مردم مسلمان 
عراق در خط مقدم قرار مى گيرد و فتواهاى جهادى 
وى نيز مورد توجه مردم واقع مى شود. مرجعيتى كه 
عوام مردم به آن عالقه دارند و آن ها را مجسمه تقوا 
مى دانند اگر ويژگى هاى اخالقى و معنوى مرجعيت 
را حفظ كنند همان بُرش مراجع پيشين را خواهند 
داشــت. در زمينه استعمار نو هم بايد موضوع براى 
مردم تشريح شود. مراجع براساس قاعده نفى سبيل 

مى توانند فتواها و رساله هايى ارائه دهند.

معارف

مرورى بر تاريخ مبارزه مرجعيت شيعه با استعمار در گفت و گو با رئيس انجمن مطالعات سياسى حوزه هاى علميه كشور 

از «رساله جهاديه» تا «فتواى تحريم تنباكو»

خبر

رسا: كارشــناس رســانه ملى، تبعيض و ايجاد شكاف 
طبقاتى ميان مســئوالن و مردم را يكى از عوامل نااميد 
شــدن مردم از مســئوالن دانســت و گفت: مهم ترين 
مسئله اى كه مردم را در صحنه نگه داشته است «اميد و 

نگاه مثبت مردم به آينده نظام» است.
حجت االسالم والمســلمين سيدمحمدباقر علم الهدى 
با بيان اينكه يكى از ويژگى هاى انقالب اســالمى نشان 

دادن ســاحل نجات و يك افق روشن در زندگى عبادى، 
معنوى، فرهنگى و اقتصادى است، گفت: مردم در زمان 
شاه براى رســيدن به آرمان هاى ارزشمندى كه دين در 
حكومت براى انسان ها ايجاد مى كند، مرجعيت امام راحل 
را پذيرفتند و در صحنه هاى مختلف حاضر شده و هزاران 

شهيد اهدا كردند تا اينكه انقالب به ثمر رسيد.
رئيس مؤسســه آموزش عالى قاسم بن الحسن(ع) افزود: 
مردم شريف و واليتمدار ايران بعد از انقالب هم با نگاهى 
مثبت به آينده نظام اسالمى در صحنه هاى مختلف براى 
حفظ اين نظام مقدس جانفشــانى كردند كه نمونه اين 
جانفشــانى ها را در درگيرى با گروهك هاى تروريستى 

همچون «فرقان» و امثال آن و همچنين حضور انقالبى در 
هشت سال دفاع مقدس مشاهده مى كنيم.

اســتاد حوزه و دانشــگاه يكى از حربه هاى دشمن براى 
پيشبرد اهداف شــوم اش را «نااميدسازى» مردم از نظام 
مقتدر اســالمى دانســت و عنوان كرد: دشــمن براى 
اينكــه مــردم را از انقالب و گزاره هايى كــه براى آن ها 
انقالب صورت گرفت، دلســرد كند، ســعى مى كند با 
تبليغات گســترده، ابزار نااميــدى را به كار بگيرد و افق 
روشــن پيش روى ما را تاريك و ساحل نجات ما را يك 
ســاحل مخوف، خطرناك و غير قابل دســترس جلوه 

دهد. 

حجت االسالم سيدمحمدباقر علم الهدى:

نااميد سازى مردم حربه دشمن است

مراجــع و علما هر زمان احســاس 
كردنــد موضوعــى رخ داده كه به 
ســلطه اجانب و استعمار مسلمين 
در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى 
و سياسى مى انجامد، واكنش نشان 
مى دادند. اين واكنش ها يا فتوايى 

بوده يا عملى

برش

حجت االسالم محمد مهدى مرادى، پژوهشگر حوزه علميه قم 

احضار متهم 
حسب شکایت آقای  محمد نظری دائربرانتقال مال غیرعلیه آقای عبدالرضا پوراسد تسلیم دادسرای پیشوا نموده که به شعبه 
اول بازپرس��ی ارجاع وبش��ماره 970135پرونده ثبت گردیده است تحت تعقیب قراردارد وبه دلیل معلوم نبودن محل اقامت 
متهم مس��تندا به ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت درجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد که ظرف یک 

ماه ازتاریخ نشرآگهی جهت اخذتوضیح خودرابه این دادسرا معرفی نمایید درغیر اینصورت اظهارنظرقضایی خواهد شد
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان پیشوا

احضار متهم 
حس��ب شکایت علیرضا وانس��یه صالحی دائربرضرب وجرح عمدی علیه آقای ابوالفضل زمانی تسلیم دادسرای پیشوا نموده 
که به ش��عبه اول بازپرس��ی ارجاع وبشماره 930511پرونده ثبت گردیده است تحت تعقیب قراردارد وبه دلیل معلوم نبودن 
محل اقامت متهم مس��تندا به ماده 174قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت درجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد 
که ظرف یک ماه ازتاریخ نش��رآگهی جهت اخذتوضیح خودرابه این دادس��را معرفی نمایید درغیر اینصورت اظهارنظرقضایی 

خواهد شد
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان پیشوا

احضار متهم 
حس��ب گزارش واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان پیش��وا دائربرجعل اوراق قضائی علیه آقای 
فریدون احمدی تسلیم دادسرای پیشوا نموده که به شعبه اول بازپرسی ارجاع وبشماره 950346پرونده ثبت گردیده است 
تحت تعقیب قراردارد وبه دلیل معلوم نبودن محل اقامت متهم مستندا به ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت درجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد که ظرف یک ماه ازتاریخ نشرآگهی جهت اخذتوضیح خودرابه این دادسرا معرفی 

نمایید درغیر اینصورت اظهارنظرقضایی خواهد شد
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان پیشوا

آگهی مزایده اموال منقول/غیرمنقول 
نظرب��ه اینکه به موجب دادنامه ش��ماره 202و174و189 اجراییه به ش��ماره ه��ای93/4/91 و91/4/91 و92/4/91 صادره 
ازش��ورای حل اخت��الف ورامین وثبت به کالس��ه911700و911701و911424 اجرای احکام مدنی ش��ورای حل اختالف 
ورامین محکوم علیه آقای جواد تاجیک خواری فرزند اکبرمحکوم گردیده بپرداخت مبلغ 202999133ریال درحق محکوم 
له آقای مجتبی کناغ . لذا محکوم له درراس��تای اس��تیفاءمحکوم به تقاضای توقیف اموال محکوم علیه رانموده اس��ت که 
اموال توس��ط کارشناس��ان خبره دادگستری بشرح ذیل کارشناسی وارزیابی گردیده اس��ت اموال شامل یک قطعه زمین به 
مس��احت1515مترمربع به پالک ثبتی ش��ماره: 114فرعی از8 اصلی واقع درورامین / م ولیعصر/ روبروی جهاد کش��اورزی/ 
جنب کاشی پاسارگاد/ رستوران سنتی باباطاهر.ومقررگردید ملک فوق الذکردرتاریخ97/7/11 ساعت9 واقع دراجرای احکام 
مدنی دادگستری ورامین وباحضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
وبه هرش��خص حقیقی یاحقوقی که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده 
محکوم علیه است طرفین میتوانند ظرف یکهفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراینصورت 
تارس��یدگی به اعتراض ازس��وی دادگاه م��ورد مزایده بنام خریدارمنتقل نخواهد ش��د.ضمنأطالبین ش��رکت در مزایده می 

توانندظرف پنج روزقبل ازمزایده وبا اطالع این اجرا ازاموال مورد مزایده بازید نمایند548/م الف
مدیردفتردفتراجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان ورامین

اجراییه 
مشخصات محکوم له : محمد حسین رضائی دستجرده ای  نام پدر: غالمرضا  نشانی : تهران. خ پامنار. جنب مسجد کاشانی 
پ248 مشخصات محکوم علیهم : 1. زهرا میرزایی هداوند نام پدر: حسین نشانی : ورامین20متری رسالت نبش کوچه پیام 

3پ39 ط دوم 2. محس��ن میرزائی هداوند نام پدر: حس��ین نش��انی : ورامین روبروی بیمارستان مفتح ک رشادت پ1 *3. 
آمنه میرزائی هداوند نام پدر: حس��ین نش��انی : ورامین20متری رس��الت نبش کوچه پیام3پ39 ط دوم4. یعقوب شیرکوند 

صالح آباد نام پدر: کرمعلی نشانی : شهرک اصالح بذر. نبش کوچه فتح پالک9 
محکوم به : بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه بش��ماره920968 وش��ماره دادنامه مربوطه 9709972926300413 
محکوم علیه ها محکوم اند به حضوردردفترخانه اسناد رسمی وانتقال سندرسمی دوهکتاری زمین واقع درپالک146 اصلی 
بهنام سوخته قلعه نوجامکاران وپرداخت مبلغ یک میلیون وپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له وپرداخت 

مبلغ نیم عشردولتی درحق صندوق دولت
متصدی اموردفتری شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

اجرائیه
مش��خصات محکوم له : حس��ین نظری نام پدر: بایرامعلی نشانی : ورامین میدان امام حسین کوچه عدل پالک8 طبقه اول / 
مش��خصات محکوم علیه : معصومه س��یدی مومن آبادی نام پدر: سید غالمرضا نشانی : مجهول المکان / مشخصا نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له: علیرضا حاجی آقائی نام پدر: محمد جعفر نش��انی : تهران. ورامین.م راه آهن جنب دادگس��تری 

ک عدل پ8 ط1 نوع رابطه وکیل حسین نظری
محک��وم ب��ه : بموجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوط��ه بش��ماره 9710092928301260 وش��ماره دادنام��ه مربوطه 
9709972928300255 محکوم علیه محکوم به حضوردریکی ازدفاتراس��ناد رس��می وانتقال رس��می ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 160مترمربع قطعه52تفکیکی پالک102فرعی مفروزومجزی شده ازپالک6فرعی از63 اصلی بنام خواهان 
ونیزپرداخت مبلغ دویس��ت وش��انزده هزارریال ازبابت هزینه دادرس��ی ونیزحق الوکاله وکیل تااین مرحله ازدادرس��ی طبق 
تعرف��ه قانون��ی درحق محکوم له می باش��د ضمنا پرداخت مبل��غ50000 ریال بابت نیم عش��ردولتی درحق صندوق دولت 

برعهده محکوم علیه می باشد
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای علی بهاری فرزند مصطفی
خواهان خانم فاطمه افشار تبریزی دادخواستی بطرفیت خوانده فوق  به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع گردیده 
وبش��ماره پرونده کالسه 9609982926301633 ش��عبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری شهرستان پیشوا ثبت 
ووقت رس��یدگی مورخ1397/7/16 ساعت9تعیین شده که حسب دستوردادگاه طبق موضوع  ماده73 قانون آیین دادرسی 
مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود 
تاخوانده دروقت مقررفوق جهت رس��یدگی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/6/7 آقای مهدی عرب سلمانی طی تقدیم دادخواستی که به شماره345/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای محمد رضا عرب س��لمانی فرزند مسلم بموجب گواهی فوت شماره 412811 درتاریخ1396/10/5درآخرین 
اقامتگاه دائمی خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. مهدی عرب س��لمانی ش ش31 صادره 
ازورامین پس��رمتوفی2. معصومه عرب س��لمانی ش ش8 صادره ازورامین دختر متوفی3. سکینه عرب سلمانی ش ش295 
صادره ازورامین دخترمتوفی4. صدیقه عرب سلمانی ش ش324 صادره ازورامین دخترمتوفی5. اعظم عرب سلمانی ش ش1 

صادره ازورامین دخترمتوفی6. آمنه شعاعی یگانه ش ش670 صادره ازورامین همسرمتوفی
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2

شهرستان پیشوا

 ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای محمد رضا کرامتی فر فرزند رحیم 
خواهان خانم زهرا طاهری جعفری دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواس��ته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع گردیده 
وبش��ماره پرونده کالسه 9709982926300078ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا ثبت ووقت 
رس��یدگی مورخ1397/7/29 ساعت10تعیین شده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
دروقت مقررفوق جهت رس��یدگی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت وضمائم را 

دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/6/7 خانم زهرا انارکی طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره347/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده 
که خانم سکینه چگینی انارکی فرزند رضا قلی بموجب گواهی فوت شماره 412916 درتاریخ1396/11/24درآخرین اقامتگاه 
دائمی خوددرپیش��وابدرود حی��ات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. غالمعلی انارک��ی کردی ش ش5 صادره ازورامین 
پس��رمتوفی2. عبداله انارکی کردی ش ش308 صادره ازورامین پس��رمتوفی3. محمد رضا انارکی کردی ش ش16 صادره از 
ورامین پسرمتوفی4. فاطمه انارکی کردی ش ش19 صادره ازورامین دخترمتوفی5. زهرا انارکی کردی ش ش9صادره ازورامین 
دخترمتوف��ی6. مرضی��ه انارکی کردی ش ش17 ص��ادره ازورامین دختر متوفی7. محبوبه انارک��ی کردی ش ش440 صادره 
ازورامین دخترمتوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/6/7آقای عباس هداوند طی تقدیم دادخواستی که به شماره182/6/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده که 
خانم زهرا هداوند فرزند براتعلی بموجب گواهی فوت شماره.. درتاریخ 97/4/27درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود حیات 
گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. نسترن هداوند ش م0410550401 دخترمتوفی2. نسرین هداوند ش م0410297763 
دخترمتوفی3. یاس��من هداوند ش م0410936057 دخترمتوفی4. عباس هداوند ش ش152 همس��رمتوفی5. بتول اصانلو ش 
ش231 مادرمتوفی  لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه 

ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره6پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره6شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/6/7 خانم فرانک طوطی کردی طی تقدیم دادخواستی که به شماره207/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای فرهاد طوطی کردی فرزند حاجی آقا بموجب گواهی فوت شماره859058 درتاریخ1397/2/17درآخرین اقامتگاه 
دائمی خوددرپیش��وابدرود حیات گفت��ه وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. فرانک طوطی ک��ردی ش م0410580414صادره 
ازورامی��ن دخترمتوف��ی2. مریم طوطی ک��ردی ش م0410263885صادره ازورامین دخترمتوف��ی3. فاطمه طوطی کردی ش 
م0410317551ص��ادره ازورامین دخترمتوفی دریکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد 

یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به: 
وقت رسیدگی : 97/7/30 دوشنبه ساعت : 10/30محل حضور حوزه4شورای حل اختالف خواهان: احمد چراغی خوانده: مجید 
زین الدینی / مجهول المکان  خواس��ته: الزام خوانده به اس��ترداد مبلغ125117661 ریال وجه الضمان پرداخت ش��ده درحق 

خواهان  خواهان دادخواس��تی تس��لیم ش��ورای حل اختالف حوزه 4 شهرستان پیش��وانموده که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاعی گردیده ووقت رس��یدگی تعیین ش��ده اس��ت علت مجهول المکان بوده خوانده به درخواست خواهان ودستورشوراوبه 
تجویز ماده73قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 1نوبت درجراید کثیراالنتش��ارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت 
رسیدگی حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رییس شورای حل اختالف حوزه شماره4شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ وقت جهت تبادل لوایح
کالس��ه پرونده 962098 وقت حضور: مهلت ده روزپس ازنش��رآگهی  تجدید نظرخواه : ش��رکت کش��ت وصنعت ودامپروری 

هلشتاین حصارک  تجدید نظرخوانده : کارگاه شهید کاظمی / دادنامه تجدید نظرخواسته: 9709972928300395
درخصوص تجدید نظرخواهی ش��رکت کش��ت وصنعت هلش��تاین حصارک بطرفیت کارگاه ش��هید کاظمی نسبت به دادنامه 
موص��وف صادره ازاین ش��عبه ونظربه مجه��ول المکان بودن تجدی��د نظرخوانده وبه تجویزماده73قانون آئین دادرس��ی مدنی 
بدینوس��یله اعالن میگردد تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت فوق به دفتردادگاه مراجعه تاضمن دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت 
تجدیدنظروضمائم درصورت تمایل نس��بت به ارسال پاس��خ خوداقدام نماید درغیراینصورت پرونده به همان کیفیت به دادگاه 

