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حوادث ايران

تعقيب وگريز پليسى در باند فرودگاه 
پرواز ها را لغو كرد

فرانســه: فردى كه با 
يك دستگاه خودرو وارد 
فرودگاه شهر ليون فرانسه 
شــده بود، پس از تعقيب 
و گريــز توســط پليس 

فرودگاه دستگير شد.
اين فرد كه هويتش هنوز 
اعالم نشده، روز دوشنبه 
گذشــته پس از درگيرى 
با نيروهاى امنيتى فرودگاه ليون، با يك خودرو وارد فرودگاه 
شــهر شــد و بالفاصله به رانندگى در باند پرواز اين فرودگاه 

پرداخت. 
نيروهاى امنيتى فرودگاه اعالم كردنــد اين فرد در حالى كه 
در مســير خالف بزرگراه مجاور فرودگاه در حال حركت بود، 
ناگهان خودرو را به طرف موانع امنيتى فرودگاه رانده و با گذر 

از حصارها و سيم خاردار وارد حريم فرودگاه شد.
او پس از ورود به باند اصلى فرودگاه ليون، توســط نيروهاى 
پليس به منطقــه خاكى فرودگاه هدايــت و هنگام خروج از 
خودرو و زمانى كه در نظر داشــت با پاى پياده از حصارهاى 
اطراف فرودگاه باال رفته و فرار كند، بازداشت شد. در پى اين 
حادثه، همه پروازها در فرودگاه ليون تا اطالع ثانوى به حالت 

تعليق در آمد. (خبرگزارى فرانسه)

اعتراف قاتل توييترى به 9 فقره قتل 
ژاپن: قاتل توييترى ژاپن كه مظنون به كشتن و تكه تكه 
كردن 9 نفر بود، روز دوشنبه گذشته شناسايى و به اتهام 

قتل دستگير شد.
تاكاهيرو شويريشى 27 ساله به قتل و سالخى هشت زن 
15 تا 21 ساله و يك مرد اعتراف كرد. او افرادى را كه تمايل 
به خودكشى داشتند در توييتر پيدا كرده و با وعده كمك 
در خودكشى يا حتى مردن در كنار آن ها، فريبشان مى داد.

به گزارش پليس، روز بعد از جشــن هالوويــن (يكى از 
جشــن هاى خرافاتى در برخى كشــورها) سال گذشته، 
مردم با صحنه وحشتناك 9 جسد متالشى شده با 240 
تكه استخوان كه در كولر و جعبه ابزارى جاسازى شده بود، 

روى پشت بام خانه قاتل روبه رو شدند. (ايرنا)

كودك سه ساله 
در تنور نانوايى سوخت

هند: كودك سه ساله در يكى از روستا هاى شهر دهلى نو 
به دليل سهل انگارى مادرش، در تنور پخت نان افتاد و جان 

خود را از دست داد.
به نقل از اهالى روســتا، مادر طفل ســه ساله، ساعت 13 
ديروز براى پختن نان، تنور خانه را روشن كرد و تا زمانى 
كه تنور گرم شود به داخل اتاق رفت و با همسر خود مشغول 
صحبت شــد.لحظاتى بعد صداى فرياد يكى از پسر هاى 
همسايه بلند شد كه مى گفت: راجا در تنور افتاد. مادر و پدر 
راجا وقتى رسيدند كه پسرشان درون تنور شعله ور فرياد 
مى كشيد.آن ها با كمك همسايه ها توانستند طفل مذكور 
را از تنور شعله ور خارج و سريعاً او را به بيمارستان منتقل 
كنند، اما على رغم تالش پزشكان بيمارستان براى نجات 
جان كودك، شدت جراحات و بى دقتى مادر، مرگ كودك 

را رقم زد.(باشگاه خبرنگاران)

ماهانه  10 جسد در ايران موميايى مى شود
ايســنا: هم اكنون تعــداد زيادى از 
اجســاد در ايران، به دســتور قانون، 
موميايى مى شوند. مسئوالن پزشكى 
قانونى اعــالم كردند كه تعــداد اين 
موميايى ها 10 جســد در ماه است و 
آن ها با هزينه 3 ميليونى به دليل انتقال 

جسد با هواپيما موميايى مى شوند.
البته موميايى كردن جسد براى حمل و نقل با شكل و شمايل موميايى هاى 
مصر و موميايى هاى موزه اى متفاوت است. اجسادى كه با اين روش موميايى 
مى شوند، ماندگارى زيادى ندارند و فقط در حدى ماندگار مى شوند كه در طول 
پرواز فاسد نشده و مايعات بدنشان به بيرون نشت نكند. از جمله جسد كسانى كه 
اخيراً با اين روش موميايى شد، جسد كارگردان مشهور ايران، عباس كيارستمى 
بود. كيارستمى در فرانسه و به هنگام اجراى عمليات درمانى فوت كرده بود و 
جسد او بايد با هواپيما به ايران منتقل مى شد و همين مسئله باعث شد تا جسد 

كيارستمى به دليل قانونى موميايى شود.

دستگيرى فردى كه براى معاينه فنى
الستيك كرايه مى داد 

خط قرمز: معاون دادســتان عمومى و انقالب مركز خراســان رضوى 
گفت: فردى كه به مالكان خودروهايى كه الستيك معيوب و بى كيفيت 
داشتند، الستيك كرايه مى داد تا تأييديه معاينه فنى را بگيرند، شناسايى 
و دستگير شد.  قاضى محمد بخشى محبى افزود: اين فرد سودجو درقبال 
اخذ مبلغى، الستيك هاى در حداستاندارد را به افراد متقاضى كرايه مى داد 
تا آن را به صورت موقت روى خودرو سوار و وى پس از اتمام معاينه فنى 
الستيك ها را پس مى گرفت. وى تصريح كرد: در روزهاى اخير يك مركز 
معاينه فنى خودرو در مشهد از ســوى اداره كل محيط زيست به دادگاه 
معرفى و مشخص شد خودروهايى كه از آن مركز گواهى معاينه فنى اخذ 
كرده بودند، همچنان آالينده بوده و استانداردهاى الزم را براى تردد در 
شهرندارند. وى تأكيد كرد: طبق قانون چنانچه اين مراكز گواهى خالف 
قانون صادر كنند، مشمول مجازات حداكثر جعل معنوى شده و با آن ها 

برخورد قضايى مى شود.

پرايد حامل سوخت قاچاق 
مرگ آفرين شد

خط قرمز: تصــادف مينى بوس بــا پرايد حامل ســوخت قاچاق حادثه 
غم انگيزى را رقم زد و در جريان آن سه نفر جان خود را از دست دادند.  به 
گفته سرپرست اورژانس كشــور، اين حادثه هولناك در محور ايرانشهر- 
سرباز، در حالى رخ داد كه يك پرايد با دو سرنشين، سوخت قاچاق حمل 
مى كرد. در ادامه به داليل نامعلومى از مسير منحرف و با مينى بوسى كه از 
آنجا مى گذشت بشدت برخورد كرد. وجود سوخت قاچاق در پرايد موجب 
شد در همان لحظه برخورد هر دو خودرو شعله ور شوند. با وجود اين، تعداد 

زيادى از سرنشينان مينى بوس توانستند خود را نجات دهند.
دكتر پيرحســين كوليوند، افزود: به دنبال وقوع اين حادثه ســه دستگاه 
آمبوالنس به محل اعزام شدند. شدت حادثه به حدى بود كه دو سرنشين 
پرايد و كودكى يك ساله كه از سرنشــينان مينى بوس بود، جان خود را از 
دســت دادند. همچنين 24 نفر نيز در اين حادثه مجروح شده بودند كه 
توسط تكنسين هاى اورژانس به نزديك ترين مركز درمانى منتقل شدند. 
در همين حال ســرهنگ ســتوده، فرمانده پليس راه جنوب سيستان و 

بلوچستان هم علت اين تصادف را تجاوز به چپ سوارى پرايد اعالم كرد. 

حوادث جهان

هم اكنون تعــداد زيادى از 
اجســاد در ايران، به دســتور قانون، 
موميايى مى شوند. مسئوالن پزشكى 
قانونى اعــالم كردند كه تعــداد اين 
 جســد در ماه است و 
 ميليونى به دليل انتقال 

 

عقيل رحمانى: قاضى غالمعلى صادقى گفت: 
در ســال 1396 يكصد و چهــل و هفت نقطه 
پر تصــادف در محورهاى مواصالتى اســتان 
شناسايى شده كه تا به امروز از اين تعداد فقط 
11 محل ايمن سازى و اصالح شده است، كار به 
همين وضعيت پيش برود 10 تا 15 سال طول 
خواهد كشيد تا نقاط حادثه خيز اصالح شوند!

غالمعلى صادقى افزود: متأسفانه طى چند روز 
اخير شاهد تصادفات فوتى و جرحى در سطح 
محورهــاى مواصالتى اســتان بوده ايم و نياز 
است دســتگاه هاى متولى در امر پيشگيرى از 
تصادفات اهتمام بيشترى از خود نشان دهند. 
در اين زمينه هم دستگاه قضايى با قاطعيت و 
حساســيت، با كوتاهى دستگاه هاى متولى در 
امر پيشگيرى از تصادفات برخورد خواهد كرد.

اين مقام قضايى در ادامه تصريــح كرد: يكى از 
محورهاى پر تصادف؛ محور نيشابور به سبزوار و 
سبزوار به شاهرود است. اين نكته را هم آمارموجود 
تأييــد مى كند. در هميــن رابطه از دادســتان 
شهرستان سبزوار و همچنين رئيس حوزه قضايى 
شهرســتان داورزن خواسته شــده است كه به 
موضوع ورود پيدا كنند و چنانچه كوتاهى از سمت 
دستگاه هاى مسئول جهت رفع اين نقاط صورت 

گرفته است برابر قانون اقدام نمايند. 
قاضى صادقى عنوان كرد: برابراعالم اداره كل 

راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان در سال 
1396 يكصد و چهل و هفت نقطه پر تصادف 
در محورهاى مواصالتى شناســايى شده كه از 
اين تعداد فقط 11 نقطه ايمن سازى و اصالح 
شده است؛ اگر همين وضعيت ادامه پيدا كند 
10 تا 15 سال طول خواهد كشيد تا اين نقاط 
حادثه خيز اصالح شــوند. وى عنوان كرد: بر 
همين اســاس شــوراى راهبردى و سياست 
گذارى پيشــگيرى از تصادفــات و اداره كل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان موظف 
شدند تا پايان ســال جارى حداقل 20 نقطه 

ديگر را اصالح و ايمن سازى نمايد. 

