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حوادث ايران

كشف اجساد 2 زن
 درون چمدان!

مسكو: پليــس اجساد 
دو زن برهنــه را در دو 
چمدان سياه در نزديكى 

شهر مسكو پيدا كرد.
فاصلــه  در  اجســاد 
ســه هفتــه از هــم 
زيــر درخــت پــارك 
«ورونستوسفكســى» 

پيدا شده اند.
بنا بر اطالعات پليس و كارآگاهان هر دو زن به شــيوه اى 
يكسان كشته شده و اجسادشان درون چمدان قرار گرفته 
است. اين دو فرد بين 18 تا 25 ســال سن داشته اند. هر 

دو زن داراى خالكوبى هايى روى پوستشان بوده اند.
يكى از اعضاى تيم تحقيقاتى در اين باره گفت: تاكنون هيچ 
آسيب جسمى روى بدن زنان ديده نمى شود. در حال حاضر 
اجساد به پزشكى قانونى منتقل شده تا علت اصلى مرگ 

روشن شود. (راشاتودى)

قتل بخاطر خيس كردن!
آمريكا: مادرى دختر 3 ساله اش را به دليل خيس كردن 

شلوارش كشت. 
پليس الس وگاس در حالى جســد دختر سه ساله را در 
كيســه زباله پيدا كرد كه در كمد ديوارى خانه  جاسازى 

شده بود.
مادر بى رحم براى آنكه خود را بى اطالع از ماجرا نشان دهد، 
با پليس تماس گرفت و گزارش مفقود شــدن فرزندش را 

داد.
زمانى كه مأموران پليس در خانــه مادر جنايتكار را زدند 
متوجه بوى تعفنى در محل شدند، اما مادر مدعى بود كه 
فرزند كوچكش كه يك ساله است اين بو را راه انداخته، اما 
يكى از مأموران پليس كه به موضوع شك كرده بود، خانه را 
بازرسى كرد و توانست جسد تكه تكه شده دختر سه ساله 

را در كيسه زباله پيدا كند.
به گفته افســر پرونده، با تحقيقات و بازجويى از مادر 
قربانى متوجه شدند وى به دليل اين كه دخترش شلوار 
خود را خيس كرده بود او را مورد ضرب و شتم قرار داده 
و وقتى كه متوجه مى شود او از شدت ضربات وارده به 
سرش مرده است، بدنش را با چاقو تكه تكه كرده و براى 
اينكه بوى تعفنش در منزل پخش نشود، جسد او را در 
دو كيسه زباله گذاشته و در كمد ديوارى پنهان كرده 

است.( ديلى ميل)

بيمارى مرموز مسافران پرواز دبى
آمريكا: مســافران هواپيماى اماراتى به محض ورود به 
فرودگاه بين المللى جان اف كندى آمريكا در قرنطينه قرار 
گرفتند.  به گفته مقامات محلى فرودگاه جان  اف  كندى، 
مسافران پرواز 203 امارات صبح روز چهارشنبه گذشته 
پس از آن در محوطه قرنطينــه قرار گرفتند كه خلبان به 
محض ورود به فرودگاه اعالم كرد ده ها نفر از مســافران 
دچار تب باالى 37/7 درجه و ســرفه هاى شديد شده اند. 
مبدأ حركت هواپيما شهر دبى بوده و 100 نفر سرنشين 

داشته است. (راشاتودى)

بازداشت چند نفر از كارمندان 
شهردارى همدان

باشــگاه خبرنگاران: يك منبع آگاه از 
دستگيرى تعدادى از كارمندان شهردارى 
همدان بــا عناوين اتهامى جعل اســناد و 

سوء استفاده از موقعيت شغلى خبر داد.
اين منبــع آگاه با بيــان اينكــه دور دوم 
بازداشت ها در شــهردارى همدان به دليل 
تخلفــات مالى آغاز شــده اســت، گفت: 
شــمارى از كارمندان اين نهاد بتازگى به 

دليل تخلفاتى همچون جعل ســند، جعل امضاى مســئوالن براى صدور پروانه و 
سوء استفاده از مقام و موقعيت، بازداشت شدند.

وى كه نخواست نامش فاش شود، بيان كرد: بيشتر بازداشت شدگان مربوط به يكى 
از نواحى چهارگانه شهردارى همدان هستند.

اين منبع آگاه اضافه كرد: هنوز پرونده بازداشت شدگان قطعى نشده، بنابراين اظهار 
نظر در مورد جزئيات تخلفات منوط به تكميل پرونده آن ها در دستگاه قضايى است.

بر اساس اطالعات كسب شده، سه تن از بازنشستگان شهردارى همدان با همكارى 
دو نفر از كارمندان فعال در واحد درآمد اين مجموعه كه اقدام به دستكارى و جعل 

اسناد مى كردند، پيشتر بازداشت شده بودند.
اين افراد با توجه به اطالع كامل از فرايند پرونده ها به صورت تيمى در زمينه جعل و 

دستكارى اسناد شهردارى دست داشتند.

حمل 315 كيلو ترياك با موتورسيكلت!
خط قرمز: قاچاقچيان موتورسوار كه قانون را در تعقيب خود مى ديدند، 315 

كيلوگرم ترياك را انداختند و فرار كردند.
فرمانده انتظامي خراســان رضوي گفت: در پي كســب خبرى مبني بر اينكه 
قاچاقچيان قصد انتقال مقدار قابل توجهى مواد مخدر به وسيله موتورسيكلت 
و از طريق محورهاي روستايي شهرستان مه والت را دارند، با توجه به اهميت 

موضوع دستورات الزم براي پيگيري پرونده صادر شد.
سردار كريمى افزود: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر، پليس امنيت عمومي 
و يگان امداد شهرســتان مه والت در اين مأموريت غافلگيرانه، ســه دستگاه 
موتورســيكلت در حوالي «چاه جراحي» را شناسايى و به راكبان آن ها دستور 
ايست دادند اما قاچاقچيان به محض مشاهده مأموران متواري شده و با پرتاب 
موادمخدر به درون باغ هاي پســته، به ســمت ارتفاعات روستاي «گندم بر» 

مه والت فرار كردند.
مأموران در ايــن تعقيب و گريز ســركرده باند قاچاق موتوري مــواد افيوني 
را كه مردى 42 ساله اســت، دستگير كردند اما دو همدســت او با رها كردن 

موتورسيكلت هايشان، با استفاده از عوارض زمين از صحنه فرار كردند.
فرمانده انتظامي خراسان رضوي با اشــاره به اينكه تالش ها براى دستگيرى 
دو قاچاقچى ديگر با جديت ادامه دارد، اظهار داشــت: مأموران در بازرسي از 

موتورسيكلت ها و منطقه مورد نظر 315 كيلوگرم ترياك را كشف كردند.

دستگيرى دو قاچاقچى بين المللى
 در فرودگاه مشهد

خط قرمز: رئيس پليس فرودگاه مشــهد از كشــف بيش از 3 كيلوگرم 
موادمخدر در اين فرودگاه خبر داد.

سرهنگ مهدى رستمى قرائى گفت: مأموران پليس فرودگاه مشهد حين 
بازرسى از وسايل مسافران، از چمدان دو تبعه خارجى 3 كيلو و 400 گرم 

موادمخدر را كشف كردند.
وى افزود: مأموران از چمدان يكى از اين افراد يك كيلو و 100 گرم ترياك 
را كه به صورت ماهرانه اى در بطرى دلستر جاسازى شده بود و از چمدان 
متهم ديگر دو كيلو و 300 گرم شيره ترياك را كه وسايل شخصى خود از 
قبيل حوله و لباس را به آن آغشته كرده بود، كشف كردند. تحقيقات از اين 

دو متهم ادامه دارد.

حوادث جهان

 يك منبع آگاه از 
دستگيرى تعدادى از كارمندان شهردارى 
همدان بــا عناوين اتهامى جعل اســناد و 

اين منبــع آگاه با بيــان اينكــه دور دوم 
بازداشت ها در شــهردارى همدان به دليل 
تخلفــات مالى آغاز شــده اســت، گفت: 

 

عقيل رحمانى: بيش از 35 هزار بسته پوشك 
بچه كه در يــك باغ ويــال در منطقه گلمكان 

احتكار شده بود، كشف و توقيف شد.
در حالى كــه برخــى تحريم را عامــل ايجاد 
نابسامانى هاى اقتصادى و گرانى برخى كاال ها 
مى دانند، شواهد بيانگر چيز ديگرى است، چرا 
كه چشــم طمع برخى افراد و صاحبان قدرت 
براى رسيدن به ســود هاى نامشروع در داخل 
كشور بيشــتر از هر چيزى مردم را تحت فشار 

قرار داده است.
از اين بــازى ناجوانمردانه هــر روز خبرهايى 
به گوش مى رســد و يا مى خوانيــم كه برخى 
واحد هاى توليدى، محصوالت خود را به بازار 
نمى فرستند، تعدادى از فروشنده ها هم براى 
سودجويى بيشــتر خريد قبل خود را احتكار 
مى كنند، عده اى قيمت هاى قبل روى كاال را 

پاك مى كنند تا با قيمت باال تر بفروشند و....
در همين راســتا و براى نمونــه اى ديگر، روز 
گذشــته يك بــاغ ويــال در فاصلــه چند ده 
كيلومترى از مشــهد شناسايى شد كه دنيايى 

از پوشك در آن دپو شده بود!
از همين رو بــا رئيس اداره صنعــت، معدن و 
تجارت شهرســتان چناران تمــاس گرفتيم 
كه وى در تشريح كشــف انبار دپوى محموله 
پوشك بچه به قدس گفت: در راستاى رسيدن 
به اهداف كارگروه ستاد تنظيم بازار شهرستان، 
كميته تخصصى بازرســى، نظارت و مبارزه با 
احتكار كاال ايجاد شد تا در اين شرايط با برخى 
سودجويى هاى احتمالى برخورد و جلوى آن 

را بگيرد.
بخشــعلى بياتى قلعــه زو تصريح كــرد: در 
همين راســتا چند روز پيش گزارشى از سوى 
شهروندان در سامانه 124 شهرستان چناران 
ثبت شــد كه اشــاره به ذخيره حجم بااليى 

پوشك بچه در يك باغ ويال داشت.
همچنين در آن گزارش عنوان شــده بود كه 
محموله مذكــور در يك باغ ويالى شــخصى 

تخليه و در محل احتكار شده است.
وى بيان داشــت: بــا توجه به ايــن گزارش، 
كارشناســان ما موضوع را به صورت ميدانى و 
به دقت مورد بررسى قرار داده و به يقين رسيدند 
كه اطالعــات واصله دقيــق و در محل تعداد 

زيادى پوشك نگهدارى مى شود.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
چناران ادامه داد: ســپس هماهنگى هاى الزم 
در اين زمينه صورت گرفت و نيابت قضايى از 

دادسراى شهر گلبهار اخذ و تيم هاى بازرسى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
همراه با مأموران انتظامى شهرســتان به باغ 

ويالى مذكور رفتند.
بخشعلى بياتى قلعه زو گفت: در ادامه با توجه 
به اينكه اين محموله در باغ ويالى مذكور انبار 
شــده و مالك آن در محل حضور نداشت و به 
نوعى مكان مذكور فقط محلــى براى احتكار 
كاال بود، قفل دِر باغ ويال شكسته شد و تيم هاى 

عمل كننده وارد محل شدند.
پس از ورود درحالى كه كارشناســان مشغول 
انجام ديگر اقدامات مورد نياز بودند، فردى كه 
خود را نگهبان باغ ويال معرفى مى كرد با حضور 
در محل اظهار داشت محموله متعلق به يكى 
از عمده فروشان مشهدى مى باشد كه در اين 

زمينه فعاليت دارد.
وى به حجم محموله مكشــوفه نيز اشاره كرد 

و در اين باره اظهار داشت: پس از چند ساعت 
صورت بردارى و شمارش محموله دپو شده در 
باغ ويال معلوم شد 35 هزار بسته پوشك بچه در 

محل احتكار شده است.
پس از كشف محموله عظيم پوشك، با دستور 
دادستان شهرستان محموله در محل توقيف 
و باغ ويالى شــخصى هم پلمب شــد. طبق 
برآورد هاى انجام شده ارزش حدودى محموله 
10 ميليارد ريال مى باشد كه پرونده تخلف هم 

بر همين اساس تنظيم خواهد شد.
مراحل تنظيــم پرونده احتكار پوشــك بچه 
در حال انجــام اســت و فرد خاطــى هم به 
اداره صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان 

فراخوانده شده است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
چناران به نحوه توزيع محموله مكشــوفه هم 
اشاره كرد و در اين باره گفت: با توجه به ضرورت 
عرضه كاال در ســطح خرده فروشى، تصميم 
گرفته شده اســت تا قســمتى از محموله در 
نمايشگاه عرضه مستقيم كاالى پاييزه مشهد 
و بخشى از آن هم در نمايشگاه عرضه مستقيم 
كاال در شهرســتان چناران توزيع و در اختيار 

مردم عزيز قرار بگيرد.
در همين زمينه اطالعاتى به دست ما رسيد كه 
دادستانى مشهد به ماجراى احتكار پوشك بچه 
توسط عمده فروش مشهدى در منطقه گلمكان 
ورود پيدا كرده اســت و از همين رو سرپرست 
دادســراى انقالب مشــهد در حال بررسى و 

پيگيرى ماجراست.

احتكار 35 هزار بسته پوشك در يك باغ ويال
ارزش حدودى محموله يك ميليارد تومان است

ميزان: رئيس پليس پيشــگيرى تهران بزرگ از دســتگيرى 
جاعالن اسناد و مدارك شماره گذارى خودرو خبر داد.

سرهنگ كيوان ظهيرى در اين زمينه گفت: از مدتى قبل عوامل 
عمليات كالنترى 154 چيتگر از طريق منابع خبرى از فعاليت 
عده اى در اطراف مراكز شــماره گذارى خودرو در غرب تهران با 
خبر شده و در بررسى رفتار آنان متوجه شدند كه اين افراد اقدام 
به جعل اســناد و مدارك مربوط به شماره گذارى خودرو كرده و 
با سوءاســتفاده از اين مدارك براى صاحبان خودرو هاى ساكن 

شهر هاى ديگر، پالك تهران دريافت كرده اند.
وى با بيان اينكه رسيدگى و پيگيرى پرونده اين افراد بيش از دو 
ماه به طول انجاميد، گفت: مأمــوران در تحقيقات خود متوجه 
شــدند كه اعضاى اين باند 12 نفرند كه 10 نفــر از آنان دالل و 

واسطه و دو نفر از آنان جاعالن اصلى مدارك هستند.
رئيس پليس پيشــگيرى تهران بزرگ در توضيح شيوه و شگرد 
متهمان دستگير شــده ادامه داد: آن ها در پوشش هاى مختلف 
همچون مســافركش و... در اطراف مراكز تعويض پالك اقدام به 

پرسه زنى و شناســايى افرادى كرده بودند كه در دريافت پالك 
تهران دچار مشكل بودند، واسطه ها پس از شناسايى اين افراد با 
اخذ مبالغى، مدارك مورد نيــاز براى دريافت پالك تهران مانند 
مبايعه نامه، اجاره نامه، دفترچه بيمه و... را براى متقاضيان جعل 

مى كردند.
به گفته وى، واســطه ها پس از اخذ مبلغ، اطالعــات مربوط به 

متقاضيان را دريافت كرده و از طريق پيام رســان ها به جاعالن 
رسانده و مدرك جعلى را چند روز بعد به آنان تحويل مى دادند.

ظهيرى با بيان اينكه جاعالن به ازاى جعــل هر دفترچه بيمه، 
قولنامه و... مبالغى از 300 تا 500 هزار تومــان را از متقاضيان 
گرفته بودند، گفت: اين افراد به حدى حرفه اى عمل كرده بودند 
كه حتى شــماره تماس خود را نيز به جاى شماره بنگاه امالك 
در مبايعه نامه ها درج كرده بودند تا در صورت اخذ اســتعالم به 
آن پاسخ مثبت بدهند. رئيس پليس پيشــگيرى تهران بزرگ 
با بيان اينكه مأموران با اخذ دســتور قضايى اقدام به دستگيرى 
اين افراد كردند، گفت: دو جاعل و 10 واســطه در عمليات هاى 
جداگانه دستگير شدند و در جريان بازرسى از مخفيگاه آنان 17 
عدد مهر مربوط به آژانس هاى امــالك مختلف، 250 هولوگرام 
مشاوران امالك، 600 برگه اجاره نامه و مقاديرى اوراق مربوط به 

دفترچه هاى تأمين اجتماعى كشف و ضبط شد.
براى متهمان پرونده اى تشــكيل شــده و آنان براى ادامه روند 

رسيدگى به جرم روانه دادسرا شدند.

باند جاعالن اسناد شماره گذارى خودرو متالشى شد
سندسازى براى پالك تهران

حجت االسالم والمسلمين محمديان 13 سال 
در نهاد نمايندگى رهبرى  در دانشگاه ها  تالش كرد

خسته نباشيد  به  رئيس انقالبى

نشست تخصصى «چهل شاهد» با موضوع بررسى چهل سال گرافيك و 
كاريكاتور انقالب اسالمى و دفاع مقدس  

با انقالب اسالمى، هنر مردمى شد

روايت چند كار خير كه چهار روحانى مختلف در زمينه محروميت زدايى انجام مى دهند

طلبه هاى حوزه خدمت

نام جواد فاطمى نسب
 بعد از زلزله سرپل ذهاب بر سر زبان ها افتاد 

امام جمعه چادرنشين
 احسان بى آزار تهرانى با ورزش مشهور شد 
اما حاال مشغول كمك رسانى به مناطق محروم است

ورزش به ياد شهدا

 داود صالحى و گروهش هواى اوضاع اقتصادى 
خانواده هاى شهداى مدافع حرم را دارند

تداركاتچى پشت جبهه

 اسماعيل آذرى نژاد يك تنه 
به جنگ محروميت فكرى كودكان محروم رفته است

كتاب هايى كه به روستا مى رود

س
فار

س: 
عك
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مردم

پیشنهاد سفر

اگر اهل طبیعت هستید این پیشنهاد را از دست ندهید
بام خراسان

عباسعلی سپاهی یونسی: شــیرباد بام خراسان است و بلند ترین قلهٔ 
رشته  کوه بینالود. از آن کوه هایی است که اگر یک بار بروی و باال بلندی ها 
و دامنه هایش را ببینی، عاشقش می شوی و آن وقت دیگر هوایش دست 
از سرت برنمی دارد و هر از گاهی ناخودآگاه دست و دلت به کار می افتد 
تا کوله  ای ببندی و راهی شوی تا از هیاهوی شهر و بوق بوق ماشین های 
بی حوصله و عصبانی به آن باال برسی که هر چه می بینی زیبایی است و هر 
چه می شنوی، سکوت است. شیرباد و بینالود را خارج از مرزهای خراسان 
هم دوست دارند. برای همین است که اگر جست و جویی در فضای مجازی 
داشته باشید، متوجه می شوید که گروه های کوهنوردی یا افراد عالقه مند 
به کوه از دیگر شهرها و استان های کشور هم برای صعود به شیرباد راهی 

مشهد می شوند.

 از کجا برویم؟
برای رفتن به شــیرباد چند مســیر وجود دارد که شامل مسیر روستای 
دولت آباد از سمت چناران، مسیر روستای بوژان از سمت نیشابور، مسیر 
دره نهــل از محل پرورش ماهی بعد از طی کردن مســافتی حدود 10 
کیلومتر اســت. مسیر چهارم هم از روستای زشک است و می توان گفت 

بیشترین صعود به شیرباد از چهارمین مسیر انجام می شود.
برای رســیدن به قله شیرباد باید ابتدا مســیر 55 کیلومتری مشهد تا 
روســتای زشک، چشــمه ُقلُقلی و محل پرورش ماهی را طی کرد تا به 
ابتدای پاکوبی رسید که می رود و می رود تا جان  پناه و سپس قله شیرباد 
و البته 10 کیلومتر آخر مســیر ماشین  رو هم آسفالت نیست. صعود به 
شیرباد صعودی ساده نیست. بخصوص اگر روزی که برای صعود می روید، 
باد شــیرباد وزیدن گرفته باشد و خواسته باشد خودش را به شما نشان 
بدهد. آن وقت است که پی می برید چرا به شیرباد، شیرباد می گویند. شما 
با بادی روبه رو می شوید که چونان شیر می غرد و سد راه شما برای رفتن 
می شود و آن وقت شما هستید که باید سختی مسیر و وزش شدید باد را 
تحمل کنید و پیش بروید. اگر وزش باد در زمستان باشد، سختی صعود 
چند برابر می شود. اگر در شیرباد برف آمده باشد، باید در مسیر رفتن به 
قله با بوران و برف جنگید که آن هایی که به صعودهای زمستانه می روند، 
می دانند یعنی چه. از طرفی یکی دیگر از بهانه های صعود به شیرباد تمرین 
و کسب آمادگی برای رفتن کوهنوردان به قله هایی چون دماوند است. این 
کوه می تواند تمرین مناســبی برای آن هایی باشد که به این قله 3300 
متری دسترسی آسانی دارند. با این همه در فصل تابستان یا در خرداد ماه 
می توان با شرایط بهتری خود را به قله رساند. هر چند در پاییز و زمستان 

هم این قله دلبری های خود را دارد.

 چه چیزی ببریم؟
برای صعود به این رشــته کوه زیبا، باید وسایل مورد نیاز را همراه داشته 
باشید، چیزهایی از قبیل کیسه خواب مناسب، چادر مناسب کوه که وزنی 
ســبک و مقاومتی مناسب در برابر باد و باران دارد، وسایل پخت و پز در 
کوهســتان و مهم تر از همه لباس گرم برای شب که هوای شیرباد سرد 
می شــود. اگر در طول هفته به شیرباد می روید، امکان این که جان پناه 
خالی باشــد و برای شب مانی شما هم جایی باشــد وجود دارد، اما این 
احتمال در روزهای پایانی هفته کم می شود. چون در پایان هفته فرصتی 
است برای صعود افراد بیشتری به شیرباد و آن وقت است که اگر به امید 
جان پناه خالی صعود کنید، ممکن است با جان پناهی روبه رو شوید که 
پر اســت و در اطراف آن هم کوهنوردان چادر زده اند. پس اگر به شیرباد 
می روید، با این که وجود چادر موجب می شــود وزن کوله ای که با خود 
می برید زیاد شــود، اما به این می ارزد که در شب سرد کوه بدون سرپناه 
بمانید. البته این را هم به یاد داشته باشید که اگر از مسیر پرورش ماهی 
به جان  پناه و بعد به قله می روید، در مسیر، دسترسی به آب ندارید، پس 

آب کافی با خود داشته باشید.

 چه قدر زمان الزم است
در چنــد باری که به شــیرباد رفته ام، همه جور صعــود را دیده ام؛ اول 
صعودهای یک روزه. برخی از کوهنوردان ترجیح می دهند تا به این شیوه 
به شــیرباد بروند که دو مزیت دارد؛ اول این که شما زمان کمتری برای 
رفت و برگشــت الزم دارید و از طرفی الزم نیست برای خودتان کیسه 
خواب و چادر بردارید که این دو قلم می تواند کوله شــما را پر و وزن آن 

را هم خیلی زیاد کند. 
بعضی ها اما ترجیح می دهند برنامه صعود به شیرباد یک و نیم روزه باشد. 
اگر به این شکل خواسته باشید صعود کنید، از محل پرورش ماهی تا جان 
 پناه بین 2 تا 3 ســاعت زمان الزم دارید که بســته به قدم شما و میزان 

حرکت شماست.
با این حساب در تابستان می توانید ساعت 5 از محل پرورش ماهی حرکت 
کنید و قبل از تاریکی هوا در جان پناه باشــید. شب را استراحت کنید و 
فردا صبح مسیر جان پناه تا قله را طی کنید که باز هم بسته به قدم شما 

بین 2 تا 3 ساعت راه است.