تجدیدنظرارسال میگردد
مدیردفتردادگاه بخش جوادآباد

آگهی ابالغ داورمنصوب دادگاه ازسوی امید تاجیک حصارکوچک
درخصوص دعوی طالق زهراقزل س��فلی بطرفیت خوانده فوق درکالس��ه بایگانی970213 ش��عبه اول حقوقی پیشواو حسب 
تصمی��م این دادگاه مبنی برقرارداوری وفق تبصره2ماده28قانون حمایت خانواده وانتخاب حضرت حجت االس��الم باقری امام 
جمعه محترم شهرستان بعنوان داورمنصوب دادگاه به مشارالیه فوق ابالغ میگردد ظرف مهلت10روزدردفترامام جمعه محترم 

حضوریافته ونظریه داوری خویش رابه این دادگاه ارایه نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان پیشوا

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مرتضی سونی
خواهان آقای محمد سونی دادخواستی بطرفیت خوانده فوق به خواسته صدورحکم رشد مطرح که به این شعبه ارجاع گردیده 
وبشماره پرونده کالس��ه 9709982926300802 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا ثبت ووقت 
رس��یدگی مورخ1397/7/23 ساعت10تعیین شده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع  ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
دروقت مقررفوق جهت رس��یدگی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت وضمائم را 

دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری

 شهرستان پیشوا

ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای بهرام کارگر
خواهان آقای حس��ن احمدی دادخواس��تی بطرفیت خوانده فوق به خواسته تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع گردیده 
وبشماره پرونده کالسه 99709982926300441 شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان پیشوا ثبت ووقت 
رس��یدگی مورخ1397/7/25 ساعت11تعیین شده که حسب دس��توردادگاه طبق موضوع  ماده73قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده 
دروقت مقررفوق جهت رس��یدگی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت وضمائم را 

دریافت نماید
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری

97 شهرستان پیشوا
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دارالشفا

امام حسين(ع) در يكى از منزلگاه هاى مسير 
كربال ســر بر بالين نهاد و به خوابى ســبك 
رفت.وقتى بيدار شد، فرمود: «در رؤيا ديدم كه هاتفى 

مى  گفت، شما در مسير شهادت هستيد...».
چند روزى بيش نيســت كه امام حســين(ع) كاروان 
خويــش را از مكه به ســوى كربال حركــت داد؛ امام 
حسين(ع) در آغازين لحظات حركت كاروان شرطى 

را براى اين ســلوك نورانى تعيين كرد و فرمود: «هر 
كــس قصد دارد نفس خويش را در راه ما قربانى كند 
و آماده مالقات با خداست، با ما حركت كند؛ َمنْ  َكانَ  
ناً َعلَى لَِقاِء اهللاِ نَْفَســهُ َفلَْيْرَحْل  فِيَنا بَاِذًال ُمْهَجَتُه ُمَوطِّ

َمَعَنا».
لذا هر اندازه كاروانيان به كربال يعنى مكان عروج شان 
نزديك تــر مى شــدند، ايــن دو ويژگــى در كالم و 
رفتارشان نمايان تر از گذشته مى شد؛ يعنى شوق ايثار 
و جانبازى در راه امام و نيز شــوق رســيدن به لقاى 

خداوند.

اين كاروان آســمانى در ادامه حركت خود به منزلگاه 
«ثعلبيه» (از منــازل راه مكه به كوفه)  رســيد. وقت 
ظهر بود، امام سر بر بالين گذاشت و به خوابى سبك 
رفت و بيدار شــد و فرمــود: «در رؤيا ديدم كه هاتفى 
مى  گفت، شــما در مسير شهادت هستيد و مرگ شما 
را به جّنت مى  برد؛ َقْد َرأَيُْت َهاتِفاً يَُقوُل أَنُْتْم تُْسِرُعوَن 

َو الَْمَنايَا تُْسِرُع بُِكْم إِلَى الَْجنَِّة».
فرزندش على عــرض كرد: «پدرجــان، مگر ما بحق 
». فرمود: «چرا پسرم،  نيستيم؟ يَا أَبَْه أَ َفلَْسَنا َعلَى الَْحقِّ
سوگند به او كه بازگشت بندگان به سوى اوست. بَلَى 

َِّذى إِلَْيِه َمْرِجُع الِْعَباِد». يَا بَُنىَّ َواهللاِ ال
عرض كرد: «بنابراين پدرم! ما از مرگ ترســى نداريم. 

يَا أَبَْه إَِذْن َالنَُبالِى بِالَْمْوِت».
حســين(ع) فرمود: «خدا تو را بهترين پاداشى كه هر 
فرزندى را در برابر پدر مى  دهــد بدهد. َجَزاَك اُهللا يَا 

بَُنىَّ َخْيَر َما َجَزى َولَداً َعْن َوالِد».

منابع:
اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى، ص70.

مثير األحزان، كالمه(ع) فى الثعلبيه، ص44.

با كاروان كربال



ايســنا: نايب قهرمان مسابقات 
ووشــوى بــازى هــاى آســيايى 
جاكاتار سطح اين مســابقات را از 
مســابقات جهانى اين رشته باالتر 
خواند و از حسرتش براى كسب 
مدال طالى آن مــى گويد. الهه 
منصوريان  گفت: خاستگاه ووشو 
شرق آسيا است. البته كه ايران طى 
ســال هاى اخير رشد چشمگيرى 
داشــته و بــا قهرمانى هــاى اخير 

ورزشكاران اين رشته در مسابقات جهانى توانسته قدرت 
مطلق را از چينى ها بگيــرد و به عنوان جدى ترين 

مدعى خطرناك براى چينى ها لقب بگيرد.

وى گفت: حسرت طالى بازى هاى 
آســيايى بر دلــم مانــده و براى 
رســيدن به آن هــر كارى خواهم 
كرد. اگر بخواهم زمانــى با دنياى 
قهرمانى ووشــو خداحافظى كنم 
بايد كلكسيون مدال هايم تكميل 
باشد پس منتظر بازى هاى آسيايى 

4 سال آينده و طالى آن هستم.
 وى گفــت: حــدود 2 مــاه ديگر 
رقابت هاى جام جهانى است. تمام 
تالش خود را براى كســب مدال طال انجام مى دهم تا 
ناراحتى كه براى خودم و مردم بابت از دست دادن طالى 

بازى هاى آسيايى به وجود آمده را از بين ببرم.

انصارى فرد به ناتينگهام فارست؛ 
نزديك تر از هميشه

ورزش: به نقل از ســايت اســپورت اف ام يونان، كريم انصارى فرد به صورت 
قرضى براى مدت يك فصل به تيم ناتينگهام فارست در چمپيونشيب انگليس 
خواهد پيوست. كريم انصارى فرد كه جمعه گذشته پس از پايان بازى برگشت 
مرحله چهارم حذفى ليگ اروپا همراه كاروان تيم المپياكوس به يونان بازگشته 
بود در تمرين هاى ديروز اين تيم حضور نيافت. او براى بســتن چمدان سفر 
به انگليس مهيا است و به همين خاطر در فهرست 18 نفره المپياكوس براى 
بازى هفته دوم سوپر ليگ يونان برابر ايانينا قرار نگرفت. باشگاه المپياكوس 
به دليل عدم دريافت پيشنهاد مالى مناســب براى فروش انصارى فرد قصد 
دارد تا اين ملى پوش ايرانى را به صورت قرضى راهى ناتينگهام فارست كند. 
تيمى كه ماريناكيس، مالك باشــگاه المپياكوس سال گذشته ميالدى آن را 

خريدارى كرده بود.

پيروزى ترابزون با بازيكنان ايرانى
 برابر گاالتاسراى

ورزش: تيم ترابزون اسپور با بازى ملى پوشــان ايرانى اش پيروزى بزرگى را 
در هفته چهارم سوپر ليگ تركيه رقم زد. رويارويى تيم هاى ترابزون اسپور و 

گاالتاسراى بامداد ديروز با پيروزى 4 بر صفر ميزبان به پايان رسيد. 
مجيد حســينى، ملى پوش ايرانــى 90 دقيقــه در قلب خــط دفاعى تيم 
ترابزون اسپور برابر گاالتاسراى بازى كرد. وحيد اميرى نيز با پايان يافتن دوران 
مصدوميتش براى نخستين بار  از دقيقه 78 در تركيب تيم ترابزون اسپور در 

سوپر ليگ تركيه بازى كرد. 

سهميه ايران در ليگ قهرمانان 2+2 ماند
 AFC ورزش: در جديدترين رده بندى ليگ هاى برتر قاره آســيا از ســوى
ليگ فوتبال ايران با 2 پله صعود به رده پنجم رسيد ولى اين صعود تاثيرى در 
سهميه بندى ها در ليگ قهرمانان آسيا نداشت. با وجود اينكه ليگ برتر فوتبال 
ايران صعود 2 پله اى داشته است اما در سهميه بندى ما تاثيرى نداشته است. نيم 
سهميه عراق كه سال گذشته به ايران داده شد و ايران با سه نماينده مستقيم پا 
در رقابت ها گذاشت، امسال از سوى AFC براى عراقى ها تاييد شد در نتيجه 
ما در فصل 2018-2019 در صورت عدم تغيير رده بنديمان ســهميه 2+2 
خواهيم داشت. با اين رده بندى سرخابى ها مستقيم به ليگ قهرمانان آسيا راه 

پيدا مى كنند و ذوب آهن و سايپا راهى مرحله پلى آف مى شوند.

بازيكن پديده در راه ليگ روسيه
ورزش سه: بازيكن جوان تيم پديده مورد توجه باشگاه روسيه اى قرار گرفته و 
احتماال در ادامه فصل راهى ليگ اين كشور شود. مهدى مهدى خانى، هافبك 
21 ساله تيم اميد ايران مورد توجه باشگاه روسيه اى قرار گرفته و مراحل مذاكره 
اين بازيكن در حال انجام است. مهدى خانى كه سابقه بازى در نيروى زمينى، 
سايپا و اكنون پديده مشهد را در كارنامه دارد، در بازى هاى آسيايى جاكارتا عضو 
ثابت تيم زالتكو كرانچار بود. او اكنون با پيشنهاد مناسبى از تيم روسيه اى مواجه 

شده و در شرف انجام مراحل انتقال به ليگ اين كشور قرار دارد.

فدراسيون فوتبال با آلشپورت  تمام كرد
ورزش: برند پوشاك تيم ملى براى بازى هاى جام ملت هاى آسيا مشخص شد.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال هدايت ممبينى،سرپرست كميته بازاريابى 
فدراسيون فوتبال گفت:پس از پايان رقابت هاى جام جهانى اقدامات اوليه در مسير 
انتخاب و توافق با برند پيراهن تيم ملى فوتبال انجام شد و پس از اعالم فراخوانى در 
اين باره مذاكرات گسترده با كليه شركت هاى داخلى و خارجى مايل به همكارى 
در اين زمينه آغاز شد. با توجه به آنكه فدراسيون فوتبال به دنبال انعقاد قراردادى در 
راستاى حفظ شأن و جايگاه تيم ملى فوتبال و همچنين منافع اقتصادى مورد نظر 
بوده  پيشنهادات همكارى تجارى در اين زمينه مورد قبول قرار نگرفت و مقرر شد 
جهت انتخاب برند تيم ملى فوتبال طبق عرف و روال معمول، قرارداد اسپانسرى 
با بهترين پيشنهاد و كيفيت به امضا  برسد. عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
اضافه كرد:در همين راستا مذاكرات با گزينه هاى نهايى به مراحل پايانى رسيد و در 
نهايت تفاهم الزم با شركت آلشپورت حاصل شد كه  انتظار مى رود با  طى مراحل 

ادارى قرارداد دوجانبه نيز به امضا  برسد.

حاج صفى هم تراكتورى شد
شاه ماهى كى روش در تور زنوزى

ورزش: احسان حاج صفى كه پس از جام جهانى از المپياكوس جدا شده بود و 
مورد توجه باشگاه سپاهان و تراكتورسازى قرار داشت با عقد قراردادى به تيم 
تراكتورسازى تبريز پيوست.اين اتفاق در حالى صورت گرفت كه امير قلعه نويى 
و باشگاه سپاهان تالش هاى زيادى براى حضور حاج صفى در تيمشان انجام 
دادند اما تابش اعالم كرد كه آن ها نمى توانند هزينه رضايت نامه اين بازيكن 
را پرداخت كنند. در نامه باشــگاه المپياكوس، هزينه رضايت نامه حاج صفى 
500 هزار دالر قيد شده بود.  اكنون با حضور احسان حاج صفى، تراكتور بدون 
شك پرستاره ترين تيم ليگ هجدهم و البته يكى از كهكشانى ترين تيم هاى 

تاريخ فوتبال ايران است. 

پيام رهبر معظم انقالب 
به مدال آوران كاروان ورزشى ايران

ملت ايران را شاد كرديد 
و پرچم سرافراز ما را عزت بخشيديد

  Khamenei.ir: رهبر معظم انقالب اسالمى به مناسبت موفقيت هاى 
كاروان ورزشــكاران ايران در بازى هاى آســيايى اندونزى پيامى صادر 
فرمودند. متن پيام به اين شرح است:باســمه تعالى ، مدال آوران عزيز 
كاروان ورزشى! به همه شما تبريك مى گويم و از همه شما تشكر مى كنم. 
ملت ايران را شاد كرديد و پرچم سرافراز ما را عزت بخشيديد. سيد على 

خامنه اى

طبق قانون «سرباز قهرمان»
 طاليى هاى جاكارتا از سربازى معاف شدند

فارس: رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستاد كل نيروهاى مسلح از معافيت از 
خدمت سربازى دارندگان مدال طالى بازى هاى جاكارتا خبر داد.

سردار موسى كمالى رئيس اداره سرمايه انسانى سرباز ستادكل نيروهاى مسلح 
گفت: طبق  قانون «سرباز قهرمان»، كسانى كه در مسابقات المپيك جهانى شركت 
كنند و در ميان سه نفر اول گرفته  يا مدال هاى طال، نقره و برنز را كسب كنند از 

سربازى معاف مى شوند.
وى گفت: اما در بازى هاى جام جهانى قانون «ســربازقهرمان» بدينگونه است كه 

دارندگان مدال طال و نقره از انجام خدمت مقدس سربازى معاف مى شوند.
وى گفت: در بازى هاى آسيايى كه تحت پوشش كميته بين المللى المپيك است، 
مثل بازى هاى جاكارتا كسانى كه فقط مدال طال را كسب كنند از انجام خدمت 

سربازى معاف مى شوند.
كمالى  گفت: چه افرادى كه به صورت فردى مدال طال كسب كرده اند و چه كسانى 
كه در بازى هاى جمعى مانند واليبال يا كبدى به مقام اولى رسيده اند، هر تعداد كه 

مشمول باشند از خدمت سربازى معاف مى شوند.
افرادى كه در مسابقات جام ملت ها كه تحت پوشش كميته بين المللى المپيك 
نيست  شــركت كنند، در صورت كســب مدال طال نيز از انجام خدمت سربازى 

معاف نخواهند شد.

قطر؛ پادشاه دومليتى هندبال آسيا
ورزش: قطر با تيمى چند مليتى موفق شد براى اولين بار بر روى سكوى نخست 

هندبال بازى هاى آسيايى قرار بگيرد.
نكته جالب راجع به تيم قطر اين است كه نيمى از بازيكنان اين تيم، متولد كشورى 
غير از قطر هستند كه اين موضوع بسيار بحث برانگيز بوده است. روين ستاره اين 
روزهاى قطر سال 2011 همراه با تيم فرانسه قهرمان جهان شد يا فرانسيس مارزو 
6 گل را با پيراهن تيم ملى كوبا به ثمر رســاند.  دروازه بان دنيل ساريچ و گوران 
استوجانوويچ به ترتيب از بوسنى و مونته نگرو هستند. قطر همچنين بازيكنانى از 

تونس و سوريه را در اختيار دارد.
 قوانين هندبال به هر بازيكن اجازه مى دهــد در طول دوران حرفه اى خود براى 

چند كشور بازى كند.