دبير شــوراى راهبــردى و سياســت گذارى 
پيشــگيرى از تصادفات اســتان همچنين از 
عملكرد پليس هم انتقاد كــرد و گفت: پليس 
راه هم وظيفه دارد تا نســبت بــه راه اندازى 
گشــت هاى محســوس و نامحســوس در 

محورهاى پرتصادف استان اقدام كند.
دادستان عمومى و انقالب مشهد در خصوص 
مشــكل ترافيكى محورهاى مواصالتى غرب 
مشهد و ورودى به شهرستان طرقبه شانديز 
اظهار داشت: بايد بار ترافيكى مشهد به سمت 
طرقبه و شــانديز از ســمت بلوار وكيل آباد 
كاهش يابد و اين نياز امروز مردم مى باشد كه 

بايد هرچه ســريع تر محقق گردد. مسئولين 
مربوط توجه به حقوق عمومى داشته باشند 
و به جاى صرف هزينه و گرفتن مشاور جهت 
بررســى اتصــال كمربند جنوبــى به محور 
طرقبه از سمت ارتفاعات جنوبى شهر مشهد، 
اقدام به بازگشايى مسير 1200 مترى منطقه 
الهيه به ســمت شهرســتان طرقبه شانديز 
كنند؛ چرا كه قطعاً ديگر اجازه احداث هيچ 
راهى از ارتفاعات جنوبى مشهد داده نخواهد 

شد.
وى به اجراى طرح پيشــگيرى از تصادفات در 
آزادراه شهيد شوشترى اشــاره كرد و افزود: با 
بررسى هاى انجام شده از اسفند سال گذشته 
مقرر شد به صورت آزمايشى طرح پيشگيرى از 
تصادفات با هدف فرهنگ سازى در امر اخالق 
حرفــه اى در رانندگى و برخورد بــا رانندگان 
پرخطر در دو محور بلوار وكيــل آباد و آزادراه 
شهيد شوشترى اجرا گردد كه بحمداهللا نتايج 
مثبتى داشته و بسيارى از مردم رضايت مندى 
خود را از اين طرح اعالم نموده اند. لذا بر همين 
اساس در جلســه اخير شــوراى راهبردى و 
سياست گذارى پيشگيرى از تصادفات مصوب 
شد طرح پيشــگيرى از تصادفات از مهر سال 
جارى در محور مشــهد - شانديز نيز اجرايى و 

عملياتى گردد.

انتقاد دادستان از حركت الك پشتى اداره راه براى رفع مشكل 136 نقطه حادثه خيز

در يك سال گذشته فقط 11 منطقه پرتصادف اصالح شده است!

ايسنا: هفته پيش خبر دســتگيرى چند تن از 
اعضاى شوراى شــهر بابل به دنبال يك رسوايى 
اخالقى بزرگ، گمانه زنى هاى گوناگونى را در مورد 

علت دستگيرى آن ها به وجود آورد.
 گمانه زنى ها ادامه داشــت تا اينكه امام جمعه 
بابل در خطبــه نماز جمعه از رســوايى بزرگى 
پرده بردارى كرد و از ارتباط چهار عضو شــورا با 

يك زن خبر داد.
پس از اين خبر تعداد دستگيرى ها در مجموعه 
شورا و شهردارى افزايش پيدا كرد و حتى پاى برادر 
يكى از اعضاى شورا در پرونده فساد باز شد. از ميان 
پنج عضو دستگيرشده شورا چهار تن استعفا دادند 

و تنها يك تن از آن ها تاكنون استعفا نداده است.
حجت االسالم مجتبى روحانى، امام جمعه بابل 
در خصوص اين ماجرا بيان كرد: زمانى كه مسير 
در مجموعه اى كج چيده شود نتيجه آن نيز همين 
خواهد شد. اين افراد كه در اين ماجرا نقش داشتند 
بى حاشيه نبودند و شايسته بود كه دستگاه هاى 
نظارتى توجه الزم را به خرج دهند، اما كم لطفى 

صورت گرفت و ايــن افراد بــراى انتخاب تأييد 
صالحيت شدند. من هم چندين بار در نماز جمعه 

يادآور نكاتى در خصوص اين افراد شدم.
وى ادامه داد: شنيده ام كسى كه اين فيلمبردارى 
را انجام داده آن قدر حرفه اى عمل كرده كه جاى 
هيچ گونه ابهامى باقى نماند. اين ها افرادى بودند 
كه دســتگاه هاى مرجع نظر مثبتى در خصوص 
آن ها داده بودند، اين در حالى اســت كه برخى از 

اين افراد واقعاً شايسته اين پست نبودند.
بنا بر گفته امام جمعه بابل، اين اتفاقات چند ماه در 

جريان بوده است.
شــوراى  شــهر بابل 9 عضو دارد كه چهار نفر از 
آن ها در يك گروه و پنج نفر در گروهى ديگر قرار 
دارند. از مدتى قبل كه قرار بود انتخابات هيئت  
رئيسه شورا برگزار شود، اعضاى يكى از گروه ها 
تصميم به تغيير هيئت  رئيسه داشتند. به  همين 
دليل يكى از اعضاى گروه ديگر كه نمى خواست 
هيئت رئيســه شــورا تغيير كند، براى رسيدن 
به خواسته اش چنين نقشــه پليدى كشيد و با 

تطميع خانمــى در خارج از شــورا، براى گروه 
مقابل دام پهن كرد.

اين زن كه در يك آتليه فعاليت مى كند، وظيفه 
اجراى اين نقشه را بر عهده گرفت. وى كه يك زن 
متأهل است و قصد جدايى از همسرش را دارد با 
مهارتى كه در فيلمبردارى داشت، اعضاى شورا 
را به خانه اى كه از قبل تهيه شــده بود كشاند و 
با 6 دوربين كــه در زاويه هاى گوناگون جاســاز 
شــده بود از فســاد خود با اعضاى شوراى شهر 

فيلمبردارى كرد.
او كه با به اجرا گذاشــتن مهريه خود در آستانه 
جدايى از همسرش قرار دارد با برادر يكى از اعضاى 
زن شوراى شهر بابل آشنا شد و با همكارى وى و 
يكى ديگر از اعضاى شوراى شهر بابل اين دام را 

براى شورانشينان پهن كردند.
تاكنون 8 تــن در خصوص پرونده رســوايى در 

شوراى شهر بابل دستگير شدند.
بنابر گفته هاى امام جمعــه بابل،دونفر از اعضاى 
گروه رقيب در دام اين خانم گرفتار شدند و پس 

از آن عامــل اصلى با ســى دى هاى غيراخالقى 
كه از آن ها تهيه شــده بود، اين افــراد را تهديد 
كرد كه اگر رأى به تغيير هيئت  رئيســه شــورا 
بدهند، فيلم ها را پخش خواهد كرد. با اين حال آن 
دو نفر به تهديدهاى او گوش نكردند و در نهايت 
هيئت رئيسه شورا تغيير كرد و پس از آن بود كه 
عامل اصلى اين اتفاق تصميــم به پخش كردن 
ســى دى هاى غيراخالقى تهيه شــده گرفت و 
خواســت خدا بود كه ماجرا لو برود. عامل اصلى 
اين اتفاق حتــى به اعضاى گروه خودشــان هم 
رحم نكرده بود. او از آن خانم براى فريب اعضاى 
گروه خودشان هم اســتفاده كرده بود كه اين بار 

انگيزه اش مالى بود.
دو نفر از آن هــا در دام آن خانم گرفتار شــدند و 
فيلم هايى از آن ها تهيه شد و آن ها حاضر شدند 
براى اينكه فيلم ها منتشــر نشود،به ترتيب 370 
ميليون و 450 ميليون تومان حق سكوت پرداخت 
كنند. در نهايت عامالن اين اقدام توسط سربازان 

گمنام امام زمان(عج) دستگير شدند.

جزئيات فساد اخالقى در شوراى شهر بابل 

10 نفر از خانواده سينماى ايران در گفت و گو با قدس 
از پيشرفت هاى سينماى پس از انقالب مى گويند

چهل سـالگى

گفت وگو با عليرضا پورسمنانى كه هر چند سن و سالش 
به جنگ نخورد، اما براى كشورش جانفشانى كرده است

جانباِز دهه هفتادى 
« شيخ محمد خيابانى»
 21 شهريور 1299 به شهادت رسيد 

تبريز در ِمه!

جهانگير الماسى

حسين قناعت

ستار اوركى

افشين هاشمى

محسن على اكبرى

عبداهللا باكيده

ابوالحسن داودى

غالمرضا موسوى

طهماسب صلح جو

حبيب اهللا بهمنى
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مردم

پيشنهاد سفر

صفر تا صد آنچه بايد درباره يكى از نقاط گردشگرى 
پاييزى ايران بدانيد

چابهار در چهار كالم
چابهار، تنها بندر اقيانوســى ايران، در بيشتر ايام سال هوايى بهارى دارد 
و پديده هاى طبيعى شگفت  انگيز و فرا واقعى اطراف آن هر بيننده اى را 

متحير مى كند. 
چابهار در جنوب شــرقى ايران واقع شده است. اين شهر در كرانه درياى 
عمان و اقيانوس هند قرار گرفته و دسترسى ايران به آب  هاى آزاد از طريق 

آن امكان  پذير است. 
چابهار كه در بندرگاه آن امكان پهلوگيرى كشتى هاى اقيانوس  پيما وجود 
دارد، در يكى از نقاط راهبردى ايران واقع شده و از لحاظ اقتصادى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است؛ زيرا اين بندر تنها راه دسترسى كشورهاى قسمت 
خشك آسياى ميانه مانند افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان، قزاقستان 
و قرقيزســتان به آب هاى آزاد است؛ به همين دليل سرمايه گذارى هاى 
عظيمى در آن انجام شــده اســت كه از ميان آن ها مى توان به ساخت 
فرودگاه بين المللى، اســكله و راه آهن به ســوى آســياى ميانه اشــاره 

كرد.

 تاريخ چابهار
چابهار تا ســال 1289 هجرى قمرى در تصرف اعراب مسقط بود و تمام 
تالش خود را مى كردند كه اين شــهر در تصرف آن ها باقى بماند؛ اما در 
زمان قاجار به تصرف ايران درآمد. حكام قاجار در سال 1304 تالش خود 
را براى تثبيت حكومت اين شهر آغاز كردند؛ اما حكومت محلى سيستان 

تا سال 1307 مانع اين كار مى شد. 
پس از فروپاشى اين حكومت، چابهار تحت تسلط حكومت مركزى ايران 
قرار گرفت. در ســال 1353 طرح جامع راه اندازى بندر چابهار آغاز شد و 

اين بندر در سال 1362 عمالً به بهره بردارى رسيد.