 از چه مسیری برگردیم
از جان  پناه تا قله، مسیر پاکوبی است که مشخص است. بعد از صعود هم 
می توانید از دو مسیر برگردید. همان طور که برای رفتن از مسیر پرورش 
ماهی تا قله هم دو مسیر وجود دارد؛ هم مسیر معمول تا جان پناه و بعد 
تا قله و هم مسیر دره نهل که از این مسیر هم می توانید به محل پرورش 

ماهی برگردید.
مزیت برگشــت از مسیر دره نهل این است که این مسیر به علت شیب 
مالیمی که دارد، فشار کمتری روی پاها می آورد و از طرفی حرکت کردن 
از کنار رودخانه و اتراقی کوچک در کنار چشــمه و اولنگی که در مسیر 
است، می تواند حالتان را خوش کند. نکته آخر هم اینکه اگر اولین باری 
است که به شیرباد می روید، قبل از آن توانایی خودتان در ارتفاعات کمتر 
را امتحان کنید. برای رفتن به شیرباد هم با یک گروه کوهنوردی همراه 

شوید تا برایتان مشکلی پیش نیاید.

روایت چند کار خیر که چهار روحانی مختلف در زمینه محرومیت زدایی انجام می دهند

طلبه های حوزه خدمت
 مردم/ حامد کمالی  می توانســتند مثل 
و  درس  ســِر  بنشینند  دیگر  خیلی های 
بحثشان و کاری به مشکالت مردم نداشته 
باشند. اگر گزارشــی، خبری یا فیلمی از 

بحران آب در خرمشهر یا زلزله کرمانشاه به 
دستشان می رسید، نهایت کارشان این بود 
که دعایی بکنند برای رفع مشکل آن ها و اگر 
اهل فضای مجازی هم باشند، همان  دعاها و 

آرزوها را در اینستاگرامشان بگذارند و تمام؛ 
اما یک عده از طلبه ها ترجیح می دهند به 
جای فقط دعا کردن، وســط ماجرا باشند 
و از ســرمایه اجتماعی شان برای کمک به 

مردم استفاده کنند. یکی شان کلیه اش را 
به کودکی اهدا می کند، یکی دیگر با این که 
مسئولیت مهمی دارد، مثل مردم زلزله زده 
در چادر زندگی می کند و.... این طلبه ها در 

سال های اخیر به لطف شبکه های اجتماعی 
کارشان این قدر ُگل کرده که تصاویرشان با 
تیترهای متفاوتی در شبکه های اجتماعی 

دست به دست می چرخد. 10

حجت االســالم بی آزار تهرانی بیشتر از اینکه با فعالیت های 
اجتماعی اش معروف شود، با ورزش و هشتگ »ورزش به یاد 
شــهدا« شناخته می شود و البته رفاقتش با امیرعلی اکبری، 
کشــتی گیر ســابق تیم ملی. هراز چندگاهی هم عکسی از 
او با این تیتر مشــترک منتشر می شــود که: »یک طلبه در 
حــال ورزش بوکس!« اما آن  چیزی که این روزها احســان 
بی آزارتهرانــی را مطرح کرده، فعالیت هــای اجتماعی او در 

تهران و شــهرهای اطراف آن است؛ از 
خرید کولر در تابســتان گرفته تا تهیه 
آذوقه و مایحتاج زندگی برای محرومان 
در ماه رمضــان. بی آزارتهرانی حتی در 
زلزله کرمانشاه هم حضوری فعال داشت 
و جزو اولین کســانی بود که خودش را 
به آن جا رساند و مشغول امدادرسانی و 
 ســاخت  و ساز شد. آن هم بدون این که 
هــالل احمــر را تخریب کنــد یا مثل 
بعضی ها دســت و پای بقیــه نیروهای 
امدادی را ببندد. او در کنار ســاخت و 
ســاز، همراه با گروه همراهش و برخی 
فعاالن مذهبی سرپل ذهاب و کرمانشاه، 

کم کار فرهنگی انجــام ندادند. او در همین رابطه می گوید: 
در کرمانشاه بیشتر خدمات عمرانی ما دیده شد در حالی که 
ما آنجا را یک پایگاه فرهنگی قــرار دادیم. روزی که ما وارد 
کرمانشــاه شدیم با روزی که آقا به آنجا آمدند، یکی شد. در 
روستایی رفتیم که به ما گفتند داعش از این روستا افرادی را 
جذب کرده و تعدادی از آن ها هم کشته شده اند و به ما گفتند 
اگر شما به این روستا وارد شوید، شما را نیز خواهند کشت، 
اما امروز که با شما صحبت می کنم یک رابطه عاطفی و قلبی 
بین ما و آن ها برقرار شده است. جایی که در ابتدا، حضور ما را 
برنمی تافتند امروز اگر در جمع آن ها بروید، موقع خداحافظی 
به همدیگر یاعلی می گویند. از امارات و عربستان به آن ها قول 
داده بودند که از آن ها پشــتیبانی خواهند کرد، اما ما پیش 

قراول شدیم و روزی که در آنجا چادر نبود، چادر بردیم.«
امــا ماجرایی که بــی آزار تهرانی را در قامــت یک روحانی 
دغدغه مند در خصوص مسائل اجتماعی و رفع محرومیت بر 
سرزبان ها انداخت، بحران آب در خرمشهر بود. آن هم با پُست 

تند و تیزش در اینستاگرام که همه مسئوالن را حسابی نواخته 
بود و اتفاقاً همان پست هم موجب شد بقیه طلبه هایی که مثل 
خودش دغدغه مند بودند وارد عرصه شوند و نگذارند به مردم 
خرمشهر ســخت بگذرد: »ما فرزندان عاشوراییم. شرایط این 
روزها ســخت است. درد مردم زخم خورده خوزستان و عدم 
رسیدگی به کسانی که یک عمر از نفت زیر پایشان خورده ایم 
و حاال آب خوردن ندارند، بسیار گران و ناراحت کننده است... 
دست به دست هم نخواهیم گذاشت 
رؤیای کفار و منافقین، تعبیر گردد. هر 
تریلی 10 تُنی 2000 باکس آب حمل 
می کند و با قیمت کارخانه هر باکس 
3۹00 تومان که هر تریلی 7 میلیون 
و 800 هزار تومان خواهد شــد. برای 
10 تریلی که 20 هــزار نفر رو برای 
چند روز از عطش نجات می دهد نیاز 
به 78 میلیون داریم...« انتشار همین 
پست کافی بود تا میلیون ها تومان پول 
برای خرید آب معدنی جمع آوری شود. 
جالب اینکه حتی غیر ایرانی ها هم با 
دیدن فیلم یک دقیقه ای حجت االسالم 
بی آزار که اوضاع اســفناک برخی روستاها را شرح می داد، به 

حسابش مبالغ زیادی واریز کردند.
احسان بی آزار تهرانی البته مثل خیلی های دیگر بعد از ماجرای 
خرمشهرنرفت یک گوشه بنشیند و از شهرتش استفاده بکند. 
او این روزها از ســرمایه اجتماعی ای که به دست آورده برای 
رفع محرومیت در سیســتان و بلوچستان استفاده می کند و 
مثل خیلی های دیگر به پویش نذر آب پیوســته و البته قرار 
است درکنارش کارهای دیگری هم انجام بدهند. او می گوید: 
»می خواهیــم گامی برداریم و به امید خدا برای سیســتان و 
بلوچســتان هم کاری انجام دهیم. در این منطقه حدود ۹00 
روســتای محروم وجود دارد که رســیدگی به همه آن ها کار 
من نیســت. من فقط جرقه کار را می زنم و الهی که به غیرت 
برخی ها بر بخورد و حرکتی بکنند؛ اما در این شرایط هم مردم 
از لحاظ غذایی مشــکل دارند و در فقر محض به سر می برند. 
تعداد بسیار زیادی از مردم آنجا هستند که فقط با یارانه زندگی 

خود را می گذرانند.«

چهار پنج روز بعد از زلزله سال گذشته کرمانشاه، در میان همه 
عکس های ناراحت کننده ای که منتشر می شد، یک عکس 
متفاوت در فضای مجازی دست به دست چرخید، آن هم با 
این تیتر: »امام جمعه سرپل ذهاب در چادر زندگی می کند.« 
همزمان اما موج تأیید و تکذیب ها هم آغاز شد. یکی اسمش 
را گذاشته بود شــوآف، دیگری اما در جواب قبلی استدالل 
می آورد که »من خودم این آقا را در ســرپل ذهاب دیده ام و 

می دانم که دارد در چادر زندگی می کند 
و... «. تا این که سرانجام مصاحبه ای کوتاه 
از این امام جمعه دهه شصتی منتشر و 
خبر زندگی اش در چادرهای هالل احمر 
تأیید شد. ُگل صحبت هایش هم این بود: 
»باید مثل مردم باشم. تا وقتی خودم در 
چادر زندگی نکنم، نمی توانم رنج مردم 
را درک کنم. باید من فصل ســرما را در 
شرایطی همچون سایر مردم سپری کنم 
تا آن ها بدانند که روحانیت از مردم جدا 
نیست. این طوری خجالت نمی کشم که 
درد مردم را بشنوم، چراکه شرایط آن ها 
را درک می کنــم. برخی روزها بارندگی 

موجب می شــد آب به داخل چادر من نفوذ کند و پتوهای 
داخل چادر را خیس می کرد. در نتیجه باید همه را خشــک 
می کردیم. برخی روزها هم بــه دلیل اینکه امکاناتی وجود 
نداشت، با تشنگی و گرسنگی در چادر روزگار می گذراندیم. 
البته تمام تلخی ها و ســختی ها به خاطــر هدفی که داریم، 

شیرین می شود.«
گفته می شود جواد فاطمی نسب از همان ساعات اولیه زلزله و 
پس از خارج کردن خانواده اش از خانه  نیمه  ویرانشان، شروع 
کرده به امدادرســانی. او گروهی چند صد نفره از طلبه ها و 
بسیجیان شهر و آن هایی که برای کمک آمده بودند را دورهم 
جمع می کند و در سرپل می چرخند تا ببینند که چه خبر 
اســت و چه کســی به کمک نیاز دارد. روزهای اول هم در 
جلسات مدیریت بحران شرکت می کرده، اما همین که می بیند 

مسئوالن دائم درگیر تشریفات اداری و استقبال از فالن مدیر 
و مسئول هستند، عطایش را به لقایش می بخشد و خودش 
دســت به کار می شــود تا باری از روی دوش مردم شهرش 
بردارد. شاید اگر اجبار شــورای تأمین نبود، حجت االسالم 
فاطمی نســب کماکان داشــت در چادر زندگی می کرد تا 
مسئوالن کمی بیشتر و بهتر به فکر زلزله زده ها باشند. او البته 
چندیــن بار در مقابل گرفتن کانکس مقاومت کرد: »علمای 
مازندران سه کانکس برای من ارسال 
کردنــد که وقتی ایتــام و نیازمندان 
مراجعــه کردند، ایــن کانکس ها را 
به آن ها دادم. یک خودروی گشــت 
نیروی انتظامی برای تأمین امنیت من 
اختصاص داده شــده بود که با اصرار 
زیاد من برای گشتزنی به محله های 
دیگر رفت، چراکه نمی توانســتم این 
موضــوع را قبول کنــم. در واقع باید 
کنار مردم و همدرد با سایر شهروندان 
باشیم. برای همین چند بار وسایلمان 
همچون پتو و بخاری را به نیازمندان 
دادیم که البته منتــی ندارد و دنبال 
تمجید نیستم. چادر من در محل تخریب محل زندگیم دایر 
شــد تا مردم برای مراجعه با سردرگمی مواجه نشوند. دفتر 
امام جمعه پناهگاه مردم است و مردم شبانه روز به چادر من 
مراجعه می کنند. البته من هم به چادر مردم مراجعه می کنم 
و در جریان مشکالت و خواسته های آنان قرار می گیرم.« یکی 
از بهترین توصیف ها درباره حجت االســالم فاطمی نسب را 
محمد سرشار، مدیر شبکه کودک انجام داده است. او بعد از 
گفت وگو با فاطمی نسب در برنامه 57 در توییتی می نویسد: 
»حجت االســالم جواد فاطمی نسب یکی از جوانان مؤمن و 
انقالبی پردردســر دهه شصتی اســت! دو ماه همدل زلزله 
زده ها در چادر زندگی کرده و نهایتاً با مصوبه شورای تأمین 
مجبور شده به کانکس برود. دیدن این مرد خدا، شورانگیز و 

امیدآفرین بود. خدا به ایشان قوت مضاعف دهد.«

همه طلبه ها و روحانی ها قرار نیســت حتماً به جنگ فقر و 
محرومیت مادی بروند. یک وقت هایی الزم اســت کســانی 
باشــند که با بی ســوادی و جهل مبارزه کننــد. کاری که 
اســماعیل آذری نــژاد، طلبه اهل کوهدشــت کهگیلویه و 
بویراحمد دارد انجام می دهد. اتفاقاً او هم از جنس روحانیونی 
اســت که صفحه پربازدیدی دارد و هرهفته از سفرهایش به 
روستاهای دورافتاده عکس می گذارد که ازقضا نقطه مشترک 

همه شان بچه های قد و نیم قدی است که 
نشسته اند دور یک روحانی و با اشتیاق 
تمام دارند به داســتانی که او برایشان 
می خوانــد، گوش می دهنــد؛ بچه های 
روســتاهایی که از ابتدایی ترین امکانات 
زندگی محروم  هستند و حتی راه درست 
و حســابی مال رو هم به روستایشــان 
کشــیده نشده. چه برسد به این که اسم 
جایی که زندگی می کنند روی نقشــه 

ایران هم ثبت شده باشد. 
ماجرای اســماعیل آذری نژاد از تعاریف 
یکی از دوســتانش از فقر شــدید یکی 
از روستاها شــروع شــد. این طور شد 

که اســماعیل فکر  کرد با وجود آن همه مشکل مالی حتماً 
کتاب برای بچه های آنجا یک کاالی فانتزی است. وقتی هم 
برای اولین بار کتاب هایش را برداشــت و به آن روستا رفت، 
وقتــی در خانه ها را زد و بچه ها را توی مســجد جمع کرد، 
مطمئن شــد که در بعضی از نقاط ایران بچه هایی هستند 
که جز کتاب های درسی شــان کتاب دیگری ندیده اند، سفر 
به روستا با همه  سختی هایی که داشت آن قدر شیرین بود 
که ادامه پیدا کرد، مگر می شد چشم های مشتاق بچه هایی را 
نبینی که نشسته اند روی خاک یا چمباتمه زده اند گوشه ای 
و ســرو پا گوشــند؟ بچه های که یکی با واکر آمده، یکی با 
کفش های پاره، یکی کبود از کتک های پدرش. همه این ها 
مقدمه ای شد برای تشکیل یک گروه خیریه  خودجوش که 
ماهی دوبار میهمان ناخوانده بچه های روســتاهای محروم 
می شوند. حجت االســالم آذری نژاد می گوید: »ما یک گروه 
خیریه خودجوش تشــکیل داده ایم و وابسته به هیچ نهادی 
نیستیم. در جمع ما یک پزشک جراح حضور دارد که به طور 

رایگان به مداوای بیماران روستایی می پردازد. یک مشاور و 
روان شــناس هم داریم که بازهم به صورت رایگان به افراد 
 نیازمند مشــاوره می دهــد، اما عالوه بر خواندن داســتان، 
کند و کاو در مفاهیم قصه ها را هم داریم؛ یعنی یک بخش کار 
ما کتابخوانی است، بعد از این که کتاب خوانده شد،  تازه کار ما 
شروع می شود و با این هدف که بچه ها با تحلیل مفاهیم قصه 
به رشد فکری برسند، استداللشان قوی تر شود و حتی جرئت 
حــرف زدن در جمــع را پیدا کنند، 
داســتان های خوانده شــده را با هم 
مرور می کنیم. من صبح ها به مدارس 
مختلف مــی روم و برای بچه های که 
به صف شــده اند، قصــه می خوانم. با 
معلم های زیادی صحبــت کرده ام و 
کالس های انشــا و هنر را که قربانی 
ریاضی شــده بودند، به راه انداخته ام، 
کالســی که نیمش قصه خوانی است 
و نیم دیگرش قصه نویسی. من همراه 
خود همیشه کتاب دارم. قبل از رفتن 
به مسجد ســری به پارک می زنم و 
به بچه هــا کتاب امانت می دهم، توی 
مســجد و مدارس، لیگ های قصه نویسی با هدایای خوب 
راه می اندازم، در روســتاها والدین باسواد را جمع می کنم و 
برایشــان از اهمیت کتاب می گویم تا در نبود من بچه ها با 
کتاب بیگانه نباشند، برگزاری طرح بزرگ »کتاب و گفت وگو« 
در تابســتان که حدود 50 روستا و 20 »محله شهر« استان 
کهگیلویه و بویراحمد را تحت پوشش قرار می دهد، یکی دیگر 
از کارهایی است که من انجام داده ام. حتی به طلبه های که به 
روستاها و شهرهای خود می روند، کتاب می دهم تا به دست 
بچه ها برسانند. وقتی که این طلبه ها به روستاها می روند و 
برای بچه ها قصه خوانی می کنند و کتاب ها را بر می گردانند، 
کتاب هــا بوی نفت و دود و هیزم می دهد. این کتاب ها را در 
عین ناراحتی از کمبود امکانات، بیشــتر دوست دارم، چون 
بچه ها در سرمای زیر صفر درجه نشسته و کتاب خوانده اند. 
شوفاژ و گرمای دلپذیر و صندلی های شیک و تمیز نداشته اند 
و روی موکت  های کهنه و ســرد نشســته اند و با شوق قصه 

خوانده اند.«

سرپرســت خانواده شــان هزاران کیلومتــر آن طرف تر برای 
دفاع از حریم اهل بیت)ع( جنگیده و شــهید شده بود. حاال 
خانواده هایشــان از یک طرف باید با غــم دوری و نبود پدر یا 
نان آورشان کنار می آمدند و از طرف دیگر نمی دانستند که چرخ 
زندگی را چه طور بچرخانند. پول اجاره و رهن خانه را از کجا 
بیاورند یا پول داروهای بچه شان را از کجا و چه طور تهیه کنند 
و هــزار و یک غم و غصه دیگر. این قصه خیلی از خانواده های 

شهدای مدافع حرم است. حجت االسالم 
داود صالحــی، که از قضــا خودش جزو 
رزمنده های مدافع حرم بوده و از شرایط 
افغانســتانی  رزمنده های  برخی  زندگی 
مطلع اســت، مدتی اســت دست به کار 
شده و خیریه ای تلگرامی راه انداخته با نام 
»حامی مدافع حرم«. او می گوید: »حامی 
مدافع حرم حاال نام گروهی اســت که با 
تالش چند تن از طلبه های کشورمان به 
راه افتاده است که خودشان نیز تا پیش از 
این سابقه حضور در میان مدافعان حرم 
و جبهه های جنگ را هم داشته اند. گروه 
»حامی مدافع حرم« در ابتدای امر از طریق 

چند نفر طلبه به راه افتاد که خودشان جزو کسانی بودند که 
قبالً به سوریه اعزام شده و در جمع این بچه ها حضور داشتند. 
خب ما همان جا می دانستیم که در کنار ایرانی ها، مدافعان حرم 
غیرایرانی هم هستند که همسر و فرزندانشان در ایران زندگی 
می کنند. اما اینکه این شکل از کمک رسانی از کجا جدی شد، 
باید بگویم که چندی پیش مراســم ختمی برای این مدافعان 
حرم برگزار شــد و فرصتی فراهم شد تا ما از نزدیک با فضا و 
حال و روز این خانواده ها آشنا شویم. متوجه شدیم که در بین 
خانواده های شهدای مدافع حرم تعدادی هستند که از لحاظ 
وضع معیشــتی اوضاع چندان رو به راه و مناسبی ندارند. هر 
چند کمک های دولتی و حقوق مختصری برایشــان در نظر 
گرفته شده، ولی مقدارش بقدری نیست که مشکالت اقتصادی 
ایــن گروه را برطرف کند. برای همیــن از آن زمان تا به االن 

تصمیم گرفتیم که گروهی را در قالب یک کانال تلگرامی برای 
کمک رسانی و سر و ســامان دادن به این خانواده ها راه اندازی 
کنیــم. فکرش را بکنید که این خانواده ها در زمان حضور پدر 
شرایط اقتصادی سختی را داشته اند و حاال با رفتن به سوریه 

دیگر نان آورشان را هم از دست داده اند.« 
کمک های اختصــاص یافته به خانواده های مدافعین حرم 
تنوع زیــادی دارد، از کمک هزینه برای رهن خانه گرفته 
تا کمک برای تعمیر و تهیه وســایل 
خانه. اما بــا این وجود کمک کردن 
به این خانواده هــا نیز فرایند خیلی 
پیچیــده ای نــدارد، به شــکلی که 
واسطه های مختلفی از این گروه در 
شهرهای مختلف وجود دارند که به 
محض مطلع شدن از اوضاع نابسامان 
این خانواده ها بعــد از پرس و جو و 
تحقیق، مشکل آن ها را پیگیری و با 
کمک خّیرها آن را برطرف می کنند. 
اما نکته ای که در طــول این مدت 
کوتاه توجه حجت االســالم صالحی 
را جلب کــرده کمک های مردمی از 
طیف ها و گروه های متفاوت اســت. او می گوید: »شکر خدا 
در طول این مدت که این گروه شــکل گرفته با استقبال 
خوبی از سمت مردم رو به رو بوده است. کانال ما در طول 
این مدت کوتاه چیزی حدود 4000 عضو داشــته که شما 
اگر حجم کمک های مردمی را کنــار هم بگذارید به رقم 
باالیی می رســید و حتی در طول این مدت کار به جایی 
رســیده که بعضی از خّیرها بدون واســطه ما و به شکل 
مستقیمی کمک هایشان را به دست خانواده های نیازمند 
می رسانند. مثاًل همین چند وقت پیش ما موردی داشتیم 
که با مشــکل جهیزیه رو به رو بود و در این بین شخصی 
پیدا شــد که یک جا تمام هزینه های جهیزیه را به عهده 
گرفت و خودش به صورت مســتقیم کمک را به دست آن 

خانواده رساند.«

 احسان بی آزار تهرانی با ورزش مشهور شد، اما حاال مشغول کمک رسانی به مناطق محروم است

ورزش به یاد شهدا

  نام جواد فاطمی نسب بعد از زلزله سرپل ذهاب بر سر زبان ها افتاد 

امام جمعه چادرنشین

 اسماعیل آذری نژاد یک تنه به جنگ محرومیت فکری کودکان محروم رفته است

کتاب هایی که به روستا می رود

 داود صالحی و گروهش هوای اوضاع اقتصادی خانواده های شهدای مدافع حرم را دارند

تدارکاتچی پشت جبهه



يكشنبه  18 شهريور 1397
11 28 ذى الحجه 1439 9 سپتامبر 2018  سال سى و يكم  شماره 8777 

يادداشت ميهمان

خــبر
ابنا: آيت اهللا نورى همدانى با بيان اينكه دشــمن به دنبال تضعيف عاشوراســت، 
خاطرنشان كرد: دشمن مى داند تا فرهنگ ظلم ستيزى و ايثار و شهادت وجود دارد، 

هيچ كارى از پيش نخواهد برد.
وى پاســخ به شبهات را مهم ترين و اصلى ترين كار امروز روحانيت دانست و اظهار 
داشت: دشمن با اســتفاده از فضاى مجازى و تبليغاتى گسترده سعى در تخريب 

اعتقادات دارد. امروز بايد شبهات را ديد و پاسخ داد.
اين مرجع تقليد تصريح كرد: نمى شــود گفت در منابر از سياست اسالمى سخن 
نگوييم. اتفاقاً دشمن دنبال همين است كه بى سر و صدا مجلسى گرفته شود و تمام، 
در حالى كه عزادارى بايد باشكوه باشد. حركت سياسى امام حسين(ع) معرفى شود. 
مسائل روز بيان شود. امروز مردم مى خواهند بدانند كه امام حسين(ع) چه وظيفه اى 

را براى آن ها در نظر مى گيرد.
آيت اهللا نورى همدانى ادامه داد: القاى ناكارآمدى حكومت اسالمى توطئه دشمن 
است. يأس و نااميدى در جامعه خطر بزرگى به شمار مى آيد اما نبايد از بازگو كردن 

حقايق غفلت كرد.
وى بيان مشكالت را مهم توصيف كرد و خاطرنشان ساخت: علماى ما بايد با مردم و 
در كنار آن ها باشند، امروز هم وظيفه همين است. روحانيت در دفاع از مردم، انقالب 
و نظام بايد بر ســر عده اى كه ضربه مى زنند داد بزنند. امروز تمام خواسته رهبرى 
معظم، علما و مراجع حل مشــكالت مردم است. اگر مسئولى در خدمت به مردم 

كوتاهى كند، بداند روزى از همين مردم سيلى خواهد خورد.
اين مرجع تقليد گفت: نااميد كردن مردم بسيار خطاست، ولى بيش از همه بعضى 
از مســئوالن با عملكرد بد خود مردم را نااميد مى كنند. وى اظهار داشت: نظارت و 

كنترل قيمت ربطى به تحريم ندارد؛ زحمت و كار مى خواهد.