عابدينى: بعداً راجع به خداحافظى
حرف مى زنم

ايسنا: كاپيتان تيم ملى شمشيربازى اسلحه سابر ايران گفت: بازى نيمه 
نهايى و دشوارى كه با چين داشــتيم كمى توانمان را كم كرد. مجتبى 
عابدينى گفت: به نظرم عملكرد تيم ملى در بازى هاى آسيايى بسيار قابل 
قبول بود چرا كه سطح اين رقابت ها بسيار باالست. كره جنوبى در يك 
سال اخير در هفت مســابقه تيمى موفق به كسب شش مدال طال شده 
است و حتى يك ماه پيش در فينال قهرمانى جهان موفق شد ايتاليا را 
با نتيجه 45 بر 20 و با اختالف زياد از پيش رو بردارد. ما در جام جهانى 
سنگال، دو سال پيش موفق شده بوديم كره جنوبى را شكست دهيم و 
به مدال طال برسيم اما كره اى ها با امكاناتى كه در دست دارند هميشه 
خوب هستند. وى گفت: در رقابت هاى قهرمانى جهان كره جنوبى موفق 
به كسب دو مدال طال و يك مدال برنز شد و با حضور تيم هاى قدرتمند 
ديگرى همچون چين عملكرد ما با كسب دو مدال قابل قبول است. وى 
گفت: من در آنجا خداحافظى كرده ام اما اصًال نمى خواهم راجع به اين 
مســئله صحبتى كنم و لطفاً اجازه دهيد تا در فرصتى مناسب در مورد 

اين مسائل حرف بزنيم.

ضد حمله

خبر
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امباپه: دعوا كردم اما پشيمان نيستم
ورزش: كيليان امباپه، ستاره جوان پارى سن ژرمن، تاييد كرد كه بايد تسلط بيشترى روى 
اعصابش داشته باشــد اما تاكيد كرد از درگير شــدن با هافبك حريف در ديدار شب گذشته 
مقابل «نيم» ناراحت نيســت. امباپه در پيروزى 4-2 پارى سن ژرمن مقابل نيم، يك گل زد و 
يك پاس گل داد اما در دقايق پايانى بازى، به دليل درگيرى با تژى ســاوانير، هافبك حريف، 

از بازى اخراج شد.
وى گفت:  افسوس نمى خورم. اگر باز هم اين اتفاق رخ مى داد، باز هم همين كار را مى كنم. از 

هواداران و بقيه عذرخواهى مى كنم اما نمى توانم چنين رفتارهايى را تحمل كنم.

آلگرى: رونالدو نگران نيست، او مى خنديد!
ورزش: كريستيانو رونالدو براى ســومين بازى متوالى نتوانست گلزنى كند و هنوز در گلزنى 

براى يووه ناكام مانده است.
مكس آلگرى، سرمربى يوونتوس گفت: در فوتبال ايتاليا گلزنى كار ساده اى نيست ولى رونالدو 
بازى خوبى انجام داد و در همه صحنه هاى خطرناك حاضر بود.  در برخى مواقع هم بدشانسى 
باعث شده تا به گل نرسد. اين ناكامى مى تواند به او كمك كند تا در بازى هاى بعدى بهتر ظاهر 
شود. او را نگران نديدم و برعكس، مى خنديد. رونالدو شماره يك دنياست و اطمينان دارم كه 
به زودى گل هاى زيادى براى مان خواهد زد. او به هر قيمتى مى خواهد گلزنى كند و سرانجام 

به هدفش خواهد رسيد.

بازگشت پل اسكولز به ميادين فوتبال
ورزش: پل اسكولز، اسطوره باشگاه منچستريونايتد به ميادين فوتبال بازگشت و براى تيم رايتون 

تاون به ميدان رفت ولى نتوانست مانع شكست آنها مقابل استوكپورت گرجينز شود.
 وقتى باشــگاه رايتون كه در ليگ هاى حرفه اى حضور ندارد، متوجه شد تعداد بازيكنانش براى 
ديدار با استوكپورت كافى نيست، شماره 8 خود را به پل اسكولز پيشنهاد كرد. پسر اسكولز، آرون، 
در اين تيم توپ مى زند و به واسطه حضور آرون، پل نيز يك بازى براى اين تيم به ميدان رفت. گرى 
لمينگ، رئيس باشگاه رايتون گفت: معموال 40 يا 50 نفر براى تماشاى بازى ما به ورزشگاه مى آيند 
ولى وقتى اعالم كرديم پل براى اين بازى در تركيب ما خواهد بود، جمعيت بيشترى حاضر شد. فكر 

نمى كنم باشگاه حريف تا به حال مقابل چنين جمعيتى بازى كرده باشد. 

انگليس - ليگ برتر
 لسترسيتى 1 - 2 ليورپول

 برايتون 2 - 2  فوالم
 چلسى 2 -  0 بورنموث

 كريستال پاالس 0 - 2 ساوتهمپتون
 اورتون 1 - 1 هادرسفيلد

 وستهام 0 - 1  ولورهمپتون
 منچسترسيتى 2 - 1 نيوكسل

اسپانيا - الليگا
 ايبار 2 - 1  رئال سوسيداد

 ويارئال 0 -  1 خيرونا
 سلتاويگو 2 - 0 اتلتيكومادريد

 رئال مادريد 4 - 1  لگانس
ايتاليا - سرى آ

 بولونيا 0 - 3 اينتر
 پارما 1 -  2 يوونتوس

ميز نتايج

تســنيم: شــجاع خليل زاده بدون ترديد يكى از بهترين هاى 
پرســپوليس در بازى با الدحيل در قطر بود. او در اكثر نبردهاى 
هوايى و زمينى با مهاجمان خطرناك تيم پرستاره الدحيل برنده 
بود و يك روز كم اشــتباه را پشت سر گذاشت. ضمن اينكه مدافع 
ميانى سرخپوشــان از معدود بازيكنان تيمش بود كه قبل از اين 
مسابقه اعتقاد داشت با همه مشكالتى كه دارند مقابل الدحيل كم 

نخواهند آورد و به نوعى به تيمش اعتقاد داشت.
*در آزادى جبران مى كنيم

مدافع پرسپوليس در مورد ديدار رفت برابر نماينده قطر گفت: الدحيل 
را خيلى خوب مى شناختيم و مى دانستيم كه جامى در قطر نبود كه اين 
تيم نگرفته باشد. خدا را شكر كادرفنى تمهيدات خيلى خوبى براى اين 
بازى انديشيده بود و اين مسئله كمك زيادى به ما كرد تا عملكرد خوبى 
مقابل الدحيل ارائه دهيم. حتى مى توانستيم برنده ميدان باشيم كه 
بدشانسى آورديم. ان شاءهللا در ورزشگاه آزادى با حمايت هواداران اين 

باخت را جبران كرده و راهى مرحله بعد خواهيم شد.
*دوست نداشتيم استقالل ببازد

خليل زاده در مورد شكست استقالل برابرديگر نماينده قطر نيز اظهار 
داشت: ما اصال دوست نداشتيم استقالل به السد ببازد و وقتى اين اتفاق 

رخ داد واقعاً ناراحت شديم. نه من بلكه هيچ ايرانى دوست ندارد تيمى از 
كشورش مقابل تيم هاى عربى بازنده باشد. استقالل نماينده ايران است و 
اميدوارم در بازى برگشت بتواند نتيجه اى بگيرد كه منجر به صعودش شود. 

*الدحيل قوى تر از السد است
وى در مورد تفاوت دو نماينده قطرى بــا هم تصريح كرد: من در 
برخى رسانه ها خواندم كه الســد را تيمى بهتر از الدحيل معرفى 
كرده بودند در حالى كه ما با هر دو تيم بــازى كرده بوديم و واقعاً 
الدحيل تيم قوى ترى است. مقابل تيمى كه 45 بازى را نباخته بود 
واقعاً كار سختى داشتيم و انصافا هم طورى بازى كرديم كه باخت 

حق مان نبود و حداقل بازى بايد مساوى مى شد. 
*تيم هاى برانكو از نظر بدنى عالى هستند

مدافع پرسپوليس در مورد آمادگى باالى بدنى شاگردان برانكو در 
اين بازى گفت: يكى از نقاط قوت تيم ما آمادگى باالى بدنى مان 
اســت. خيلى زودتر از تيم هاى ديگر تمرينات بدنسازى مان را 

شــروع كرديم و نوع تمرينات  به شــكلى بود كه هنوز هم 
بدن هايمان به اصطالح فوتبالى ول نكرده و مطمئن باشيد 
در آينده شرايط جســمانى مان بهتر از اين هم خواهد شد. 

تيم هاى برانكو هميشه از نظر بدنى عالى هستند.

الدحيل واقعا از السد قوى تر است
خليل زاده: از باخت استقالل واقعاً ناراحت شديم

حميدرضا خداشــناس، محمد حســن پنجــه بند:
 حميد بى غم مربى 44 ساله مشهدى است كه سال گذشته در 
اولين حضورش در مس سونگون به عنوان سرمربى موفق شد اين 
تيم را به قهرمانى ليگ برتر ايران برساند. اين مربى جوان امسال 
نيز با مس به عنوان نماينده كشورمان درجام باشگاه هاى آسيا 
حضور يافت و پس از چند سال عدم موفقيت تيم هاى ايرانى در 
اين رقابت ها توانست با اقتدار قهرمان اين مسابقات شود و كاپ 
قهرمانى را به همراه تيمش به ايران بيــاورد. حميد بى غم كه 
عنوان بهترين مربى ايران در سال گذشته را با خود يدك مى كشد 
پس از بازگشت از جام باشــگاه هاى آسيا ناگهان از سمت خود 
استعفا داد و استعفاى وى مورد موافقت باشگاه نيز قرار گرفت. با 
وى در مورد مسائل مختلف گفت و گويى انجام داده ايم كه در 

ادامه مى خوانيد.

*شايد تيم هاى ايرانى ديگر قهرمان آسيا نشوند
سرمربى سابق مس سونگون درباره قهرمانى با اين تيم در جام 
باشگاه هاى آسيا و سطح رقابت ها اظهار داشت: قهرمانى در اين 
رقابت ها براى تيم هاى ايرانى بسيار سخت شده است؛ چرا كه 
سطح اين رقابت ها نســبت به چند سال گذشته كامًال متفاوت 
بوده و تيم ها با خريد بازيكنان درجه يك جهان و آوردن مربيان 
بزرگ و همچنين برگزارى اردوهاى بلند مدت كامًال آماده پاى 
در اين رقابت ها مى گذارند و اگر شرايط به همين گونه باشد شايد 
ديگر باشگاه هاى ايرانى نتوانند در اين مسابقات قهرمان شوند. 
اما در مورد قهرمانى مس بايــد عرض كنم كه تيم ما با كمترين 
امكانات نسبت به تيم هاى ديگر فقط با هدف قهرمانى پاى در اين 
مسابقات گذاشت و حتى براى رسيدن به اين هدف ليگ داخلى 
را فدا كرديم و تمركزمان را روى اين مسابقات گذاشتيم كه خدا 

را شكر به هدفمان رسيديم.

*به خاطر وجود اختالف سليقه جدا شدم
حميد بى غم در مورد اســتعفايش نيز تصريح كرد: يك سرى 
خواسته هايى داشتم كه براورده نشد كه اين خواسته ها جنبه 
نرم افزارى داشت و ربطى به مسائل مالى ندارد و از طرفى اختالف 
نظرهايى بين بنده و مديريت باشگاه قبل از جام باشگاه ها وجود 
داشت و به خاطر شرايط تيم صحبت ها به بعد از اين رقابت ها 
موكول شد كه با وجود مذاكراتى كه داشتيم، به نتيجه اى خاصى 
نرسيديم و در محيطى كامًال دوســتانه بنده تصميم به استعفا 
گرفتم و مديريت تيم نيز پذيرفت. من و  باشگاه مس مثل يك 
خانواده بوديم و به هر حال در هر خانواده اى اختالف ســليقه 

وجود دارد. به هر حال آرزوى موفقيت براى اين باشگاه دارم.
*تيمم متكى به شخص نبود

وى در مورد صحبــت هايى مبنى بــر اســتعفايش به خاطر 
بيشتربازى دادن به حسين طيبى و اعتراض ديگر بازيكنان به 
اين مورد گفت: ما با 14 بازيكن آماده راهى مســابقات شديم و 
همه بازيكنان تيم آماده بودند و همين موجب قهرمانى مس شد. 
وجود اختالف نظر در تيمى كه 14 روز در اردو در كنار هم بودند 
را رد نمى كنم ولى اينكه به خاطر بازى دادن بيشتر به حسين 
طيبى كه همشهرى بنده اســت يا بازيكن خاص ديگر بين تيم 

اختالف به وجود آمده باشد را رد مى كنم.
*استعفاى مديرعامل در تصميم تأثيرگذار بود

بهترين مربى ايران در سال گذشــته يكى از داليل جداشدنش 
از مس را تغيير مديريت دانســت و افزود: استعفاى آقاى كافى 
مدير عامل باشگاه كه تعامل خوبى با بنده داشت در تصميم اثر 
داشت و يكى از داليل مهم استعفايم جدا شدن ايشان از تيم بود.

*مسائل مربوط به مدرك مربيگرى
بى غم در بخشــى از صحبت هايش نيز اشــاره اى به مشكالت 
به وجود آمده در بازى هاى آســيايى داشت و گفت: طى هفت 

سال گذشته مدام درگير مســابقات ليگ بودم و مشغله كارى 
باال موجب شده بود نتوانم در كالس هاى مربوط شركت نمايم 
و ان شاءاهللا با توجه به اينكه مشغله كمترى دارم طى چند هفته 

آينده در اين مورد اقدام خواهم كرد.
*گوهرهايى از مشــهد كه باعث افتخار ايران در جهان 

شده اند
سرمربى تيم قهرمان آســيا با بيان اينكه مشهد استعدادهاى 
خاصى در فوتسال دارد  با اشــاره به مثلث نام آشناى فوتسال 
مشهد يعنى حســين طيبى، مهدى جاويد و قدرت بهادرى كه 
با درخشش در جام باشگاه هاى آســيا موجب اعتالى نام ايران 
شــدند اظهار داشــت: طيبى، جاويد و بهادرى گوهرهايى ناب 
در فوتســال ايران هســتند كه بايد قدر اين ها را بدانيم. آن ها 
بازيكنانى هستند كه در سخت ترين شرايط به داد تيم مى رسند 
و بدون تعارف بايد گفت بازيكنانى تاثيرگذار هســتند و عالوه 
بر سطح فنى بســيار بااليى كه دارند بازيكنانى كامال حرفه اى 

هستند كه در كشورمان مانند اين ها كم است.
*به داد فرش نرسند زمين خواهد خورد 

مربى مشهدى فوتسال كشــورمان ضمن قدردانى از مسئوالن 
فرش آرا به خاطر تيمدارى در اين شرايط اقتصادى بدون حمايت 
از سوى نهاد هاى دولتى،  با انتقاد از مسئوالن ورزش استان گفت: 
استان خراسان بر عكس ساير استان هاى صاحب نام در ورزش 
است؛ در استان ما همه مســئوالن مى نشينند و زمين خوردن 
باشــگاه ها را نگاه مى كنند و بعد از اينكه تيم در حال نابودى 
است تازه به فكر كمك مى افتند كه آن موقع خيلى دير است؛ 
مانند ســياه جامگان كه زمانى كه بايد دستش را مى گرفتند و 
نمى گذاشــتند به زمين بخورد، حمايتش نكردند و حاال كه در 
بدترين شرايط به ســر مى برد كمك هاى جزيى دردى از اين 
تيم دوا نمى كند. پيام و ابومسلم هم چنين شرايطى داشتند و 

مى بينيم كه اصال اسمى از آن ها نيست و اگر اكنون دست فرش 
آرا را نگيرند شاهد زمين خوردنش در سال هاى بعد خواهيم بود 
و اين واقعا حيف است چرا كه دل خيلى از نوجوان ها و جوان هاى 

مشهدى به اين تيم گرم است.    
*ديگر هيچ توقعى از مسئوالن ورزش استان ندارم

حميد بى غم با گاليه از مســئوالن ورزش اســتان نيز ادامه 
داد: من به عنــوان يك مشــهدى عنوان قهرمانى آســيا را 
كسب كردم ولى متأسفانه هيچ تماســى از سوى مسئوالن 
تربيت بدنى و هيئت فوتبال اســتان با من گرفته نشد و االن 
هم كه چند روز است در مشهد هســتم جز خانواده ام كسى 
جوياى احوال من نبوده است. بنده بدون هيچ توقعى آماده ام 
تا به فوتسال استانم كمك كنم و در موارد مختلف به دوستان 

مشورت دهم.
*فعال مى خواهم استراحت كنم

بهترين مربى فوتســال ايران در خصوص اينكه بعد از استعفا از 
هدايت مس سونگون چه برنامه اى براى آينده اش دارد، تصريح 
كرد: با وجود دو پيشنهاد خارجى كه پس از جام باشگاه هاى 
آسيا به من رسيده فعال قصد دارم دو سه ماهى استراحت و در 
كالس هاى مربيگرى شــركت كنم تا بتوانم مدارك مربوط را 

بدست آورم.
*حاميانى خودجوش و بى توقع 

حميد بى غم در پايان از سه گروه كه همواره و بدون كوچك ترين 
چشمداشتى حامى وى در مشهد بودند ياد كرد و آرزو كرد كه 
شاهد رويش اين گروه هاى خودجوش  حامى در تمام رشته ها 
و همه شهرها باشيم. معلمين ورزشى ناحيه يك، باشگاه فدك 
الزهرا و باشگاه استعدادهاى درخشان،  حاميان گمنام و بى توقعى 

بودند كه بهترين مربى ايران اصرار بر آوردن نامشان در اين 
مصاحبه داشت. 