 جغرافيا
چابهار از شمال به شهرستان هاى ايرانشهر و نيك  شهر از جنوب به درياى 
عمان از شــرق به پاكســتان و از غرب به استان هاى كرمان و هرمزگان 
مرتبط است و حدود 300 كيلومتر با درياى عمان، مرز آبى دارد. در ضمن 
خليج چابهار يكى از بزرگ ترين خليج هاى ايران در كنار درياى عمان بوده 

و نزديك ترين آبراه به اقيانوس هند است.

 اقليم
اين شهر در فصول چهارگانه سال كمترين ميزان تغيير دما را دارد و در 
بيشتر ايام ســال هوايى بهارى دارد؛ رطوبت هواى اين شهر در ماه هاى 
ارديبهشت و خرداد به بيشترين ميزان خود مى رسد. چابهار در زمستان 

گرم  ترين نقطه ايران و در تابستان خنك ترين بندر جنوبى است.

 مردم شناسى
مردم  اين شــهر به زبان بلوچى و لهجه جدگالى صحبت مى كنند. يكى 
از جاذبه هاى چابهار لباس محلى و موسيقى محلى قوم بلوچ است. اعياد 
مذهبى فطر و قربان نزد مردم چابهار از اهميت ويژه اى برخوردار است و 
مردم در صبح اين اعياد در محلى به نام عيدگاه گرد هم جمع مى شوند و 

پس از آن به ديدار اقوام و آشنايان خود مى روند.
ازدواج نيز در چابهار آداب و رســوم خاص خود را دارد؛ اما مراســم عقد 
دو زوج معموالً بدون هيچ گونه تشــريفاتى در مســجد برگزار مى شود. 
در چابهار چيزى به عنوان جهيزيه به عروس داده نمى شــود و در عوض 
مقدارى طال از سوى خانواده عروس به داماد داده مى شود. در ضمن داماد 
تا مدتى در خانه پدر عروس مى ماند تا بتواند براى خود خانه اى همراه با 

لوازم زندگى دست و پا كند.
در هنگام فوت عزيزان هم رسم بر اين است كه نزديك  ترين فرد متوفى 
ســه روز در خانه بماند و نزديكان او هم در اين مدت براى تسالى خاطر 

او به ديدنش بروند.

 صنايع دستى چابهار
از ســوغات و صنايع  دستى چابهار مى توان به شيرينى لندو (متشكل از 
خرما، گندم و كنجد)، ماهى  و ميگو، سوزن  دوزى (تزيين لباس هاى محلى 
با تكه هاى مختلف پارچه)، سكه  دوزى، حصيربافى، چادر بافى، ساخت 
وســايل تزئينى از صدف و ساير وسايل تزئينى مانند دستبند و نوارهاى 

تزئينى براى رختخواب و همچنين معرق صدف اشاره كرد.

 جاذبه ها
پديده هاى اطراف چابهار بقدرى شــگفت انگيز است كه هر فردى وقتى 
آن هــا را مى بيند، واقعى بودن آن ها را بســختى بــاور مى كند. يكى از 
جاذبه هاى چابهار جاده چابهار-گواتر است كه در مسير آن حتماً بايد از 
روستاى رمين و اسكله آن، تاالب ليپار يا تاالب صورتى، كوه هاى مريخى 
يا كوه هاى مينياتورى، ســاحل و اسكله بريس ديدن كنيد. اين جاده به 
اسكله بندر گواتر ختم مى شود كه هم ساحل زيبايى دارد و هم مى توانيد 

از جنگل  هاى زيباى حراى آن لذت ببريد.
روســتاى باهوكالت يا گاندو هم يكى از جاذبه هاى چابهار در منطقه اى 
محافظت شده به همين نام است كه به خاطر وجود نوعى تمساح به نام 

تمساح گاندو و مزارع موز در آن، شهرت پيدا كرده است.
شهر كنارك كه در نزديكى چابهار واقع شده است، نيز داراى جاذبه هاى 
زيبايى همچون اسكله كنارك، بازار محلى (تله بازار) و دماغه پزم است. 
چشمه گل افشان بندر تنگ هم يكى از جاذبه هاى شگفت انگيز چابهار 
بوده كه گل خارج شــده از آن براى درمان برخى از بيمارى ها شفابخش 

است.
روســتاى كهن تيس كه تاريخ شكل  گيرى آن به سلسله هخامنشيان 
مى رسد، نيز داراى چندين جاذبه از جمله غارهاى سه گانه بان مسيتى، 
قلعه تيس يا قلعه پرتغالى ها، مسجد جامع، باغ گياه شناسى، اسكله و پالژ 

ساحلى است.

 مردم/ حامد كمالى  مثل همه دهه هفتادى ها، 
پر شــر و شور است و يك جا آرام و قرار ندارد. يك 
عشق نظامى گرى به تمام معنا كه وقتى مى فهمد 
بايد در خطرناك ترين جاى ممكن در مرز سيستان 
و بلوچســتان خدمت كند، خودش را به در و ديوار 
نمى زند كه يكى پارتى اش بشــود و از اين مخمصه 
رهايش كند. با خوشــحالى هرچه تمام تر مى رود تا 
دو سال در ميل هشت خدمت كند. البته عليرضاى 
پورســمنانى يك فــرق بزرگ با همه هم ســن و 
ســال هايش دارد. او يك جانبازِ دهه هفتادى است 

كه آرزويش ديدن رهبر انقالب است.
 

 عليرضا تو دهه هفتادى هســتى؛ درست 
است؟

بله؛ من متولد27 اســفند 1371 هستم. مثل بقيه 
بچه هاى هم سن وسالم، درسم كه تمام شد، رفتم 
ســربازى. يعنى با خودم گفتم بذار بــروم اين بار 
سنگين را از روى دوشم بردارم و بيايم، بعد مى روم 

سراغ بقيه كارهاى زندگى ام.

 از آن جايى كه در مرزبانى ســرباز بودى، 
احتماالً آموزشى را در پادگان محمد رسول اهللا 

گذراندى.
دقيقاً. البته چندســال هســت كه خيلى ها آن جا 
آموزشى را مى گذرانند و چون اصالً پادگان محمد 
رســول اهللا مخصوص آموزش مرزبانى اســت، همه 
مســتقيم مى روند تا در مرز خدمت كنند. من هم 
طبق روالى كه براى بچه هاى مشهد اتفاق مى افتد، 
اعزام شدم مرز سيستان و بلوچستان، منطقه الر كه 
جزو يكى از بدترين و سخت ترين مكان هاى خدمت 

براى سربازهاست.

 خيلى ها وقتى مى فهمند قرار است در لب 
مرز سيستان و بلوچستان خدمت كنند، پارتى 
جور مى كنند كه نشود. تو هم اين كار را كردى 

يا نه؟
بگذاريد برگردم عقب تر. من اصالً از اول مى خواستم 
بروم جزو كادر پليس و به قول معروف نظامى بشوم، 
ولى خانواده، بويژه پدرم، با اين داســتان مخالفت 

كردند و گفتند حاال سربازى ات را برو تا بعد! مى گفت 
نظامى گرى از بيرون قشــنگ است و فكر مى كنى 
خوب اســت. با چنــد نفر از دوســتان قديمى اش 
صحبت كرد و قرار شــد كه من خرداد1393 بشوم 
سرباز سپاه. من ديدم بايد چهار پنج ماه صبر كنم 
و اين جــورى عمرم را حرام مى كنــم. دفترچه را 
پست كردم و وقتى كه ديدم براى نيروى انتظامى، 
آموزشــى ام خورده است، خوشــحال شدم. يعنى 
شــايد اگر ارتش بود، نمى رفتــم و تا همان خرداد 
صبر مى كردم. موقع تقسيم گفتند بايد بروى هنگ 
زاهدان. ازقضا يكى از دوستان دوره دبيرستانم جزو 
كادر آن جا بود. گفت نمى گذارم بروى مرزهاى دور 
و خطرناك مثل جكيگور و ســراوان و الر. اسم من 
تا لحظه آخر در ليســت سربازان مرز قرقروك بود، 
اما موقعى كه فرمانــده هنگ آمد، همه برنامه ها را 

به هم ريخت.

 مگر چه اتفاقى افتاد؟
تعداد نفراتى كه بوديم را سه دسته كرد و هر كدام 
را فرستاد به منطقه اى. من در بين كسانى بودم كه 
بايد مى رفتنــد الر. اين مرز بدترين گروهان هنگ 
زاهدان است. سربازهاى باسابقه مى گفتند دعا كنيد 
الر نيفتيد، اگر هم آن جا رفتيد برويد دست به دامن 
خدا شويد كه ميل هشت نيفتيد. من دقيقاً افتادم الر 

و چون ما ديرتر رسيديم، دقيقاً افتادم ميل هشت.
 

 با اين همه ترس و واهمــه اى كه از الر به 
جانت انداختــه بودند، چه كار كردى؟ دوباره 

تالش نكردى كه حداقل ميل هشت نروى؟
برعكس ته دلم هم خوشحال شدم كه دارم مى روم 
الر. من اصالً از محيط پادگانى بيزار بودم. دوســت 
داشتم جايى باشم كه هيجان داشته باشد و درگيرى. 
اين كه صبح بروى باالى برجك و چند ساعت بروى 
پاييــن و كار ادارى بكنى براى من يك  نفر حداقل 
خيلى بى معنى بود. باورتان نمى شود اولين تصويرى 
كه من از پاســگاه ديدم، يك چهارديوارى مخروبه 
بود كه روى در و ديوارش كلى جاى تير هنوز باقى 
مانده بود. ولى تنها استرسى كه داشتم، اين بود كه 

هم خدمتى هايم چه كسانى هستند.

 پس انگار جايى رفتى خدمت كنى كه دقيقًا 
با روحياتت هم خوانى داشت.

تا حدودى بله؛ يادم هســت يكى از سالح هايى كه 
خيلى دوســت داشتم با آن كار كنم و كاركردش را 
ياد بگيرم دوشــكا بود. با خودم عهد كردم هرجور 
كه هســت، من بايد كاركردن با اين را ياد بگيرم و 
باورتان نمى شود، طورى شليك كردن با دوشكا را 
ياد گرفتم كه در تاريكى شب سالح قفل كرد، من 
بى هيچ نورى بازش كردم و پوكه را درآوردم و دوباره 
بستم. واقعاً خيلى خوب بود و تجربه اى تكرار نشدنى. 
شما هيچ كجا نمى توانى بروى پول بدهى كه بگذارند 
با تيربار دوشكا تيراندازى كنى. يك مقطعى كه من 
را منتقل كردند بخش ادارى، افسردگى گرفته بودم 
و مى خواســتم برگردم باالى برجك. شايد باورتان 
نشــود، اما دو بار كل كادر آن پاســگاه عوض شد 
جــز من. حتى يك بار فرمانده مــان گفت از اين جا 
برويم جاى ديگر خدمت كن. گفتم اگر كار پشــت  
ميزنشينى است و مى خواهى اسلحه ام را بگيرى، من 

نمى آيم و نرفتم.