با علما

آيت اهللا نورى همدانى:

علماى ما بايد
 با مردم و در كنار 

آن ها باشند

آيت اهللا سبحانى :
مباحث سياسى
 و فرهنگى روز 

در منابر مورد توجه 
باشد

حوزه: آيت اهللا سبحانى تصريح كرد: منابر ماه محرم و نيز نوع فعاليت مبلغان بايد 
به گونه اى باشد كه زمينه تحول معنوى و اخالقى مردم را به خوبى فراهم سازد. 

اين مرجع تقليد در ديدار حجت االسالم غالمرضا عادل، معاون فرهنگى و اجتماعى 
سازمان اوقات و امور خيريه و نيز جمعى از سرگروه هاى تبليغى استان هاى كشور 
با تأكيد بر لزوم توجه به اولويت ها در اعزام مبلغان به مناطق مختلف كشور اظهار 
داشت: به جهت شــرايط خاص و محروميت هايى كه وجود دارد، بايد اعزام مبلغ 
به استان هاى كرمانشاه بخصوص مناطق زلزله زده و نيز سيستان و بلوچستان در 

اولويت قرار گيرد.
وى افزود: در واقع آن جا كه عطش بيشترى وجود دارد ما بايد اهميت بيشترى به 
مسئله تبليغ و اعزام مبلغ بدهيم و همه توان خود را در دفاع از مكتب اهل بيت(ع) 

و نشر معارف الهى به كار بگيريم.
معظم له همچنين با تأكيد بر اينكه منابر تبليغى بخصوص در ايام ماه محرم بايد 
زمينه الزم براى رشد و تحول معنوى و فكرى مردم را فراهم كند، گفت: واقعاً جاى 
بسى تأسف است كه مى بينيم بدحجابى در كشور از جمله در شهرهاى مذهبى و 
ديگــر نقاط غوغا مى كند و در مواجهه با چنين وضعى منابر ما بايد تقويت كننده 

عقايد، احكام و مباحث اخالقى باشد.
وى اضافه كرد: البته در كنار اين مسائل بايد مباحث سياسى و فرهنگى روز و لزوم 
تقويت نظام اســالمى در برابر شيطنت و توطئه هاى دشمنان در منابر مورد توجه 

باشد.
آيت اهللا ســبحانى گفت: آنچه ضرورت دارد اين اســت كه منابر ما بايد سازنده و 
راهگشا باشد و زمينه دورى مردم از بداخالقى ها، بى عفتى ها و بى تقوايى ها را فراهم

كند.

با علما

هيئت و هويت
هيئت  ها مى توانند يكى از آن اجتماع هاى ســازمانى فعالى باشند كه در 
زمينه سازى ظهور و تشكيل مقدمات تمدن اسالمى نقش مهمى را ايفا 

كنند.
  محرم كه مى آيــد، بوى كربال، عزادارى، اشــك و بيرق مى آورد. حس 
آرامش، غيرت، مردانگى و شــجاعت همه در محرم جمع شــده است. 
نام محرم با بچه هيئتى عجين اســت. از قديم االيام مساجد محل عزاى 
امام حسين(ع) و نقطه شروع حركت حسينى بوده و هستند و امروزه با 
گذشت 100 سال از تولد نخستين حسينيه در ايران، پرچم سياه عاشورا، 

به دستان بچه هاى هيئت چرخانده مى شود.
مى توان نخستين هيئتى هاى عزاى امام حسين(ع) را خود اهل بيت(ع) 
ناميد. وقتى امام سجاد(ع) به مدينه بازگشتند دستور عزادارى به خاندان 
خود داده و مردم مدينه نيز با آنان همراهى كردند و اين سنت حسنه تا به 
امروز ادامه دارد و لحظه اى چشمى از غم جانكاه آل اهللا خشك نمى شود.

همين هيئت بود كه در مســاجد و تكايا رخ نشــان داد و اوج گرفت و 
بچه هايى را تقديم اســالم كرد كه همچنان سرخى خون شان بر تارك 

انقالب اسالمى مى درخشد.
امام حسين(ع) هم گريه كن مى خواهد و هم رهرو. هيئتى كه فقط اشك 
بريزد و حسين حســين گويد و كارى به دور و برش نداشته باشد اصًال 

نمى داند هيئت يعنى چه!
هيئت يعنى تجمعى از مردم براى يك هدف مشــترك، هيئت بايد آدم 
ساز باشــد؛ نه فردگرا و نه توده گرا، بلكه بايد تشكيالتى عمل كند تا به 

هدفش برسد.
اصًال هيئت تشكيل مى شود تا حسينى تربيت كند و تداوم راه عاشورا 
را بر دوش بكشــد. چه جوانانى كه از همين  هيئت  ها در جبهه ها به 
شــهادت رســيدند و چه مدافعان حرمى كه لباس خادمى هيئت به 

تن داشتند.
هيئت منهاى واليت هيئت بى هويت اســت. هيئت با شــور و شــعور 
حسينى اش هيئت مى شود و تك تك اعضا اثرى بس شگرف بر ديگران 

مى گذارند.
بچه هيئتى بر پيشانى اش خادم الحسين(ع) درج شده است و هيئتى هيچ 
وقــت جامعه اش را فراموش نمى كند. هيئت بهانه اى براى تجديد عهد و 

فراموش نكردن بيعت با امام زمان(عج) است.
هيئت ها غير از برپايى مجالس عزادارى و شادى اهل بيت(ع) كاركرد هاى 
مهم ديگرى دارند كه با همان نيت اصيل خود يعنى ترويج فرهنگ اهل 
بيت(ع) فعال هســتند. خدمات عام المنفعه اى كه مى تواند بر انســجام 

فرهنگى و اجتماعى كشور اثرگذار باشد.
نقطه مشترك تمامى هيئت ها چه در ايران و چه در كشورهاى مسلمان 
ديگر، اين اســت كه سعى در اتحاد جهانى دارند. نمونه بارز همبستگى 
جهانى، يكى شدن زوار اباعبداهللا الحسين(ع) در ايام اربعين است كه موكب 

به موكب كنار هم، خدمات رسانى به زوار ايشان را در كارنامه خود دارند.
هيئت  ها مى توانند يكى از آن اجتماع هاى ســازمانى فعالى باشند كه در 
زمينه سازى ظهور و تشكيل مقدمات تمدن اسالمى نقش مهمى را ايفا 

كنند.
در اين ميان البته برخى هيئت نما هــم كار را جور ديگرى جلوه داده و 

هيئت و عزادارى را منهاى سياست حسينى و علوى نشان مى دهند.
هيئتى هيچ وقت نسبت به اتفاقات دنياى اسالم بى تفاوت نيست و انرژى 
معنوى كه در هيئت تزريق مى كند، به تمام انحاى عالم قابليت رساندن 

دارد.
بســيارى از هيئت هاى مذهبــى در ايران و عراق ســاالنه فعاليت هاى 
عام المنفعه خوبــى را تدارك ديده و انجام مى دهند؛ نظير تهيه جهيزيه 
براى نوعروســان، اعزام زيارت اولى ها به مشهد مقدس و عتبات عاليات، 
تهيه بسته هاى خوراكى ويژه افراد كم بضاعت و هزاران كار مفيد ديگر كه 

نشئت گرفته از تفكر حسينى است.
بــه خاطر اهميت كاركرد هيئت هاســت كه چند ســالى اســت هدف 
برنامه ريزى دشمن، كشيدن ترمز خدمت آن ها به انقالب و اسالم است. 
بحث نژادپرســتى كه از سوى رسانه هاى معلوم الحال مطرح شده و قصد 
كمرنگ كردن اتحاد مواكب اربعينى را دارد، از نمونه هاى بارز اين تالش 

است.
روند صعودى قيمت ســفر به كربال در اين بحبوحه شرايط اقتصادى و 
شــروع نزاع نخ نماى عرب و عجم، از برنامه هايى است كه مى تواند ضربه 

بزرگى به حركت عظيم اربعينى بزند.
اين را نيز بايد گفت هيئتى ها،  ســر مى دهند اما عزت نه، جهاد با مال و 

انفس مى كنند اما تكرار عاشوراى ديگر را نه.
بهترين فرصت براى همبستگى بيشتر و زمينه سازى اجتماعى عظيم تر 
از ســال هاى گذشته، يكپارچگى هيئت ها و دورى از نزاع هاى كوچك و 

بزرگى است كه ضربه به فعاليت آن ها مى زند.
چه معنى دارد در يك خيابان 10 هيئت به زدن تكيه و حسينيه مشغول 
باشــند و هر كدام جداگانه فعاليت كنند؟  چرا بايد برخى آفات در ميان 
هيئتى ها ظاهر شــود؟  چشم و هم چشــمى جايى در خدمت رسانى به 

اباعبداهللا(ع) ندارد.
هيئتى ها به هوش باشند كه با شروع محرم، جريان نفاق مذهبى، ساكت 
نمانده و تالش خود را بــراى كمرنگ كردن خط واليت در هيئت  ها به 

كار مى برد.

يك مسئول در مركز رسيدگى به امور مساجد : 
محوريت مساجد در برنامه هاى عزادارى محرم 

حفظ شود
شبستان: مدير اداره فرهنگى معاونت فرهنگى و اجتماعى مركز رسيدگى 
به امور مساجد، اهتمام به نماز جماعت اول وقت، حفظ محوريت مساجد 
در عزادارى ها و پرهيز از خرافه گرايى را از نكاتى دانست كه الزم است در 

ايام محرم مورد توجه مساجد و هيئات عزادارى قرار گيرد.
 حجت االسالم روح اهللا سلحشور با اشاره به توصيه هاى مركز رسيدگى به 
امور مساجد براى برپايى عزادارى اباعبداهللا الحسين(ع) در مساجد، گفت: 
با توجه به اينكه برخى از هيئت هاى بزرگ براى مردم شــناخته شده  تر 
هستند، الزم است هماهنگى شود تا مسئوالن آن ها نسبت به اقامه نماز 

اول وقت در مساجد و خود حسينيه ها و تكايا اهتمام داشته باشند.
سلحشور ادامه داد: با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس با ايام سوگوارى 
اباعبداهللا الحسين(ع) تبيين و تشريح فلسفه قيام آن حضرت كه در دوران 
جنگ تحميلى مورد توجه رزمندگان قرار گرفت، مى تواند از محورهاى 

سخنرانى مجالس حسينى باشد.

 معــارف/ نازلى مروت   بيــش از يك ماه از 
نخســتين پرواز زائران بيت اهللا الحرام مى گذرد و 
حاجيان در حال بازگشت اند. جشن و وليمه يكى 
از بخش هاى جدا نشــدنى مراسم برگشت حجاج 
است. وليمه حج گرچه در متون دينى ما مستحب 
دانسته شده اما برپايى مراسم الكچرى و پرهزينه 
در كنار سوغاتى هاى گران قيمت و حاال هم تزيين 
ماشين حاجى، نه تنها نشان دهنده سطح اقتصادى 
زائر خانه خدا شده كه زمينه رقابت برخى حجاج 

در ميدان اسراف و تبذير شده است.

 وقتى مستحب، حرام مى شود
در حالى كه شرايط اقتصادى كشور دوران خاص 
و حساسى را مى گذراند و افزايش قيمت مايحتاج 
اوليه بخشــى از بدنه جامعه را نگران كرده است، 
برخى از مردم و كارشناسان معتقدند با صرفه جويى 
مى توان بخشــى از هزينه هاى مازاد مراسم حج را 
صرف امورى كرد كه ثمره دنيوى و اخروى آن تا 

ابد براى حاجى باقى مى ماند. 
رئيس مجمع تبيين و ترويج تمدن نوين اسالمى 
با اشــاره به آثار فردى، خانوادگى و اجتماعى حج 
در زندگى حاجى مى گويد: حج براى فرد و جامعه 

يك فرصت است. 
حجت االسالم دكتر عباس نصيرى فرد با بيان اينكه 
جنبه هاى معنوى و اقتصادى حج از مهم ترين ابعاد 
آن است، مى افزايد: استطاعت، شرط وجوب حج 
اســت بنابراين خداوند به بعد اقتصادى فرد توجه 
كرده و بعد وجوب حج مطرح مى شــود، بنابراين 

مسائل معنوى و اقتصادى حج توأم اند. 
اســتاد دانشگاه به توصيه هايى كه در متون دينى 
براى ســفر حج ارائه شــده اشــاره كرده و اظهار 
مى كند: وليمه حج بر حاجى مستحب است، افزون 
بر اين، وليمه يكى از آداب و سنت هايى است كه 
بين مردم رايج اســت. وى با بيان اينكه فلســفه 
وليمه، اطعام مؤمنان اســت، مى گويد: در روايات 
آمده است كه اطعام فقرا صدقه و اطعام اغنيا هديه 
است؛ به همين دليل در مراسم و مناسك مذهبى 

از جمله ماه رمضان به اطعام توصيه شده است. 
نصيرى فرد تأكيد مى كند: وليمه اگر با تجمالت و 
اسراف همراه شود، حرام است، بخصوص با توجه 
به مشكالت اقتصادى كه در جامعه به وجود آمده، 

شرع و عقل نمى پذيرد كه اسراف شود. 

 ماشين حاجى، ُمد حج 97 
رئيس مجمع تبيين و ترويج تمدن نوين اسالمى 
با انتقاد از جلوه هاى جديد از اســراف در مراســم 
استقبال از حجاج مى گويد: تزيين ماشين حاجى 
كه اين روزها ُمد شده و برخى افراد انجام داده اند 
از مصاديق ترويج اســراف است. وى با بيان اينكه 
حاجى بايد مراقب برنامه هاى پس از بازگشــت از 
حج باشــد تا وقار او حفظ شود، مى افزايد: برخى 

رفتارها در شأن زائر بيت اهللا الحرام نيست. 
عضو كميسيون سبك زندگى شوراى عالى انقالب 

فرهنگى با انتقاد از كسانى كه به ترويج اين گونه 
مسائل اشــرافى در فضاى مجازى دامن مى زنند، 
اظهار مى كند: برخى اخبار گرچه از روى انتقاد نشر 
داده مى شــود، اما به گسترش اسراف و مدل هاى 

جديد آن ختم مى شود.

  رستوران ها پازل اسراف را كامل مى كنند 
نصيرى فرد با بيان اينكه سفره رنگين و الكچرى 
و ماشين تزيين شده نشان دهنده جايگاه اجتماعى 
فــرد نخواهد بود، تصريح مى كنــد: در حالى كه 
حداقل هزينه براى وليمه حدود 10 ميليون تومان 
اســت، دليلى براى اســراف و تجمل گرايى وجود 

ندارد.
وى بــا تأكيــد بــر اينكــه گاهى خــود حجاج 
بيت اهللا الحــرام راضى به اســراف و تجمل گرايى 
در مراســم وليمه نيستند، مى گويد: گاهى اوقات 
اطرافيان براى چشم و هم چشمى سفره هاى رنگين 
و تجملى مى اندازند و ديگران را نيز به اين سبك 

زندگى تشويق مى كنند.
روحانى حج 97 مى افزايد: در حج امسال با زائران 
صحبت شد و آن ها هم تمايلى به اسراف نداشتند 
اما زمانى كه آن ها در ســفر هستند، خانواده براى 

آن ها برنامه ريزى مى كنند.
وى به نقش رســتوران ها و تاالرهاى پذيرايى در 
گسترش تجمل و اســراف وليمه هاى حج اشاره 
كــرده و اظهار مى كند: در اين ايــام كه به دليل 
بازگشــت كاروان حجاج ســالن هاى پذيرايى به 
سختى يافت مى شود صاحبان رستوران و تاالرها 

منوى بســته اى را پيش روى فــرد مى گذارند و 
افراد هم مجبور به پذيرش آن مى شوند كه بيشتر 
موجب شكل گرفتن يك وليمه تجمالتى مى شود.

 به گذشته برگرديم
عضو كميسيون سبك زندگى شوراى عالى انقالب 
فرهنگى معتقد اســت راه برون رفت از آســيب 
تجمل گرايى در مراســم و مناسك معنوى حج، 

توجه به سنت ها و آداب گذشته است.
 وى با اشاره به همگرايى مردم در برگزارى مراسم 
وليمه حج در گذشــته مى گويــد: در حال حاضر 
تعامل و همكارى در برگزارى مجالس وجود ندارد 
و به همين دليل ميهمانى ها از خانه به رســتوران 

هدايت شده است. 
نصيرى فرد مى افزايد: چند دهه قبل مراسم معنوى 

مثل وليمه حج در حسينيه ها و مساجد برگزار و 
حتى ارزش محسوب مى شد. به نظر من بايد دوباره 
مردم به برگزارى مراسم در حسينيه ها و مساجد 
كه بعضاً ســالن هايى براى پذيرايى هم دارند، رو 

بياورند.
 وى تأكيــد مى كند: ايــن نگرانى كه حج به يك 

عبادت الكچرى تبديل شود، وجود دارد. 
اين اســتاد دانشــگاه ادامه مى دهد: امام على(ع) 
مى فرمايد «علت اينكه خداونــد خانه خود را در 
سرزمين لم يزرع قرار داده، اين است كه مردم جز 
براى عبــادت به مكه نروند» همچنين در حديث 
نبوى آمده است كه در مردم آخرالزمان براى تفريح 

يا جايگاه اجتماعى به سفر حج مى روند. 
نصيرى فرد با بيان اينكه مقدمات و مؤخرات حج از 
مسير واقعى خارج شده، مى گويد: بايد نگاه معنوى 

به حج حفظ شود. 
وى با تأكيد بر نقــش روحانيون كاروان هاى حج 
در فرهنگ ســازى بيان مى كنــد: ارتباط زائران و 
روحانيــون كاروان 45 روز اســت و ايــن فرصت 
مناسبى براى تبيين اهميت معنوى سفر حج است.

رئيس مجمع تبيين و ترويج تمدن نوين اسالمى 
فرهنگ پذيرى مردم را زمانبر دانسته و مى گويد: 
روحانيون كاروان در اين مدت ضمن بيان احكام 
حج، درباره مسائلى از جمله حرام بودن اسراف در 
وليمه و... نيز با حجاج صحبت مى كنند، اما بايد به 
ساير عوامل و افرادى كه به اسراف دامن مى زنند 

نيز توجه شود.
عضو كميسيون سبك زندگى شوراى عالى انقالب 

فرهنگى به نقش رسانه ها و روحانيون كاروان ها در 
فرهنگ سازى اشــاره كرده و مى گويد: همان گونه 
كه اطالع رسانى همزمان رسانه ملى، روزنامه ها و 
روحانيون كاروان موجب شد امسال شاهد كاهش 
بى سابقه خريد سوغاتى از عربستان باشيم، قطعاً 
مى توانيم به حذف برنامه ها و مراسم غيرضرورى نيز 
اميدوار باشيم. نصيرى فرد با اشاره به اينكه برخى 
مى گويند به دليل گرانى دالر حجاج از عربستان 
خريد نكردند، مى افزايد: بسيارى از زائران قبل از 
سفر و پيش از گرانى دالر، سوغاتى را از بازارهاى 
ايران تهيه كرده اند و اين نقطه عزيمت خوبى براى 
اقتصاد كشور، ترويج فرهنگ صرفه جويى و حمايت 

از توليد ملى است.

 طرح هاى جايگزين سفره هاى رنگين حج
رئيس مجمع تبيين و ترويج تمدن نوين اسالمى 
با تأكيد بر اينكه نبايد اصــل وليمه حج را كه از 
مستحبات است، زير ســؤال برد، مى گويد: اينكه 
برخى مى گويند كارهــاى عام المنفعه جايگزين 
وليمه بشود، درست نيست، بلكه بايد مراسم وليمه 
ساده برگزار شــده و هزينه سفره هاى الكچرى را 

براى كارهاى خير صرف كرد. 
نصيرى فرد با بيان اينكه فريضه حج و مستحبات 
آن بــا انجام امور خير منافاتى نــدارد، مى افزايد: 
حجاج خّير با كاهش هزينه  هاى جانبى مراسم حج 
به سامان دادن به ازدواج جوانان، سرپرستى ايتام، 
امورعام المنفعه اى كه خارج از وظيفه دولت است و 

يا ايجاد اشتغال بپردازند. 

برش

چنــد دهه قبــل مراســم معنوى 
مثــل وليمه حــج در حســينيه ها 
و مســاجد برگزار و حتــى ارزش 
محسوب مى شــد. به نظر من بايد 
دوباره مردم به برگزارى مراســم 
در حسينيه ها و مساجد كه بعضاً 
ســالن هايى بــراى پذيرايــى هم 

دارند، رو بياورند

معارف

رئيس مجمع تبيين و ترويج تمدن نوين اسالمى در گفت و گو با قدس از آفت هاى اسراف در مراسم حجاج مى گويد

مراقب باشيم! حج، عبادت الكچرى نشود

محمدمهدى مرادى

گفت و گو

باشگاه خبرنگاران پويا: واقف خيرانديش اهل بندرعباس 
معتقد است، كارى كه براى خدا باشد نه تنها نگرانى ندارد، 
بلكه يك قدرت عظيم از سوى خداوند در دل افرادى كه در 
مسير كسب رضاى خدا و بندگى او قدم مى گذارند، حاكم 
مى شود.اين فرد نيكوكار متولد بندرعباس و از محبان و 
عاشقان اهل بيت(ع) است و بخصوص، ارادت ويژه اى به 
اميرالمؤمنين(ع) و واقعه غدير دارد و معتقد اســت كه 
بايد با تمام توان حقايق اين عيد بزرگ شــيعه را ميان 
امت اســالمى رواج دهيم، شايد به خاطر همين موضوع 
اســت كه او نيت وقف خود را با محوريت غدير برگزيده

 است.