حميد بى غم مربى مشهدى 
سابق مس سونگون 
در گفت و گوى اختصاصى 
با قدس:

خواسته هايم 
برآورده نشد
 استعفا دادم 

اميرمحمد ســلطانپور:  دروازه بان برزيلى جديد 
ليورپول با اينكه دوران خوبى را در ليگ برتر انگليس 
آغاز كرده، اما روز شنبه، خاطره خوبى را در ورزشگاه 
كينگ پاور مقابل لسترسيتى بر جاى نگذاشت. او قصد 
داشت كالچى ايهيناچو مهاجم روباه ها را دريبل بزند 
اما توپ را به او تقديم تا وى نيز بــه غزال پاس داده و 
اختالف را به حداقل برساند. با اينكه اشتباه آليسون 
در نهايت منجر به از دســت رفتن ســه امتياز براى 
شاگردان يورگن كلوپ نشــد و در مجموع عملكرد او 
تاكنون چشمگير بوده، اما عالقه زياد وى به شركت در 
بازى گروهى و بازيســازى از همان خط دفاع در تمام 
بازى هايش، اين احتمال را كامال محتمل نشان مى داد 
كه باالخره در يك صحنه او اسير پرس مهاجم حريف 
شود. بسيارى مى گويند يك دروازه بان فوتبال مدرن 
بايد توانايى بااليى براى بازى با پا داشته باشد، نظرات 
چند كارشناس را در مورد نمونه يك دروازه بان ايده آل 

امروزى مى خوانيم:
جاناتان نورثكرافت (خبرنگار ورزشى ساندى 

تايمز)
قبل از دوران ظهور «سوييپر - دروازه بان» ها، پتر چك 

بهترين مثال براى دروازه بــان ايده آل يك تيم فوتبال 
محسوب مى شــد. همان چيزى كه مدت ها قبل از او 
دروازه بانى با استيل پيتر اشمايكل در زمين نشان مى داد. 
داويد دخيا شــايد از لحاظ اســتيل بهترين دروازه بان 

امروزى باشد اما بازى با پاى آنچنان قوى ندارد و نمى تواند 
در بازيسازى آنچنان خوب عمل كند. دروازه بان امروزى 
بايد بازى با پاى قوى داشته باشد و بتواند با خط دفاع خود 

به عنوان يك جزء مشترك كار كند.
جان كراس (مســئول نويســندگان فوتبالى 

ديلى ميرر)
اگر از مدافعين مخصوصا از مدافعين گوش بپرسيد، 
آن ها دروازه بانى را دوســت دارند كه توانايى بااليى 
در بازى با پا داشته باشد تا اگر در موقعيت سختى قرار 
گرفتند مشكلى با پاس رو به عقب به سمت او نداشته 
باشند. دروازه بانى كه به خوبى از عقب زمين شروع به 
بازيسازى كند نسبت به دروازه بانان سبك قديمى كه 
به زير توپ مى زنند و در پنجاه درصد موارد مالكيت 
توپ را به حريف مى دهند در ارجحيت قرار دارند. به 
نظر من هوگو لوريس هم يك بازيساز خوب و هم يك 

نمونه ايده آل براى سوييپر – دروازه بان است.

اولى هولت (دبير بخش ورزشى ميل آن ساندى)
من فكر نمى كنم آليســون با اين اشتباه شكل بازى 
خود را تغيير دهد بلكه اين اشتباه براى او و ديگر هم 
تيمى هايش در ليورپــول درس عبرت بزرگى خواهد 
شد. آليسون در حالى اين اشــتباه را در انجام حركت 
معروف به «چرخش كرايفى» مرتكب شــد كه هفته 
گذشته در بازى مقابل برايتون با يك دريبل سر پاى 
زيبا آنتونى ناكارت را دريبل زده بود؛ اما همانطور كه 
كلوپ مــى گويد دريبل زدن مهاجم حريف توســط 
دروازه بان، جا و مكان خــاص خود را دارد و در مقابل 
ايهيناچو با توجه به زمين خشــك و نه چندان هموار 
ورزشگاه كينگ پاور زمان مناســبى براى انجام اين 
كار نبود. اما با توجه به همه اين ها، دروازه بانانى كه به 
بازيسازى از عقب زمين روى مى آورند به عزيز دردانه 
هاى مربيان و طرفداران تبديل شده اند و آن ها هستند 

كه امروز حرف اول را در فوتبال خواهند زد. 

بعد از اشتباه عجيب آليسون بكر/    نمونه يك دروازه بان مدرن كيست؟

ايســنا:
ووشــوى بــازى هــاى آســيايى 
جاكاتار سطح اين مســابقات را از 
مســابقات جهانى اين رشته باالتر 
خواند و از حسرتش براى كسب 
مدال طالى آن مــى گويد. الهه 
منصوريان  گفت: خاستگاه ووشو 
شرق آسيا است. البته كه ايران طى 
ســال هاى اخير رشد چشمگيرى 
داشــته و بــا قهرمانى هــاى اخير 

ورزشكاران اين رشته در مسابقات جهانى توانسته قدرت 
مطلق را از چينى ها بگيــرد و به عنوان جدى ترين 

رخ داد واقعاً ناراحت شديم. نه من بلكه هيچ ايرانى دوست ندارد تيمى از 
كشورش مقابل تيم هاى عربى بازنده باشد. استقالل نماينده ايران است و 
اميدوارم در بازى برگشت بتواند نتيجه اى بگيرد كه منجر به صعودش شود. 

وى در مورد تفاوت دو نماينده قطرى بــا هم تصريح كرد: من در 
برخى رسانه ها خواندم كه الســد را تيمى بهتر از الدحيل معرفى 
كرده بودند در حالى كه ما با هر دو تيم بــازى كرده بوديم و واقعاً 
 بازى را نباخته بود 
واقعاً كار سختى داشتيم و انصافا هم طورى بازى كرديم كه باخت 

مدافع پرسپوليس در مورد آمادگى باالى بدنى شاگردان برانكو در 
اين بازى گفت: يكى از نقاط قوت تيم ما آمادگى باالى بدنى مان 
اســت. خيلى زودتر از تيم هاى ديگر تمرينات بدنسازى مان را 

مى بينيم كه اصال اسمى از آن ها نيست و اگر اكنون دست فرش 
آرا را نگيرند شاهد زمين خوردنش در سال هاى بعد خواهيم بود 
و اين واقعا حيف است چرا كه دل خيلى از نوجوان ها و جوان هاى 

حميد بى غم با گاليه از مســئوالن ورزش اســتان نيز ادامه 
داد: من به عنــوان يك مشــهدى عنوان قهرمانى آســيا را 
كسب كردم ولى متأسفانه هيچ تماســى از سوى مسئوالن 
تربيت بدنى و هيئت فوتبال اســتان با من گرفته نشد و االن 
هم كه چند روز است در مشهد هســتم جز خانواده ام كسى 
جوياى احوال من نبوده است. بنده بدون هيچ توقعى آماده ام 
تا به فوتسال استانم كمك كنم و در موارد مختلف به دوستان 

بهترين مربى فوتســال ايران در خصوص اينكه بعد از استعفا از 
هدايت مس سونگون چه برنامه اى براى آينده اش دارد، تصريح 
كرد: با وجود دو پيشنهاد خارجى كه پس از جام باشگاه هاى 
آسيا به من رسيده فعال قصد دارم دو سه ماهى استراحت و در 
كالس هاى مربيگرى شــركت كنم تا بتوانم مدارك مربوط را 

حميد بى غم در پايان از سه گروه كه همواره و بدون كوچك ترين 
چشمداشتى حامى وى در مشهد بودند ياد كرد و آرزو كرد كه 
شاهد رويش اين گروه هاى خودجوش  حامى در تمام رشته ها 
و همه شهرها باشيم. معلمين ورزشى ناحيه يك، باشگاه فدك 
الزهرا و باشگاه استعدادهاى درخشان،  حاميان گمنام و بى توقعى 

بودند كه بهترين مربى ايران اصرار بر آوردن نامشان در اين 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

ايســنا: ملى پوش تيروكمان با 
ابراز نارضايتــى از عملكرد خود در 
بازيهاى آسيايى جاكارتا گفت: بعد 
از چند ماه استراحت تصميم خواهم 
گرفت به تيم ملى بازگردم يا خير؟ 
اســماعيل عبادى گفت: متاسفانه 
انتظارى كه از خــودم در بازيهاى 
آســيايى داشــتم، برآورده نشد و 
تصور عملكرد بهتر از اين را داشتم. 
من در رويدادهاى سخت تر و مهم تر 

از بازيهاى آسيايى شركت كرده بودم 
و عملكرد موفق ترى داشتم اما نمى دانم چرا در بازيهاى 

آسيايى نتوانستم تيرهاى بهترى 
را بزنــم.  وى گفت: قطعا مســائل 
حاشــيه اى بــى تاثير نبــود. اما 
عملكرد تيم كامپونــد ارتباطى به 
حواشى نداشت تا چنين نتيجه اى 
را براى تيم كامپوند رقم بزند. اگر 
بخواهيــم اين گونه مســائل را در 
نتايج تيم كامپونــد دخيل كنيم، 
بهانه اى پيش نيســت. من خودم 
به شخصه از عملكردم در اين بازيها 
راضى نبودم و به نتيجه اى كه انتظار 

داشتم، دست پيدا نكردم.

ورزش سه: بهداد ســليمى بعد از مسابقات جاكارتا و 
قهرمانى در اين رقابت هــا از دنياى ورزش خداحافظى 
كرده و حســرت بزرگ خود را عدم دستيابى به طالى 

المپيك ريو عنوان مى كند.
بهداد ســليمى كه بعد از تحمل آسيب ديدگى هاى 
پياپى در بازى هاى آســيايى يكى از اميدهاى اصلى 
قهرمانى و دســتيابى به مدال طال محسوب مى شد، 
خيلى راحت تر از حد تصور به اين مسئله دست يافت 
و دقايقى بعد اما خبر مربوط بــه خداحافظى اش از 

دنياى ورزش را اعالم كرد.
وى گفت: روزهاى ســخت و طاقت فرسايى را پشت 
ســر گذاشــتم. از نظر روحى و روانى شرايط سختى 

داشتم. در اين مدت اما خانواده ام خيلى به من كمك 
كرد و موفقيتم   را مديون آنها هستم. دليل اصلى آن 
مصدوميتم بود در حالى كه 3 سال جنگيدم.  در اين 
ميان يكى بايد در نهايت تســليم مى شد كه تصميم 
گرفتم من تسليم شوم. اين تصميم البته آسانى نبود 
اما بايد به آن مى رســيدم. وقتى احســاس مى كنى 
توانايى ات خيلى بيشــتر اســت و مى توانى وزنه ها 
را راحت تر از ايــن جابه جا كنى و ركــورد بزنى اما 

مصدوميت مانع مى شود چاره اى ندارى. 
وى در پايان گفت: مــن در ورزش خواهم بود. منتظر 
خبرهاى خوبى باشيد! منتظر باشــيد با يك سورپرايز 

برخواهم گشت.

سينا حسينى : كارلوس كى روش اسامى ملى پوشان مورد نظر خود 
را براى شركت در نخســتين اردوى آماده سازى تيم ملى فوتبال ايران 
پيش از شــروع رقابت هاى جام ملت هاى آسيا يك روز پس از ورود به 
تهران اعالم كرد تا مقدمات برگزارى اردوى آماده ســازى تيم ملى در 

اين برهه فراهم شود.
فهرست  جديد كى روش

دروازه بان ها: عليرضا بيرانوند، رشــيد مظاهرى، امير عابدزاده، سيد 
حسين حسينى

مدافعان: رامين رضاييان، محمدرضا خانزاده، روزبه چشــمى، مجيد 
حســينى، مرتضى پورعلى گنجى، پژمان منتظرى، ميالد محمدى، 

صادق محرمى، وريا غفورى، آرمين سهرابيان
هافبك ها:  سعيد عزت اللهى، اميد ابراهيمى، اشــكان دژاگه، سامان 
قدوس، مهدى ترابى، مســعود شــجاعى، وحيد اميرى، على كريمى، 

احسان حاج صفى
مهاجمان: عليرضا جهانبخش، على قلى زاده، مهدى طارمى، ســردار 

آزمون، كريم انصارى فرد، كاوه رضايى

سه به اضافه حسينى!
در فهرست بيست و نه نفره تيم ملى فوتبال ايران براى مرحله نخست 
اردوى آماده سازى، كارلوس كى روش چهار دروازه بان را به اردوى تيم 
ملى فراخوانده كه پيش از اين هم آنها سابقه حضور در كنار تيم ملى را 
داشتند، البته يك نفر از ميان اين چهار نفر يعنى سيد حسين حسينى 
در دقيقه 90 فرصت حضور در بين مســافران روسيه را از دست داد تا 
بزرگترين تراژدى زندگى فوتبالى اش به اين ترتيب رقم بخورد. با اين 
وجود كى روش همانطور كه قبال هم وعده داده بود حسينى را در كنار 
بيرانوند، مظاهرى و عابدزاده به تيم ملى دعوت كرد تا شايد اين بار نوبت 
به همراهى وى برسد تا در رويداد بزرگ فوتبال قاره كهن بتواند خوش 

بدرخشد و با رقباى خود به خوبى مبارزه كند.
لژيونرها پررنگ تر از هميشه

بخش قابل توجهى از فهرســت تيم ملى فوتبال ايــران به بازيكنان 
لژيونر تعلق گرفته است؛ شايد براى نخستين بار در طول مربيگرى 
كارلوس كى روش در تيم ملى فوتبال ايران اســت كــه 16 لژيونر 
فعال در ليگ هاى خارج از ايران در اين دوره حضور خواهند داشت 
كه از اين تعداد 13 لژيونرهاى در ليگ هاى اروپايى و كشــورهاى 
اروپايى بازى مى كنند و ســه نفر در ليگ هــاى حوزه خليج فارس 

حضور دارند.
ســهم تيم هاى ليگ برترى فوتبال ايران از فهرســت جديد تيم ملى 
فوتبال ايران 12 نفر است كه اســتقاللى ها با حضور شش بازيكن در 
اردوى جديد تيم ملى بيشترين ملى پوش را به خود اختصاص دادند، 
بعد از استقالل، تراكتورسازى تبريز با ســه ملى پوش در رده دوم قرار 
دارند، ذوب آهن، پرسپوليس و ســايپا با يك ملى پوش مشتركا روى 

پله سوم ايستاده اند.
يازده تيم ليگ برترى از داشتن نماينده در فهرست تيم ملى محروم مانده 
اند كه اين نشان مى دهد ورود به دايره انتخاب كارلوس كى روش براى 

پوشيدن پيراهن تيم ملى از هر زمانى سخت تر است.
جا براى بازيكن بدون باشگاه هست!