 برســيم به آن اتفاقى كه بــراى تو افتاد. 
چندماه از خدمتت باقى مانده بود؟

اگر اشتباه نكنم 20 روز آخر سربازى ام بود. فرمانده 
ما حتى پيشنهاد داد كه بروم مرخصى، من هم قبول 
كردم كه بروم. چند روز مانده بود به موعد مرخصى 

من، يكى از بچه ها آمد و گفت اگر مى شود، من از تو 
زودتر برگردم شهرمان. بدون نك و ناله قبول كردم. 
دو ســه روز بعد از اين ماجرا، شبانه با قاچاقچى ها 
درگير شديم و صبح قرارشد برويم ردزنى كه ببينيم 
چه كار كرده ايم و چه باليى ســر تروريســت ها و 

قاچاقچى ها آمده است.

 آن انفجارى كه باعث شد تو مجروح بشوى 
در درگيرى هنــگام ردزنى بود يا رفتى روى 

مين و تله انفجارى؟
آن طور كه در برگه تأييد مجروحيتم نوشته بودند، 
رفتــه ام روى يك تله انفجارى. صبح ســاعت پنج 
و نيــم من را از خواب بلند كردند كه پاشــو برويم 
ردزنى. رســيديم لب جاده اى كه تروريست ها آمده  
بودند، ســربازها ماندند و كادرى ها رفتند آن طرف 
سيم خاردارها. فرمانده مان در آن ميان صدا زد كه 
سمنانى تو بيا و من رفتم. يكى از بچه هاى كادر به 
من گفت كه برو روى ارتفاع باالسر كوله ها بايست و 
حواســت به ما باشد. جايى كه ما بوديم كمى روى 
ارتفاع بود، آمدم پايين وارد يك رودخانه خشك شده  
شدم تا بروم روى ارتفاع روبه رويى، كه ناگهان يك 
چيزى زيرپاى چپم منفجر شد. اين طور وقت ها همه 
مى گويند مــا ديگر هيچ چيز نفهميديم و بى هوش 
شــديم. ولى من تا خود بيمارستان به هوش بودم 
و مى ديــدم كه دور و برم دارد چه اتفاقاتى مى افتد. 
من حتى داشتم به زندگى بعد از حادثه ام هم فكر 
مى كردم. شايد باورتان نشود حتى در ماشينى كه 
داشت من را به عقب منتقل مى كرد با بچه ها شوخى 
مى كردم. يادم هست به يكى از هم خدمتى ها گفتم 
يادت مى آيد كه مى خواستى يك فيلم در موبايلت به 
من نشان بدهى؟ اآلن وقتش است. بنده خدا دهانش 
از تعجــب باز مانده بود و هاج و واج داشــت نگاهم 
مى كرد و احتماالً توى دلش مى گفت كه اين ديگر 
كيست؟ تنها درد من اين  بود كه نمى توانستم پاهايم 

را حس كنم و تكان بدهم.
 

 تو در آن لحظه واقعاً داشتى به زندگى ات 
بعد از اين حادثه فكر مى كردى؟

گرد وخاك ها كه خوابيد، چشمم افتاد به پاهايم كه 

ديگر نبودند. پاى چپم از ساق كامالً قطع شده بود 
و پاى راســت هم پودر شده بود. اولين چيزى كه از 
ذهنم گذشــت اين بود كه چه طور مى خواهند به 
مادرم خبر بدهند. بنده خدا نمى دانست كه من دارم 
كجا خدمت مى كنم. فكــر مى كرد در يك پادگان 
هســتم كيلومترها دور از مــرز. موضوع بعدى كه 
داشتم بهش فكر مى كردم واليبال بازى كردنم بود. 
نگاهم كه افتاد به دو پاى قطع شده ام، گفتم عليرضا! 
ديگر نمى توانى واليبال بازى كنى. ولى راســتش را 
بخواهيد اشهدم را خواندم و منتظر بودم كه هرلحظه 

اتفاقى برايم بيفتد كه نيفتاد. 

 به پدر ومادرت ِكى و چطور خبر داده بودند 
چه اتفاقى برايت افتاده است؟

همان شب بهشان زنگ زده بودند و خبر داده بودند. 
كه پســرتان مجروح شده اســت و بياييد زاهدان. 
طورى هم گفته بودند كه انگار من رفتنى هســتم 
و آن ها بايد براى ديدار آخر خودشــان را برسانند. 
چــون خونريزى ام بند نمى آمد. در آن گير و دار كه 
بليت هواپيما گيرشان نمى آيد، با ماشين راه مى افتند 
سمت زاهدان. وسط هاى راه دوباره تماس مى گيرند 
كه عجله نكنيد. اين ها هم فكر مى كند كه من شهيد 
شــده ام. بعد به پدرم مى گويند كه نه! شهيد نشده 
اســت. خونريزى اش بند آمده و حالش بهتر شده 

است. 

 عليرضا! تو صفحه ات نوشته بودى كه تو را 
با فانتوم و به صورت اختصاصى آوردند مشهد.
بيمارستان نمى گذاشت من را بياورند مشهد و يك 
نفر هم در اين ميان ســنگ اندازى مى كرد. دكترم 
هم مى گفــت كه بايد از اين جا بروى وگرنه عفونت 
مى كنى. خالصه پــدرم در ميهمانســراى نيروى 
انتظامى ســردار مؤمنى، رئيس وقت پليس راهور 
را مى بيند و مســئله را در ميان مى گذارد. ايشــان 
هم مســاعدت مى كنند و با يك فروند فانتوم من 
را فرستادند مشــهد. اين جا هم چندين عمل روى 
پاهاى من انجام دادند و مجبور شدند كه هردوتا را 
از زانو به پايين قطع كنند. خودم مى گويم صافكارى 

نقاشى  پاهايم را اين جا انجام دادند. 

برش

بعد از مجروحيت همه جا مى رفتم، 
از عروســى گرفتــه تــا تــردد در 
خيابان. در خيابان با ويلچر تك چرخ 
را  زيــادى  مســافت  و  مــى زدم 
مى رفتم. همه با تعجب من را نگاه 
مى كننــد. اصالً خــودم را درخانه 
حبس نكردم كــه من چون ويلچر 
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 يك عده از آدم ها ســال ها طول مى كشد كه با 
معلوليتشــان كنار بيايند، تو راحت اين قضيه را 

هضم كردى يا نه؟
من غير از آن، لحظه اى به مادرم و واليبال فكر كردم، ديگر 
غصه هيچ چيزى را نخــوردم. واقعاً لطف  خدا بود. خودم 
هــم نمى دانم كه در درونم چه اتفاقى داشــت مى افتاد. 
باورتان نمى شــود كه اصالً عين خيالم نبود دو تا پايم را 
قطع كرده اند. مى گفتم رفته كه رفته. خدا خودش داده، 
حاال هم پس گرفته. البته يك روزهايى هم به نداشتنشان 
فكر مى كردم و اين سؤال مدام در ذهنم چرخ مى زد كه 
چرا من؟ بعد جواب مى دادم كه قســمتم اين بوده است. 
مى گفتم من يك زمانى مى خواســتم بروم 
جزو كادر ناجا  و پليس بشوم، حاال با افتخار 

عضوى از اين مجموعه شده بودم.

 چقدر طول كشيد كه دوباره 
سرپا شوى؟

من ســر جمع 24، 25 روز در 
البته  بيمارستان بيشتر نبودم. 
دو سه ماه طول كشيد كه جاى 

زخم ها خوب شود. 

 پس خيلــى زود برايت 
و  گذاشتند  مصنوعى  پاى 
ويلچرنشــينى را زياد 

تجربه نكردى؟

نه اتفاقاً؛ نرمالش اين بود كه بعد از خوب شــدن زخم ها 
بروم براى قالب گيرى و گذاشــتن پاى مصنوعى. چون 
دكترهــا اين اميد را به من داده بودند كه علم پزشــكى 
و پروتزسازى اين  قدر پيشرفت كرده است كه من دوباره 

سرپا بايستم.

 دوران ويلچرنشينى براى عليرضاى پر جنب  و 
جوش عاشــق تفنگ و اسلحه، چه  طور گذشت؟

خيلى ســخت بود؛ ولى توانستم با اين قضيه كنار بيايم. 
همه جا هم مى رفتم، از عروسى فك و فاميل و دوست و 
آشنا گرفته تا تردد در خيابان. در خيابان با ويلچر تك چرخ 
مى زدم و مسافت زيادى را مى رفتم. همه با تعجب من را 
نگاه مى كنند. اصالً خودم را درخانه حبس نكردم كه من 
چون ويلچر دارم، نبايد بيرون بروم. برعكس كلى افتخار 

مى كردم كه من پاهايم را براى وطنم از دست دادم. 

 در كوچه و خيابان هم همه دلشان به حال توى 
بيست و چندساله مى ســوخت كه دو پايت را از 

دست داده اى؟
كاش فقط كوچه و خيابان بود. در بيمارســتان از دكتر 

گرفته تا پرستارها كه مى آمدند پانسمان را عوض كنند 
و معاينــه انجام بدهند، با لحن خاصى برايم دلســوزى 

مى كردند كه خيلى اذيت كننده بود.

 و زمانى كه برايت پاى مصنوعى گذاشتند، دوره 
جديدى در زندگى عليرضا پورسمنانى شروع شد؟
شايد يكى از لذت بخش ترين لحظات زندگى من زمانى 
بود كه عصاها را كنار گذاشتم و روى پاى خودم ايستادم 
و راه رفتم. خانواده ام هم داشــتند بــال درمى آوردند و 
خوشــحال بودند. دائم از صحنه هاى راه رفتن من فيلم 
مى گرفتند. شانســى كه من آوردم اين  بود كه زانوهايم 
از بين نرفته بود، وگرنه مثل اآلن نمى توانستم راحت راه 
بروم. اتفاقاً اين قــدر روحيه ام خوب بود كه خيلى زودتر 
از آن چيزى كه همه فكــرش را مى كردند به پاها عادت 
كردم. طورى كه دكترم باورش نمى شــد. وقتى كه من 
راه مى رفتم همه فكر مى كردند كه من فقط يك پا ندارم. 
حتى دلم را زدم به دريا و رفتم سواركارى يادگرفتم. اآلن 
براحتى روى اســب مى نشــينم و با آن راه مى روم. هيچ 
اتفاقى هم نمى افتد. من اآلن حتى پشت فرمان ماشينم 

هم مى نشينم و رانندگى مى كنم.