چه موضوعى باعث شد، فكر وقف در ذهن شما 
شكل گيرد و هدف اصلى از اين اقدام چه بود؟

در حقيقت، شيعيان و محبان اهل بيت(ع) بيش از آنكه 
به آسايش و رفاه در اين دنيا توجه داشته باشند به دنبال 
فراهم كردن توشه اى مناسب براى آخرت هستند؛ بنابراين 
ما كه مدعى پيروى از سيره و سبك زندگى معصومين(ع) 
هستيم بايد سبك زندگى خودمان را نزديك به منش و 
سيرت آن ها كنيم؛ يكى از شاخصه هاى سلوك پيشوايان 

ما بخشش و انفاق در راه خداست.
 آن ها بدون هيچ چشمداشتى براى رضاى پروردگار از هر 
آنچه خود مى پسندند به ديگران انفاق مى كنند. عقيده 
بنده همچون عقيده تمام كسانى كه آخرت را باور دارند بر 
اين است كه نبايد به گونه اى زندگى كنيم كه روز قيامت 

دست مان خالى باشد، امروز ما بايد با انجام 
اعمال شايســته براى آن روزى كه طبق 
احاديث هم به آن اشــاره شده كه كسى 
كمك و ياور كسى نيست، براى خود آذوقه 
راه مهيا كنيم؛ به همين دليل هدف اصلى 
بنده از اين وقف ذخيره باقيات الصالحات و 

به يادگار گذاشتن اثرى نيك بود.

متوجه  كه  وقتى  خانواده  واكنش   
اين خصوص شدند،  تصميم شما در 

چه بود؟
هر خانواده اى بخصوص خانواده هاى ايرانى 

چيزى جز خيــر و صالح فرزندان خود را نمى خواهند و 
چيزى پُرخير و پُر سودتر از اقدامى كه در راه خدا و كمك 
به همنوعان باشد، نمى توان سراغ داشت. نقش خانواده در 
قطعى شدن تصميم بنده مؤثر بود؛ چرا كه آن ها بيشتر 
از من به انجام هرچه ســريع تر اين عمل مشتاق بودند و 
جا دارد كه از حمايت ها و راهنمايى هاى خانواده ام تشكر 
كنم و خدا را شــاكر هســتم كه مرا در اين مسير ثابت 

قدم قرار داد.

واكنش هاى  با  اقدام شما  اينكه  از 
منفى از سوى ديگران رو به رو شود، 

احساس نگرانى نداشتيد؟
بنده معتقد هســتم كارى كه براى خدا 
باشد نه تنها نگرانى ندارد، بلكه يك قدرت 
عظيم از سوى خداوند در دل افرادى كه 
در مسير كســب رضاى خدا و بندگى او 
قدم مى گذارند، حاكم مى شود. چه چيزى 
دلگرم كننده تر و مسرت بخش تر از وعده 
خــود خدا براى حمايت و پشــتيبانى از 
كســانى كه در راه حق قــدم مى گذارند، 
وجــود دارد؟ قطعاً ايــن تصميم  من براى 
انجام وقف سخت تر از كسانى نبود كه در دوران زندگى 
معصوميــن(ع) براى زنده مانــدن ارزش ها و آرمان هاى 
اســالم در جبهه هاى حق عليه باطل شمشير مى زدند، 
آن ها مى دانستند كه از طرف خداوند حمايت مى شوند 
و بنابراين هيچ تــرس و نگرانى به دل راه نمى دادند. در 
حقيقت ما هم كه خودمان را محب آن بزرگواران قلمداد 
مى كنيم بايد اين اراده و توان را در خود ايجاد كنيم كه 
بدون نگرانى و دلهــره و ترس از اينكه ديگران با ما چه 

رفتارهايى خواهند داشت، در راه خداوند ثابت قدم بمانيم.

چه پيشنهادى براى عالقه مندان به انجام وقف داريد؟
نخستين مرحله براى انجام عمل وقف، باور قلبى به آثار و 
بركاتى است كه در طول زندگى به واسطه همين مسئله 
نصيب انسان مى شود. يكى از مهم ترين راهكارهايى كه 
مى تواند مسير را براى داوطلبان در اين زمينه هموار كند، 
مراجعه به مشــاوران و كارشناسان سازمان اوقاف است، 
يعنى هر شــخصى در هر نقطه از كشور كه ساكن است 
و زندگى مى كند، مى تواند با مراجعه به كارشناســان و 
مشاوران حاضر در ســازمان اوقاف همان ناحيه از تمام 
جزئيات عمل به فريضه وقف آگاه و مطلع شود؛ چرا كه 
متخصصان حاضر در اين ســازمان تمام توجه خود را به 
تسهيل در تصميم گيرى و اقدام واقفان معطوف كرده اند. 

شــما يك واحد ادارى را به منظور انجام امور 
ازدواج جوانان به نيت غدير وقف كرديد، هدف شما 

از انتخاب اين نيت چه بود؟
واقعه غدير، پايه و اساس مكتب شيعه است، معتقدم كه 
ما بايد بــراى تبليغ و ترويج فرهنگ و حقايق اين واقعه 
بزرگ تالش كنيم تا مظلوميت و حقانيت اهل بيت(ع) 
را به عموم مــردم در جوامع مختلف ثابت كنيم. هدف 
از انجــام اين وقف بــراى ازدواج جوانان بــود؛ از اين رو 
يكى از سنت هاى عظيم حضرت رسول(ص) همين امر

 است.

 توسط يك نيكوكار بندر عباسى انجام شد

وقفى به نيت ازدواج جوانان



شفر گران تر از برانكو
ورزش: با باال رفتن قيمــت دالر حاال بحث قيمت كى روش، برانكو و شــفر 
هم سوژه شده است. آنها قبًال نهايتاً دالر 4 هزار تومانى مى گرفتند و حاال در 
خوشبينانه ترين حالت دالر 14 هزار تومانى! چند ماه قبل افتخارى مديرعامل 
سابق استقالل صراحتاً گفت قرارداد شفر يك ميليون دالر است كه با احتساب 
دالر 14 هزار تومانى مى شود 14 ميليارد تومان ناقابل! كمى بيشتر از برانكو كه 

معادل تومانى قراردادش نزديك به 13 ميليارد بود.

9 امتياز ديگر 
از مشكى پوشان كسر مى شود؟

ورزش سه : پارسا،مدير روابط بين الملل باشگاه مشكى پوشان ضمن دلگيرى 
از اعتراض ليدرها خبر از كناره گيرى خود از حضور در باشگاه مشكى پوشان 
داد و گفت: من در حوزه روابط بين الملل توانستم با رايزنى ها بارها براى تيم 
محبوب مشكى پوشان زمان بخرم و اكنون اين را صريحا اعالم مى كنم كه 9 
امتياز در صف كسر از تيم مشكى پوشان قرار دارد و اگر مشكالت مالى برطرف 
نشود، آينده روشــنى در انتظار اين تيم نخواهد بود. از همه هواداران پرشمار 
مشكى پوشان درخواست حالليت داشــته و براى اين تيم ريشه دار آرزوى 

موفقيت دارم.

ميثاقيان: با شوك گل تساوى را زديم
ورزش: اكبرميثاقيان بعد از تساوى اروند خرمشهرمقابل ملوان انزلى در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا در بين دو نيمه به بازيكنان شوك داده است، بيان كرد: 
بله با تغييراتى كه ايجاد كرديم توانستيم به بازى مسلط شويم و به ويژه در20 
دقيقه پايانى بازى خوبى از خود ارائه داديم، ملوان تيم دوست داشتنى است 

ولى امروز حقمان پيروزى مقابل ملوان بود.

پرسپوليس - نساجى چهارشنبه 
  سايت سازمان ليگ : سعيد فتاحى ،رئيس سازمان ليگ در خصوص زمان 
بازى پرسپوليس و نساجى گفت: نساجى بايد با تغيير روز بازى موافقت كند 
كه بعد از موافقت تيم نساجى اين ديدار در روز چهارشنبه 21 شهريور 97 در 

ساعت   18:40 در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود. 
مدير مسابقات سازمان ليگ تصريح كرد: در حال حاضر استقالل 6 بازيكن در 
تيم ملى دارد وبازى دوستانه تيم ملى با ازبكستان  در روز 20 شهريور برگزار 
مى شود و اســتقالل نمى تواند مطابق قانون 48 ساعت بعد از بازى تيم ملى، 
ملى پوشان خود  را در اختيار داشته باشــد بنابراين در اين مورد ديگر نيازى 
به موافقت حريف براى لغو مســابقه نيســت و لغو ديدار كامًال قانونى  انجام 

شده است. 

سپيدرودى ها به كريمى تخفيف دادند
ورزش: على  كريمى طى روز هاى اخير جلساتى را با بازيكنان سپيدرود برگزار 
كرد و مبلغ قرارداد هاى آنها را بر اساس وضعيت اين بازيكنان در تركيب تيم 

تغيير داد. 
بازيكنان سپيدرود هم در اين مورد با كريمى همكارى كردند و طى توافقاتى 

تخفيف دادند. با اين حال اين تخفيفات هنوز رسمى نشده است. 

پاى وزارت ورزش 
به سوپرجام باز مى شود؟   

ميزان: پس از اعالم رأى سوپرجام توسط كميته استيناف فدراسيون 
فوتبال، باشگاه استقالل به شدت نســبت به اين رأى واكنش نشان 
داده و اعالم كرده اند كه به دادگاه ورزشــى يعنى CAS شــكايت 

خواهند كرد.
در اين زمينه، خبر مى رســد كه مديران استقالل در نظر دارند كه با 
وزارت ورزش و جوانان هم رايزنى كرده تا بلكه ســوپرجام در زمان 

ديگرى برگزار شود.
البته مشخص نيست كه وزير ورزش چه واكنشى نشان خواهد داد، اما 
استقاللى ها نمى خواهند عقب نشينى كنند و به دنبال اين هستند تا 

سوپرجام برگزار شده و جام در زمين به تيم برنده داده شود.

چه كسى پروين را عليه عادل شوراند؟!
ورزش: على پروين چند سالى است با عادل رابطه خيلى خوبى دارد و 
معموال به او دل مى دهد و قلوه مى گيرد. حتى عادل پيش پروين رفت 
و مصاحبه ضبط شده از او گرفت. عادل تا همين هفته قبل فكر مى كرد 
با پروين كامال رفيق است و مشكلى بين شان نيست براى همين وقتى 
او مصاحبه اى عليه اش انجام داد، تنها به اين شك كرد كه كسى چهره 
محبوب قرمزها را عليه او شورانده است. عادل اين روزها شديدا دنبال 

آن است كه ببيند چرا پروين اين گونه عليه اش مصاحبه كرده. 
پروين در يكى از مصاحبه هاى اخير خود گفت: «همه اين تخريب ها، 
ســياه بازى ها و دروغ پردازى ها در فوتبال كشور ريشه در برنامه 90 
دارد. جامعه ورزشى ما به خوبى شخصيت و اهداف عادل فردوسى پور 

را شناخته و كسى به گزارش هاى وى توجه نمى كند.»

ششمين مرحله ليگ جهانى كاراته
مبارزه 763 كاراته كا روى تاتامى برلين

ورزش: ششمين مرحله از رقابت هاى ليگ جهانى كاراته موسوم به كاراته وان 
23 تا 25 شهريورماه در برلين برگزار مى شود و 763 كاراته كا  از 72 كشور براى 
سفر به آلمان ثبت نام كرده اند. از ايران نيز 27 كاراته كا ثبت نام كرده اند كه 
به نظر مى رسد به دليل فاصله زمانى اندك و مشكالت اخذ رواديد، تنها نفراتى 
كه از قبل رواديد داشته اند مى توانند در اين مسابقات شركت كنند.  فدراسيون 
كاراته پيش از اين براى آنكه ملى پوشان كاراته با مشكل رواديد مواجه نشوند، 
در زمان حضور در ليگ جهانى پاريس، از سفارت فرانسه در تهران براى اعضاى 
تيم رواديد يكساله دريافت كرد و همين موضوع باعث شده كاراته كاها مشكلى 
از اين بابت نداشته باشند.  برهمين اساس با پيگيرى هاى سيد شهرام هروى 
ســرمربى تيم ملى و تالش مدير تيم هاى ملى، فدراســيون كاراته على رغم 
مشكالت عديده مالى، بليت هواپيماى سفر به آلمان را براى كاراته كاهايى كه 
داراى رنكينگ هستند و شرايط حضور در اين رقابتها را دارند، تهيه كرده است. 

رحيمى: هيچ وقت مشكل را به پاى 
لژيونرها  ننداختم

مهر: رئيس فدراسيون هندبال كشــورمان با ابراز نارضايتى از نتيجه تيم 
در بازيهاى آسيايى تاكيد كرد: هيچ وقت نگفتم چون لژيونرها نبودند تيم 
ما نتيجه نگرفته اســت! تيم ملى هندبال مردان ايران در هجدهمين دوره 
بازيهاى آســيايى اندونزى در رده پنجم ايستاد و اين مســئله نارضايتى  
بسيارى از اهالى اين رشته و جامعه ورزش را در برداشت.  عليرضا رحيمى 
گفت: من نيز از نتيجه تيم ام راضى نيســتم. هر تيمــى وقتى به بازيهاى 
مهمى مى رود قطعا براى ايستادن روى ســكو برنامه دارد. پيش بينى مى 
كرديم كه حداقل جزء 4 تيم باشــيم از ابتدا هم گفته بودم كه برنامه مان 
رسيدن به جمع چهار تيم است. بچه ها به نظرم همه تالش خود را كردند 

و ما هم هرچه در توان داشتيم گذاشتيم. 
وى گفت: باز هم تاكيد مى كنم ما براى مدال به بازيهاى آسيايى رفته بوديم و 

اينكه لژيونرها نبودند هندبال نتيجه نگرفت درست نيست. 

كسب مدال به انگيزه پاداش
ورزش: حسين كيهانى قهرمان دوى ســه هزارمتر بامانع بازى هاى آسيايى 
2018 اكنون درصدد كسب سكوهاى جهان و المپيك است و اميدوار است 

مسئوالن ورزش كشور امكانات حداقلى را براى ورزشكاران فراهم كنند.
حسين كيهانى  گفت:متاسفانه ما در ايران برعكس تمام كشورها هستيم. در 
ساير كشورها يك ورزشكارى كه استعداديابى مى شود و به تيم ملى مى آيد، 
اول براى او خانه و وسايل فراهم مى كنند تا دغدغه  اينچنينى نداشته باشد، او 
مى جنگد تا فقط به افتخار مدال برسد. ولى متاسفانه در ايران اول براى كسب 
مدال مى جنگيم تا بتوانيم به خانه و ماشــين برسيم. من هميشه واقعيت را 
گفته ام، انگيزه من در بازى هاى آسيايى واقعا 160 سكه پاداش بود. اين سكه ها 

خيلى در رفاه و زندگى تاثير دارد. 

لغو اعزام كشتى گيران به خاطر گرانى دالر!
ورزش: حضور تيم ملى كشــتى آزاد بزرگســاالن در جام مدويد در كشور 

بالروس با توجه به عدم امكان تأمين هزينه هاى ارزى منتفى شد.
 با توجه به اينكه براى اعزام هريك از  تيم هاى منتخب و يا ملى كشتى ايران به 
مسابقات بين المللى در بودجه مصوب فدراسيون، اعتبار مشخصى پيش بينى 
شده است، متاسفانه افزايش چند برابرى نرخ ارز، عدم  تخصيص ارز مبادله اى 
از سوى  بانك مركزى به فدراسيون ها و  هزينه هاى چند برابرى خريد بليت، 
فدراسيون  كشتى را به ناچار و  برخالف برنامه ها و مصلحت هاى فنى مجبور 
به اتخاذ سياست انقباضى جديدى كرده است.  بر اين اساس، به منظور تامين 
منابع مالى هريك از اعزام هاى اصلى به مسابقات جهانى، ضرورت دارد چند 
اعزام تداركاتى و  يا بعضا برخى از اعزام هاى اصلى ديگر نيز منتفى شود. از اينرو 
اعزام تيم منتخب كشتى آزاد ايران به مسابقات بين المللى جام مدويد كه به 
عنوان آخرين مسابقه تداركاتى و ارزيابى براى تيم ملى كشتى آزاد بزرگساالن 
ايران پيش از حضور در مسابقات جهانى مجارستان از سوى شوراى فنى كشتى 

آزاد در نظر گرفته شده بود، منتفى شد. 

ضد حمله
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جان ترى در راه روسيه 
ورزش: اسطوره باشگاه چلسى راهى ليگ روسيه مى شود.  جان ترى كه پس از ترك 
چلسى در سال 2017 با قرارداد يك ساله به تيم دسته يكى استون ويال پيوست، پس 
از ناكامى اين تيم در صعود به ليگ برتر به دنبال تيم ديگرى بود و در نهايت تصميم 
گرفته راهى ليگ روسيه شود.  رسانه هاى انگليس از حضور اين بازيكن 37 ساله در 
تست پزشكى اسپارتاك مسكو خبر داده اند و انتظار مى رود ترى به زودى با اين تيم 
قرارداد امضا كند. ترى قراردادى به مدت يك فصل با اين باشگاه روسى امضا خواهد 

كرد كه اين قرارداد قابل تمديد است.

پوگبا در يونايتد ماندگار است
ورزش: ESPN مدعى شده اســت با وجود آن كه پل پوگبا درباره شرايطش در 
منچستريونايتد با اطمينان صحبت نكرده و بارسلونا به جذب اين بازيكن عالقه مند 
است ولى سران يونايتد از حفظ وى مطمئن هستند اما قصد ندارند به زودى بحث بر 
سر تمديد قرارداد را باز كنند. پوگبا در سال دوم قرارداد پنج ساله اى است كه در سال 
2016 با يونايتد امضا كرد و به اين ترتيب تا سال 2021 با شياطين سرخ قرارداد دارد. 
يونايتد در ابتدا قصد داشت در ماه سپتامبر مذاكرات ابتدايى را با پوگبا و رايوال براى 

تمديد قرارداد آغاز كند ولى حاال از اين تصميم منصرف شده است. 

راموس: هدفم با انريكه مشترك است
ورزش:سرخيو راموس، كاپيتان تيم ملى اسپانيا تاكيد كرد كه لوئيس انريكه قصد ندارد او را 
از تيم ملى اسپانيا بيرون بيندازد. او گفت: من شخصا انريكه را نمى شناختم. ما فقط از تقابل 
هايمان در سطح باشگاه با هم آشنا بوديم. اولين ارتباط ما با او نمى توانست بهتر از اين باشد، 
اوضاع خيلى خوب بود و همه چيز بسيار مثبت پيش رفت. بر خالف آنچه مردم فكر مى كنند 
كه دو نفر با شخصيت قوى ممكن است با هم به مشكل بخورند، ولى من فكر مى كنم با افرادى 
كه مقتدر هستند بهتر كار مى كنم. ما هدفى يكسان داريم و آن هم بازگرداندن تيم ملى اسپانيا 

به صدر است. 

فابرگاس در حوالى ميالن
ورزش: ميالن خود را براى پيشنهاد به چلسى براى جذب سسك فابرگاس، هافبك اين تيم 
آماده مى كند. اين اولين بار نيست كه ميالن در تالش براى به خدمت گرفتن فابرگاس خواهد 
بود ولى فاكتورهاى متعددى در اين امر دخيل هســتند كه به نظر مى رسد اين بار، روسونرى 

بيش از هميشه به جذب ستاره اسپانيايى نزديك است.
هافبك 31 ساله در حال حاضر با چلسى قرارداد دارد و قراردادش در پايان فصل با اين تيم به 
اتمام مى رسد. انتقال او در ژانويه باعث مى شود كه او در پايان فصل ديگر به عنوان بازيكن آزاد 

چلسى را ترك نكند و حداقل درآمدى از فروش او براى آبى ها ايجاد نشود.

يكشنبه 18 شهريور  فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 اوكراين - اسلوونى

 ساعت: 17:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 18 شهريور فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 دانمارك - ولز

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 18 شهريور واليبال قهرمانى جهان
 ايتاليا - ژاپن

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 19 شهريور  فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
 پرتغال - ايتاليا

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

ورزش: كاپيتان المپيكى تيم ملى كشتى آزاد ايران 
به رغم بازگشت به ميدان و كسب پيروزى قاطع در 
ليگ برتر، همچنان مورد تاييد و نظر اعضاى شوراى 

فنى نيست.
 رضــا يزدانى بعد از دو ســال دورى از 

ميادين به دليــل مصدوميت و 
دوران نقاهت، هفته گذشته 

با دوبنده تيمى از استان 
مازندران در رقابتهاى 
ليگ برتر بــه ميدان 
رفــت و قاطعانــه از 
سد حريف نه چندان 
توانمندش گذشــت. 

اين در حالــى بود كه او 
به جاى وزن 97 كيلوگرم 

در يك وزن پائين تر و در وزن 
92 كيلوگرم به روى تشك رفت تا 

باز هم اعضاى شــوراى فنى در خصوص 
بازگشت او به عرصه ملى با شك و ترديد همراه شوند.
رضا يزدانى در شــرايطى در ليگ  برتر به ميدان 
رفت كه دو بار دســت رد بر سينه اعضاى شوراى 

فنى زد و دعوت آنها براى اعزام به جام بين المللى 
كركين روســيه و مدويد بالروس را قبول نكرد. 
از ســويى برخى اعضاى شــوراى فنى معتقدند 
تا زمانــى كــه يزدانــى در وزن 97 كيلوگرم در 
لمللى محك  يك تورنمنــت بيــن ا
نخورد نمى تــوان در خصوص 
وضعيت بازگشت او تصميم 
گيرى كرد. ضمن اينكه 
پيــروزى او در ليــگ 
 92 وزن  در  برتــر 
كيلوگــرم و با 2 كيلو 
ارفــاق وزن بوده كه 
فعال مدعيان خوب و 
آمــاده اى در اين وزن 
حضور دارنــد، در نتيجه 
يزدانى اگر مدعى بازگشت 
اســت بايد در وزن اصلى يعنى 
وزن 97 كيلوگرم وارد گود شــود و از 
سد مدعيان اين وزن بگذرد. مدعيانى كه هر چند 
از نظر تجربه با يزدانى قابل قياس نيســتند اما از 
نيروى جوانى و توان و انگيزه بااليى برخوردارند.

پيروزى در ليگ و غيبت در تورنمنت
كار رضا يزدانى باز هم به شوراى فنى افتاد!

اشكانى فرنگى كاران
 را به اردو فراخواند

ورزش: اردوى تيم ملى كشتى فرنگى براى حضور در رقابت هاى 
جهانى مجارستان روزهاى 18 تا 29 شــهريورماه در محل خانه 
كشتى عبداله موحد مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار مى شود.

 اسامى نفرات دعوت شده به اين اردو به شرح زير است:
 55 كيلوگرم: مســلم نادرى خادم (خراسان رضوى) رضا خدرى 

(البرز)
60 كيلوگرم: مهرداد مردانى (خوزســتان) شيرزاد بهشتى طال 

(تهران)
63 كيلوگرم: محسن حاجى پور (مازندران) ميثم دلخانى (فارس)
67 كيلوگرم: محمدرضا گرايى (فارس) محمد الياسى (خوزستان)

72 كيلوگرم: على ارســالن (مازندران) برومند اصالن (مركزى) 
اصغر عالى محمدى (خوزستان)

77 كيلوگرم: محمدعلى گرايى (فارس) پژمان پشتام (تهران)
82 كيلوگرم: يوسف قادريان (البرز) كيوان رضايى (فارس) سياوش 

دوستداريان (لرستان)
87 كيلوگرم: حســين نورى (البرز) مهدى فالح (تهران) ايمان 

انصارى (تهران)
97 كيلوگرم: علــى اكبر حيدرى (قم) مهــدى عليارى (تهران) 

اميرحسين حسينى (مازندران)
130 كيلوگرم: شــهاب قوره جيلى (تهران) بهنــام مهدى زاده 

(تهران)
كشــتى گيران مدعو: سعيد عبدولى (خوزســتان) امير قاسمى 

منجزى (خوزستان)
رقابت هاى جهانى كشتى قهرمانى جهان روزهاى 28 مهر تا 6 آبان 

ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار مى شود.