در اين دوره اردوى تيم ملى يك بازيكن بدون تيم هم به تيم ملى دعوت 
شده اســت، البته پيش از اين كارلوس كى روش بازيكنان بدون تيم را 
به اردوى تيم ملى دعوت كرده بود اما با اين وجود اين بار هم با دعوت از 
رامين رضائيان تيم ملى بازهم بازيكن بدون تيم داشت تا همچنان اين 

مسئله مورد توجه منتقدان قرار گيرند.
سيد جالل را كامال فراموش كنيم؟

نبود نام سيد جالل حسينى در بين دعوت شدگان به اردوى تيم ملى 
نشان از اين داشت كه كارلوس كى روش به كلى قيد حضور او در اردوى 
تيم ملى را زده اســت، هرچند پيــش از اين گفته مى شــود كارلوس 
كى روش قصد دارد از وى براى حضور در بازى هاى جام ملت هاى آسيا 
استفاده كند اما عدم دعوت وى به اردوى تيم ملى نشان داد سيد جالل 

حسينى به كلى از تركيب دلخواه كى روش خارج شده و ديگر وى ميلى 
به استفاده از او ندارد.

سه چهره جوان اما نه چندان جذاب
حضور چند بازيكن جوان از جمله آرمين سهرابيان، صادق محرمى در 
اردوى تيم ملى از نكات قابل توجه فهرســت كارلوس كى روش براى 
اردوى نخست بعد از جام جهانى بود، البته دعوت از على كريمى خريد 
جنجالى آبى ها در فصل نقل و انتقاالت ليگ هجدهم هم از ديگر نكات 

قابل توجه اين فهرست بود.
سردار همچنان حضور ندارد

با وجود خداحافظى احساسى ســردار آزمون از بازى هاى ملى بعد از 
رقابت هاى جام جهانى كارلوس كى روش بار ديگر نــام او را در ميان 
دعوت شــدگان به اردوى تيم ملى قرار داد اما گفته مى شــود آزمون 
همچنان بر تصميم خود پافشارى مى كند اتفاقى كه بعيد نيست با خشم 
كارلوس كى روش رو به رو شود و او براى هميشه فرصت خودنمايى در 

اردوى تيم ملى را از دست بدهد!
وفادارى به مهره دلخواه حتى مصدوم! 

يكى ديگر از نكات عجيب فهرست تيم ملى براى نخستين اردوى آماده 
سازى بعد از جام جهانى دعوت از بازيكن نيمكت نشين تيم ملى در دو 
دوره گذشته رقابت هاى جام جهانى بدون يك ثانيه بازى بود، دعوت از 
محمدرضا خانزاده با وجود مصدوميت در بازى هاى تيمش در االهلى 
قطر براى بسيارى از منتقدان جاى سوال داشت اما با اين وجود كارلوس 
كى روش او را به تيم ملى دعوت كرد تا نشان دهد زير حرفش نمى زند 

و پاى انتخاب هاى خود ايستاده است! 

ايســنا: ســرمربى تيــم ملــى 
وزنه بــردارى در مورد عملكرد وزنه 
برداران در بازيهاى آسيايى توضيح 
داد و گفــت: از عملكرد تيم ملى در 
جاكارتا رضايت كامــل ندارم و آن 

چيزى نبود كه من توقع داشتم.
برخــواه ســرمربى تيــم ملــى 
وزنه بردارى درباره عملكرد سعيد 
على حســينى و بهداد سليمى در 
دسته فوق سنگين نيز گفت: مردم 

ديدند كه سليمى و على حســينى فوق العاده بودند. 
رقابت آن ها و وزنه بردار ازبكستان بسيار جذاب بود. 

وزنه بردار ازبكستان با وزنه هايى 
كه زد در المپيك ريو مى توانست 
مدال نقره بگيرد. هر دو ورزشكار 
ما فوق العاده بودند و وزنه بردارى 

پايان خوبى داشت.
وى در خصــوص عملكرد كيانوش 
رســتمى نيز افزود: بيشتر از 2 ماه 
پيش گفته بوديم كيانوش رستمى 
مجددا در ايــن رقابتهــا هم اوت 
مى كند  و ركورد مجمــوع را ثبت 
نخواهد كرد. از اين رو اوت شدن او به هيچ وجه براى ما 

غافلگير كننده نبود.

احتمال خداحافظى قهرمان بازيهاى آسيايى اينچئون از تيروكمان

اسماعيل عبادى: معلوم نيست به تيم ملى بازگردم

سليمى: منتظرم باشيد
رونمايى از تيم ملى پس از جام جهانى با يك سورپرايز برمى گردم

همان كى روش هميشگى! 

برخواه: از دو ماه قبل مى گفتيم كيانوش اوت مى كند

الهه منصوريان: منتظر بازيهاى آسيايى 4 سال بعد هستم



14
دوشنبه  12 شهريور 1397

 22 ذى الحجه 1439 3 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8772 

ادب و هنر

خبر

سمفونى پيروزى به مدافعان حرم تقديم مى شود 
كنگره  خبرنگاران:  باشــگاه 
«ســربداران»، آيين گراميداشــت 
شــهداى مدافع حرم و ســالگرد 
شهادت محسن حججى، با حضور 
جمعى از هنرمندان در تاالر وحدت 
برگزار مى شود. در اين رويداد كه 
هنرمندان نامدار سينما، موسيقى، هنرهاى تجسمى، شعر و ادبيات، ميزبانى 
خانواده هاى شــهداى مدافع حرم را بر عهده دارند، بخش اول ســمفونى 
«پيروزى» توســط اركستر سمفونيك تهران با آهنگســازى استاد مجيد 
انتظامى به خانواده هاى مدافعان حرم تقديم مى شود. اجراى پرفورمنسى به 
كارگردانى كامبيز بنان و با اجراى ياحا كاشانى بخش ديگرى از اين برنامه را 
تشكيل مى دهد. در اين مراسم در كنار اجراى زنده خوانندگان شناخته شده 
موسيقى، روايتى جذاب از شاهنامه فردوسى و تاريخ ايران با اجراى يكى از 

برجسته ترين نقاالن كشور به روى صحنه مى رود. 
همچنين در اين رويداد با هدف تجليل هنرمندان برجســته كشور از صبر 
و اســتقامت خانواده هاى شــهداى مدافع حرم به صورت نمادين از چند 
خانواده شهيد مدافع حرم تجليل مى شود. ابوطالب حسينى فيناليست برنامه 

«خنداننده شو» در اين مراسم به اجراى برنامه مى پردازد.
كنگره سربداران به همت مؤسسه فرهنگى و هنرى «كسا» و با مشاركت بنياد 

رودكى، 12 شهريور از ساعت 21 در تاالر وحدت برگزار مى شود.

ستاره دهه 60 اين روزها در رستوران مى خواند
باشگاه خبرنگاران: چندى پيش 
بهرام گودرزى ميهمان خبرگزارى 
تســنيم بود. يكى از گاليه هاى او 
بى توجهى صدا و سيما و مسئوالن 
فرهنگى كشور به موسيقى جدى 
بــود. گــودرزى از خواننــدگان 
موسيقى ايرانى است كه سال هاى 
بسيارى از عمر خود را در عرصه آواز گذرانده است. او در دهه 40 خورشيدى 
از برگزيدگان آزمون آواز در تلويزيــون بود. گودرزى پس از انقالب هم در 
تلويزيون به فعاليتش ادامه داد و آثار بسيارى را براى تلويزيون ايران در دهه 
60 و اوايل دهه 70 اجرا كرد. تقريباً تمام دهه  شصتى ها او را به خاطر دارند. 
اما اكنون بهرام گودرزى كجاست؟ بهرام گودرزى كه يكى از خوانندگان مهم 
موســيقى ايران است، هم اكنون در رستوران ها مشغول اجراى برنامه است. 
رفتن كسانى مانند بهرام گودرزى به سمت اجراهاى رستورانى، فاجعه اى براى 

فرهنگ و هنر به شمار مى آيد. گودرزى تخصصش آواز ايرانى است. 

برش

يكــى از تفاوت هــاى ايــن دوره با 
دوره هــاى گذشــته نيــز افزودن 
بخــش كاريكاتور چهره اســت كه 
به بهانه تقديــر و احترام به جواد 
كاريكاتور  پيشكســوت  عليــزاده 
خراسان شمالى اتفاق افتاده است

نشست رسانه اى نهمين جشنواره سراسرى كارتون و كاريكاتور استان خراسان شمالى برگزار شد

به دنبال «روزى حالل» با كارتون و كاريكاتور
 ادب و هنر/ صبا كريمى  نشســت رســانه اى 
نهمين جشنواره سراســرى كارتون و كاريكاتور 
اســتان خراسان شمالى با عنوان «روزى حالل» با 
حضور وحيد نمازى دبير اجرايى و عباس ناصرى 
دبير هنرى اين جشنواره روز گذشته 11 شهريور 

در حوزه هنرى تهران برگزار شد.
در ابتداى اين نشســت نمازى با اشــاره به اينكه 
جشــنواره متعلق به حوزه هنرى استان خراسان 
شمالى اســت، گفت: جشــنواره «روزى حالل» 
از ســال 89 آغاز به كار كرد و امســال در آستانه 
نهمين دوره برپايى آن هســتيم. خوشبختانه تا 
امروز توانســتيم در فضاى كاريكاتــور و كارتون 
جريان ساز باشيم و از ظرفيت هاى آن در راستاى 
انتقال مفاهيم اجتماعى و ارزشــى به خوبى بهره 

ببريم.
دبير اجرايى جشنواره «روزى حالل» اظهار كرد: در 
دوره هاى نخست برپايى جشنواره، شعارهاى سال 
را مد نظر قرار مى داديــم و طى دوره هاى بعدى 
هم بيشــتر به مســائل روز جامعه و دغدغه هاى 
مــردم توجه كرديم كه هنرمنــدان هم به خوبى 
از آن اســتقبال كردند. اما طى ســال هاى بعد با 
رويكرد تداوم اين فعاليت هنرى ســعى كرديم از 
فضاى صرفاً رقابتى خارج شويم و در همين راستا 

تغييراتى در رويكرد و اهدافمان ايجاد كرديم.

وى در ادامه افزود: از دوره نخست، اين جشنواره 
را به صــورت بين المللى برگــزار كرديم و يكى 
از مهم ترين اهداف ما جريان ســازى در رشــته 
كاريكاتــور بود. نكته مهم ديگرى كه ما آن را مد 
نظر قرار داديم توليدى بودن آثار است، برهمين 
اســاس از هنرمندان خواستيم تا آثار جديدى با 
محوريت موضوع هاى روز توليد كنند و از توليدات 

گذشته شان استفاده نكنند.
دبير اجرايى جشــنواره تأكيد كــرد: با توجه به 
شــرايط اقتصــادى و مســائلى كه مــردم با آن 
مواجه اند و با تأكيد بر شــعار ســال، تصميم بر 
آن شــد تا ما هم موضوع جشــنواره امسال را بر 

هميــن مبنا بگذاريم و از آنجايــى كه اين روزها 
با اختالســگران و مفسدان اقتصادى برخورد و بر 

كســب روزى حالل تأكيد مى شود، فكر مى كنم 
ايــن نــگاه و رويكرد بســيار مناســب حال اين 
روزهاست و قطعاً اين مسئله امسال در جشنواره 

نمود بيشترى خواهد داشت.
نمــازى در بخش پايانــى گفته هاى خود تصريح 
كرد: هنرمنــدان حرفه اى در اين جشــنواره به 
عنوان نفرات برگزيده معرفى خواهند شد. از سال 
گذشته هم طرحى تحت عنوان «چله گى كارتون 
و كاريكاتور» راه انــدازى كرديم كه فضايى براى 
تشويق و معرفى هنرمندان جوان و تازه كار باشد.
 در ادامــه اين نشســت ناصرى گفــت: 415 اثر 
كارتون و 120 اثر كاريكاتور به دبيرخانه ارســال 

شده اســت. هنرمندان از 27 اســتان كشور در 
اين جشــنواره شــركت كرده اند كه در اين ميان 
تهران بــا 61 اثر مقــام اول را به خود اختصاص 
داده است. احمد عربانى، بهمن عبدى، محمدرضا 
دوست محمدى، سعيد نوروزى و بنده داورى آثار 
را برعهده داشــتيم. همچنين 19 ميليون تومان 
جايزه به اين جشــنواره اختصاص داده شده كه 
13 ميليون تومان آن براى كارتون و هفت ميليون 

تومان ديگر براى كاريكاتور است.
دبير هنرى جشنواره تأكيد كرد: يكى از مسائلى 
كه براى مــا از اهميت ويژه اى برخوردار اســت 
كيفيت آثــار و دريافــت توليدات فاخر اســت. 
مــا به دنبال آمــار و تعداد آثار دريافتى بيشــتر 
نيســتيم، چون در نهايت قرار اســت يك تعداد 
آثار مشــخص در كتاب چاپ شود؛ آنچه براى ما 
مهم اســت كيفيت آثارى است كه در اين كتاب 
گنجانده خواهد شد. يكى از تفاوت هاى اين دوره 
با دوره هاى گذشــته نيز افزودن بخش كاريكاتور 
چهره اســت كه به بهانه تقدير و احترام به جواد 
عليزاده پيشكســوت كاريكاتور خراسان شمالى 
اتفاق افتاده اســت. برپايى كارگاه هاى آموزشــى 
با حضور كاريكاتوريســت هاى كشور هم از ديگر 
برنامه هايى است كه در ايام برپايى جشنواره انجام 

خواهد شد.