 تا به حال اين اتفاق افتاده كه حسرت روزهايى را 
بخورى كه سالم بودى؟

جايى كه واقعاً از ته دل حســرت خــوردم، كنار زمين 
واليبال بود. بچه ها داشــتند بازى مى كردند و من روى 
ويلچر كنار زمين داشتم نگاهشان مى كردم. هرضربه اى 
كه مى زدند، با حســرت مى گفتم اگر اآلن من در زمين 

بودم چطورى بازى مى كردم. 

 يكى از خنده دارترين اتفاقاتى كه در مواجهه 
با مردم براى تو مى افتد اين اســت كه بگويى من 
جانباز و بازنشسته هستم. قطعاً فكر مى كنند كه 

دارى شوخى مى كنى يا دستشان مى اندازى؟
يك  بار در بانك از من پرسيدند كه شغلت چيست؟ گفتم 
بازنشسته نيروى انتظامى هستم. بنده خدايى كه پشت 
باجه نشسته بود، فكر كرد دارم مسخره اش مى كنم. گفت: 
شغل پدرت نه! كار خودت چيست؟ تا كارت را نديد، باور 
نكرد. يا براى مشــاوره رفته بوديم جايى، وقتى از شغلم 
پرسيد، گفتم جانباز ناجا و بازنشسته هستم. او هم تعجب 
كرد و گفت مگر مى شــود؟ كامــل توضيح دادم كه چه 
اتفاقى افتاده است. خيلى ها هم مى گويند تو مگر سنت 
به جنگ مى خورد كه جانباز باشى. ولى اين جريان برايم 
خيلى شيرين اســت و يك حس افتخارى به من دست 
مى دهد. هرچند بعضى ها هم متلك مى پرانند و مى گويند 
كه مى خواستى نرى. ولى واكنش هاى خوبى كه گرفتم 

خيلى بيشتر از منفى ها بوده است. 

 در كمتر از يك ماه از بيمارستان مرخص شدم
هيچ كس باورش نمى شود
 كه جانباز و بازنشسته ام!

گفت وگو با عليرضا پورسمنانى كه هر چند سن و سالش 
به جنگ نخورد، اما براى كشورش جانفشانى كرده است

جانباِز دهه هفتادى

پدر عليرضا از قديمى ها و به اصطالح اســتخوان 
خرد كرده هاى واليبال مشهد است و خودش هم 
به واسطه قد بلندش و استعداد به ارث برده از پدر، 
تا قبل از ســربازى اش در ليگ هاى اســتان بازى 
مى كرده. البته قبــل  از ورودش به عرصه واليبال، 
چندسالى برخالف مسير شنا كرده و ناخنكى به 
ورزش هاى رزمى زده است. عليرضا تعريف مى كند: 
پــدر من از تيم دارهاى قديمى مشــهد اســت و 
خيلى ها در واليبال شهر او را مى شناسند. تا قبل از 
دوره نوجوانى من رزمى  كار مى كردم و بعد از مدتى 
به واســطه پدرم و توصيه هايش و البته قد خوبى 
كه داشتم، واليباليست شدم. ولى خيلى حرفه اى 
نبودم و نهايتاً تا رده استانى باال آمدم. بعد اين كه آن 

حادثه برايم به وجود آمد، ديگر نمى توانستم بازى 
كنم و اولين چيزى كه در ذهنم آمد، تمام شــدن 

واليبال برايم بود.
خيلى از آن هايى كه دچار معلوليت مى شــوند و 
بعد وارد وادى ورزش مى شــوند، مى گويند اصًال 
نمى دانســتند كه فالن ورزش براى معلوالن هم 
هست. مثل عليرضا پورسمنانى كه هيچ اطالعى 
نداشــته با اين حد از معلوليت هم مى تواند برود 
ســراغ واليبال نشســته. «من مى دانستم كه اين 
ورزش وجــود دارد و ايران ابــر قدرت جهانى آن 

است، اما به ذهنم نرسيده بود كه من هم مى توانم 
بروم و بازى كنم. يكى از آشناهايمان گفت عليرضا 
برو سمت ورزش! يك نفر ديگر هم در اينستاگرام 
پيشنهاد داد كه بروم سمت ورزش تيراندازى. اما 
گران بود و پرداخــت هزينه هايش از توانم خارج. 
دوباره يكى ديگر از دوستانم بحث واليبال نشسته 
را پيش كشيد. گفتم مگر من را هم قبول مى كنند؟ 
گفت كه بايد از ناحيه پا معلول باشى كه هستى. 
معرفى ام كــرد به رئيس هيئت مشــهد و رفتم 
سعدآباد كه تست بدهم. چون قبالً واليبالى بودم، 

خيلى زود قبولم كردند و رفتم ســرتمرينات. آن 
زمان هنوز پاى مصنوعى هم نداشتم و پدر و برادرم 
من را صبح مى آوردند مشهد. تا شب هم مى ماندند 

كه تمرينم تمام شود و دوباره برگرديم فريمان. 
عليرضا بعد از يك  سال و اندى، اين قدر در واليبال 
نشسته پيشرفت مى كند و از خودش استعداد نشان 
مى دهد كه دعوتش مى كنند به تيم ملى جوانان. 
«در حاشيه يكى از مسابقاتى كه در مشهد برگزار 
مى شد، هادى رضايى، مربى تيم ملى واليبال، كه از 
قضا دوست پدرم هم هست، بازى من را مى بيند و 

به ايشان مى گويد كه پسرت سن وسالى هم ندارد 
و جا براى پيشــرفت و رشدش هست. بيست روز 
بعد دعوت شدم تيم ملى واليبال نشسته جوانان 
ايران. در پوست خودم نمى گنجيدم و در تمرين ها 
بيش از حد به خودم ســخت گرفتــم و از دل و 
جان مايه گذاشــتم. دســت هايم پر از تاول شده 
بود. مربى ها كه تمرين هاى من را ديدند، بازى با 
روسيه و بزرگســاالن خودمان، من را در تركيب 
اصلى گذاشــتند. چيزى كه در زمان سالم بودن 
خيلى بعيد بود به آن برســم، در معلوليت برايم 
اتفاق افتاد. البته از ليســت تيم خط خوردم، ولى 
اتفاق خوبى برايم افتاد اين بود كه تيم مخابرات با 

من قرارداد بست و شدم بازيكنشان.

از واليبال ايستاده شروع كردم و به واليبال نشسته رسيدم

امكان نداشت قبل معلوليت به تيم ملى دعوت شوم

چرا من؟ بعد جواب مى دادم كه قســمتم اين بوده است. 
مى گفتم من يك زمانى مى خواســتم بروم 
جزو كادر ناجا  و پليس بشوم، حاال با افتخار 

عضوى از اين مجموعه شده بودم.

چقدر طول كشيد كه دوباره 
سرپا شوى؟

من ســر جمع 
البته  بيمارستان بيشتر نبودم. 
دو سه ماه طول كشيد كه جاى 

زخم ها خوب شود. 

پس خيلــى زود برايت 
و  گذاشتند  مصنوعى  پاى 
ويلچرنشــينى را زياد 

تجربه نكردى؟
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با علما

خبر

معرفى كتاب
شبستان: فرا رســيدن ماه محرم حسينى و سياهپوش شدن 
چهره شهر فرصتى را فراهم آورد تا در گفت وگو با حجت االسالم 
قاســم ترخان، عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسالمى و استاد حوزه درباره فلسفه سياهپوشى در عزاى ساالر 
شهيدان و اوج داشتن عزادارى ها در دهه اول محرم حسينى به 

گفت وگو بپردازيم:
  فلسفه سياهپوشى در ايام محرم از چه باب است و 
آيا در ســيره و كالم ائمه(ع) و بزرگان دين نسبت به آن 

توصيه و تأكيد شده است؟
از قديم االيام پوشيدن لباس سياه نماد حزن و اندوه بوده است، 
اگر كسى مصيبتى برايش پيش مى آمد و عزيزانش را از دست 

مى داد متداول بود كه براى عزادارى سياه بپوشد.
اين مسئله در رابطه با اهل بيت(ع) نيز مطرح است. مى بينيم كه 
از همان صدر اسالم به گونه اى سياهپوشى تبديل به يك شعار 

براى گراميداشت مكتب اهل بيت(ع) شده است.
در روايت است كه امام رضا(ع) فرمود: «رحم اهللا عبداً احيا امرنا؛ 
رحمت خداوند بر كسى كه امر ما را زنده كند». بنابر اين، يكى 
از مصاديق مهم احياى امر اهل بيت(ع) آن است كه نشان دهيم 
كه با آن ها پيوندى داريم و قطعاً راه هاى اين پيوند حزن و اندوه 

در مصائب آن حضرات(ع) است
چنان كه «ريان بن شــبيب» نقل مى كند كه روز اول محّرم بر 
ابى الحسن الرضا(ع) وارد شدم، حضرت(ع) به من فرمود: «اى پسر 
شبيب، اگر بر حسين(ع) بگريى چندان  كه اشك بر گونه هايت 
جارى شود، خداى تعالى هر گناهى كه كرده اى بيامرزد» سپس 

فرمود: «اگر مى خواهى در درجات بهشت با ما باشى، براى اندوه 
ما اندوهناك باش و در خوشحالى ما شادمان».

عزادارى و سياهپوشــى ما نماد و شعار همراهى با اهل بيت(ع) 
اســت. از ســوى ديگر وقتى تاريــخ را بررســى مى كنيم، در 
گزارش هــاى متعدد مى خوانيم كه سياهپوشــى در عزاى اهل 
بيت(ع) يك سنت بوده است. براى مثال دختر ابى سلمه [ربيبه 
پيامبر] بر حمزه سيدالشهدا(ع) سه روز گريست و لباس سياه كه 

ويژه عزادارى است، پوشيد.
همچنين در روايتى، اسماء  بنت  عميس مى  گويد: هنگامى  كه 
جعفر طيار به شهادت رسيد؛  پيامبر(ص) به من فرمود:  سه روز 

جامه سياه بر تن كن بعد از آن هرچه خواستى انجام بده.
افزون بر اين، ابن ابى  الحديد نقل كرده كه وقتى اميرالمؤمنين 
امام على(ع) به شهادت رســيد، امام حسن(ع) در عزاى ايشان 

سياهپوش شدند.