ورزش:  فدراسيون فوتبال در حالى كه بر اساس قوانين داخلى 
و احكام مراجع و اركان قضايى خود رأى  به پيروزى پرسپوليس 
در سوپرجام داده است اما استقاللى ها همچنان اعتراض دارند. 
آنها مى گويند اين حكم غيرقانونى است و مى گويند مسئله را نه 
از درون فدراسيون فوتبال كه از طريق شوراى حكميت ورزش 
در سوئيس پيگيرى مى كنند. آن ها بر اين باورند چون بازى سه 
روز قبل از انجام به حكم فدراســيون لغو شده، بر اساس قانون 
فيفا و اساسنامه بايد تجديد شود اما اركان قضايى فدراسيون به 
صورتجلسه و جلساتى تاكيد دارند كه در آنها نماينده استقالل 
تاكيد كرده است آبى ها در دربى شــركت نمى كنند و شوراى 
تامين هم به دليل امنيتى بودن كشــيدن جمعيت به ورزشگاه 
آزادى و لغو بازى به دليل حاضر نشدن يكى از تيم ها چاره اى غير 
از لغو پيش از بازى مسابقه نداشته است. اين استدالل هايى است 
كه آبى ها امروز قبولش ندارند و مى گويند نماينده شــان حتى 
صورتجلسه شوراى تامين را هم امضا نكرده است. حاال آنها راى 
را غير قانونى خوانده  اند و تهديد به شكايت به شوراى حكميت 
ورزش مى كنند. جايى كه تشكيل پرونده براى شان 1000 دالر 
هزينه دارد و احتماال براى گرفتــن وكيل و پيگيرى پرونده هم 
چند هزار دالرى بايد صرف كننــد. ولى بر اين باورند اقال تا يك 
سالى كه اين پرونده آنجا در جريان است، فدراسيون نمى تواند 

كاپ جنجالى را به قرمزها بدهد!
*پافشارى فتحى

سرپرست باشگاه استقالل در خصوص سوپرجام گفت: ما پيگير حق 

و حقوق باشگاه هستيم و ذره اى از حق استقالل كوتاه نمى آييم. اين 
راى خالف مقررات و قوانين حرفه اى است و قطعا بازى بايد تجديد 
شود. فتحى در خصوص اينكه آيا درست است استقالل بعد از چند 
ماه در خصوص سوپرجام شكايت كند گفت: من كه در آن زمان 
در استقالل نبودم اما در هيچ كجاى فدراسيون شما نامه اى پيدا 
نمى كنيد كه ما بگوييم شركت نمى كنيم.ما فقط خواستار تعويق 
بازى بوديم. مصاحبه هاى مديريت باشگاه پرسپوليس هم موجود 
است كه آنها هم آماده نبودند بازى كنند ولى تا فهميدند فدراسيون 
مى خواهد بازى را سه بر صفر كند اعالم كردند مى خواهيم بازى 
كنيم. من در صحبت هاى چند روز پيشم هم اشاره كردم كه مگر 

سوپرجام ايتاليا در كريسمس برگزار نمى شود؟ 
*اهداى جام

اما بر اســاس آئين نامه احكام صادره از سوى ركن هاى قضايى 
فدراسيون فوتبال بعد از صدور الزم االجرا  است حتى اگر به راى 
صادره اعتراض شــود و پرونده به مرجع تجديد نظر ارايه شود. 
البته الزم به توضيح اســت در اين پرونده راى نهايى را كميته 

استيناف كه همان مرجع تجديد نظر بوده صادر كرده است.
يكى از اعضاى هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال با تاييد اين خبر 
گفت: «اســتقالل طبق مواد قانونى كه در آئين نامه انضباطى 
فدراسيون فوتبال پيش بينى شده مى تواند به دادگاه بين المللى 
ورزش شكايت كند و در صورتى كه اين شكايت موثر واقع شود و 
راى نقض شود جام بازگردانده مى شود تا بازى برگزار گردد. اما 

هم اكنون اهداى جام به تيم پرسپوليس بالمانع است.» 

استقالل در منگنه بدهى «يازالده» و «پروپيچ»
پول سبِز آبى ها  در جيب چشم آبى ها

با وجود هزينه چند هزار دالرى  استقالل  براى سوپرجام

اهداى جام به پرسپوليس  بالمانع است

گيلم باالگ/اميرمحمد ســلطانپور: ايــن روزها پايتخت 
اسپانيا را غم و اندوه فرا گرفته است. طرفداران قهرمان 3دوره 
پياپى اروپا در غم از دست دادن فوق ســتاره خود كريستيانو 
رونالدو هستند. حتى االن جوكى در ميان هواداران رئال گفته 
مى شــود كه باالخره اكنون مى توانند حقيقتى كه هميشه در 
ذهن خود مى دانستند يعنى ليونل مسى بهترين بازيكن جهان 

است را تاييد كنند؟ اما خارج از اين بحث ها 
اگر بخواهيم بفهميم كه چه اتفاقاتى با رفتن 
رونالدو از رئال افتاده و در آينده خواهد افتاد، 
بايد نگاهى بيندازيم به زمانى كه او در پايتخت 
اسپانيا حضور داشت. 5ســال پيش يكى از 
اسطوره هاى رئال كه نمى خواهم نامش را فاش 
كنم به من گفت كه در زمان رفتن رونالدو از 
رئال، اشكى ريخته نخواهد شــد. اين را هم 
نبايد فراموش كنيم كه در آن زمان رونالدو در 

اوج قدرت خود بود. 
حقيقت اين است كه گاهى احساس مى شد 
رونالدو بيشتر شــبيه به يك «مزدور گلزن» 
اســت و عده اى نيز اين تصور را داشتند كه 

او خود را به همان بزرگى باشــگاه مى داند؛ چيزهايى كه براى 
بسيارى از نزديكان باشگاه خوشــايند نبود. در ميان سال هاى 
2010 تا 2013 كه مورينيو سرمربى رئال مادريد بود بسيارى از 
بازيكنان وظيفه داشتند كه براى ادامه روند پيروزى ها و گلزنى 
رونالدو، در عموم به تمجيد از او بپردازند، جوى كه براى رختكن 
مناسب نبود. در مقطعى رونالدو در مقابل مورينيو ايستاد و آن 

زمان بود كه توانست وجهه اى رهبرگونه مانند سرخيو راموس 
در رختكن پيدا كند. اما به هر صورت او اخالق هاى خاص خود را 
داشت كه باعث مى شد به هيچ عنوان جزو محبوبترين بازيكنان 
رختكن نباشد يا كمتر كسى از او خوشش مى آمد. البته رونالدو 
رابطه بسيار نزديكى با مارسلو داشت اما با ديگر هم تيمى ها در 

مادريد رابطه ها بيشتر شبيه يك رابطه كارى بود.

بعد از جدايى رونالدو، رئال در خريد يك ســتاره كهكشــانى 
ديگر ناكام ماند. آن ها تالش كردنــد امباپه و نيمار را به مادريد 
بياورند كه هر دو مورد توسط پاريس سن ژرمن ناكام ماند. رئال 
مى توانســت سياســت بعدى خود را در جهت خريد بازيكنان 
بزرگى كه تمايل به آمدن به مادريد دارند معطوف كند، مانند 
خريد لواندوفسكى و يا به تقويت قواى خود در پست هاى مورد 

نياز بپردازد. بسيارى از مقامات رئال با گزينه دوم موافق بودند 
چون فكر مى كردند كمتــر بازيكنى مى توان پيــدا كرد كه از 
بازيكنان كنونى رئال بهتر باشد. همانطور هم كه فلورنتينو پرز 
و همكارانش در چند سال گذشته نشان داده اند و آخرين خريد 
بزرگ آن ها خامس رودريگز در سال 2014 بوده، آن ها كم خرج 
شــده اند. رئال باشگاه بزرگى اســت اما بايد مراقب بدهى هاى 
خود باشــد كه رقمى نزديك به 600ميليون 

يورو است.
با اينكه بســيارى از رفتن رونالــدو ناراحت 
شــدند اما پيوســتن وى به يوونتوس جا را 
براى مهاجمينى ماننــد بنزما و بيل باز كرده 
و پيشرفت آسنســيو نيز سرعت گرفته است 
و رئال بعد از رفتــن رونالدو تيم تــر به نظر 
مى رسد. رئال فصل پيش شروع بسيار بدى 
داشــت و از 5بازى اول فقط 7امتياز گرفت 
اما اين فصل از همان 3بــازى اول 9امتياز به 
حســاب خود ريخته اند. رونالدو با انصراف از 
شركت در جشــن بهترين بازيكن سال اروپا 
كه هم تيمى سابق خود مودريچ برنده آن بود و 
همينطور صحبت از آسان بودن پيوستن به يوونتوس و احساس 
بودن در خانه در تورين، اوضاع عاطفى خود با رئال را به پايينتر 
حد رساند؛ اما همانطور كه راموس مى گويد رئالى ها ديگر الزم 
نيست مراقب رفتارها و اخالق هاى خاص رونالدو در اين باشگاه 
باشند. قهرمان اروپا فصل جديدى را آغاز كرده و فعال كه همه 

چيز براى آن ها خوب پيش مى  رود.

رئال بدون «رونالدو» شادتر است 
ايســنا: نايب قهرمان وزنه بــردارى بازى هاى آســيايى2018 
مى گويد ســعى مى كند مدالهايى كه هدفش هست را يكى يكى 
بگيرد. او همچنين به شــائبه عمدى بودن وزنه نزدنش در حركت 

آخر پاسخ داد. سعيد على حســينى گفت: با توجه به اينكه 
جراحى زانو انجام داده بودم، روزهاى اول اردو نمى 

توانستم مانند بقيه ملى پوشان باشم. درواقع 
اگر بقيه نفرات با 80 درصد آمادگى آمده 

بودند، من وضعيــت آمادگى ام به  دليل 
جراحى زانو منفى بــود و بايد از صفر 
شــروع مى كردم. از ايــن رو روزهاى 
اول برايم خيلى سخت بود. به هر حال 
وقتى يك قسمت از بدن آدم زخم مى 
شــود مدت ها طول مى كشد تا ترميم 

شــود چه برســد به اينكه عمل جراحى 
انجام داده بودم و عضله پايــم براى اينكه 

قوى شود، زمان مى برد.
  نايب قهرمان بازى هاى آســيايى در پاسخ به اين 

پرسش كه خيلى از مردم اين ســوال را دارند كه وزنه آخر را 
واقعا نتوانست بزند يا از روى رفاقت و معرفت وزنه را انداخت تا بهداد 
سليمى با طال خداحافظى كند، تصريح كرد: مردم لطف دارند و با ديد 
مثبتى به اين موضوع نگاه مى كنند. اما بهداد در مسابقه وزن هايش 

را زد و طال گرفت و من با يك خطا بيشــتر مدال نقره گرفتم. مهم 
اين است كه مدال طال و نقره به ايران رسيد و بهداد با كمترين خطا 

وزنه هايش را به ثبت رساند و طال گرفت و من نيز نقره گرفتم. 
وى گفت: از آن موقع كه من آمدم، سطح دسته فوق سنگين 
باال رفته اســت. من و بهداد ســليمى در بازى هاى 
آسيايى خيلى خوب پيش رفتيم و ركوردهاى 
خوبــى را ثبت كرديــم. خدا را شــكر كه 

توانستيم مدال طال و نقره را بگيريم.
 وزنه بردار فوق ســنگين ايران در مورد 
خداحافظى بهداد سليمى و اينكه حاال 
در مسابقات جهانى تمام بار مدال آورى 
در دســته فوق ســنگين روى شانه او 
هست، تاكيد كرد: بهداد سليمى در اين 
مدتى كه به صورت حرفه اى كار مى كرد، 
يكى از بهترين هاى دنيا و از ســرمايه هاى 
ايران بود. به هر حــال او فكرهايش را در مورد 
خداحافظى كرده بــود و منطقــى تصميم گرفت 
كه در بازى هاى آســيايى، در اوج و با مدال طال خداحافظى 
كند. اميدوارم در زمينه هاى ديگر هم موفق باشــد، پيش ما باشد 
و بتوانيم از تجربياتش اســتفاده كنيم و در المپيك 2020 نتيجه 

خوبى بگيريم.

او وزنه  را انداخت تا بهداد قهرمان شود؟
پاسخ سعيد على حسينى به يك شائبه

ورزش سه: صادقيان هفته گذشــته تماس جالب توجهى 
از باشگاه پرســپوليس داشــت. باشــگاه با توجه به ضرب 
االجل اى اف ســى به دنبــال جلب رضايــت بازيكنانى بود 
كه مطالباتى داشــتند و نام صادقيان نيز در اين ميان وجود 
داشت. درخواســت براى مذاكره با كمترين ميزان گفت وگو 
بين طرفين همراه شــد و اين هافبك با اعالم اينكه مشكلى 
براى توافق با باشــگاه ندارد از رضايت كامل خود خبر داد و 
به وكيلش مجوز داد تا زمينه پايــان دادن به پرونده طلبش 

را به سرانجام برساند.

*خيانت نمى كنم
صادقيان در رابطه به تصميمى كه گرفته اينطور توضيح 
مى دهد: اين يك موضوع بين من و باشگاه است. رابطه 
بين من و باشگاه كامال مشخص است. هيچ ارتباطى به 
جدايى ام هم نخواهد داشــت و هميشه در قلبم وجود 
دارد. من عاشقانه پرسپوليس را دوست دارم و هيچ وقت 
نمى توانم به اين عشق خيانت كنم و باعث حذف آنها 
شــوم. حس اينكه طلب من هم باعث اين اتفاق تلخ 
شود هم مرا نابود مى كرد و خيلى خوشحالم كه اين 

تصميم را با رضايت كامل گرفتم.
*جزيى از پرسپوليسم

وى ادامــه داد: پرســپوليس در جمع هشــت تيم 
برتر آســيا قرار دارد. هيچ اتفاقى براى 

خوشــحال  پرسپوليســى ها 
كننده تر از ايــن نخواهد بود 

كه به قهرمانى آسيا دست 
پيدا كننــد و اين موضوع 
كــه طلــب بازيكنــان 
باعــث  مى توانســت 
محروميــت و حــذف 
آنهــا شــود اتفــاق 
تلخــى اســت. من 
در تيم نيســتم اما 
از صميــم قلب براى 

هم تيمى هايم در اين راه 
بهترين آرزوها را دارم. 
شايد در تيم نباشم اما 
خــودم را جزيى از آن  

تيم مى دانــم و اميدوارم 

اين حركتم كمكى باشد به مسيرى كه در راه دارند و اميدوارم 
به قهرمانى برسند.

*در قلب هواداران
صادقيان كه همچنان بين هواداران اين تيم از محبوبيت خاصى 
برخوردار است گفت: هواداران پرســپوليس همواره در گوشه 
قلبم جايگاه ويژه اى دارند. طى ايــن مدت هم لطف بزرگى به 
من داشــته اند و اميدوارم با حضور پررنگ و گرم خودشان در 
بازى برگشــت ســهم بزرگى در صعود تيم مقابل الدحيل به 
خود اختصاص دهند. پرسپوليس شرايط ســختى دارد و در 
اين شــرايط تنها هواداران حامى بزرگ تيم محسوب 
مى شوند و دلگرمى و حمايت آنها از بازيكنان 
بزرگترين پتانسيل براى عبور از الدحيل را 

خواهد ساخت.
*ماندن در تركيه 

صادقيان در پايان در خصوص بازگشــت 
به فوتبال ايران گفت: پيشــنهاد وجود 
داشت اما دوســت داشتم در تركيه به 
كارم ادامه دهم. دوست دارم همچنان 
در اين فضا كارم را دنبــال كنم. ليگ 
تركيه پيشرفت فوق العاده اى كرده و حتى 
در دســته پايين تر نيز از نظر فنى فوتبال 
فوق العــاده اى از تيم ها شــاهد 

هستيم.

ورزش: رئيس فدراســيون واليبال با تاكيد بر اينكــه تيم ملى ايران 
توانست والسكو را احيا كند به حضور يك سرمربى بزرگ ديگر اشاره كرد 

و گفت: مغز منجمدها  زوران گاييچ را از ايران فرارى دادند.
*حيف از تيم ب

احمد ضيايى گفت:  با اينكه طال گرفتيم اما حتى فرزندان و اطرافيان من 
اين نقد را بر من وارد كردند كه چرا به جوانان فرصت نداديد و من اين نقد 
را نيز به حق مى پذيرم. به جرئت مى توانم بگويم تيم «ب» مى توانست 
در اندونزى قهرمان شود اما دوستان آنقدر به طالى واليبال نياز داشتند 
كه تيم «الف» اعزام شد. البته با توجه به شرايط موجود اعزام تيم اصلى 
بهتر بود چرا كه تيم هايى كه از آنها انتظار كســب مدال طال مى رفت 

موفق نشدند و همه روى واليبال حساب باز كرده بودند.

*اعتماد به داورزنى
وى گفت: كمك هاى داورزنــى در واليبال را دخالــت نمى دانم. يك 
بار راجع به دخالت هاى داورزنى از من ســوال كردند كه اگر بخواهيم 
منصفانه قضاوت كنيم بايد بگويم داورزنى 11 سال سابقه مديريت در 
واليبال را دارد، من چه كارشناسى امين تر از داورزنى مى توانم داشته 
باشم كه حتى به خاطر خودش نيز شــده به واليبال كمك مى كند؟ او 
حتى متهم به اين است كه در دوران معاونت ورزش قهرمانى نيز واليبال 
را رها نكرده اســت در حالى كه على رغم اين اتهامات او مى پذيرد كه 
همچنان در كنار واليبال بايســتد و نشــان آن نيز همان بود كه براى 

استقبال از تيم ملى ساعت 3.30 صبح در فرودگاه حاضر شد.
*حواشى تيم دارى

وى گفت: حواشى تيم دارى، تيم ها را فلج كرده است نه خود تيم دارى. 
زمانيكه بازيكنان قرار داد دو ميليارد تومانى مى بندند در واقع باعث مى 
شــوند در فصل آينده تيم هايى مانند پيكان و سايپا به سراغ آنها نرود. 
فدراســيون براى ليگ از جان مايه خواهد گذاشت، در ليگ تيم دارى 
نخواهيم كرد اما كمك مى كنيم تا باشگاه ها در تيم دارى حضور داشته 

باشند و حداقل 10 تيم در ليگ حضور خواهند داشت.
*دفاع از خود

وى گفت: بارها شنيده ام كه مى گويند من در واليبال تصميم گيرنده 
نيستم اما اينگونه نيست. 10 سال  سابقه حضور در واليبال را دارم و ستم 
مى دانم اگر  براى انجام كارى با داورزنى مشورت نكنم، نظر او را جويا 
مى شوم و دليلى نمى بينم كه نخواهم مشورت كنم. امروز نيز به جرئت 
مى گويم كه با وزارت ورزش و جوانان، كميته ملى المپيك، سجادى و 
ساير همكاران رايزنى و مشورت كرديم  و تصميم بر اين شد تا تيم اصلى 
عازم بازى هاى آسيايى شود و االن نيز از اين تصميم پشيمان نيستيم.  
وى گفت: مربيان بسيار قوى تر از والســكو مانند زوران گاييچ  در ايران 
حضور داشتند كه متحجرين و مغز منجمدها او را از ايران فرارى دادند.

در حالى زوران گاييچ از ايران رفت كه كالس كارى او از والســكو باالتر 
بود. ساير مربيان نيز كه به ايران آمده اند مانند كواچ يك سلسله روابط 
ناصحيح باعث رفتن آنها از ايران شد وگرنه كواچ نيز آدم بدى نبود. در واقع 
اينگونه بگويم كه والسكو با ايران احيا شد. والسكو بيشتر از آنكه مربى 
باشد يك روانشناس خوب بود و توانست به بازيكنان ما حس خود باورى 

را القا كند و فدراسيون واليبال نيز براى او سنگ تمام گذاشت. 

صادقيان: آدم به عشق خيانت نمى كند !

چرا بايد باعث حذف پرسپوليس بشوم؟ 
رئيس فدراسيون واليبال:

تيم«ب» هم مى توانست در اندونزى قهرمان شود

ZOOM
كواچ كوالكوويچ را برد

تيم ملى واليبال ايران در دومين ديدار خود در تورنمنت اســلوونى 
برابر ميزبان با نتيجه سه بر دو در ديدارى جذاب و نزديك شكست 
خورد. سرمربى اسلوونى كواچ ،ســكاندار سابق تيم ملى است . تيم 
ملى ايران ديدار را با تركيب ســعيد معروف، محمد موسوى، ميالد 
عبادى پور، على شفيعى، مرتضى شريفى، امير غفور و مهدى مرندى 

آغاز كرد. 

آخر پاسخ داد. سعيد على حســينى گفت: با توجه به اينكه 
جراحى زانو انجام داده بودم، روزهاى اول اردو نمى 

توانستم مانند بقيه ملى پوشان باشم. درواقع 
 درصد آمادگى آمده 

بودند، من وضعيــت آمادگى ام به  دليل 
جراحى زانو منفى بــود و بايد از صفر 
شــروع مى كردم. از ايــن رو روزهاى 
اول برايم خيلى سخت بود. به هر حال 
وقتى يك قسمت از بدن آدم زخم مى 
شــود مدت ها طول مى كشد تا ترميم 

شــود چه برســد به اينكه عمل جراحى 
انجام داده بودم و عضله پايــم براى اينكه 

  نايب قهرمان بازى هاى آســيايى در پاسخ به اين 

وى گفت: از آن موقع كه من آمدم، سطح دسته فوق سنگين 
باال رفته اســت. من و بهداد ســليمى در بازى هاى 
آسيايى خيلى خوب پيش رفتيم و ركوردهاى 
خوبــى را ثبت كرديــم. خدا را شــكر كه 

توانستيم مدال طال و نقره را بگيريم.

مدتى كه به صورت حرفه اى كار مى كرد، 
يكى از بهترين هاى دنيا و از ســرمايه هاى 
ايران بود. به هر حــال او فكرهايش را در مورد 
خداحافظى كرده بــود و منطقــى تصميم گرفت 

 رضــا يزدانى بعد از دو ســال دورى از 
ميادين به دليــل مصدوميت و 

دوران نقاهت، هفته گذشته 
با دوبنده تيمى از استان 

مازندران در رقابتهاى 
ليگ برتر بــه ميدان 
رفــت و قاطعانــه از 
سد حريف نه چندان 
توانمندش گذشــت. 

اين در حالــى بود كه او 
 كيلوگرم 

در يك وزن پائين تر و در وزن 
 كيلوگرم به روى تشك رفت تا 

باز هم اعضاى شــوراى فنى در خصوص 

لمللى محك  يك تورنمنــت بيــن ا
نخورد نمى تــوان در خصوص 
وضعيت بازگشت او تصميم 
گيرى كرد. ضمن اينكه 

حضور دارنــد، در نتيجه 
يزدانى اگر مدعى بازگشت 
اســت بايد در وزن اصلى يعنى 
97وزن 97وزن 97 كيلوگرم وارد گود شــود و از 

استقالل در منگنه بدهى «يازالده» و «پروپيچ»
پول سبِز آبى ها  در جيب چشم آبى ها

به وكيلش مجوز داد تا زمينه پايــان دادن به پرونده طلبش 
را به سرانجام برساند.