يادداشت

آرش شفاعى/ آلبــوم 
«ابراهيــم» تازه ترين اثر 
خواننــده  موســيقايى 
خوب كشــورمان، محســن چاووشــى ديروز صبح پس از 
كش و قوس هاى فراوان، منتشــر شد. اين آلبوم، به عنوان 
يك اثر هنرى طبيعتاً موافقان و مخالفانى خواهد داشــت، 
گروهى شيفته سار با آن برخورد خواهند كرد و گروهى ديگر 
منتقدانه؛ طبيعت كار هنرى همين اســت ولى به نظر من، 
اين آلبوم خاص با روندى كــه در دريافت مجوز خود طى 
كــرد، معنا و كاركردى فراتر از يك آلبوم موســيقى صرف 
دارد. بايد اين معنا را درســت درك كرد وگرنه فرصت هاى 
اصالح و نوســازى در بستر كلى موسيقى ايران بيش از اين 
از دست خواهد رفت. چنانكه مى دانيم، چند ترانه اين آلبوم 
ابتدا مجوز انتشار نگرفت. خبرهاى پشت پرده حاكى از اين 

بود كه تهيه كننده آلبوم به خواننده براى انتشار سريع تر آن 
فشار وارد مى كرد. چاووشى درباره اين آلبوم و سرنوشت آن 
اطالع رسانى كرد و به طور ضمنى وزارت ارشاد را تهديد كرد. 
او اين بار ادبياتى را به كار گرفت كه نشــان دهنده احتمال 
ترك كشور به بهانه دريافت نكردن مجوز انتشار آلبوم بود. 
مدير دفتر موسيقى وزارت ارشاد، سراسيمه به ماجرا وارد شد 
و با يك بستنى خوردن دو نفره با چاووشى، با مسئوليت خود 

مجوز انتشار آثار را صادر كرد و آلبوم منتشر شد. 
«ابراهيم» با شــيوه انتشارش نشان داد ساختار شوراى شعر 
و موســيقى وزارت ارشاد نياز به نوسازى دارد. شيوه كنونى 
بررسى و صدور مجوزها با واقعيت هاى امروز موسيقى كشور 
تطابق ندارد. زمانى تنها رســانه موسيقايى كشور، نوارهاى 
كاســتى بود كه روندى طوالنى در تهيه و انتشارشان طى 
مى شد. در آن حالت، ارسال شعر و ترانه به شورا، قرارگرفتن 

در نوبت انتظار، بررسى در جلسات، ابالغ و اعمال مميزى ها 
رونــدى طبيعى بود، ضمن اينكه تنــوع قالب ها و ژانرهاى 
موســيقى رايج در كشــور مانند امروز نبود. يك موسيقى 
رسمى  در كشور تبليغ مى شد و حضور داشت كه موسيقى 
ملى و سنتى بود و پس از آن شكل اتو كشيده اى از موسيقى 
پاپ هم به آن اضافه شد، بقيه اتفاقات در موسيقى فارسى با 
برچسب «موسيقى لس آنجلسى» ممنوع بود و طبيعتاً از دايره 

نظر و عمل وزارت ارشاد خارج بود.
امروزه اما رســانه هاى نوين و ديجيتالى شده، تنوع ژانرى، 
گردش مالى سنگين و غيرقابل اغماض در عرصه موسيقى 
و نيز توجه نســل جــوان همه آن معــادالت را به هم زده 
است. ديگر با ســاختار مميزى دهه 60 و 70 نمى توان به 
گرد پاى موسيقى دهه 90 رسيد. وزارت ارشاد مجبور است 
به خوانندگان صاحب نام باج بدهد و برايشــان نشست هاى 

بســتنى خورى ترتيب دهد چرا كه چاره اى ندارد. گيريم 
وزارت ارشاد از ابزار قدرت خود استفاده كند و به چاووشى و 
مانند او مجوز ندهد، آيا همه درها براى فعاليت به روى آنان 
بسته مى شود؟ در دنيايى كه توليد موسيقى سرعت گرفته 
است و با باالترين كيفيت مى توان به سرعت، تِرك موسيقى 
در يك استوديوى خانگى تهيه كرد، ابزار قدرت وزارت ارشاد 
تنها به صدور مجوز آلبوم و كنســرت خالصه شده است و 
اين درحالى اســت كه هر خواننده فالش خوانى مى تواند با 
گاوبندى با تهيه كنندگان تلويزيونى به برنامه هاى پربيننده 

راه يابد و براى خود طرفدار دست و پا كند.
شــوراى شعر و موسيقى وزارت ارشاد، كارشناسانى كاربلد، 
دلسوز و اســتخوان خرد كرده دارد كه دغدغه حفظ شئون 
اخالقى و اجتماعى و پاسداشت زبان و ادب فارسى را دارند 
اما ساختار فعلى اين شورا مناسب تحوالت روز هنرى كشور 
نيست و به روند كند و بطئى پيشين گرفتار است. «ابراهيم» 
فارغ از محتواى اجتماعى و اخالقى ترانه هايش نشان داد اين 
ساختار را با كمك هنرمندان شعر و موسيقى كشور بايد به 
روز و متحول كرد و وزارت ارشاد نيز در اجراى قانونى كه خود 
مصوب و اجرايى كرده است، نبايد تبصره و استثنا قايل باشد.

تأملى در تازه ترين اثر محسن چاوشى از زاويه اى ديگر

ساختار شوراى شعر و موسيقى ارشاد نياز به بازبينى دارد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس��ه 104/970638 آقای جلیل س��ارانی فرزند خان محمد به اتهام شرکت در 
س��رقت و موبایل قاپی موضوع شکایت آقای 1- س��یدصالح حسینی 2- سیدعباس حسینی 
3- رضا غالمی و خانم آسیه نوری تحت تعقیب میباشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 334 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه 
آگهی میگردد نامبرده مکلف اس��ت در تاریخ 1397/07/25 رأس س��اعت 10 صبح در شعبه 
104 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در چهارراه شیرودی- نبش شیرودی 13- مجتمع قضایی 
عدالت حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ میگردد. آ- 9708639 م.الف 22118
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مشهد- موسی پناهی

آگهی احضار متهم
آقای کمال سوختانلو فرزند حسن جلسه رسیدگی شما در پرونده کالسه 961742/105 دائر 
خیانت در امانت جلسه رسیدگی در مورخ 1397/07/25 رأس ساعت 10 صبح در این شعبه 
برگزار خواهد ش��د؛ لذا مراتب بدین وس��یله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری مصوب 1392 از طریق درج آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در جلس��ه رسیدگی فوقالذکر حاضر ش��وید. نتیجه عدم حضور شما در دادگاه، اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود. آ- 9708640 م.الف 22119
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد

آگهی  
در پرونده به کالسه 325/960421 آقای سیاوش بیگی فرزند محمود کدملی 0922962553 
به اتهام توهین و تهدید نس��بت به ش��اکی سیدحمزه چاوش��ی فرزند تحت تعقیب میباشند 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده مکلف است ظرف 30 روز در شعبه 325 دادیاری دادسرای 
ناحیه 3 مش��هد حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. آ- 9708641 م.الف 22120
شعبه 325 دادیاری دادسرای ناحیه 3 مشهد- مهدی غالمزاده

آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه 301/970462 آقای میالد خالقی وردی فرزند جمش��ید به ش��ماره ملی 
5200006759 به اتهام تحصیل مال مس��روقه تحت تعقیب میباشد؛ به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 174 و 560 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1392 
مراتب در روزنامه آگهی میش��ود و نامبرده مکلف است ظرف 30 روز در شعبه 301 بازپرسی 
دادسرای ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. آ- 9708643 م.الف 22122
بازپرس شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد- محمد محمودی

)آگهی احضار متهم(
احترام��اً در پرونده کالس��ه 322/961433 متهم عباس نجاریان فرزند علی اکبر به ش��ماره 
ملی 0940572079 به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب میباش��د به واسطه معلوم نبودن 
مح��ل اقامت نامبرده و به تجویز م��اده 174 ق.آ.د.ک مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف 
است ظرف مهلت سی روز در شعبه 322 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر تعیین شده تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
 آ- 9708623 م.الف 22116

دادیار شعبه 322 دادسرای ناحیه 3 مشهد

آگهی احضار متهمین
در پرونده کالسه 324/961512 متهمین 1- محمد رضایی 2- ملیحه ارجمند 3- رضا کوسه 
به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از راه نامش��روع تحت تعقیب میباشند که بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 ق.آ.د.ک مراتب در روزنامه آگهی و متهم 
مکلف است ظرف مهلت سی روز در شعبه 324 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 
مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در مهلت مقرر تعیین شده 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. آ- 9708633 م.الف 22117
دادیار شعبه 324 ثامن- طباطبایی

آگهی  
مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیاً یا اثباتاً 
در خصوص دادخواس��ت آقای امید ساختیانچی به طرفیت خواندگان آقایان/خانمها علیرضا- 
مهری- شهناز- شهال ش��هرت همگی ساختیانچی فرزندان حسین به خواسته خلع ید نظریه 
کارشناس ابالغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. ضمناً عدم حضور به منزله پذیرش نمیباشد. آ- 9708634 م.الف 22123
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- 

محبوبه نمازی بایگی

دادنامه 
پرونده کالسه 9709988110200222 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

همدان تصمیم نهایی شماره 9709978110200572 
خواهان: اداره کل راه و ش��هر سازی استان همدان با مدیریت فرهاد فرزانه با نمایندگی آقای 
محمدرضا وجیه فرزند مهدی به نش��انی اس��تان همدان - شهرستان همدان - شهر همدان - 

چهاررا سعیدیه - روبروی مجتمع سعیدیه 
خوانده: آقای مهدی خالقی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار : با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید .
رأی دادگاه

در خصوص دعوی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان همدان با مدیریت آقای فرهاد فرزانه و 
با نمایندگی آقای محمد رضا وجیه به طرفیت آقای مهدی خالقی فرزند حس��ن به خواس��ته 
مبل��غ  80/083/378 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 581021 مورخ  94/2/23 عهده 
بانک صادرات ایران به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به ش��رح دادخواست نظر به 
اینکه وجود اصل چک در ید نماینده خواهان داللت بر اس��تقرار دین و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن را دارد و با توجه به گواهینامه عدم پرداخت مورخ  94/2/24 صادره از بانک 
مح��ال علیه و با عنایت به اینکه خوانده انکار و تکذیبی نس��بت به ادعای خواهان و دلیلی بر 
برائت ذمه اش ارائه نکرده اس��ت لذا دادگاه خواس��ته خواهان را ثابت تش��خیص و مستندا به 
م��واد 249 ، 310 ال��ي 314 قان��ون تجارت و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ  
80/083/378 ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ 3406080 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
و تادیه خس��ارت تاخیر تادیه از مورخ  94/2/24 لغایت زمان اجرای حکم طبق ش��اخص نرخ 
تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه 

تجدیدنظر استان همدان است .9708692
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی همدان – صیادی 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي  آرش جمشیدي فرزند جهانگیر

 خواهان آقاي/میالد حیدري چهار بلوکي فرزند محسن دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي/ 
آرش جمش��یدي فرزند جهانگیر به خواسته الزام به فک پالک خودرو مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9709988111500415 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي 
دادگستري شهرستان همدان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/7/15 ساعت 13:00  تعیین 
که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��اني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
9708697

منشي دادگاه حقوقي شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان همدان - 
حسین کوچه باغبان 

آگهی مربوط به تجدیدنظر
آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای/خانم علیرضا- مهری- ش��هناز- 

شهال همگی ساختیانچی فرزند حسین
تجدیدنظ��ر خواه آقای/خانم امید س��اختیانچی دادخواس��ت تجدیدنظ��ر خواهی به طرفیت 
تجدیدنظر خواندگان فوقالذکر نس��بت به دادنامه شماره 9709977575900464 در پرونده 
کالسه 960800 شعبه 9 حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی به علت مجهول المکان ب��ودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میگردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتش��ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاس��خی دارد کتب��اً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 

خواهد شد. آ- 9708644 
م.الف 22124

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد- حسن سبیلی

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به اعظم کامل نیکوکار طوس فرزند محمد فعاًل مجهول المکان 
در خصوص دادخواس��ت سید عبدالمجید هاش��می علیا فرزند سیدعلی اصغر بخواسته اثبات 
عقد بیع و تنظیم س��ند بموجب دادنام��ه 9709977575900376 حکم بر احراز وقوع بیع 
می��ان خواهان و خوانده ردیف اول نس��بت به میزان مندرج در ق��رارداد و همچنین الزام وی 
به تنظیم س��ند رس��می 2 دانگ پالک ثبتی صدرالشعار و نیز پرداخت مبلغ 485/000/000 
ریال بابت خس��ارت تأخی��ر در اجرای تعهد از تاریخ 1395/08/01 ت��ا 1396/11/01 روزانه 
مبل��غ 1/000/000 ریال و هزینه دادرس��ی و حقالوکاله وکیل به می��زان محکوم به و مطابق 
تعرفه صادر و اعالم مینماید مراتب ضمن درج در روزنامه در مهلت مقرر قابل رس��یدگی در 

این دادگاه میباشد.
 آ- 9708645 م.الف 22125

مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پی��رو آگهیه��ای قبلی ب��ه بیبی زه��را عالقهبند حس��ینی فرزن��د مرتضی فعاًل 
مجهول المکان در خصوص دادخواس��ت شهاب و شهرام ارژنگی بخواسته ابطال سند بموجب 
دادنامه 9709977575900426 حکم بر بطالن ادعای خواهان صادر و اعالم میگردد مراتب 

ضمن درج در روزنامه در مهلت مقرر قابل رسیدگی است. آ- 9708646 م.الف 22126
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مشهد

آگهی  
محکوم له:

محکوم علیه:
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به علی امیرآبادی قوچان فرزند محمدحس��ن 
که مجهول المکان میباش��د ابالغ میش��ود طبق اجرائیه صادره از ش��عبه 9 در پرونده کالسه 
961099 به موجب دادنامه ش��ماره 9709977575900206 مورخ 97/3/5 صادره از شعبه 
9 حقوقی مش��هد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 333000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و نی��ز پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ چ��ک لغایت زمان اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ 10577000 ریال بابت خس��ارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ 
9192000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له میباش��د. پرداخت 
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد. بدیهی است با توجه 
به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب 
از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اج��رای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهی نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. 
در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ- 9708649 م.الف 22127
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 

شهرستان مشهد- حسن سبیلی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای فرشید سروری
تجدیدنظر خواه مهناز صیادی لطفآبادی دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده فرشید س��روری نسبت به دادنامه شماره 9709977575800570 در پرونده کالسه 
8/970299 ش��عبه 8 حقوقی مش��هد تقدی��م که طبق موضوع م��اده 73 و 346 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نس��بت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 

اقدام خواهد شد.
 آ- 9708650 م.الف 22128

مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- 
اصغری

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای شاکر تمیمی 
خواهان   منطقه ویژه پارس جنوبی دادخواس��تی به خواس��ته  ابطال سند به طرفیت خوانده 
اقای شاکر تمیمی و فرشین نوروزی و اداره ثبت اسناد و امالک کنگان مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9109987733300712شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان  
بوشهر ثبت وقت رسیدگی مورخ  97/8/1 و ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده 73 قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن  خوانده فوق)اقای 
ش��اکر تمیمی( و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی 

می گردد تا خوانده ظرف یک ماه  پس ازتاریخ  انتشار اگهی به دفتر  دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه  حاضرگردد.9708699
دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدید نظر  استان بوشهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عیسی دینارپور 
فرزند جما

خواهان آقای غفور هاله گرگیچ فرزند خدانظر دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای عیس��ی 
دینارپور فرزند جما  به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند خودرو س��واری پژو به شماره انتظامی 
342ج63 ایران 95 بانضمام جبران کلیه خس��ارات قانونی و هزینه دادرس��ی مقوم به پنجاه 
میلیون ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و ب شماره پونده کالسه 9709985501200247 
ش��عبه 12 ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرس��تان زاهدان ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/07/22 ساعت 08:30 که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یکماه  پس از  انتشار آگهی  به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر  فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد. 9708698  م الف:1413
شورای حل اختالف شماره 12 مجتمع  مرکزی شهرستان زاهدان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای محمود بختیاری فرزند جعفر فعال مجهول المکان ابالغ می شودکه آقای 
س��ید مرتضی نقیب زاده دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه  به طرفیت ش��ما به شعبه 8 
ش��ورای حل اختالف سبزوار ارائه و به کالس��ه 8/97/506  ثبت و برای روز یک شنبه مورخ 
97/7/15 ساعت 16/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج می گردد ش��ما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 8 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره دادگستری 
قدیم به نشانی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس��یدگی در ش��ورا حاضر ش��وید. در صورت عدم 

حضور، غیاباً رسیدگی خواهد شد. 9708714
مسئول دبیرخانه شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای 1- علی اصغر رباط جزی فرزند محمدابراهیم 2-سیدمهدی احمدی زاده 
فرزند س��یدولی 3-سمیه شمس آبادی فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می شودکه 
بانک س��ینا دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه  به طرفیت شما به ش��عبه 9 شورای حل 
اختالف سبزوار ارائه و به کالسه 9/97/485  ثبت و برای مورخ 97/7/21 ساعت 17:30 وقت 
رس��یدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف 
شعبه 9 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره یک به نشانی چهارراه دادگستری مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 
رس��یدگی در شورا حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور، غیاباً رس��یدگی خواهد شد. )م الف 

9704708)97/100/97
مسئول دبیرخانه شعبه 9 شورای حل اختالف  شهرستان سبزوار

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش16یزد- سانیج و توابع
باغچ��ه  خان��ه  شش��دانگ  تفت��ی  ف��الح  خدیج��ه  خان��م   – اصل��ی   -  72 230فرع��ی 
بطورمفروزقس��متی ازپالک ثبت��ی برابربه مس��احت 447/80مترمربع بموجب رای ش��ماره 
139760321006001312مورخ21 /1397/05 واقع دردره شیرس��انیج برابرمالکیت رسمی 

ومشاعی متقاضی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.9708712
سید آقا دهقان حسینی

 کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1397/06/12

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1397/06/27

داوران نهمين جشنواره سراسرى كارتون و كاريكاتور «روزى حالل» به ترتيب از سمت راست: وحيد نمازى، عباس ناصرى، احمد عربانى، بهمن عبدى، محمدرضا دوست محمدى
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زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
حتى تصورش هم ســخت است! 
اينكه مردمى از 336 نژاد مختلف 
با 200 زبان متفاوت و بيشتر از 380 لهجه جور 
واجور در چند هزار جزيره كوچك و بزرگ زندگى 
كنند و بشــود اسمشــان را يك ملت گذاشت! 
اندونزيايى ها با چنين تنوع قومى- نژادى - زبانى، 
اين حد از پراكندگى جغرافيايى، با جمعيتى 260 
ميليون نفرى و اقتصادى رو به پيشرفت، در چند 
دهه گذشته، انگار تعريف جديدى از مليت را به 
جهانيان ارائه كرده اند. بهانه خبرى گزارش امروز، 
البته تنوع قومى و نژادى اندونزيايى ها نيســت. 
كشور اندونزى، با وجود همه حرف و حديث هايى 
كه درباره ترافيك سنگين جاكارتا، آلودگى هوا، 
اينترنت كم سرعت، كمبود امكانات، برنامه ريزى 
ضعيف و... پشــت ســر و پيش رويش مى زدند، 
ديروز هر طور بود توانست آخرين روز بازى هاى 
آسيايى 2018 را هم برگزار كند و شما مى توانيد 
همين مورد را به حساب بهانه خبرى مطلب امروز 
بگذاريد. بهانه غير خبرى مان هم براى پرداختن 
به كشــور هزاران جزيره اى جنوب شرقى آسيا 
مى تواند وضعيت اقتصادى آن باشــد كه سبب 
شده بسيارى آن را قدرت نوظهور در آسيا بدانند.