 درباره حضرت سيدالشــهدا(ع) سياهپوش شدن از 
چه زمان مرسوم شده و آيا در سيره ائمه(ع) در اين باره 

تصريحى هست؟
بعد از شــهادت سيدالشــهدا(ع) نيز روايات فراوانى وجود دارد 
كه اهل بيت(ع) ســياهپوش شدند. براى مثال «منهال» پس از 
خطبه تاريخي امام سجاد(ع) در مسجد جامع دمشق برخاست 
و گفت: «چگونه اي  اى فرزند رسول خدا؟!» امام سجاد(ع) فرمود: 
«چگونه مي شود حال كســي كه پدرش به قتل رسيده باشد و 
اهل و عيالش اسير شده باشند؟ همانا من و اهل  بيتم لباس عزا 

پوشيده ايم و پوشيدن لباس نو بر ما روا نيست.»
پس از آن نيــز در گزارش هاى تاريخى آمده وقتى اهل بيت از 
شام وارد مدينه شدند زنان بنى هاشم با پوشيدن لباس سياه به 

عزادارى پرداختند.
در گــزارش ديگرى به روايت «ابو نعيم اصفهاني»، آمده اســت، 
زمانى كه ام ســلمه خبر شهادت امام حســين(ع) را شنيد؛ در 
مسجد پيامبر(ص) خيمه سياه برپا كرد و خود جامه سياه پوشيد.

 با اين وجود برخى شــبهه مى كنند و مى گويند طبق 
همين دين اسالم پوشيدن لباس سياه كراهت دارد، پاسخ 

آنان را چگونه مى توان داد؟
بله، اين كه لباس سياه كراهت دارد يا سبب غم و اندوه مى شود، 
قبول داريم ولى اين لباس نماد عزادارى و مصيبت است. از منظر 
روايت و دين، به نظر مى رسد كه اين لباس را مى توانيم احياى 
امر اهل بيت(ع) بدانيم. با پوشيدن لباس سياه در واقع حزن خود 

را نشان مى دهيم و مى گوييم كه با غم آن ها غمگين هستيم.

عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى تشريح كرد

فلسفه سياهپوشى در عزاى سيدالشهدا

آيت اهللا مكارم شيرازى توصيه كرد 
جناح ها از حلقه اتصال محرم و عاشورا 

براى اتحاد ملت و رفع مشكالت استفاده كنند 
حوزه: آيت اهللا مكارم شيرازى با بيان اينكه محرم فرصت بسيار خوبى براى 
آشتى گروه هاى مختلف است، گفت: سزاوار است در اين ماه، همه جناح ها از 
حلقه اتصال محرم و عاشورا استفاده كنند تا فاصله ها كم و ملت متحد شود 

و بتوانيم مشكالت و نگرانى ها را رفع كنيم.
اين مرجع تقليد در مراســم آغاز به كار راديو محرم در حرم مطهر حضرت 
معصومه(س) اظهاركرد: محرم سرمايه بزرگى براى شيعيان و جهان اسالم 
است و شعاع آن به غير از مسلمانان نيز مى تابد؛ اين سرمايه بزرگ و گنجينه 

معارف و احياگر اسالم بايد به شيوه مطلوب مورد استفاده قرار گيرد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم: 
دفاع از نظام اسالمى و واليت فقيه 

جزء الينفك مراسم ماه محرم است 
حوزه: عضو مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه دفاع از خون شهدا، نظام 
اسالمى و واليت فقيه، جزء الينفك مراسم ماه محرم است، گفت: دشمنان 
دين خدا همواره به دنبال خاموش كردن نور خدا هســتند؛ اما وعده الهى، 

نابودى جبهه كفر و شرك است.
حجت االسالم والمسلمين سيداحمد حسينى خراسانى درمراسم برافراشتن 
پرچم عزاى ماه محرم در دانشگاه اديان و مذاهب، گفت: شرط خوشحالى امام 
حسين(ع) از مسئوالن نظام، اثبات قدرت و توانايى جمهورى اسالمى ايران 

در اداره صحيح جامعه و برون رفت از مشكالت است.

 اهتزاز پرچم ياحسين
بر فراز بلندترين سكوى پرچم خاورميانه

متــرى  پرچــم 1000  ابنــا: 
ياحسين(ع) برفراز مرتفع ترين برج 
پرچم خاورميانــه در موزه انقالب 
اســالمى و دفاع مقدس به اهتزاز 
درآمــد. بزرگ ترين و مرتفع ترين 
پرچم ايــران كه در جــوار موزه 
انقالب اسالمى و دفاع مقدس قرار 
دارد، يكى از سه پرچم بلند در جهان است. صفحه محل استقرار اين پرچم، 
در يكى از مرتفع ترين قسمت هاى بوستان طالقانى واقع شده كه شامل برج 
پرچم، مسير، پل دسترسى، تجهيزات جانبى و محل استقرار كادر فنى است.
ارتفاع برج پرچم 150متر و مساحت خود پرچم 1000مترمربع است. محل 
استقرار برج پرچم به گونه اى در نظر گرفته شده كه مشرف به مقبره الشهدا 
و موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس باشد. همچنين جنس پرچم از پارچه 

مقاوم تهيه شده و با سرعت باد هفت متر در ثانيه به اهتزاز درمى آيد. 

رئيس شوراى هيئت هاى مذهبى استان تهران:
شهردارى به هيئت هاى مذهبى كمك نكرد 

مهر: رئيس شوراى هيئت هاى مذهبى استان تهران گفت: متأسفانه زمانى 
كه نمايشگاه «عطرسيب» افتتاح شد، شهردارى به ما اعالم كرد، هيچ كمكى 

به هيئت ها نمى توانيم بكنيم. 
«عليرضا سودايى» افزود: نمايشگاه عطرسيب يك نمايشگاه تخصصى ويژه 
هيئت هاى مذهبى بود كه همه ساله در جهت حمايت از هيئت هاى مذهبى 
در بوستان واليت شكل مى گرفت و غرفه هايى در آنجا كاالهاى فرهنگى و 
كاالهاى مورد نياز هيئت ها را عرضه مى كردند. شهردارى تهران هم هر سال 

كارت هاى خريدى را به عنوان هديه به هيئت هاى مذهبى مى داد. 
وى افزود: امسال مديركل امور فرهنگى شهردارى به ما اعالم كرد كه اعتبار 
كمك به هيئت هاى مذهبى كاهش خواهد يافت و قرار است همين مبلغ به 
عنوان هدايا يا كمك هاى مذهبى به هيئت ها پرداخت شود. سودايى با اشاره 
به مراجعه و مكاتباتى با «ولى اهللا شجاع  پوريان» معاون فرهنگى و اجتماعى 
شهردارى تهران، ادامه داد: بعد از مدتى به ما اعالم شد كه مبلغى كه در نظر 
گرفتيم، مربوط به نمايشگاه عطرسيب نيست و درواقع آن مبلغ هم كتمان 
شد. سودايى افزود: متأسفانه درست زمانى كه نمايشگاه عطر سيب افتتاح 
شد به ما اعالم كردند، ما هيچ كمكى به هيئت ها نمى توانيم بكنيم و فقط 
غرفه هايى در آنجا داير شدند كه هيچ كمكى در آن به هيئت ها نشد. خيلى 
از هيئت ها به ما اعتراض كردند كه چطور شهردارى هزينه هاى زيادى را در 
پارك ها تحت عنوان كنسرت ها و... متقبل مى شود، ولى هيچ مبلغى را در اين 

خصوص پرداخت نكرد.

«همرزمان حسين» چه كسانى بودند؟
معــارف: كتــاب «همرزمــان 
حســين عليه الســالم» مجموعه  
ســخنرانى هاى آيت اهللا خامنه اى 
هيئــت  در   1351 ســال  در 
انصارالحسين(ع) تهران است كه به 
تحليل رسالت و مبارزات سياسى 

ائّمه(ع) مى پردازد.
اين كتاب مشتمل بر 10سخنرانى 
رهبر انقالب در ماه محّرم ســال 
51 است. ايشــان بين سال هاى 
46 تــا 55 به طور متنــاوب در 
مناســبت هاى مذهبى به تهران 

مسافرت مى كردند و در جلسات مختلف به ايراد سخن مى پرداخته اند.
6 ســال قبل از پيروزى انقالب، رهبر انقالب چه نگاهى به واقعه عاشورا را 

ترويج مى دادند؟
عالقه مندان براى يافتن پاســخ مى توانند براى تهيه  اين كتاب با شــماره  
تلفن هاى 66493548-021 و 66483695-021 تماس بگيرند يا به پايگاه 

اطالع رسانى www.book-khamenei.ir مراجعه كنند.

راد   معارف/ ســيد مصطفى حســينى   
حركــت حماســى و شــهادت طلبانه حضــرت 
سيدالشــهدا(ع) با هدف امر به معــروف و نهى از 
منكر انجام شــد و از اين نظر بايد حماسه عاشورا 
را بزرگ ترين حركت اصالحى تاريخ اسالم و حتى 
بشريت به شمار آورد. آن حضرت، خود درباره انگيزه 
حركتشان از مدينه به سمت كوفه كه شايد در آن 
زمان با تبليغ دستگاه حكومتى بنى اميه، يك حركت 
طغيان گرانه معرفى مى شــد، مى فرمايند: ««إِنّى لَْم 
َّما  أَْخُرْج أَِشــًرا َو ال بََطراً وَ ال ُمْفِســًدا َو ال ظالًِما َو إِن
َخَرْجــُت لَِطلَِب االِْصالِح فى أُمَِّة َجّدى، أُريُد أَْن آُمَر 
بِالَْمْعُروِف َوأَنْهى َعِن الُْمْنَكِر َوأَســير بِسيَرة َِجّدى َو 
أَبى َعلِى بِْن أَبيطالِب»؛ يعنى: «من از روى شــرارت 
و مفسده يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من 
فقط براى اصالح در اّمت جّدم از وطن خروج كردم. 
قصد دارم به معروف امر كنم و از منكر بازدارم و به 
ســيره و روش جّدم و پدرم على بن ابيطالب عمل 

كنم».
به همين دليل ماه محرم و بخصوص دهه اول اين ماه 
را بايد ماه اقامه امر به معروف و نهى از منكر دانست و 
از همين رو هفته اول محرم را در تقويم؛ هفته امر به 

معروف و نهى از منكر نام گذارى كرده اند.