*خيانت نمى كنم
صادقيان در رابطه به تصميمى كه گرفته اينطور توضيح 
مى دهد: اين يك موضوع بين من و باشگاه است. رابطه 
بين من و باشگاه كامال مشخص است. هيچ ارتباطى به 
جدايى ام هم نخواهد داشــت و هميشه در قلبم وجود 
دارد. من عاشقانه پرسپوليس را دوست دارم و هيچ وقت 
نمى توانم به اين عشق خيانت كنم و باعث حذف آنها 
شــوم. حس اينكه طلب من هم باعث اين اتفاق تلخ 
شود هم مرا نابود مى كرد و خيلى خوشحالم كه اين 

تصميم را با رضايت كامل گرفتم.
*جزيى از پرسپوليسم

وى ادامــه داد: پرســپوليس در جمع هشــت تيم 
برتر آســيا قرار دارد. هيچ اتفاقى براى 

خوشــحال  پرسپوليســى ها 
كننده تر از ايــن نخواهد بود 

كه به قهرمانى آسيا دست 
پيدا كننــد و اين موضوع 
كــه طلــب بازيكنــان 
باعــث  مى توانســت 
محروميــت و حــذف 
آنهــا شــود اتفــاق 
تلخــى اســت. من 
در تيم نيســتم اما 
از صميــم قلب براى 

هم تيمى هايم در اين راه 
بهترين آرزوها را دارم. 
شايد در تيم نباشم اما 
خــودم را جزيى از آن  

تيم مى دانــم و اميدوارم 

بازى برگشــت ســهم بزرگى در صعود تيم مقابل الدحيل به 
خود اختصاص دهند. پرسپوليس شرايط ســختى دارد و در 
اين شــرايط تنها هواداران حامى بزرگ تيم محسوب 
مى شوند و دلگرمى و حمايت آنها از بازيكنان 
بزرگترين پتانسيل براى عبور از الدحيل را 

خواهد ساخت.
*ماندن در تركيه 

صادقيان در پايان در خصوص بازگشــت 
به فوتبال ايران گفت: پيشــنهاد وجود 
داشت اما دوســت داشتم در تركيه به 
كارم ادامه دهم. دوست دارم همچنان 
در اين فضا كارم را دنبــال كنم. ليگ 
تركيه پيشرفت فوق العاده اى كرده و حتى 
در دســته پايين تر نيز از نظر فنى فوتبال 
فوق العــاده اى از تيم ها شــاهد 

هستيم.

امين غالم نژاد: اميرحسين فتحى ،سرپرست باشگاه استقالل 
در خصوص شكايت يازالده از استقالل و اينكه افتخارى مدعى 
شــده در دعوتنامه ارســالى براى اين بازيكن،  ذكر شده عقد 
قرارداد منوط به تست پزشــكى است گفت: اين اشتباه محض 
است، عدم آگاهى و نداشتن آگاهى از مسائل حقوق بين المللى 
ورزشى باعث چنين اشتباهى شــده است. اين دعوتنامه باعث 
شده بازيكن برود شكايت كند و خود را محق بداند. حاال با اين 
شرايط استقالل بايد بيش از 400 هزار دالر به اين بازيكن بدهد.
اصال شما فرض كنيد دالر امروز هزار تومان است، چرا باشگاه به 
خاطر نداشتن آگاهى، عدم آشنايى با مسائل حقوقى بين المللى 
و ... بايد حتــى هزار دالر به بازيكنى كه حتى يك ســاعت هم 

تمرين نكرده بدهد؟
او تاكيد كرد: اگر اشــتباهى رخ نداده چرا بازيكن شكايت كرده 
است. اين شكايت بسته به محتويات پرونده است. در هيچ كجاى 
دنيا عرف نيســت كه دعوتنامه به شكلى ارســال شود كه مفاد 

قرارداد داخل آن باشد.
او با اشاره به اينكه اســتقالل هنوز بدهى دارد گفت: ما فقط با 
كسانى كه در AFC پرونده داشتند و شكايت كرده بودند تسويه 
حساب كرديم. اميدوارم ديگر مشكلى نداشــته باشيم و براى 
صدور مجوز حرفه اى مشــكلى به وجود نيايد.البته سعى داريم 
در يك برنامه مناســب با بقيه طلبكاران باشگاه به توافق خوبى 

دست پيدا كنيم.
در همين حال شنيده مى شود مهاجم سابق استقالل حاضر بود 
با دريافت 30 هزار دالر قراردادش را فسخ كند اما عدم پرداخت 

اين مبلغ 364 هزار دالر روى دست اين باشگاه هزينه گذاشته 
است. پروپيچ مهاجم سابق اســتقالل كه در زمان حضور بهرام 
افشارزاده به استقالل اضافه شده بود با حضور منصوريان با وجود 
اينكه يك سال ديگر با اين باشگاه قرارداد داشت در ليست مازاد 

اين تيم قرار گرفت و در نهايت از جمع آبى پوشان جدا شد.
اين بازيكن البته بالفاصله بعد از جدايى به مســئوالن وقت 
باشــگاه اســتقالل پيغام داد كه با دريافــت 30 هزار دالر 
قراردادش را فســخ خواهد كرد اما از آنجا كه اســتقاللى ها 
مدعى بودند اين بازيكن بــدون اجازه ايران را ترك كرده زير 
بار حرف مهاجم صربســتانى نرفته و به پروپيچ اعالم كردند 
كه مبلغى به اين بازيكن پرداخــت نخواهند كرد.اين بازيكن 
بعد از رفتن افشارزاده و حضور مديران جديد از طريق وكيل 
خود به اســتقاللى ها پيغام داد كه با دريافت بخشى از طلب 
خود حاضر است از شكايتش صرف نظر كند اما مديران جديد 
اين باشگاه با اســتخدام وكيل ايتاليايى خواستند به نوعى از 

پرداخت پول به وى جلوگيرى كنند!
در ادامه پروپيچ با پيگيرى شكايتش از باشگاه استقالل خواستار 
مبلع 109 هزار دالر طلبش شــد ضمن آنكه اين بازيكن 255 
هزار دالر هم بابت حق فسخ قرارداد يكطرفه از باشگاه استقالل 
خواستار شده كه اين پرونده در كميته انضباطى فيفا در جريان 
است. در مجموع اســتقاللى ها 364 هزار دالر بايد به بازيكنى 
پرداخت كنند كه حاضر بود با دريافت 30 هزار دالر قراردادش را 
فسخ كند. اين پرونده در حال حاضر در كميته انضباطى فيفا در 

جريان است و چندى ديگر راى اين شكايت صادر خواهد شد.
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ادب و هنر

یاد

مختصری درباره زندگی و آثار داستانی »جالل آل احمد«
انعکاس دردهای زمانه با قلم

جــال در ســال 1302 در محلــه ســید 
نصرالدین از محله های قدیمی شهر تهران در 
خانواده ای روحانی و اصالتاً اهل طالقان به دنیا 
آمد. كودكی وی در محیطی كاماً مذهبی 
گذشــت. او در سال 1325 در رشته ادبیات 
دانش آموخته شد. در سال 1326 به عنوان 
آموزگار در وزارت فرهنگ مشغول به كار شد 
و در همین زمان تحصیات خود را در رشته 
ادبیات فارســی ادامه داد. او در سال 1327 در اتوبوس اصفهان به تهران 
با ســیمین دانشور، داستان نویس و مترجم معاصر، آشنا شد و در سال 
1329 با وی ازدواج كرد.این نویســنده و مترجم در 18 شهریور 1348 
پس از سال ها قلم زدن در عرصه های مختلف نوشتاری در حالی كه در 
كلبه ای در جنگل های اسالم گیان زندگی می كرد، دارفانی را وداع گفت. 

آثار این ادیب و مترجم را می توان به سه دسته تقسیم كرد:
سفرنامه ها و مشــاهدات، مقاالت و مجموعه داستان ها. در ادامه فقط 

مروری به كارنامه داستانی جال خواهیم داشت.
مجموعه داســتان »دید و بازدید«: نخستین اثر ادبی آل احمد محسوب 
می شــود كه در سال 1324 منتشر شد. این مجموعه، ابتدا 10 داستان 
كوتاه بود كه در چاپ هفتم آن دو داستان دیگر به آن افزوده شد. جال 

در این مجموعه با نثری طنزآلود به انتقاد از مسائل اجتماعی پرداخت.
مجموعه داســتان »از رنجی كه می بریم«: در سال 1326 آن را منتشر 
كرد. در این مجموعه هفت داستان كوتاه آمده و جال در آن به شكست 

احزاب در اجتماع آن روز ایران، اشاره هایی كرده است.
مجموعه داســتان »سه تار«: در این مجموعه كه در سال 1327 منتشر 
شد 13 داستان كوتاه آمده است. فضای این داستان ها لبریز از شكست و 

ناكامی های قشرهای فرودست جامعه است.
مجموعه داســتان كوتاه »زن زیادی«: جال در این كتاب كه در ســال 
1331 انتشار یافته اســت، به تصویر شخصیت زنان قشرهای مختلف 

پرداخته است.
»سرگذشــت كندوها«: نخستین داستان نسبتاً بلند او بود كه در آن به 

قضیه نفت و شكست مبارزات سیاسی سال های 29 تا 31 پرداخت. 
»مدیر مدرسه«: داستان نسبتاً بلندی از جال آل احمد است كه در سال 

1337 منتشر شد.
»نفرین زمین«: رمان دیگری از جال اســت كه در سال 1346 منتشر 
شد. رمانی روستایی كه بازتابی از جریان های مربوط به اصاحات ارضی 

در آن بیان شده است.

نشست تخصصی »چهل شاهد« با موضوع بررسی چهل سال گرافیک و کاریکاتور انقالب اسالمی و دفاع مقدس  

با انقالب اسالمی، هنر مردمی شد
فارس: نشست تخصصی »چهل شاهد« با موضوع بررسی چهل 
ســال گرافیک و كاریكاتور انقاب اســامی و دفاع مقدس و با 
حضور محمد كاظم حسنوند، سید مسعود شجاعی طباطبایی و 
سیدمحســن نوری نجفی در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس 

برگزار شد.

برخی تالش کردند هنر غربی را  ایرانیزه کنند 
در این نشست محمدكاظم حســنوند گفت: در نشریات قبل از 
انقــاب در روزنامه ها و مجات كاریكاتــور مطرح بود و مجات 

خیلی حرفه ای كاریكاتور كار می كردند.
او افزود: اگر قرار اســت راجع بــه هنر انقاب صحبت كنیم باید 
راجع به هنر پیش از انقاب هم اشــاره كنیم. بعد از دوران قاجار 
شــتابزده به سمت تجدد رفتیم و هنر در دهه 40ـ  50 به سمت 
نوگرایی و مدرنیســم رفت و نتوانست با توده مردم ارتباط بر قرار 
كند. نقاشان و هنرمندان تجسمی متاثر از آن فضا شدند و به نوعی 
هنر غربی را دنبال كردند. برخی تاش كردند هنر غربی را ایرانیزه 
كنند اما آن هم شــتابزده بود. با مطرح شدن جنبش بازگشت به 
خویشتن  توسط روشنفكران هنرمندان هم تحت تاثیر آن تاش 
كردند هنر ایرانی تری داشته باشند. قبل از انقاب هنر بیشتر فرم 

گرا و مقلدانه و بدون محتوا بود.
حسنوند ادامه داد: درست زمانی كه جهان از محتوا دور شده بود 
انقاب جان تازه ای به جهان داد كه فوكو آن را معنویت سیاسی 
نامید. انقاب اسامی ایدئولوژی جدیدی به جهان ارائه داد كه دین 
و سیاست می تواند با هم تلفیق شود و امروز بعد از چهل سال این 

تفكر توانسته است در دنیا تاثیر پذیر باشد.
این هنرمند پیشكسوت اظهار داشت: هنر قبل از انقاب هنر خاص 
بود برای افراد خاص و بعد از انقاب هنر عام شــد برای همگان. 
پیش از انقاب بی محتوایی در هنر داشتیم اما بعد انقاب به سمت 
محتوا رفتیم. نقاشی و طراحی و كاریكاتور حتی یک گام جلو تر 
بود. به نظر من هنرهای تجسمی ایران بر اساس تاثیرپذیری روح و 
جوهر انقاب اسامی هنر پست مدرن است. و از لحاظ تاریخی ما 
یک گام جلو تر بودیم. زمینه های هنر پست مدرن از ایران شروع 
شــد چه آن را آگاهانه بدانیم و چه ناآگاهانه. هنرمندان جوان ما 
متاثر از انقاب آثار هایی تولید كردند كه پست مدرن بود و تاثیر 

گذار در تاریخ هنر جهان.
این اســتاد دانشگاه افزود: قبل از انقاب به جز تعداد محدودی از 
هنرمندان همه فرم گرا بودند و نوعی هنر برای هنر را ترویج می 
داند كه این نوعی شانه خالی كردن هنرمندان است از مسئولیت 
اجتماعی. پــس از انقاب رهبری حضرت امام )ره(، حضور مردم 
و شــهدا در آثار تجسمی  به وضوح دیده می شود .یک سال بعد 
از انقاب، جنگ شــروع می شود و مضامین به سمت ایثارگری 
رزمندگان ،شهادت و پشتیبانی مردم رفت.هنر انقاب آرمان گرا 

است. و این در هنر های تجسمی ما مطرح شد و كاما بارز بود.
حسنوند بیان داشت : هنر تجسمی ما دفاع مقدس را با واقعه كربا 
تلفیق كرد و برای مردم ملموس تر شــد و به خوبی مظلومیت ما 
را نشان داد و به همین دلیل مضامین متفاوت، من ادعا می كنم 
كه هنر ما پست مدرن است. . اساس هنر پست مدرن محتواست 
در برابر بی محتوایی مدرنیسم. انقاب اسامی و دفاع مقدس تاثیر 
بزرگی در هنر تجسمی ما داشت و به لحاظ كیفی باید روی این 

آثار تامل كرد.
او تصریح كرد: ما در هنر تجســمی گونه ای خاص از معنویت را 
به جهان معرفی كردیم و امروز همچنان ادامه دارد. شعله ای كه 
از انقاب اسامی در قلب من بوجود آمد خاموش نمی شود. من 
هنوز در مورد دفاع مقدس كار می كنم و تا زمانی كه یک اثر خوب 
در مورد دفاع مقدس خلق نكنم از این كار دســت بر نمی دارم.

این اســتاد دانشــگاه افزود:  بعد از جنگ جریان جدیدی با نگاه 
به نوگرایی قبل از انقاب دوباره جان گرفت و مطرح شد و حتی 
هنرمندان انقابی هم تحت تاثیر قــرار داد تا جایی كه برخی از 
هنرمندان انقاب كارهای قبلی خود را انكار كردند. حركت خوبی 
در جریان هنر های تجسمی در این روزها نداریم. هنرمندانی داریم 
كه با عاقه در زمینه هنر انقاب كار می كنند و با تمام بی مهری 
ها كه در این زمینه نســبت به آنها صورت می گیرد.حسنوند در 
پایان خاطر نشان كرد: امروزه اقتصاد در هنر در جهان مطرح است 
و اعتقاد دارم به لحاظ فرهنگی ما قابلیت مطرح شــدن در عرصه 

جهانی را داریم. و باید حتما به اقتصاد در هنر توجه كنیم.
 

کاریکاتوریست های ایرانی اعتبار جشنواره های جهانی 
در ادامه این نشســت سید مسعود شجاعی طباطبایی گفت: در 
ایران در زمینه كاریكاتور اتفاقات زیادی رخ داده است و بسیاری 
در این حوزه فعالیت كرده اند. نشــریه ادب كاریكاتور در ابتدا در 
ایران شــكل گرفت اما چون ادامه نداشت و ضعیف بود نتوانست 
جریان ســاز شود. نشریه مانصرالدین از باكو شروع شد و سپس 
در تبریز ادامه داد و به صورت جدی كار كاریكاتور را شــروع كرد. 
در مشــروطه كاریكاتور به معنی دقیق كلمه رایج شد و استمرار 
یافت تا به مجله توفیق و كاریكاتور رسید. در توفیق كاریكاتور های 

بزرگی كار كردند.
او ادامــه داد: بعد ها روزنامه كیهان و اطاعات كاریكاتور كار می 
كردنــد و در زمان انقاب با تیراژ های باال منتشــر می شــدند. 
كاریكاتــور در زمان انقاب عاوه بر چاپ در روزنامه ها به صورت 
های مختلف هم تكثیر می شد. كاریكاتور جواد علیزاده از فرار شاه 
بسیار مورد توجه قرار گرفت . بعد از انقاب شاهد مجات متعددی 
در حوزه كاریكاتور بودیم . كاریكاتور زبان مردمی بود و از چشــم 

طنز به مسائل مختلف نگاه می كرد.
این كاریكاتوریست اظهار داشــت: در سال 62 در دانشكده هنر 
های زیبا من ، نیرومند و كفشــچیان مقدم كارهایمان را در پنل 

های دانشــكده ارائه می كردیم و دیگر عاقمندان به ما پیوستند 
و گروه كاســنی بوجود آمد. و اولین ها در حوزه كاریكاتور با گروه 
كاسنی شكل گرفت ، كیهان كاریكاتور ، دوساالنه كاریكاتور، خانه 
كاریكاتور با گروه كاسنی شكل گرفت. بسیاری از هنرمندان خوب 
امروز از دل كیهان كاریكاتور بیرون آمد.شجاعی طباطبایی افزود: 
در دفاع مقدس اتفاقات خوبی افتاد محســن نوری نجفی و جواد 
علیــزاده 6 ماه پیش از حمله عراق ، جنگ را پیش بینی كردند. 
انصافا در این حوزه كارهای مهم و تاثیر گذاری تولید شد و به شیوه 
های مختلفی تكثیر شد و باعث روحیه بخشی رزمندگان می شد 
و پوسترها تا خط مقدم می رسیدند. من نقاشی دیواری در كنار 
فرودگاه مهرآباد كشیدم كه روزنامه فیگارو یک صفحه گزارش در 
مورد آن كار كرد.او بیان داشت: این آثار خوب دوران دفاع مقدس 
جمع آوری شــده اما تا به حال در كتابی منتشــر نشده است و 
امیدوارم شــرایطی فراهم شود تا تاریخ جنگ تحمیلی به شكل 
تصویری دیده شــود. این آثار بخشی از تاریخ نگاری ما هستند. 
كاریكاتور در سطح ایران به شكل جدی عاقمند پیدا كرده است 
و عاقمندان شهرســتانی این زمینه هنری را در شــهرها دنبال 

می كنند و خانه های كاریكاتور در سراسر ایران ایجاد شده است.
او اظهار داشــت: ما در كاریكاتور جهان حــرف اول را می زنیم. 
مسابقه ای در بلژیک با موضوع روح برگزار شد . یک هفته مانده به 
پایان مهلت ارسال آثار از دبیرخانه جشنواره تماس گرفتند و گفتند 
تعداد آثار هنرمندان ایرانی كم است و درخواست داشتند شرایط را 
فراهم كنیم تا این حضور بیشتر شود چرا كه حضور ایرانیان باعث 
اعتبار جشنواره هاست. آنقدر آثار ایرانی در مدت یک هفته به این 
جشنواره ارسال شد كه گفتند دیگر آثار نفرستند چون تعداد آثار 
ایرانی بیشــتر از هنرمندان بلژیک شده است. به طور متوسط از 
هر 7 جایزه 2 جایزه متعلق به ایرانیان اســت و این یعنی اعتبار 

كاریكاتوریست های ایرانی در جهان.
این هنرمند در پایان تصریح كرد: جوانان ما بسیار با هوش و خاق 
هستند . اولین ســایت تخصصی كاریكاتور ایران به عنوان ایران 
كاریكاتور را ابتدا به زبان انگلیسی و سپس فارسی راه اندازی كردیم 
و خیلی از سایت های تخصصی دنیا حتی در قالب هم از این سایت 
الگــو برداری كردند. آینده كاریكاتور ایران را فوق العاده می بینم. 
من در وركشــاپ هایی كه در شهرستان برگزار می كنم غافلگیر 
می شوم و نوجوانانی می بینم كه بسیار توانمند هستند و آینده از 

آن جوانان است.

ضرورت نقد هنر تجسمی 
در ادامه سید محسن نوری نجفی از پیشكسوتان كاریكاتور اظهار 
داشــت: كاریكاتور مستقیماً با فكر و ســوژه كار دارد. تكنیک را 
می توان آموزش داد اما خاقیت و فكر آموزش دادنی نیست. سیر 
تجربه در كاریكاتور مهم است كاریكاتور چشمه ای جوشان است. 
بعد از ســینما و تلویزیون كاریكاتور پرمخاطب ترین هنر هاست.

كاریكاتور مفهومی فرامرزی و فرا زبانی است و یک زبان بین المللی 
اســت.او افزود: امروز در جهان هنر ایرانی هنر مطرحی اســت و 
بسیاری از موزه های دنیا افتخارشــان این است كه هنر ایرانی و 
اسامی را داشته باشــند. كارهایی كه در دوران انقاب اسامی و 
دفاع مقدس انجام دادیم شاید هرگز دیگر نتوانیم تكرار كنیم، چرا 
كه آن شــور و هیجان آن روز ها مولد خاقیت و هنر بود. اتفاقات 
سیاسی و جامعه شناختی در هنر موثر است. در دوران دفاع مقدس 
هم متاثر از دفاع مقدس بودیم و اگر هنرمند در چنین اتفاقی تاثیر 
نپذیرد یک بی غیرتی تاریخی است.این پیشكسوت هنر كاریكاتور 
بیان داشت: من شش ماه پیش از جنگ كاریكاتور صدام را كشیدم 
و دوستان به شوخی می گفتند كه تو جنگ را شروع كردی . امروز 
همه هنرمندان دیده می شوند اما هنرمندان حوزه كاریكاتور مظلوم 
واقع شده اند. آن روز ها امكانات نبود و هیچ منبعی برای یاد گیری 
وجود نداشت و امروز دسترسی به منابع بسیار آسان شده است اما 
متاسفانه جهت دهی و هدایت وجود ندارد . منتقدین آثار تجسمی 
نداریم و امروز ضرورت نقد هنر تجســمی احساس می شود.نوری 
نجفی گفت: در دوران دفاع مقدس موضوع كاریكاتوریست ها جنگ 
بود و بســیار پربازده و پخته تر دیگر هنر ها به دفاع مقدس ورود 
كردند و متاسفانه امروز توجه در خوری به كاریكاتور نمی شود. من 
400 جایزه جهانی در كاریكاتور دارم اما امروز با بی توجهی آثارم در 
انبار خانه دپو شده است و اگر قرار باشد با همان شور هیجان دروان 
دفاع مقدس كاركنیم بایســتی به همان اندازه به كاریكاتور توجه 
شود. كارهای آن روز بخشی از تاریخ است و باید توسط نسل امروز 
دیده شود تا ضمن انتقال تجربه با بخشی از تاریخ مهم این سرزمین 
آشنا شــوند.این هنرمند در پایان خاطر نشان كرد: آمریكا با یک 
موش به نام »میكی موس« ساالنه میلیاردها دالر درآمد كسب می 
كند و این شخصیت كارتونی را همه بچه های جهان می شناسند. 
هنرمندان ما در زمینه هنر ایرانی اسامی توان بسیاری دارند و باید 
به آنها توجه كرد تا ضمن مطرح شدن هنر ایرانی اسامی در جهان 

بتوانند به ارز آوری برای كشور هم كمک كنند.
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اشغالگران مانع سفر دختر فلسطينى به ايران شدند
دنبال  به  ســينماپرس: 
دعوت صدا و ســيما از عهد 
التميمى، اين دختر قهرمان 
فلســطينى قصد داشت از 
طريق اروپا به ايران ســفر 
كند، اما توسط رژيم اشغالگر 
قدس ممنوع الخروج شــد. 
خانواده عهد التميمى كه از سوى معاونت برون مرزى صدا و سيما براى مراسم 
تجليل به ايران دعوت شــده بود، اظهار كرده اند كه مقامات دولت خودگردان 
فلسطين با اعالم اينكه عوامل رژيم صهيونيستى تهديد كرده اند در صورت خروج 
از فلسطين مشكالت بسيارى براى آن ها پيش مى آورند، به اين خانواده گفته اند 
كه رژيم صهيونيســتى در عين حالى كه رسماً هيچ گونه مدرك و مستندى 
براى منع خروج آن ها ارائه نمى كند، اما ممنوع الخروجى آن ها را هم اعالم كرده 
است. رژيم صهيونيستى حتى از سفر اين خانواده به اروپا نيز جلوگيرى به عمل 
آورده اســت. معاونت برون مرزى صدا و سيما در نظر داشت تا در مراسمى به 
مناســبت سالگرد شــهادت مايا ناصر خبرنگار پرس تى وى در سوريه، در روز 
ســوم مهر ماه آينده، ضمن گراميداشت ياد و خاطره مايا ناصر و ديگر شهداى 
خبرنگار شبكه هاى اين معاونت، از عهد التميمى نوجوان قهرمان فلسطينى و نماد 
مبارزه فلسطينيان عليه رژيم اشغالگر قدس تجليل كند و تعدادى از بهترين هاى 
مقاومت و مجاهدت رسانه اى در مناطق خطرخيز و كانون هاى بحران جهان از 
ميــان خبرنگاران اين معاونت را معرفى كند. در همين راســتا از چندى پيش 
مقدمات سفر عهد التميمى و خانواده اش به اروپا و پس از آن به تهران در حال 
انجام بود، اما با مانع تراشى و ممنوع الخروجى اين خانواده از اراضى اشغالى، عمًال 
امكان سفر التميمى و خانواده اش به ايران منتفى شد. در اين سفر، قرار بود عهد 
التميمى درباره مقاومت فلسطينيان و تجربه شخصى خود در دوران اسارتش در 

اسرائيل سخنرانى كند.