 2000 سال پيش
به نقشــه يا كره زمين اگر دقت كنيد، جايى آن 
وسط ها، متمايل به پايين، بيشتر از 13 هزار جزيره 
مثل يك قوس روى خط اســتوا پراكنده شده و 
«اندونزى» را تشكيل داده اند. البته بعيد است كه 
بتوانيد با يك و حتى چند نگاهِ چند ســاعته به 
نقشه، همه 13 هزار جزيره را پيدا كرده و بشماريد 
اما اگر از تعداد بــاالى جزاير اين مجمع الجزاير 
عجيــب و غريب، تعجب كرده يا تعداد آن را باور 
نمى كنيد، خودتان مى توانيد به اندونزى برويد و 
آن ها را بشماريد! يافته هاى باستان شناسى نشان 
مى دهد پاى انسان ها از 40 هزار سال پيش وقتى 
هنوز سطح درياهاى جهان باالتر بود و جزيره ها 
بــه هم متصل بودند، به اين مجمع الجزاير بزرگ 
باز شــده اســت. البته «ويكى پديا» در اين باره 
مى نويسد: «يافت شدن بازمانده هاى سنگواره اى 
انسان راست قامت كه به نام انسان جاوه نيز شناخته 
مى شود، نشان مى دهد كه مجمع الجزاير اندونزى 
از600 هزار تا 2 ميليون ســال پيش مســكونى 
شده  بود... بيشتر جمعيت امروزى اندونزى از نژاد 
آسترونزى هســتند كه از تايوان به سوى جنوب 
شرق مهاجرت كرده بودند. آن ها در حدود 2000 
سال پيش از ميالد به اندونزى رسيدند و جمعيت 

بومى مالنزى را به سوى شرق راندند...».
برخى منابع ديگر هم مى گويند، 10 هزار ســال 
پيش از ميالد مســيح، موج مهاجرت گسترده 
انســان ها به اين منطقه  غنى از غذاهاى حيوانى 
و گياهــى و دريايى شــدت گرفتــه و بتدريج 
كلونى  هاى محلى ساكن تشــكيل شده است و 
ساكنان آن كشــاورزى و بهره بردارى ابتدايى از 
معادن فلزات را ياد گرفته اند. 400 سال پيش از 
ميالد مسيح هم دو آيين بودايى و هندو در ميان 

مردم اين سرزمين رواج پيدا كرده است.
 

 سال هاى دور از استقالل
همــه 40 هزار يــا 600 هزار ســال قدمت اين 
ســرزمين يك طرف، قــرن بيســتم و آن هم 
ســال هاى پايانــى اش يك طرف! گذشــته اين 
ســرزمين را مى شود به ســه دوره تقسيم كرد. 
دوره اول مربوط مى شــود به همان انســان هاى 
راست قامت كه به «انسان جاوه» معروف شدند 
و دوره دوم مربوط به زمانى است كه سلسله هاى 
پادشاهى و حكومت هاى مختلف در اين سرزمين 
شــكل گرفتند. يعنى جزاير اندونــزى در قديم 
سلطان نشين بوده اند تا آنكه در قرن شانزدهم سر 
و كله اســپانيايى ها و پرتغالى ها در آن پيدا شد. 
كمپانى شــرقى هلند در ابتداى قرن هجدهم، 
حكومت اندونزى را به دست گرفت و تا سال ها، 
طناب از ُگرده مردم اين ســرزمين كشيد. سال 
1740 حوصله اندونزيايى ها از مستعمره بودن سر 
رفت و شــورش ها آغاز شد. هلندى ها اما شورش 
مردم جاكارتا را با كشــتار 20 هــزار اندونزيايى 
و چينى درهم شكســتند. تــا دو قرن بعد، قيام 
و شــورش چندانى ديده نشــد اما در نخستين 
سال هاى قرن بيستم «سى سى نگا مانگزيا» كه 
پادشاه اندونزى به حســاب مى آمد، دوباره عليه 
هلندى ها سر به شورش برداشت. او از ارتش هلند 
شكست خورد تا اندونزى نزديك به 40 سال ديگر 
مستعمره هلند باقى بماند. جنگ دوم جهانى كه 
در گرفت، دست هلندى ها از اندونزى كوتاه شد 
اما ژاپنى ها آن را اشــغال كردند و تا سال 1954 
در آن ماندند. در واقع از چند ســطر باالتر و آغاز 
قرن بيستم، وارد دوره سوم حيات اين سرزمين 
مى شــويم. دوره اى كه با اعالم جمهورى توسط 
«ســوكارنو» اندونزى فراز و فرودهاى بسيارى را 
تجربه مى كند. در دهه 1950 ميالدى، حكومت 
اندونزى از يك دموكراســى پارلمانى به ســمت 
ديكتاتــورى نظامى حركت كرد. البته طرفداران 
سوكارنو كه او را با توجه به مبارزات آزادى طلبانه 
و دموكراسى خواهى اوليه، بى تقصير مى دانستند، 

اين تغييــرات اقتدارطلبانه را يــك ضرورت در 
اوضاع آشفته اجتماعى در كشور هزار جزيره تلقى 

مى كردند. 

 خاك سياه
اندونزى دوره «سوكارنو» شاهد اختالف نظر ميان 
ســردمداران مايل به اردوگاه شرق و جناح هاى 
مايل به غرب بود. سرانجام اين اختالف نظر به كنار 
رفتن «سوكارنو» و روى كار آمدن «سوهارتو»ى 
غربگرا انجاميد تا ســدى در برابر نفوذ شــوروى 
در اين كشــور ايجاد شود. بانك جهانى، صندوق 
بين المللى پول و سرمايه گذاران غربى هم پا پيش 
گذاشــتند تا به كمك آن ها در دهه 80 ميالدى 
نخستين جرقه هاى رشد اقتصادى نمايان شود. 
بخت «ســوهارتو» اما بيشتر از «سوكارنو» نبود. 
10 ســال بعد به دنبال مشــكالت اقتصادى و 
اعتراض هاى سراســرى، ســوهارتو هم مجبور 
شــد به ســفارش وزير خارجه آمريكا از قدرت 
كناره گيــرى كند. به قول نشــريه هاى غربى در 
دهه 90 شــركت هاى آمريكايى و صهيونيستى 
توانستند يك شبه، اقتصاد اندونزى و برخى ديگر 

از كشورهاى منطقه را به خاك سياه بنشانند.

 اسالم 
بيشتر از 86 درصد مردم اين كشور مسلمان اند؛ 
يعنــى اندونزى بــا جمعيتــى 260 ميليونى، 
پرجمعيت ترين كشور مسلمان و چهارمين كشور 
پرجمعيت دنيا به حساب مى آيد. البته فكر نكنيد 
اين 260 ميليون نفر در 13 هزار جزيره اين كشور 
پراكنده اند. بيشتر از نيمى از جزاير 13 هزارگانه 
اندونزى خالى از جمعيت است. ماهنامه «اخبار 
شــيعيان» در شماره 66 خود در سال 90 درباره 
ورود اسالم به اين سرزمين مى نويسد: «تـاريـخ 
نـويـــسان دربــاره زمان دقيق ورود اســالم به 
اندونزى، نظر واحدى ندارند. برخى ورود اســالم 
به اين جزاير جنوب شرقى آسيا را مقارن قرن اول 
هجرى، يعنى سال30 هجرى مى دانند، كه اين 
نظر مستند به شواهد و داليـــل متـقن تاريخى 
نيســت. در مقابل، گروهــى از مورخان و تاريخ 
نگاران با استناد به برخى شواهد و آثار تاريخى، از 
جمله سنگ قبرها و نوشته هاى موجود در برخى 
از مناطق اين كشــور، بر اين عقيده هستند كه 
ورود و نشــر اسالم در مجمع الجزاير اندونزى، از 
ابتداى ســده چهارم صورت پذيرفته است. بنا بر 
اسناد (سنگ قبر، آثار قديمى و باستانى) جمعى 
از پژوهشگران بر آن هستند تاريخ تشيع نيز در 
اندونزى همراه با ورود اســالم به اين كشــور، به 

قرون اوليه هجرى باز مى گــردد. براى نمونه بر 
توپى جنگى در شــهر«بانتن» جمله «ال فتى اال 
على ال ســيف اال ذوالفقار» ديده مى شود. روى 
سنگ قبرهاى برخى بزرگان شهر «آچه» نام هايى 
چون سـيــدحـســــام الــديــــن حسينـى 
(متـوفـاى 823ق)، سيدشريف الدين حسن بن 
على اســترآبادى (متوفاى 823ق) و امير محمد 
بن عبدالقادر (متوفاى 882ق) نقش بسته است».

 تشيع
ورود و توسعه مذهب شافعى در اندونزى و همچنين 
سال هاى سال زندگى زير سلطه استعمار نتوانست 
آثار تشيع را از اين كشور پاك كند. درباره نحوه ورود 
شيعيان و گسترش تشيع در اين سرزمين گفته اند: 
در دوره خلفاى عباسى زمانى كه حاكمان ستمگر 
عرصه را بر شــيعيان تنگ كرده بودند، تعدادى از 
سادات شيعى كه قصد داشـــتند از حجاز و سپس 
بغداد مهاجرت كنند، راهى شبه قاره هند و از آنجا 
عازم جنوب شرقى آسيا شــدند كه در ميان آن ها 
برخى از نــوادگان احمد بن عيســى مهاجر براى 
دعـــوت مـــردم به اسالم، به جزاير مختلف اين 
منطقه مهاجرت كردند. شايد بتوان ورود كاروان هاى 
تجارى درياى ايران در قـرن سـوم هـجـرى را هم 
بـــزرگ ترين واقعه اقتصــادى و فرهنگى آن دوره 
خواند. در اين زمان كه نواحى اطراف تنگه ماالن به 
صورت مراكز عمده بازرگانى در آمده بود، كشتى هاى 
تجارى ايران كه حامل مبلّغان شيعى مذهب نـيـز 
بـودنـــد، وارد سـاحـل ايـن كـشور شدند. افكار و 
انديشه هاى شيعى و ايرانى از طريق همين بازرگانان 

و مبلغان در نواحى غربى سوماترا رواج يافت.

 تا سال 2030
سياست و اقتصاد در كشــور هزاران جزيره انگار از 
ســال هاى آغازين قرن 21 به سمت ثبات حركت 
كرده اســت. البته توقع نداشته باشيد در اين چند 
خط بتوانيــم داليل ايجاد ايــن ثبات و همچنين 
سياست هاى اقتصادى اين كشور را تجزيه و تحليل 
كنيم فقط مى توانيم اين نكته را يادآور شويم كه به 
عقيده بسيارى از صاحبنظران، اندونزى مى تواند پس 
از چين، غول اقتصادى شرق آسيا لقب بگيرد. رشد 

اقتصادى سال هاى اخير اين كشور، اميدوارى هاى 
زيادى ايجاد كرده اســت كه بزودى در شرق جهان 
شاهد ظهور يك قدرت اقتصادى ديگر باشيم. طبق 
تحقيقى كه از سوى مؤسســه «مكنزى» صورت 
گرفته، توليد ناخالص داخلى اندونزى با رشد ساالنه 
7 درصدى از آلمان و انگلســتان پيشى گرفته و تا 
سال 2030 به اقتصاد ششم جهان تبديل مى شود. 
«آنگال مركل» صدر اعظم آلمان، در اولين سفر خود 
به اندونزى در سال 91 اعالم كرده بود كه اين كشور 
مى تواند مدلى براى اروپا باشد! مركل براى اظهارات 
خود نمونه هايى از موفقيت هــاى اندونزى را مثال 
آورده بود. وى گفت: اندونزى توانست بدهى خود از 
82٪ توليد ناخالص داخلى در سال 2002 به ٪24 
در سال 2012 برساند و كسرى بودجه اين كشور در 
حال حاضر پايين تر از 2٪ قرار دارد، در حالى كه اين 

رقم براى كشورهاى اروپايى 3٪ است.

 اگر بگذارند
بــه خاطر اينكه خيلى خوشــبينانه بــه اندونزى 
نگاه نكرده باشــيم بهتر اســت برخى گزارش هاى 
سازمان هاى بين المللى را كه سال پيش منتشر شد 
نيز در اينجا بياوريم. براساس اين گزارش ها «اندونزى 
اگر چه در سال هاى گذشته توانسته است شاخص 
رشد اقتصادى خود را به ميزان قابل توجهى بهبود 
بخشــد و در حال حاضر در آستانه رسيدن توليد 
ناخالص داخلى به بيشتر از 1000 ميليارد دالر قرار 
دارد اما بايد توجه داشت كه اين كشور از مشكالت 
اقتصادى متعددى رنج مى برد... كمبود سرمايه گذارى 
براى توسعه زير ساختى، وجود مشكالت ساختارى 
در بودجه كشــور، وجود 28 ميليــون نفر كه زير 
خــط فقر مفرط زندگى مى كنند و 60 ميليون نفر 
كه با وجود فقير بودن در برابر هر نوســان وضعيت 
اقتصادى آســيب پذير اند، نشــان مى دهد رشــد 
اقتصادى 5 درصدى، به شــكل بسيار نامتوازن در 
اين كشور توزيع شده است. خالصه اينكه شما هم 
دعا كنيد پرجمعيت ترين كشــور اسالمى كه اين 
روزها دارد به گل سر سبد كشورهاى توسعه يافته 
جنوب شرقى آسيا تبديل مى شود، مانند دهه 90 
ميالدى، يكباره اسير سياست هاى اقتصادى غربى و 

صهيونيستى نشود و به خاك سياه ننشيند.
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ايستگاه

به «انيشتين» بودن نيازى نيست
 ايستگاه/ رقيه توسلى 

خودمان را نزنيم به آن راه... 
كيســت كه نداند حقيقت 
كدام اســت...؟ درســت ها 
و  زشــتى ها  غلط هــا...؟  و 
زيبايى هــا...؟ كه مــادرزاد 
همه مان بلديــم از اخالق 
و رفتارمان حساب و كتاب 

بكشيم، اگر روراستى برايمان اهميت داشته باشد!
به «انيشتين» بودن هم نيازى نيست. خيلى معمولى فقط بايد سرخلوت 
بنشينيم، تفكر كنيم كجاى كار ايستاده ايم و با خودمان و اين جهان پهناور 

چه مى كنيم و چه ها كرده ايم!
َسرخلوت مى نشينم، با ذهنى كه بيكار نمى نشيند و افعال پرهيزگارانه صادر 

مى كند:
- جنگل جان، نرو... از دســت مان دلگير نشــو. ما فقط كمى َســرتِق و 

نامهربانيم. تو به سبزى و بزرگوارى خودت ببخش.
- نرويد... كالغ ها، گنجشــك ها، پلنگ ها، خرس هــا، گوزن ها، از پيش ما 

همسايگان پُر دود و حيوان آزار. از پيش ما كه با شما دوستى نكرده ايم.
- ويراژ ندهيم... مثل راننده چموش و متخلف، جاده را نترسانيم.