 حد و حدود امر به معروف و نهى از منكر
جــداى از اينكه مقوله امر به معروف و نهى از منكر 
در فقه مذاهب اســالمى حدود و ثغــور و تعاريف 
گوناگونى دارد و وجوب و اســتحباب و شرايط آن 
بسيار مورد بحث قرار گرفته است، بايد تأكيد كرد 
كه اصل فريضه امر به معروف مورد توجه قرآن كريم 
است و اين كتاب آســمانى در آيات زيادى به طور 
غيرمســتقيم و در شمارى از آيات نيز مستقيماً به 
بحث امر به معروف و نهى از منكر اشــاره مى كند. 
مهم ترين آيــه قرآن درباره امر بــه معروف و نهى 
از منكر آيه 71 ســوره توبه اســت كه مى فرمايد: 
بَْعٍض،  أَْولَِيــاُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَنــاُت  «َوالُْمْؤِمُنــوَن 
يَأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعــِن الُْمنَكِر َو يُِقيُموَن 
َكاَة َويُِطيُعوَن اهللاَ َوَرُســولَُه، أُولَِئَك  َالَة َويُْؤتُوَن الزَّ الصَّ

َسَيْرَحُمُهُم اهللا، إِنَّ اهللاَ َعِزيٌز َحِكيٌم».
در فقه شــيعه نيز به طور كلى مى توان گفت امر به 
معــروف و نهى از منكر يكى از فروع دين شــمرده 
شده و واجب اســت كه البته بيشتر فقهاى شيعه 
قائل به وجوب كفايى آن هستند نه وجوب عينى، 
به اين معنا كه اصل امر به معروف و نهى از منكر بر 
همه مسلمانان واجب است، اما اگر عده اى كار امر به 
معروف و نهى از منكر را در جامعه انجام دادند، اين 

وظيفه از ديگران ساقط مى شود.

 شرايط فريضه امر به معروف و نهى از منكر
درباره مهم ترين شرايط اين فريضه نيز به چهار شرط 

اصلى اشاره مى شود:
1- آگاهى نهى كننده و تشخيص او درباره معروف 

و منكر
2- احتمال تأثير در فرد نهى شونده

3- اســتمرار و اصرار مخاطب بــر ترك معروف يا 
ارتــكاب منكر به اين معنا كه ارتكاب منكر يا ترك 

معروف، هميشگى باشد.
4- بر اصل نهى، مفسده اى مترتب نباشد؛ يعنى اگر 
در صورت نهى، ضررى متوجه نهى كننده يا شخصى 

ديگر شود، واجب نيست.
مهم ترين نوع امر به معروف كه بيشــتر مورد بحث 
در جامعه امروزى است، امر به معروف ونهى از منكر 
«زبانى» است. نوع ديگرى از امر به معروف و نهى از 
منكر هم هست كه جزو وظايف حاكميت اسالمى 

است.

 پرسش هاى مهم و حياتى
اما آنچه امروز دربــاره فريضه امر به معروف و نهى 
از منكر بايــد مورد بحث قرار داد، پاســخ به چند 
پرسشــى اســت كه در اين حوزه مطرح مى شود. 
نخست اينكه آيا فريضه امر به معروف و نهى از منكر 
امروز در جامعه ما اقامه مى شــود يا خير؟ پرسش 
دوم اين است كه در مواردى كه اقامه امر به معروف 
و بخصوص نهى از منكر مى شــود، آيا اين واجبات 
بدرستى و باشــرايط مورد نظر شارع مقدس انجام 

مى شوند؟
پرسش سوم اينكه چرا در شرايط امروز جامعه، اقامه 
امر به معروف و نهى از منكر دشــوار شــده است و 
مردم تمايل چندانى براى انجام آن نشان نمى دهند؟

و سرانجام پرسش چهارم اين است كه آيا روش هاى 
ديگرى به جز روش هاى سنتى و معمول، براى اقامه 
امر به معروف و نهى از منكــر وجود ندارد؟ آن هم 
درشرايطى كه بسيارى از راه هاى قديمى براى انجام 

اين فريضه الهى بسته است؟

 ضعف مفرط نهادهاى مسئول
نگارنده به خاطر دارم كه در يكى از نمايشــگاه هاى 
قــرآن و عترت كه چندى پيش برگزار شــده بود، 
غرفه ســتاد امر به معروف و نهى از منكر هم البته 
با دســت و بالى خالى حضور داشــت. در اين غرفه 
محقر، تنها كارى كه انجام مى شــد، دادن تعدادى 
بادكنك به كودكان در حال عبور بود و كار شاخص 
ديگرى درباره تبليغ امر به معروف و نهى از منكر و 
آشنا كردن مردم بخصوص كودكان و نوجوانان با اين 

فريضه الهى ديده نمى شد.
هم اينك روشن نيست كه ستاد امر به معروف و نهى 
از منكــر دقيقاً چه فعاليت هايى دارد و اگر فعاليتى 
دارد، چرا در سطح جامعه ديده نمى شود. آيا ستاد 
امر به معروف و نهى از منكر از روش ها و شيوه هاى 
نوين و ابتكارى براى انجام وظيفه خود بهره مى برد و 
آيا اساساً طرح و برنامه هايى براى تغيير رويكردهاى 
خود با توجه به تغيير اقتضائات زمانه داشته است؟ 
آيا با بودجه اى كه - كم يا زياد - در اختيار اين نهاد 
است، نمى توان به راه هاى تازه اى براساس شيوه هاى 
نرم تبليغى و ابزارهاى نوين ارتباطى براى دستيابى 
به وظايف اين ســتاد يعنى نهادينــه كردن امر به 

معروف و نهى از منكر در جامعه دست يافت؟

 برخى روش هاى نادرست پيشين
شــايد يكى از اصلى ترين داليل اينكه امروز فريضه 
امر به معروف و نهــى از منكر در جامعه ما بخوبى 
اجرا نمى شــود و مردم كه اصلى ترين محور انجام 
اين فريضه هســتند، كمتر به ســراغ آن مى روند، 
روش هاى نادرست و گاه تهاجمى و سخت پيشين 
بوده اســت. بنابراين مى توان با بازنگرى و تحليل و 
بررسى روش هاى پيشين، به روش هاى مناسب ترى 
متناسب با شــرايط و اقتضائات روز جامعه رسيد. 
روش هايى كه در ميان مخاطبــان بازخورد منفى 
نداشته و آنان را به اين باور برساند كه هدف از امر به 
معروف و نهى از منكر، چيزى جز اصالح امور جامعه 
نيست. در شــيوه هاى جديد مى توان نتايج مثبت 
حاصل از اقامه اين فريضه را به تصوير كشــيد و با 

كمك گرفتن از ابزارها و رسانه هاى نوين، مخاطبان 
را با فلسفه امر به معروف و نهى از منكر و آثار فراوان 

اجتماعى و فرهنگى آن آشنا و همراه كرد.

 شيوه هاى نوين امر به معروف و نهى از منكر
يكى از مواردى كه در مباحث فقهى و رهنمودهاى 
سياسى و اجتماعى رهبر معظم انقالب مورد تأكيد 
فراوان بوده و هست، ضرورت امر به معروف و نهى از 
منكر در حوزه مسايل سياسى، اقتصادى و فرهنگى 
است. يعنى امر به معروف تنها به حوزه مسائلى مانند 
حجاب خالصه نمى شــود، بلكه هرگاه مردم شاهد 
انجام يك منكر اقتصادى يا سياسى هستند نيز بايد 
شرايط و امكاناتى براى آن ها فراهم شود كه بتوانند با 
اطالع رسانى الزم به مسئوالن باالتر، از ادامه كارهاى 
منكر جلوگيرى كنند. در اين مســير، شفاف سازى 
فرآيندهاى ادارى كشــور و بخصوص فعاليت كامل 
سامانه انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات كه چند 
سالى اســت تبديل به قانون نيز شده است، بسيار 
مفيد و مؤثر است. اين سامانه به عنوان يك ابزار مهم 
كنترلى، يكى از مصاديق مهم و نوين امر به معروف 
و نهى از منكر اســت كه متأســفانه در حال حاضر 
به تصريح شــهروندان و كارشناسان، از كارايى الزم 
برخوردار نيســت آن هم به اين دليل كه مسئوالن 
نهادهاى مختلف همكارى الزم را درباره اجراى اين 

قانون انجام نمى دهند.
تســهيل در راه هــاى ارتباطى مردم با مســئوالن 
بخصوص مسئوالن ارشد كشور يكى ديگر از راه هاى 
امر به معروف اســت و البته در كنار آن حمايت از 
تشكل هاى مردم  نهاد ديده بان كه يك نمونه آن با 
عنوان ديده بان شفافيت و عدالت هم  اينك مشغول 
فعاليت است، اما يك نهاد ديده بان براى يك كشور 

80 ميليونى به هيچ وجه كافى نيست.

  بازتعريف و مخاطب شناسى
كوتاه ســخن اينكه در جامعه مدرن امروز، ضرورى 
اســت با بهره گيــرى از فقه پويــا و كمك علماى 
اسالمى، بررســى گام هاى اشتباه پيشين و اصالح 
روش ها، مخاطب شناســى، بهره گيــرى از توانايى 
فوق العاده رســانه هاى نوين و ابزارهاى ارتباطى به 
تعريف تازه ترى از نحوه ورود به عرصه امر به معروف 

و نهى از منكر برسيم.
شكى نيست كه هرگاه مردم با آثار عميق اجتماعى 
اين فريضه كه يك نمونه آن جلوگيرى از فسادهاى 
بزرگ اقتصادى و اختالس ها و... است، آشنا شوند از 
اقامه امر به معروف و نهى از منكر استقبال مى كنند 
و درمى يابند كه اين فريضه الهى چه آثار بزرگى در 
كاهش آسيب هاى اجتماعى در جامعه خواهد داشت. 
در چنين شــرايطى تبليغات سوء و سم پاشى هاى 
رســانه هاى معاند بيگانه و به عنوان مثال تبليغات 
براى حركت موهنى مانند چهارشنبه هاى سفيد نيز 

هرگز ره به جايى نخواهد برد.