«به وقت شام» در شبكه نمايش خانگى 
فيلم  خبرنگاران:  باشگاه 
ســينمايى «به وقت شام» 
ابراهيم  اثــر  جديدتريــن 
حاتمى كيا، ســه شنبه 20 
شــهريور در شبكه نمايش 

خانگى توزيع مى شود.
فيلم ســينمايى «به وقت 
شــام» به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا و به تهيه كنندگى محمد خزاعى كه 
نوروز امســال در سينماها به فروش حدود 14 ميلياردى رسيد از سه شنبه در 
شبكه نمايش خانگى توزيع مى شــود. اين فيلم سينمايى در روزهاى اخير در 
كشورهاى سوريه و عراق به نمايش درآمد و با استقبال مردم اين دو كشور رو به 
رو شد. «به وقت شام» محصول فيلم و سريال سازمان هنرى رسانه اى اوج است. 
هادى حجازى فر و بابك حميديان بازيگران اصلى اين فيلم هستند و به همراه 
آن ها، جمعى از بازيگران مطرح سورى و لبنانى نيز در فيلم ايفاى نقش مى كنند.

محسن تنابنده از افغانستان به اسكار مى رود؟
«شكستن  فيلم  ايســنا: 
استخوان»  بيست  همزمان 
در ميان ســه گزينه نهايى 
سينماى  اســكار  نماينده 
افغانســتان قــرار گرفت و 
اين  محمــودى  بــرادران 
فرصــت را دارند تــا براى 
سومين بار نماينده افغانســتان در اين جايزه مهم سينمايى باشند. براساس 
اعالم اتحاديه تهيه كنندگان ســينماى افغانســتان كه مديريت آن بر عهده 
جوانشير حيدرى از سينماگران با سابقه  سينماى افغانستان است، اين اتحاديه 
كه مســئوليت معرفى نماينده ســينماى افغانســتان براى حضور در شاخه 
بهترين فيلم خارجى جوايز اســكار 2019 را دارد در نهايت ســه فيلم شامل 
««شكستن همزمان بيست استخوان» جديدترين ساخته برادران محمودى را 
ميان نامزدهاى نهايى خود قرار داده است.  در صورتى كه فيلم جديد برادران 
محمودى از طرف سينماى افغانستان براى رقابت در بخش بهترين فيلم غير 
انگليســى زبان آكادمى معرفى شود، اين سومين بارى خواهد بود كه برادران 
محمودى با آثار خود نماينده ســينماى اين كشور در جوايز اسكار مى شوند.  
فيلم «شكستن همزمان بيست استخوان» محصول مشترك ايران و افغانستان 
اســت كه در سال 97 براى نمايش عمومى آماده شده است و روايت گر قصه 
زندگى عظيم (محسن تنابنده) مهاجر افغانستانى مقيم ايران است.  اين فيلم 
به كارگردانى جمشــيد محمودى كه پيش از اين ســاخت فيلم «چند متر 
مكعب عشــق» را در كارنامه دارد، بزودى در ايران اكران عمومى خواهد شد. 

 سيما و سينما/ زهره كهندل  يك شبه زندگى 
تان از اين رو به آن رو مى شــود، شما هم مى توانيد 
برنده يك خودروى لوكس باشيد، همين االن گوشى 
خودتان را برداريد... همين االن به فروشــگاه فالن 
برويد... همين االن كد قرعه كشى را وارد كنيد اين 
جمالت مجموعه اى از تيترهايى است كه مى خواهند 
به شما القا كنند ، مى توان يك شبه پولدار شد و آن 
قدر تكرارش مى كنند تا باور كنيد اين شكل از جهان 
بينى مبتنى بر بخت و اقبال روى زندگى تان اثرگذار 
خواهد بود. اين روزها، زمان هاى متعددى از تلويزيون 
را برنامه هاى قرعه كشى و مسابقاتى با جوايز ميليونى 
پر كرده است كه البته جيب اسپانسرها هم با جذب 

مخاطبان ميليونى از آن پر مى شود. 
قرعه كشــى هاى تلويزيونى و مســابقاتى با جوايز 
ميليونى در حالى، شــبكه هاى مختلف سيما را پر 
كرده اســت كه با ســبك زندگى ايرانى - اسالمى 
مغايرت دارد. رهبر انقالب در آذرماه ســال 83 طى 
ديدار با مسئوالن صدا و سيما گفتند: «يك روز من 
ديدم در يك برنامه  تلويزيونى پنج ميليون تومان به 
يــك نفر جايزه دادند؛ براى اين  كه به چند ســؤال 
جواب داد! اين ســرگرمِى خيلى جالبى نيست. پنج 
ميليون تومان، تقريباً حقوق دو سه سال يك كارمند 
متوسط اســت.» در گپ و گفتى با كارشناسان به 
ســراغ اين رفته ايم كه بدانيم اينكه يك نفر براى 
پاسخ دادن به چند پرسش برنده 100 ميليون تومان 
جايزه نقدى شود، مبلغى كه با حقوق چند سال يك 
كارگر برابرى مى كند يا شماره اش از ميان گوى هاى 
قرعه كشــى بيرون مى آيد و برنده جايزه چند ده يا 
چند صد ميليونى شــود، چه تأثيرى بر زندگى او و 

ديگر افراد جامعه دارد؟ 

اين برنامه ها روى همت افراد اثر مى گذارد  
اكبرى،  حسين  دكتر 
جامعه شــناس و عضو 
دانشگاه  علمى  هيئت 
فردوسى مشهد معتقد 
تأثيرات  از  يكى  است: 
بــدى كه ايــن نوع از 

برنامه ها در جامعه داشــته و در گذشته بانك ها 
هم از اين شيوه تبليغاتى بهره مى بردند، اين است 
كه در جامعه، سطحى از انتظار ايجاد مى شود كه 
زندگى افراد فقط بر اساس شانس دگرگون خواهد 
شد. وقتى افراد دچار اين پديده مى شوند معموالً 
در حالت نوعى انتظار قرار مى گيرند و براى تغيير 
شرايطشان تالش نمى كنند چون اميدوارند كه در 

اين قرعه كشى ها برنده شوند.
او ادامه مى دهد: اين برنامه ها مى تواند روى همت 
و كوشش افراد جامعه اثرگذار باشد. از سوى ديگر 
مردم به قدرگرايى و سرنوشت خيلى توجه كنند. 
تحقيقات نشان داده در جامعه اى كه شانس گرايى 
در آن افزايش پيدا مى كند، سطح توسعه كاهش 

مى يابد چون افراد تالش كمترى دارند.
وى با بيان اينكه معمــوالً از ميان 14-13 ميليون 
شانس، يكى برنده مى شــود و اثر سرخوردگى اين 
برنده نشــدن روى بقيه بشدت باالست، خاطرنشان 
مى كند: در جامعه امروز، انواع فشارها روى مردم است 
و برنده نشــدن يك فشار مضاعف ديگر است چون 
افراد اميدوارند كه برنده شــوند. اين موجب مى شود 
كه يك اميد كذايى در جامعه داده شود و بعد از آن 
شوك نااميدى به افرادى هجوم مى آورد كه به نتيجه 
اين قرعه كشى ها دل بسته اند و فكر مى كردند كه با 

برنده شدنشان، مشكالت زندگى شان كم مى شود.
به باور اين جامعه شــناس، امروز مشــكالت 
اقتصادى در جامعه زياد شــده اســت و رقابت 
مصرفــى هم در بين مردم وجــود دارد، وقتى 
عنصر شــانس و اقبال هم به اين شــكل وارد 
زندگى مردم مى شود مى تواند معادله را بسيار 

پيچيده تر و بدتر كند.

سوء استفاده از نياز مردم  
مشكالت مالى صدا و سيما موجب برجسته شدن 
جنبه تبليغاتى بسيارى از برنامه هاى تلويزيون شده 
اســت. دكتر اكبرى با بيان اين مطلب مى گويد: 
علت استقبال باال از برنامه هاى تبليغاتى تلويزيون، 
به خاطر قرعه كشى هايى است كه مردم به آن نياز 
دارند و اين سوء استفاده از نياز مردم است كه به 

لحاظ اخالقى و اجتماعى كار درستى نيست.
او ادامــه مى دهــد: متأســفانه در اين مــوارد، 
بررســى هاى اخالقى، اجتماعى و روان شناختى 
انجام نمى شود. گويى اين برنامه ها مى خواهد كه 
عده اى از مردم بى بضاعت را نجات دهد و طورى 
القا مى كند كه عده زيــادى از مردم محتاج اين 
برنامه ها هســتند. گاهى هم به حرمت كســانى 
كه برنده اين قرعه كشــى ها مى شوند، بى توجهى 
مى شــود تا مخاطب با نگاهى ترحم آميز به آن ها 

نگاه كند.
وى با بيان اينكه برنامه هاى قرعه كشى تلويزيون، 
موج اميد كاذب فراگيرى را ايجاد مى كند و ناگهان 
سرخوردگى وسيعى را در پى دارد، يادآور مى شود: 
از سوى ديگر حرمت و شخصيت برندگان هم در 
اين برنامه ها ناديده گرفته مى شود و گاهى بر نادارى 
و نيازمند بودن آن ها تأكيد مى شود در حالى كه در 

روايات دينى از اين امر نهى شده است.
به باور اين كارشناس، در حال حاضر بحث جلب 
مخاطب در صدا و ســيما اولويت است و مديران 
رســانه ملى به هر شكلى مى خواهند در رقابت با 
ماهواره، مخاطبانشــان را افزايــش دهند. به نظر 
مى رسد اين شيوه با همه اشكاالتش ادامه مى يابد 
چون اين روش بر افزايش مخاطب تأكيد دارد نه 
اثراتى كه در جامعه مى گذارد، بنابراين اميدى به 

نظارت بر اين برنامه ها هم نيست.

قرعه كشى يك روش غربى است  
دكتــر مجيــد ابهرى، 
رفتارشــناس در ايــن 
ما  بــه خبرنــگار  باره 
مى گويــد: تبليغات در 
يكى  كشى  قرعه  قالب 
غربــى  روش هــاى  از 

براى افزايش فروش و كســب درآمد است كه 
متأســفانه در جامعه ما در حال ترويج اســت. 
تبليغات در اين قالب افراد را به شانس و امورى 
مبهــم وصل مى كند كه در صورت عدم وصول 
موفقيت دچار دلســردى و تلقين بدشانسى به 
خود مى شــوند. كســانى كه دچار اين فرايند 

روانى و رفتارى شــوند، همواره خود را در برابر 
بدشانسى و عدم موفقيت مى بينند. 

 سرنوشت گره خورده به بخت
اميد به قرعه كشــى، افــراد را از توكل و تالش و 
پشتكار دلسرد مى كند و به برد و باخت اميدوار، 
بنابراين كسى ســعى نمى كند تا از راه تالش به 
درآمد دلخواهش برسد و چشم انتظار گوى هاى 
بيرون آمده از قرعه كشــى ها مى نشــيند. به باور 
اين مردم شــناس از نظر رفتارشناســى، اعطاى 
جوايز قرعه كشى بايســتى با كمترين تبليغات 
روانى انجام شود يا در قالب امتيازهاى خريدارى 
به مشــتريان تعلق بگيرد، اما صاحبان ســرمايه 
با بهره گيــرى از روش هاى تبليغــات روانى كه 
اثرگذارترين آن قرعه كشــى هاى ميليونى است، 
به فكر كســب درآمد و افزايش فروش هســتند 
در حالى كه اين شيوه موجب مى شود تا روحيه 
يأس، نااميدى و بدشانسى به اكثريت افراد جامعه 

تلقين شود.
بــه گفتــه ابهــرى، در كنار قرعه كشــى هاى 
تلويزيونى، برگزارى مســابقاتى كــه در ازاى 
پاســخگوى به چند ســؤال عمومى ميليون ها 
تومان جايزه به شركت كنندگان تعلق مى گيرد 
سبب مى شــود تا افراد كم درآمد، به اين فكر 
باشند هر طور شــده در اين مسابقات شركت 
كنند و سرنوشت خود را با ريسك و شركت در 

اين مسابقات گره بزنند.
ابهــرى با بيــان اينكــه جوايز برخــى از اين 
مسابقات برابر با درآمد يك عمر حقوق كارمند 
يا كارگرى ســاده اســت، مى گويد: اين جوايز 
وسوسه كننده همچون سرابى افراد را به سمت 
خود مى كشد در حالى كه جوايز اين مسابقات 
بايد طورى باشد كه موجب افسوس، اضطراب 
و ســرخوردگى در افرادى كه در اين مسابقات 
برنده نمى شــوند يا شانس شــركت در آن را 

ندارند، نشود.
او با تأكيد بر اينكه آثار منفى اين برنامه ها بسيار 
بيشــتر و عميق تر از آثار مثبت آن است، يادآور 
مى شود: ســطح جوايز و مسابقات بايد مطابق با 
ســبك زندگى ايرانى اســالمى تعيين شود و به 
شــكلى نباشد كه افراد را خيالباف كند. نهادهاى 
فرهنگى و نظارتى بايد به اين گونه قرعه كشى ها و 
جوايز نظارت كنند و پيوست فرهنگى و اجتماعى 
اين برنامه مد نظر مديران ســازمان صدا و سيما 

قرار گيرد.

سيما و سينما

قرعه كشى هاى تلويزيونى، سبك زندگى مردم را نشانه گرفته است

زندگى روى لبه شانس

بازتاب

تسنيم: نشست خبرى شنبه هاى انقالب با موضوع سينما برگزار 
شد. حجت االسالم قائم مقامى در اين نشست درباره رويكرد و نگاه 
نو به سينماى انقالب صحبت كرد. او گفت: انقالب تأثير بزرگى بر 
همه بخصوص سينما داشت و آن را متحول كرد. ما اكنون سينماى 
متشخص و نجيبى داريم كه در دنيا مى توانيم به آن افتخار كنيم. 
وى افزود: سينماى امروز نمى تواند به گذشته برگردد. ما دنبال چيز 
ديگرى هستيم. بايد به تحولى عظيم و معرفت شناسى به موضوع 
قصه و خيال در هنر بپردازيم. بايد متحول شويم و به موضوعى كه 
خيال دينى است برسيم. ما از اين حوزه فاصله داريم. دين، خيال 
را 100 درصد تابع حقيقت مى داند و خيال را براى ارائه حقيقت 
مى پذيرد. سينما بايد با افتخار تمام سيطره دين و واليت آن را بر 
خود بپذيرد. تابعيت دين از چيز ديگر منســوخ شده و دوران آن 

گذشته است. پيام انقالب تبعيت همه چيز از دين است.

 انقالب 4 برابر پهلوى سالن سينما ساخته است
احمد ميرعاليى سخنران ديگر نشست درباره زيرساخت هاى سينما 
از 40 ســال گذشته صحبت كرد. او گفت: به زيرساخت ها فارغ از 
مفهوم بايد توجه كرد. آقاى جوادى آملى گفتند اگر پيغمبر امروز 

مبعوث مى شد از دوربين به عنوان رسانه تبليغى استفاده مى كرد.
ميرعاليى تأكيد كرد: جشــنواره اى در دنيا نيست كه دنبال نام 
ايران نگردد. قبل از انقالب زيرســاخت ويژه اى نداشــتيم، حتى 
منشى صحنه، مدير توليد، برنامه ريز و... نداشتيم چون اصالً قرار 
نبود سينماى فنى اى داشته باشيم.  من تهيه كننده سريال موسى 
هستم و با افتخار تمام حرفه هاى الزم در ساخت اين سريال بزرگ 
را در داخل ايران و از بين جوانان خودمان ديده ايم.وى گفت: قرار ما 
و مردم در سينماست. تعداد سالن هاى پيش و پس از انقالب قابل 

مقايسه نيست. از 100 سالن سينما به حدود 400 سالن رسيده ايم. 
االن تقريباً در هر 3 ماه 1 سالن جديد افتتاح مى شود.

 سينماى دفاع مقدس پرمخاطب ترين ژانر سينما بوده است
روح اهللا سهرابى درباره سينماى دفاع مقدس صحبت كرد. او گفت: 
جنگ داغ عميقى بر دل مردم گذاشــت، اما در ادامه ژانر بومى و 
ملى دفاع مقدس در سينماى ما رقم خورد. كارشناسان معتقدند 
اين تنها ژانر بومى و ملى ما است. سهرابى گفت: امروز 10 درصد 
آثار سينماى 40 ساله انقالب مربوط به ژانر سينماى دفاع مقدس 
است. اين ژانر بيشتر از 320 فيلم سينمايى در ايران اسالمى داشته 
است. البته بايد هزاران فيلم كوتاه ساخته شده اين ژانر را هم لحاظ 
كنيم. وى افزود: سينماى دفاع مقدس بسيار پرمخاطب و پر فروش 
بوده اســت. فيلم سينمايى عقاب ها را 8 ميليون ايرانى در همان 

سال هاى اكران تماشا كردند.

 سينماى انقالب كارگردان، تهيه كننده و نويسنده زن دارد
مهدى عظيمى سخنران ديگر نشست سينما انقالب بود. او درباره 
تربيت، آموزش و پژوهش سينماى انقالب صحبت كرد. او گفت: 
زن در ســينماى پهلوى نه مؤثر بود، نه تصميم گير و نه صاحب 
نقش. ما امروز ده ها و صدها كارگردان، نويسنده و تهيه كننده زن 
در سينماى انقالب داريم. وى افزود: امروز نيروى انسانى سينماى 
انقالب 30 هزار نفر اســت. قبل از انقالب فقط 1000 نفر درگير 
سينما بودند. در دوره پهلوى فقط پنج مركز آموزشى سينما وجود 
داشت، امروز اين عدد 50 برابر شده و ما 266 مركز آموزشى داريم.

 نقد فيلم كپى بردارى بود
محمدتقى فهيم يكى از ســخنران هاى شنبه هاى انقالب بود كه 
درباره رشــد نقد در ســينماى انقالب صحبت كرد. فهيم گفت: 
مطالب موجود در آن سال هاى پيش از انقالب هم بيشتر ترجمه اى 

و كپى بردارى شــده از غرب است و هيچ خبرى از مؤلف منتقد 
ايرانى نبود. منتقدان امروز كجا و كپى برداران و مترجمان سابق 
كجا؟ امروز همه روزنامه هايمان صفحه فرهنگى و سينمايى دارند 
و مجله هاى متعدد آن هم فقط با موضوع سينما داريم. نقد امروز 
درباره سينماى اجتماعى است در گذشته آن كسى هم كه احياناً 
تأليف مى كرد، كمى درباره خالصه داستان فيلم، سابقه كارگردان 
مى نوشت و تنها خالقيتش در ارائه تحليل ها از اندام زنان بازيگر بود!
اين منتقد سينمايى ادامه داد: آزادى امروز در نقد با گذشته قابل 
مقايسه نيست. من نويسنده روزنامه پيش از انقالب هم بوده ام. آن 
زمان مأمور ســاواك در روزنامه بود و همان مطلب كوچك درباره 

فيلم ها را بايد تأييد مى كرد.

 نبرد دو  سينما
عزت اهللا ضرغامى ســخنران ديگر اين مراسم بود. او گفت: امروز ما 
دو ســينما داريم. سينماى ايران و آمريكا. اين دو برجسته هستند. 
سينماى ما آن قدر بزرگ هست كه مقابل سينماى آمريكا بايستد. در 
حقيقت يك سينماى استكبار و يك سينماى مقاومت در دنيا داريم.
ضرغامى گفت: سينماى ما بسيار راحت و تخصصى درباره موضوعات 
مختلف سياسى، فرهنگى و اجتماعى حرف مى زند.وى افزود: در 
بسيارى از موارد نمى شود اوضاع انقالب را با گذشته مقايسه كرد. 
هر عددى تقسيم بر صفر از لحاظ جبرى هم مبهم است و بايد رفع 

ابهام شود! حكايت ما و قبل از انقالب اينچنين است.
ضرغامى تأكيد كرد: ســينماى اجتماعى-سياســى واقعى براى 
زندگى بهتر مردم تالش مى كند به همين خاطر با بيان نقدها و 
نقاط سياه، راه اميدى را باقى مى گذارد و همه چيز را تمام شده و از 
دست رفته نمى داند. سينماى اجتماعى انقالب از اين دست است.

نشست خبرى شنبه هاى انقالب با موضوع سينما در حوزه هنرى برگزار شد

سينماى انقالب 4 برابر گذشته سالن دارد، 2 برابر فيلم



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
تقريباً يك ســال پيش بود، نيمه 
مــرداد 96، كــه خبرگزارى ها از 
استعفايش خبر دادند. البته كسى خبر استعفا 
را از زبــان و قلم خود «محمديان» نشــنيده 
بود. «حســن رحيم پور ازغــدى» در دومين 
دانشگاه هاى  دانشجويى  بسيج  ساالنه  نشست 
علوم پزشــكى كشور گفته بود «محمديان» به 
دليل پرداخت نشدن بودجه درست و حسابى 
به «نهاد نمايندگى رهبرى در دانشــگاه ها» از 
ســمت خود استعفا داده است. نزديك به يك 
هفته طول كشيد تا سرانجام تكليف اين خبر 
و حاشــيه هايش كمى روشن تر شود. برخى از 
خبرگزارى ها از قول منابع «هميشه آگاه»شان 
خبر دادند موضوع اســتعفا كــه در نامه اى به 
رهبر انقالب بيان شــده، كامًال جدى اســت 
و دليل آن هم فقط مســئله بودجه نيســت. 
گمانه زنى هــا، تحليل ها و نقد و نظرها درباره 
عملكرد چندين ساله «محمديان» و همچنين 
استعفاى غيرمترقبه اش به صفحات اول و دوم 
روزنامه ها رســيده بود و هنوز كسى از رئيس 
نهــاد رهبرى، صدايى نشــنيده بود. ششــم 
شــهريور 96 هم خبرگزارى ها به نقل از كانال 
خبرى «نهــاد نمايندگى رهبرى» نوشــتند: 
«رهبر معظم انقالب با استعفاى حجت االسالم 
محمديان موافقت نكرده اند و وى در ســمت 
رئيس نهــاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 

دانشگاه ها ابقا شده است». 