- نكشيم... ُگل و قليان و سيگار، صحت را بر باد مى دهد.
- نريزيم... زباله هايمان را با دســت ادب توى سطل ها بيندازيم. كار طاقت 

فرساى عجيبى نيست كه شهروند آداب دانى باشيم.
- مهاجرت نكنيم... زبان بيگانه و َرخت غربت، مثل مارك پشت لباس است! 

اتيكتى كه پوست مان را مى سابد.
- ُمصر نباشــيم... جراحى گونه و ابرو و بينى خداداد، سندرم مى آورد. 
از ســندرم هاى لِه و لورده كننده فرار كنيم. از «نرمگس َچَپر ُچالغ» 
ياد بگيريم كه خودش را دوســت دارد. خوِد اورجينال مان را دوست 

داشته باشيم.
- نترسيم... از بيمارى، از بى پولى، از تنهايى، از دلتنگى. گاهى َسر بگردانيم 
و نگاه كنيم به كانگورو و بچه اش... بگوييم آيا كيسه مادرها هميشه فرزند 

دارد؟
- بى قيد نباشيم... به روشنى روز پيداست اسراف انرژى، يقه مان را مى گيرد. 
كه بى آبى و بى برقى و بى گازى، ســرگردنه ايستاده اند تا ُمسرفان، عاقبت 

به خير نشوند.
- ندهيم... براى تصادِف مختصر، فحش و ناسزا ندهيم به هم. براى اجاره 
بهاى عقب اُفتاده، براى رعايت نشدن صف، براى باختن تيم محبوب. كه 
شخصيِت بى تحمل، ترسناك است و ديدن كاراكترهاى فيلم اّره در خيابان 

و خانواده و فضاى مجازى!

روزمره نگارى

گزارش ازمكان

كشور13 هزار جزيره
آيا «اندونزى» قدرت جديد اقتصادى شرق آسياست؟ 

 زير آسمان شهر

باشگاه خبرنگاران  / زهرا كاوه دختر شهيد محمود كاوه همزمان با سالروز 
شهادت پدرش در صفحه اينستاگرام خود دست نوشته اى از اين شهيد بزرگوار 

را براى اولين بار در معرض ديد كاربران قرار داد.
اين پدر شهيد كه نامش بين فرماندهان ارشد دفاع مقدس مى درخشد، همان 
مردى است كه 32 سال پيش در ارتفاعات 2519 حاج عمران شهيد شده و 

خاطره اش همچنان با يگانه دخترش همراه است.
اين را هم بگوييم كه شهيد محمود كاوه در سال 1340 در مشهد متولد شد 
و يكى از جوان ترين فرماندهانى بود كه هدايت جنگ ايران و عراق را به عهده 
داشت. اين شهيد در آغازين روزهاى جنگ يك جوان 19 ساله بود كه پس 
از سه سال فرماندهى تيپ ويژه شهدا را بر عهده گرفت. در نهايت اين شهيد 

در سن 25 سالگى و بر اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نائل شد.
در ادامه مى توانيد دست نوشته شهيد محمود كاوه را در پست اينستاگرامى 
اين دختر شهيد مشاهده كنيد: متن زير از يادداشت هاى شهيد كاوه در زمان 
جنگ است كه در مناطق عملياتى نوشته اند. بسيارى از مطالب ايشان قابل 
تحليل و تطبيق با شرايط زمانه است كه مى توان به طور نمونه به اين نوشته 
اشاره كرد كه خودباورى،عزت و ايدئولوژى انقالبى كه متأثر از انديشه تابناك 

امام عزيز است در آن موج مى زند.

نگاهى كه ايشان به امپرياليسم داشته اند كه در آن زمان دو بلوك شرق و غرب 
بود، امروز با محوريت آمريكاى جهانخوار تداوم دارد. 

امپرياليسم هميشه در صدد پنهان كردن عزت و خودباورى ملت ما بوده و 
هست.... نكته حائز اهميت يادداشت شهيد كاوه اين است كه در كوران جنگ 
سخت در كردستان، ايشــان به عنوان يك چريك و فرمانده جنگ سخت 

به ابعاد فرهنگى انقالب و مبارزه امپرياليسم با ما در جنگ نرم مى پردازند.
متن باال را به دليل اينكه خوانا نيست جهت مالحظه شما عزيزان تايپ كرده ام 

كه بدين شرح است: «خط مشى ما در انقالب چيست؟ 
انجام يك انقالب و ساختن جامعه اسالمى به عمل است...

آن هايى كه خون انقالب در رگ هايشان جارى نيست
آن هايى كه افكارشــان را با انقالب وفق نمى دهند و آن هايى كه قلبشان با 
تالش ها و قهرمانى هاى يك انقالب همراه نيســت، اين گونه افراد در جامعه 

اسالمى ما جايى ندارند.
آن ها بخش ناچيزى از مردم را تشكيل مى دهند.

امپرياليسم مى خواهد واقعيات را كتمان كند. 
قبول حقايق باعث ناراحتى آن ها مى شود و امروز هيچ انقالبى مانند انقالب 

ايران اين چنين موفق نبوده است».

ساختن
جامعه  اسالمى 

به عمل است

آن روزها

ايستگاه / خاطره اى را كه خبرگزارى فارس از قول «محسن عسكرى» 
امدادگر دوران دفاع مقدس، منتشر كرده است، بخوانيد:

تازه به منطقه ما آمده بود. آرپى جى زن بود. تازه مشغول نوشتن شده 
بودم كه آمد و كنارم نشســت و با كمى خجالت، زير لب سالم كرد و 

گفت «چى مى نويسى»؟
زيرلبــى خنديدم و گفتم: «ســعى مى كنم از وقايع جبهه، داســتان 
بنويسم». پرسيد: «مى خواهى برايت داستان بگويم»؟ ادامه داد: «اسمم 
مجيد است. تا سال سوم دبيرستان درس خواندم و بعد، با اينكه پدر و 
مادرم خيلى سعى كردند كه من به درس خواندن ادامه بدهم، نتوانستم. 
چون خدمتم رســيده بود، به ســربازى رفتم.... اواسط سربازى بود كه 
از ناحيه پا مجروح شــدم. چند ماهى در بيمارستان بسترى بودم كه 
الحمدهللا خوب شدم، هر چند از آن به بعد مى لنگيدم و براى انجام بقيه 

خدمت سربازى به اهواز رفتم.
بعــد از آن دلم هواى اهواز و جبهــه را كرد. كارهايم را مرتب كردم، از 

پدر و مادرم خداحافظى كردم و از شــهر و آنچــه كه در آن بود، جدا 
شدم. اآلن يك ماهى هســت كه آمده ام اينجا. دلم مى خواهد فقط با 
خدا باشــم.... اينجا يك جاده هست. فقط يك جاده اصلى! مشابه اين 
جاده توى شهرها هم هست. منتها فرعى زياد دارد. در حالى كه اينجا از 
آن فرعى ها خبرى نيست. كاش همه جا همين طور بود. همه جا فقط 
يك جاده اصلى بود. جاده اى كه به سمت خدا مى رفت... دلم مى خواهد 
مدتى اينجا باشم، و بعد، اگر خدا خواست و برگشتم، بروم شبانه درس 
بخوانم، ديپلم بگيرم. نه براى اينكه با آن ديپلم زن بگيرم. نه! واسه خودم. 
تا ثابت كنم كه مى توانم ديپلم بگيرم. جداى از اين، فهميده ام كه آدم هر 

چه بيشتر بخواند و بداند، بهتر است...».
فرداى آن روز، براى انجام مأموريتى، از منطقه خارج شــدم. وقتى كه 
مى خواستم بروم، هر چه گشتم، مجيد را نيافتم تا با او خداحافظى كنم. 
چند روزى طول كشيد تا مأموريتم تمام شد. وقتى كه برگشتم، مجيد 

همراه گردان رفته بود.

در قســمت امدادگرى مشغول به كار شــدم. ناگهان مجروحى را كه 
خون زيادى روى ســر و صورت و لباســش بود، به داخل آوردند. چند 
تا از بچه ها مشغول پانســمان زخم هايش شدند. وقتى كار زخم بندى 
مجروح تازه وارد تمام شد، او را در آمبوالنس گذاشتند و من امدادگر آن 
آمبوالنس شدم. بالفاصله جعبه كمك هاى اوليه را برداشتم و سوار شدم. 
به قيافه اش كه دقيق شدم، به نظرم آشنا آمد. بى اختيار گفتم: «مجيد، 
تويى!» خيلى ضعيف، ناليد و گفت: «محسن...» اشك چشمانش را پر 
كرده بود. دستش را در دست گرفتم. انگشتانم را با فشار ضعيفى فشرد. 
گفت: «حاال احساس مى كنم كه كارى كرده ام... كارى كه به همه كارها 

مى ارزد....حتى به ديپلم گرفتن».
ادامه داد: «مى دانى... حاال ديگر من به آرزويم رسيدم و ديپلم...» اين را 
گفت، سرش به يك طرف خم شد و چشمانش به سقف آمبوالنس كه 
در حال ترمز كردن بود، خيره ماند... از آمبوالنس، كه ايستاده بود، پياده 

شدم. باران ريزى باريدن گرفته بود.

جاده اى كه 
به سمت خدا 

مى رفت

ايســتگاه / كاربران فضاى مجازى 
با اشــاره به پياده روى اربعين پست 
هايى از ميهمان نوازى عراقى ها منتشر 
كردند و در تالش هســتند با انتشار 
هشتگ #العراق_وإيران_إخوة جلوى 
اختالف افكنى ميان مســلمانان دو 
كشور همسايه ايران و عراق را بگيرند، 
همراه با اين هدف، از عراقى ها نيز در 

زمينه انتشــار شــايعات اخير دلجويى كنند. برخى از كاربران عراقى هم با 
انتشار همين هشتگ از محبت خود نسبت به ايرانى ها و دشمنى با آمريكا و 
رژيم صهيونيستى نوشتند. يكى از پست هاى منتشر شده توسط كاربران را 
مى خوانيد: «باز صداى پاى ميليون ها عاشق امام حسين(ع) آمد، شياطين به 

صف شدند كه اين نشانه ظهور را حذف كنند. زهى خيال باطل».

ايستگاه / آرش مير احمدى بازيگر 
و كارگــردان تلويزيــون در صفحه 
اينســتاگرام خود عكسى مربوط به 
سال 72 را كه در آن خود به همراه 
دو بازيگــر ديگر حضور داشــتند، 
منتشــر كرد. اين عكس قديمى كه 
در آن نصر اهللا رادش و نادر سليمانى 
نيــز حضور دارنــد، در كنار عكس 

جديدى از اين ســه نفر قرار گرفته شده اســت. اين گروه سه نفره كه 
از بازيگــران برنامه هاى كمدى مطرح و موفق دهه 70 تلويزيون بودند، 
ســريال ها و طنزهاى خاطره انگيزى را از خود به يادگار گذاشته اند كه 
بيشــترمان با آن ها خاطره داريم. آقاى ميراحمدى زير عكس منتشــر 

شده، نوشته است: «زمانه را چو نكو بنگرى همه پند است...».

ايستگاه / چند روز پيش لوكا مودريچ، 
ســتاره كروات رئال مادريــد، به عنوان 
بهترين بازيكن فصــل 18-2017 اروپا 
انتخاب شد. رسيدن جايزه بهترين بازيكن 
سال به مودريچ البته حاشيه هايى نيز به 
دنبال داشت. رونالدو كه از انتخاب نشدن 
خود بشدت عصبانى شده بود، حاضر نشد 

در مراسم حاضر شــود و اطرافيان او نيز موضعى بسيار تند در قبال اين موضوع 
گرفتند. در عوض سيل تبريك هايى بود كه از سراسر دنيا براى مودريچ سرازير شد 
و بسيارى او را كامالً شايسته چنين عنوانى مى دانستند. يكى از آن ها ايوان راكيتيچ، 
ستاره بارسا بود كه فارغ از كل كل هاى فوتبالى بين دو تيم رئال مادريد و بارسلونا، 
در توييتر خود نوشــت: «فقط يك چيز؛ كامالً شايسته اين عنوان بودى... تبريك 

برادر، تبريك كاپيتان. از داشتنت احساس غرور مى كنيم».

تبريك برادرزهى خيال باطل

مجاز آباد

زمانه را چو نكو بنگرى...

فاشيست ها بر مى خيزند؟
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان در 
گزارشى به وضعيت بسيار متفاوت 
اين روزهاى احزاب دســت راستى 
و افراطــى آلمان در مركــز يا به 
اصطالح بهتر در خانه جديد خود 
در شهر زاكســن (ساكسونى) در 
شــرق آلمان مى پــردازد. براى دو 
روز پياپى بســيارى از افراطى هاى 
دست راستى كه همان فاشيست ها 
و طرفــداران نــازى هســتند، با 
راهپيمايى هاى گسترده در اين شهر 
ضد بسيارى از سياست هاى آلمان 
مانند جــذب پناهجويان خارجى 

تظاهرات كرده و قدرت گرفتن دوباره خود را به رخ كشيدند. اشپيگل نيز در 
گزارشى با تيتر «زاكسن؛ چه كسى حق گرفتن قدرت را دارد؟» ديدگاه هاى 

آنان را بررسى مى كند.

صبح بخير آمريكا!
نشريه فيلم كاِمنت كه به صورت 
تخصصى در حوزه ســينما و فيلم 
فعاليت كرده و هــر دو ماه يك بار 
به چاپ مى رسد، در پرونده اى ويژه 
فيلم پر سر و صداى «بلك كلنز من» 
را مورد بررســى قرار مى دهد. اين 
مجله در حالى به ســراغ اين فيلم 
از كارگردان مشهور يعنى «اسپايك 
لى» رفته كه عكس وى را به روى 
جلد برده و با مصاحبه اى اختصاصى 
ديدگاه هاى او در شباهت هاى اين 
فيلم بــا موضوع گــروه قديمى و 

نژادپرســت «كو كالكس ِكالن» در آمريكا را با شرايط اجتماعى امروز آمريكا 
مورد مقايسه قرار مى دهد. فيلم كامنت، با تيتر «صبح بخير آمريكا» اين فيلم را 

زنگ خطر خوبى از حيث اجتماعى براى اين كشور دانسته است.

پيشدستى بشر مقابل تكامل
هفته نامه علمى نيوساينتيست در 
تازه ترين شماره خود در پرونده اى 
ويژه به توانايى هاى منحصربه فرد 
كنونــى جهان در ديكتــه كردن 
نقش خود در زندگــى مى پردازد. 
اين نشريه با تيتر «پيشدستى در 
مقابل تكامــل» تأكيد مى كند در 
تاريــخ، «طبيعت» تصميم  تمام 
مى گرفت كه زندگى چگونه پيش 
برود اما اكنون بشر مى تواند با تسلط 
بر طبيعت اين جريان را به دست 
بگيرد. نيوساينتيست همچنين در 
گزارشى با عنوان «بزرگراه به همه 

جا» از پيشرفت چشمگير جاده سازى در سال هاى اخير در تمامى نقاط جهان 
مى گويد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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