 قهر نكرده ايم
حجت االســالم «محمــد محمديــان» البته 
شــخصيت و مسئولى خبرســاز نيست كه هر 
چند روز يكبار با گذاشــتن پســت در فضاى 
مجــازى يــا مصاحبه با فالن خبرگــزارى، از 
مشــكالت حوزه كارى و تخصصى اش بگويد و 
يا براى گرفتن اعتبار و امكانات، سر و صدا و يا 
جريان ســازى و موج آفرينى كند. در ماجراى 
استعفاى سال گذشــته هم، بيشتر از يك ماه 
طول كشــيد تا وقتى همه آب ها از آســياب 
افتــاد، مصاحبه كند و بگويــد: «... به صورت 
مكتــوب خدمت حضرت آقا نوشــتم و عرض 
كردم: دوره ما خيلى وقت است كه تمام شده 
و نهاد هم نيروهــاى خوبى دارد كه مى توانند 
اين مسئوليت را انجام دهند، لذا اجازه بدهيد 
ايــن فضا تغيير كنــد و فضــاى جديدى در 
مجموعه نهــاد ايجاد شــود و روح تازه اى در 
نهاد دميده شود... رهبر معظم انقالب، پس از 
بررسى دفتر ايشان، فرمودند: اآلن به هيچ وجه 
مصلحت نيست، لذا شما به كار خودتان ادامه 
دهيد...». محمديان در اين گفت و گو اين را هم 
اعالم كرده بود كه خيلى اهل اســتعفا دادن و 

شانه خالى كردن از مسئوليت نيست: «استعفا 
كلمه مناســبى نبود كه به  كار برده شد، چون 
معموالً در اســتعفا يك نوع قهر يا خســتگى 
وجود دارد، ولى ما از هيچ كسى قهر نكرده ايم 
و اصًال با وجود دوســتانى به اين خوبى، جاى 
قهر هم وجود ندارد. الحمدهللا بحث خســتگى 
هم مطرح نيســت و اآلن هم بنده احســاس 

خستگى ندارم».

 فضا بايد تغيير كند
اما با گذشــت يك سال، انگار برخى مشكالت 
گفته شده و گفته نشده،«محمديان» را خسته 
كرد! هفته پيش خبر رســيد كه رئيس جديد 
نهاد نمايندگى رهبرى در دانشــگاه ها از سوى 
رهبر انقالب منصوب شــده اســت. اين يعنى 
اگرچــه «محمديان» به قول خودش اهل قهر 
كردن و كنار كشــيدن نيست اما هنوز بر اين 
اعتقاد كه «دوره ما تمام شده است... اين فضا 
بايد تغيير كند» پافشارى مى كند و اصرار دارد 
كه بايــد روحى جديد در تشــكيالت دميده 
شــود. اظهار نظر قطعى دربــاره اينكه كدام 
يك از مشــكالت اين حوزه، موجب خستگى 
احتمالى «محمديان» شده را به آينده موكول 
مى كنيم و يادآور مى شــويم كه او در سخنان 
ســال گذشــته اش ماجراى تخصيص نيافتن 
بودجه را تكذيب نكــرده و گفته بود: «اينكه 
بنده به خاطر بودجه استعفا داده ام نيز برداشت 
دقيقى نبــود، چون مشــكالت بودجه اى ما، 
مربوط به امســال نيست بلكه چند سال است 
كه ما از نظر بودجه مشكل پيدا كرده ايم... من 
احتمال مى دادم كه اگر تغيير و تحولى بشود، 
از اين جهت هم گشايشــى بــراى نهاد اتفاق 
بيفتد ولــى اين جزء عوامل اصلى محســوب 

نمى شد». 

 عكس و تيتر مرا حذف كنيد
رئيــس ســابق نهــاد نمايندگى رهبــرى را 
جداى از پســت و مقام قبلى اش، در اين حد 
مى شناســيم كه زاده تبريز و 55 ساله است. 
او پيش از رســيدن به سمتى كه هفته پيش 
از آن كناره گيرى كرد، مدتى مســئول حوزه 
نمايندگي ولي فقيه در ســپاه اســتان فارس، 
مســئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در ســپاه 
استان مركزي، مســئول نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشــگاه تربيت معلم تهران 
و همچنين دانشــگاه علوم پزشكى تهران بوده 
اســت. از او چند كتاب و اثر مانند «شــرحه 
شرحه، روايت دريا، برادري داشتم و همچنين 
فهرســت هاى موضوعى قــرآن و حيات امير 
المؤمنين(ع) » به چاپ رســيده اســت. سال 
1384 كــه با حكــم رهبر معظــم انقالب به 

رياســت نهاد نمايندگى رســيد كمتر كسى 
فكرش را مى كرد كه 13 ســال در اين پست 
ماندگار شــود و باز هم رهبــر انقالب خواهان 
ادامه كارش باشــند. البته اگر همين ســبك 
گزارش نويسى را ادامه بدهيم بعيد است شما 
به فرض خواندن مطلب، شــناخت بيشترى از 
سوژه آن دســتگيرتان بشود. پس لطفاً پست 
اينســتاگرامى «كيان عبداللهى» را درباره او 
بخوانيــد: «هر مديــرى در دوران مديريتش 
در كنار نقاط قوت و دســتاورد ها و موفقيت ها 
نقاط ضعفى هم داشــته و ايشــان هم از اين 
قاعده مستثنا نيست...اما به عنوان خبرنگارى 
كه سال ها ايشــان را مى شناسم يك مورد را 
به قطعيت درباره ايشــان مى توان شهادت داد 
كه از نظر سالمت، شجاعت، معنويت و اخالق 
جزو نوادر روزگار ماست... مهم تر اينكه اگر چه 
اهــل دل و متخلق به اخالق اســت، اما مثل 
برخى آقايان مقدس مآب «صلح كل» نيست 
و سياســت مى فهمد و خــودى و غيرخودى 
مى شناســد. هــم واليتش به جاســت و هم 
برائتش به پا... در نشريه روزانه اردوى ضيافت 
انديشه، عكس سخنرانى ايشان را زده بودند و 
حرف هايشان را تيتر يك كرده بودند... با ديدن 
نشــريه گفته بود: «يك لحظه با ديدن خودم 
احساس خوبى به من دست داد بنابراين براى 
تنبيه خودم هم عكــس و هم خبرم را حذف 
كنيد و از من هيچ چيز در اين صفحه نباشد».

 نه براى يك مشت ريال
سال گذشته و به محض اينكه خبر استعفايش 
منتشر شد، يكى از روزنامه ها با تيتر: «استعفا 
براى يك مشــت ريال» به آن واكنش نشــان 
داده و بالفاصلــه آن را بــه آغــاز كار دولت 
دوازدهــم ربــط داد! بعــد هم نه به ســبك 
گمانه زنى بلكه خيلى صريح و بى رودربايستى، 
«محمديــان» را متهــم كرد كــه دارد براى 
وزير علوم آينده خط و نشــان مى كشد. آخر 
مطلــب هم نتيجه گرفت كه با اين روند بدون 
شك در بودجه ســال آينده، بودجه اين نهاد 
افزايش پيدا خواهد كرد. انگار برخى جريان ها 
كه در 12 سال رياســت «محمديان» بر نهاد 
نمايندگى، موفق نشده بودند برنامه هاى خود 
را براى سياست زدگى فضاى علمى دانشگاه ها 
پياده كنند حاال داشــتند ضمن اظهار نگرانى 
از افزايــش بودجه نهاد، با رئيس آن تســويه 
حســاب مى كردند و در ضمن پيشاپيش، وزير 
آينده علوم را به تصور خودشــان رو در روى 
«محمديان» قرار مى دادند. اين در حالى است 
كه «محمديــان» چند ماه بعــد درباره وزير 
علــوم، دين دارى دانشــگاهيان و فعاليت هاى 
سياســى در محيط دانشگاه گفت:« وزير علوم 

از شخصيت هاى متدين، متعهد و انقالبى است 
كه امروز ســكان اداره آموزش عالى كشور را 
برعهده دارد و وجه اخالقــى وى مايه افتخار 
است... بر اساس مطالعات موجود و تحقيقات 
ميدانى، سطح دين دارى در جمع دانشگاهيان 
قطعاً از متوســط جامعه باالتر اســت... مدافع 
ايجــاد يك فضاى تك صدايى در دانشــگاه ها 
نيســتيم و دانشــجويان معتقد به دين اسالم 
و نظام جمهورى اســالمى ايران با هر گرايش 
و تفكر سياســى مى توانند در دانشگاه فعاليت 

كنند».

 تنگه ُاُحد
يكــى از آخرين ســخنرانى هايش، 26 مرداد 
امســال بود كه در اختتاميــه چهارمين دوره 
«گفتمان نخبگان علوم انسانى» گفت: «اگرچه 
تحول در علوم انســانى در سطوح مختلف بعد 
از انقــالب مطرح بوده اما به دليل عظمت كار 
و اليه هاى عميقى كه دارد با آن مطلوب خود 
هنوز فاصله زيادى دارد... اگر قرار باشد انقالب 
اســالمى تبديل به تمدن نوين اسالمى شود 
نقطه اصلى براى رســيدن به آن تمدن از گذر 
تحوالت علوم انســانى خواهد بود... اگر تنگه 
اُحدى باشــد، آن علوم انســانى است كه بايد 
آن را خــوب نگه داريم... انتقــادى كه اكنون 
از شــوراى تحول در علوم انسانى وجود دارد 
اين اســت كه اين شــورا كند پيش مى رود و 
انتظار سرعت عمل بيشترى از آن است... اين 
قداســت عجيبى كه علوم انسانى وارداتى در 
فضاى كشور ما پيدا كرده است كار بازنگرى را 

سخت مى كند...».

 او را در مضيقه گذاشتند
بند آخر مطلب را هم بگذاريم براى اظهار نظر 

فعاالن امور دانشــجويى درباره رئيس پيشين. 
سال گذشــته و وقتى خبر اســتعفايش تازه 
منتشر شــده و حتى نمايندگان مجلس قول 
داده بودند موضوع اســتعفا را بررســى كنند، 
«بختيارى» دبير سياسى دفتر تحكيم وحدت 
گفته بود: «در اين چهار سال محمديان را در 
مضيقه قرار دادند به گونه اى كه دولت نسبت 
به دوره هاى قبل هيچ گونه مســاعدتى با نهاد 
نداشته... بودجه آن را به صورت نزولى كاهش 
دادند تا اينكه كمترين بودجه در ســال جارى 
تصويب شــد... ســنگ اندازى ها در اين چهار 
سال رئيس نهاد را خيلى خسته كرده و وقتى 
با ايشان صحبت مى كنيم از مواردى از جمله 
سنگ اندازى هاى دولت نسبت به نهاد رهبرى 
ناراحت و گاليه مند هستند». «دانايى» مسئول 
بسيج دانشــجويى دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوســى نيز گفته بود: «با توجه به شــناختى 
كه از روحيــه و عزم انقالبى حجت االســالم 
محمديــان داريم بعيد به نظر مى رســد كه او 
بخواهدتنهــا به خاطر مســائل مالى اســتعفا 
بدهد... واقعيت اين اســت كه روحيه انقالبى 
رئيس نهاد را خيلى ها برنمى تابند... ايشــان 
روحيه بســيار انقالبى دارنــد و داراى روحيه 
تغيير و تحول با رويكرد بهتر شــدن اوضاع و 
عوض كردن شــرايط نامناسب هستند و اين 
روحيات را خيلى ها نمى پســندند». «رفعتى» 
دبيــر اتحاديه انجمن اســالمى دانشــجويان 
مستقل دانشــگاه عالمه طباطبايى هم گفته 
بود: «حجت االسالم محمديان پشتوانه بزرگى 
براى جريــان مؤمن و انقالبى در دانشــگاه ها 
بوده و اين جريــان را تقويت كرد... محمديان 
در مقابل گروه هاى حاشيه ســاز و راديكال كه 
مى خواستند دانشــگاه را از فضاى علمى دور 

كنند، مقاومت كرد...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

خواب اقتصادى، نوبر است
 ايستگاه/ رقيه توسلى با ديدن انگور و گالبى و سيب و لبخند زنده 
روى لبش، كلنجار مى روم با هجوم سؤاالت... آيا او يك خودنماست؟ آيا به 
طبقه مرفه بى درد ربط دارد؟ آقازاده مى باشد آيا؟ يا دستش پيِش عابربانك 

خانواده دراز است؟
كه مى بينم به خوردنى هاى اعيان باال، پالستيك موز را هم اضافه مى كند 
و با همان ميزان ُســرور، قصد دارد برود سراغ باكس گردو... كه شكِر خدا 

مى پرم از كابوس.
خواب زيرپوستى و اقتصادى هم، نوبر اســت ديگر... هووووم هاى كشدار 

دوباره آمده اند سروقتم و منطقى را كه پشت ارقام غول آسا نمى فهمم!
پا مى شوم و آبى مى زنم به صورتم... درحالى كه از اوضاع قاراشميش خانواده 
«احمد» و «كميل» افسرده ام... و ذهنم پيش آدم هاى كم بضاعت اين شهِر 
درندشت اســت... پيش مادر سرپرســت خانوارى كه ديگر كم آورده در 

مسابقه هر روزه قيمت ها.
گيج و غريب تا آشپزخانه مى روم كه تكه كاغذ روى يخچال ترغيبم مى كند 

بلغزم پشت كامپيوتر.
از پيله ام درمى آيم نه براى خودم... براى پســركانى كه انگور دوست دارند 
اما خّير كارخانه دارى كه ماهانه شان را برقرار مى كرد، حاال ديگر كارخانه اى 

ندارد.
پس خواب پريشان و غم انگيزم را براى آقاى رئيس جمهور تايپ مى كنم... 
زنگ نمى زنم به آقاى همسر و عزيز و خواهرى، چون با اوضاع خشِن گرانى، 

ديگر كارى از دست اقشار آسيب پذير جامعه برنمى آيد.
پس بى فوِت وقت براى باالترين مقام مسئول تايپ مى كنم: عرض ارادت و 

احترام خدمت رياست محترم جمهور...
ما بلديم آبرودارى كنيم و ميوه فروشى را نبينيم، انگار كه نامرئى است اما 
بچه ها عقل شان قد نمى دهد از همه خواسته هايشان بگذرند. آن قدر بامرام 
هستند كه قيد دوچرخه و موبايل و اسكيت و پلى استيشن را بزنند اما ديگر 

يك دانه موز و خوشه انگور را حق خودشان مى دانند.
ما بلديم صورتمان را با ســيلى، رنگى نگه داريم اما پسركان و دختركان 
چشم شان كه ببيند، شكم شان به قار و قور مى اُفتد و ندارى و تنگدستى 

و قيمت هاى نجومى يادشان مى رود. 
آقاى روحانى، نمى دانم چند «احمد» و «كميل» اين روزها براى خوردن 
دانه هاى انگور گريه كرده اند و از غم بى پولى، يك شبه بزرگ شده اند اما با 
چشم هاى خودم، خوب ديده ام مادرى براى چند كيلو ميوه، سمسار آورده 

بود براى فرش خانه اش.
يك: چند وقتى است در خواب ها هم مستمنديم.
دو: آقاى رئيس جمهور! شما انگور دوست داريد؟

سه: روى در يخچال نوشته بود: «عشق اگرعشق است، آسان ندارد».

روزمره نگارى

اداى احترام به مرحوم در خاك خفته!

 ايستگاه / اميد ظرافتى  يك وقت فكر نكنيد ما با مجلسى ها پدر كشتگى داريم 
يا مى خواهيم دائم قالب انتقادمان را بند كنيم به نمايندگان... خدا به سر شاهد است 
بعضى وقت ها وكالى ملت، كارهايى مى كنند كه آدم هرچه زور مى زند نمى تواند 
درباره اش ننويسد! خيال مان راحت بود كه تا اول مهر مجلس تعطيل است و چند 
صباحى از دست حاشيه هاى مجلسى در امانيم. اما نمايندگان ثابت كردند مى توانند 
در تعطيالت هم، ما و خودشان را ببرند توى حاشيه! «موسوى الرگانى» -نماينده 
مجلس- كه همراه آقاى «الريجانى» به بالروس رفته اســت، در حين يك مراسم 
رســمى اداى احترام، در ميان بهت و حيرت مقامات بالروسى، تلفن همراهش را 
درآورده و شــروع به فيلمبردارى كرده است! باز جاى شكرش باقى است كه مادر 
آن مرحوم در خاك خفته، آن اطراف نبوده كه نماينده مان بخواهد به سبك مادر 

چاوز، غم هايش را تسكين دهد و ماجرا با يك فيلمبردارى خاتمه پيدا كرده است!
ان شاءاهللا كه اين نماينده گرامى از بالروس تلفن همراه خريده و دقيقاً وسط يك 
محفل ديپلماتيك، تلفن همراه جديدش را درآورده تا دوربينش را آزمايش كند و 
ماجرا ربطى به بيمارى «سلفى گرفتن» ندارد! اما به نظر شما بهتر نيست نمايندگان 
مجلس موظف شــوند چند واحد رفتار و آداب ديپلماتيك را در دانشگاه بگذرانند 
يا چند صفحه كتاب درباره بايدها و نبايدهاى رفتار يك سياستمدار بخوانند؟ اگر 
پاسخ تان به سؤال ما منفى است، حداقل با اين مورد موافقت كنيد كه نماينده هاى 
مجلس بايد بدانند روش اداى احترام به يك مرحوم در خاك خفته خارجى، با اداى 

احترام و ابراز محبت به «موگرينى» فرق مى كند!   

گزارش از شخص

خسته نباشيد به رئيس انقالبى
حجت االسالم والمسلمين محمديان 13 سال در نهاد نمايندگى رهبرى  در دانشگاه ها  تالش كرد

ايستگاه /حواشى پيرامون دو نرم افزار 
«هاتگرام» و «طالگرام» كه فيلترينگ 
تلگــرام را دور مى زنند تمامــى ندارد! 
كاربران فضاى مجازى اين بار با انتشار 
هشتگ هاى #اغتشــاش_گرام و #نه_

به_تلگرام از وزير ارتباطات خواســتند 
هرچه زودتر نسبت به فيلترينگ اين دو 

نرم افزار اقدام كند. برخى از پست هاى منتشر شده توسط كاربران به شرح زير 
اســت: «چرا بايد دو جاسوس افزار هاتگرام و طالگرام به صورت غيرقانونى و با 
رانت به سرورهاى تلگرام متصل شوند؟ امنيت ملى در خطر است... من موندم 
ملتى كه تو جنگ اقتصاديه چه جورى به رسانه دشمنش اعتماد مى كنه؟... آقاى 
جهرمى من به خاطر آينده فرزندت فيلتر هاتگرام و طالگرام را مطالبه مى كنم... 

مقام معظم رهبرى: در فضاى مجازى مراقب شليك توپخانه دشمن باشيد».

ايستگاه / در اوليــن اردوى تيم ملى 
ايران بعــد از جام جهانى كه در حال 
برگزارى است، نام ســردار آزمون در 
ميان دعوت شدگان به تيم ملى ديده 
مى شــد كه نشــان مى داد كى روش 
خداحافظى او از تيم ملى را زياد جدى 
نگرفته اســت. اما سردار در تمرينات 
حاضر نشد و كى روش هم نامش را از 

فهرست تيم ملى براى بازى دوستانه با ازبكستان خط زد. بعد از اين موضوع 
آزمون با انتشــار تصويرى از خودش در حال خنديدن نشان داد كه از اين 
موضوع ناراحت نيست. ســردار در اينستاگرام نوشت: «با خودت تكرار كن 
امروز هر قدمى كه بر مى دارم و هر كسى كه باهاش روبه رو مى شم برام همراه 

با خير و نيكى و بركت خواهد بود».

ايستگاه / كاربــران فضاى مجازى به 
ناآرامى هــاى اخير در بصره و حمله به 
كنسولگرى ايران واكنش نشان دادند و 
با انتشار هشتگ #فتنه_بصره درباره به 
آتش كشيدن كنسولگرى ايران در بصره 
نظرات شان را منتشر كردند كه آن ها را 
مى خوانيد: «نمى دانم از درد شــهادت 
عزيزان مان در مواجهه با دشمن بعثى 

بناليم يا از حماقت برخى خودى ها كه هنوز متوجه نيستند حزب بعث مردم 
عراق نيســت، اتفاقات بصره رو مردم عراق رقم نزدند بلكه كسايى پشت اين 
اتفاقات هستند كه از تفرقه بين عراقى و ايرانى شيعه لذت مى برند... همسويى 
منافقين و سلطنت طلب ها در ســال 88 رو كه يادتونه؟ حاال توى عراق هم 

ورژن بعثى و صدامى اش شروع شده»!

ورژن بعثى منافقين و سلطنت طلب هامراقب توپخانه دشمن باشيد

مجاز آباد

با خودت تكرار كن!

زمان استعفا براى پاپ
هفته نامه ويك طرح روى جلد خود 
را به تالش ها بــراى انتخاب برت 
كاوانا جديدترين قاضى ديوان عالى 
اياالت متحده اختصاص داده است. 
اين قاضى كه جزو هشــت قاضى 
اصلى اين ديوان خواهد بود، شايد 
افراد در  در ميان قدرتمندتريــن 
آمريكا به شمار مى رود كه قدرتى 
معادل و يــا حتى در بعضى موارد 
بيشتر از رئيس جمهور اين كشور 
دارد. بــه گفته ويك اما تالش هاى 
زيادى در حال صورت گرفتن است 

كه كاوانا انتخاب نشود. ويك همچنين مقاله اى در خصوص آخرين تحوالت در 
مورد رسوايى جنسى در كليساهاى كاتوليك دارد و اين نظريه را مطرح مى كند 

كه آيا پاپ فرانسيس بايد استعفا دهد؟

اوج گيرى راست گرايان افراطى در آلمان 
هفته نامــه اشــپيگل در تازه ترين 
شــماره خــود در گزارشــى بــه 
موفقيت هاى اخير و اميدهاى باالى 
حزب آلترناتيو بــراى آلمان در به 
دست گرفتن قدرت مطلق در اين 
كشور مى پردازد. اين مجله با طرح 
جالبى روى جلد كه رهبران حزب 
آلترناتيو بــراى آلمان يا AFD را 
روى نماد اين حزب در حال پرواز 
نشان مى دهد، به اين سؤال پاسخ 
مى دهد كه اين حزب راست معموالً 
افراطى چگونه اينقــدر در آلمان 

قدرتمند و محبوب شده است؟

از كشتار سياه پوستان
 تا توصيه روان شناسى به رئيس جمهور

ماهنامه اسميتسونيان، با به روى 
جلد بردن تصوير جرج واشــنگتن 
اوليــن رئيس جمهــور آمريكا، در 
گزارشــى چند عامــل تأثيرگذار 
در تاريخ آمريكا را مورد بررســى 
قرار مى دهد كه شــايد جزو موارد 
اسرارآميز در تاريخ اين كشور باشد. 
نقش يك زن جاســوس در زمان 
جنگ سرد كه در شــوروى نفوذ 
كرده و تا اكنــون محرمانه مانده 
بود، افشاى قتل 53 هزار آفريقايى-
آمريكايى توســط سفيدپوستان و 
فرويد  زيگموند  نامــه  همين طور 

روان شــناس معروف كه وضعيت عقلى توماس ويلســون بيست وهشتمين 
رئيس جمهور آمريكا را بررسى و مورد سؤال قرار داده بود، در ميان اين مقاالت 

جالب توجه هستند.

طرح روز 

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

رهبر انقالب: ديوارى طوالنى بود كه هرچى مى رفتيم ادامه داشت! پرسيدم اين تشكيالت عظيم براى 
كيست؟ گفتند مال فالن بانك است، بانك غلط مى كند كه چنين كارى كند.

 فارس/  جواد تكجو  منهاى سياست


	9 NEW
	10
	11
	12-13 new
	14 NEW NEW
	15
	16