برش

شكى نيست كه هرگاه مردم با آثار 
عميق اجتماعى اين فريضه كه يك 
نمونه آن جلوگيرى از فســادهاى 
بزرگ اقتصــادى و اختالس ها و... 
اســت آشنا شوند از اقامه امر به 
معــروف و نهى از منكر اســتقبال 

مى كنند

معارف

محرم، ماه ترويج امر به معروف و نهى از منكر است

فريضه اى براى اصالح امور جامعه

گفت و گو

السالم عليك يا ابا عبداهللا، و على االرواح التى حلّت بفنائك، عليك 
منى سالم اهللا ابدا ما بقيت، و بقى الليل و النهار، و ال جعله اهللا
 آخر العهد مّنى لزيارتكم، السالم على الحسين، و على علّى بن الحسين، 

و على اوالد الحسين، و على اصحاب الحسين.
امشب حال دلمون خرابه و پناه دلمون كنج يك خرابه. ديگه 
از امشب رنگ عاطفۀ روضه ها قوى تر مى شه. ديگه اين روزها 
هركى نازكردن هاى دخترش رو ببينه، جگرش آتيش مى گيره. 
همــۀ صحنه هاى كربال درســه؛ ولى هركى درس شــهادت 
مى خواد بسم اهللا! درس رقيه(س) اينه كه شهادت طلبى بدون 

التماس و ناله زدن به جايى نمى رسه:
السالم عليك يا عطشان
چه باليى سر لبت آمد؟!

تا من و تو به وصل هم برسيم
جان به لب هاى زينبت آمد

همۀ شيرين زبونى هاش رو براى اون نيمه شب جمع كرده بود 
كه سر بابا رو در آغوش بگيره و زار بزنه:

زينت شانه هاى پيغمبر!
السالم عليك يا مظلوم

چقَدر چهره ات شكسته شده!
السالم عليك يا مغموم

گريه هاى رقيه همه ش درددل خالى نيست. فقط صورتش كبود 
نشده؛ غيرتش زخم برداشته. مى گه من دختر حسين بن على ام. 
من روى زانوى غيرت َعموم بزرگ شــده م. من از عمه م درس 

غيرت و صالبت گرفته م:
من غرورم جريحه دار شده

شاكى از دست ساربان هستم
كعب نى ها مدام مى گويند
دست وپاگير كاروان هستم

ســنگ ها و تازيانه ها يه طرف، تهمت كافرى مردم شــام به 
اهل بيت پيغمبر(ص) هم يه طرف:

سر بازار، ديدنى بوديم!
ديد زلفت كه ما پريشانيم

عمه ام داد مى زد: اى مردم
به پيمبر قسم مسلمانيم!

كاش فقط گوشواره و خلخال بود. معجرهامون رو هم به غارت بردن:
معجرم را سر كسى ديدم

چادرم را سر يكى ديگر
با عبايت نماز مى خوانَد

مشركى پشت مشركى ديگر
بابا! امان از شادى مردم در عزاى ما:

دختر حرمله چه مغرور است!
بر سر بام دف تكان مى داد

او خبر داشت كه يتيم شدم
پدرش را به من نشان مى داد

دلم براى صوت قرآنت تنگ شــده بــود؛ ولى اون روز توى 
كاخ يزيد:

كاش قرآن پدر نمى خواندى!
خيزران از لب تو دلخور شد
اولين ضربه را كه زد، ديدم
چوب خط صبورى ام پر شد
* عمه با من نبود، مى مردم

پاى تشت طال نجاتم داد
نه فقط شام، كربال، كوفه
خواهرت بارها نجاتم داد

ديگه وقتشــه. امشب اون قدر پاى سرت گريه مى كنم كه من 
رو با خودت ببرى:

بال هاى شكسته اى دارم
پرزدن با تو كاش راهى داشت

شام ويران به جاى ويرانه
* كاش گودال قتلگاهى داشت

علقمه، مشك، ساقى و اصغر
شده سرمشق گريه هام پدر

بردن من به نفع زينب توست
دردسر را ببر ز شام پدر (وحيد قاسمى)

معجرم را سر كسى ديدم
احمد عبداله زاده مهنه

گفت و گو



آغاز اردوى نهايى شاگردان چمنيان
ورزش: تيم فوتبــال نوجوانان ايران كه خود را بــراى حضورى قدرتمند در 
مسابقات قهرمانى زير 16 سال آسيا آماده مى كند، از عصر ديروز تمرينات خود 
را زير نظر عباس چمنيان در مجموعه ورزشى الياف آغاز كرد.شاگردان چمنيان 
در مرحله گروهى قهرمانى آسيا و انتخابى جام جهانى با تيم هاى اندونزى، هند 
و ويتنام هم گروه هستند و قرار است 30 شــهريورماه در اولين بازى خود به 

مصاف اندونزى بروند.اين مسابقات به ميزبانى مالزى برگزار مى شود.

VAR جام ملت هاى آسيا بدون
ورزش: به نقل از الراى، جام ملت هاى آسيا 2019 در زمستان سال جارى به 
ميزبانى امارات برگزار خواهد شد. با وجود اين كه پيش بينى مى شد كه در اين 
رقابت هاى مهم از VAR استفاده شود اما ظاهرا كنفدراسيون فوتبال آسيا به 

چنين نتيجه اى نرسيده است.
يكى از  اعضاى كنفدراسيون فوتبال آسيا در گفت وگويى كه با DPA داشت 
تاكيد كرد كه به علت كمبود وقت و نبود آموزش هاى الزم در جام ملت هاى 
آسيا 2019 امارات از فناورى VAR اســتفاده نمى شود اما به جاى آن از دو 
كمك داور پشت دروازه اســتفاده مى شــود به اين اميد كه تعداد خطاهاى 

تاثيرگذار داوران كم شود.

تيكه سنگين برانكو به رضاييان
ورزش: سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در خصوص شايعه بازگشت رامين 
رضاييان و وساطت على پروين افزود: من اين موضوع را از خبرنگاران شنيدم 
اما تا جايى كه مى دانم رضاييان در يك باشگاه مطرح در بلژيك بازى مى كند 
و فكر نمى كنم دنبال بازگشت به پرسپوليس باشد تا حضورش در تيم ملى را 
به چالش بكشد. از طرف ديگر ما ماهينى را داريم و مهدى شيرى هم از پيكان 
مى آيد و آدام همتى نيز در اين ليست است كه نشان مى دهد ليست ما پُر است.

ذوب آهن جريمه نقدى شد
سايت فدراســيون فوتبال: ديدار تيم هاى ذوب آهن و پديده مشهد در 
هفته ششم ليگ برتر فوتبال برگزار و از ســوى مجيد زادرحيم، پزشك تيم 
ذوب آهن تخلفاتى مبنى بر ورود غيرمجاز به زمين بازى كه موجب اخراجش 
شد، صورت گرفت. وى به توبيخ كتبى محكوم شد.تيم ذوب آهن اصفهان به 
دليل فحاشى تماشــاگرانش به داوران در پايان مسابقه به 100 ميليون ريال 
جريمه نقدى محكوم شد.تيم ذوب آهن اصفهان به دليل اعتراض تعدادى از 
بازيكنان و كادر فنى به تصميم داور بعد از پايان بازى، بايد 50 ميليون ريال 

جريمه نقدى پرداخت كند.

 استقاللى ها  پولدار شدند 
ورزش:باشگاه استقالل 10درصد مطالبات اين فصل بازيكنان را به حساب آنها 
واريز كرد.پيش از اين استقاللى ها 10 درصد ديگر را در ابتداى فصل دريافت 
كرده بودند كه تا هفته ششم ليگ برتر در مجموع 20 درصد قراردادهايشان 

را دريافت كردند.استقالل براى بازى 26 شهريور مقابل السد آماده مى شود.

عكس برانكو با كاپ سوپرجام
ورزش: پرسپوليس با راى كميته انضباطى به دليل كناره گيرى استقالل از 
حضور در ديدار سوپر جام قهرمانى اين مسابقات لقب گرفت.جام قهرمانى اين 
مسابقه تهيه شده و قرار اســت بعد از محرم و صفر به پرسپوليس اهدا شود.

برانكو كه ديروز براى نشست خبرى به سازمان ليگ رفته بود با اين جام عكس 
يادگارى گرفت.

ITC حاج صفى صادر شد
ورزش: به نقل از سايت رسمى باشگاه تراكتورسازى، احسان حاج صفى پس 
از توافق با محمدرضا زنوزى مطلق به تيم تراكتورسازى پيوست و قراردادى 
چهار ســاله با اين تيم امضا كرد. پس از امضاى قرارداد وى، مسئوالن باشگاه 
براى دريافت ITC اين بازيكن اقدام كردند و حال با صدور ITC حاج صفى، 
او مهياى حضور در تركيب تراكتورسازان مى شود. اين بازيكن در حال حاضر 
در اردوى تيم ملى در ازبكستان حضور دارد و پس از ديدار مقابل اين تيم به 

اردوى سرخ پوشان مى پيوندد.

رمزگشايى از قرارداد مشروط ترابى
 با تراكتورسازى

ورزش سه: در شرايطى كه وضعيت ترابى نامشــخص است و البته بعيد به 
نظر مى رسد تراكتورسازى بتواند اين بازيكن را در اختيار بگيرد، رضا درويش 
مديرعامل باشگاه سايپا از ماجراى قرارداد او با تراكتور رمزگشايى كرده است. 
درويش در اين باره گفت: «ترابى مشــكلى ندارد او در قراردادش با باشــگاه 
تراكتورسازى نوشته بود در صورتى كه ســرباز شدم به باشگاه تراكتورسازى 
مى روم كه باشــگاه تراكتورســازى هم ديگر نمى تواند بازيكن سرباز جذب 
كند.»بنــا به حرف هــاى مديرعامل ســايپا، ترابى يك قرارداد مشــروط با 
تراكتورسازى امضا كرده بوده كه باشــگاه تبريزى نمى تواند روى آن ادعايى 
داشته باشــد. با اين حال بايد ديد نظر فدراسيون فوتبال در اين خصوص چه 

خواهد بود.

سرمربى قهرمان با پتروشيمى به توافق رسيد
مهران به جاى مهران در بندرامام

ورزش: سرمربى فصل گذشته تيم بسكتبال شهردارى تبريز بار ديگر 
به پتروشيمى بندرامام بازگشــت. مهران حاتمى كه فصل گذشته 
توانست با شهردارى تبريز به عنوان قهرمانى ليگ برتر بسكتبال ايران 
دســت پيدا كند، با وجود ادامه كار اين تيم در فصل جديد، تصميم 
گرفت به همكارى اش با تبريزى ها پايان دهد. بعد از مذاكرات صورت 
گرفته بين اين مربى و مديران باشگاه پتروشيمى بندرامام كه به عنوان 
سومى ليگ قبلى دســت يافتند، مهران حاتمى بار ديگر به اين تيم 
بازگشت. با توجه به توافق حاتمى و پتروشيمى به نظر مى رسد كار 

مهران شاهين طبع با اين تيم جنوبى به پايان رسيده است.

اتفاق عجيب و خطرناك در رقابت هاى 
موتورسوارى جهان

ورزش:  رومانو فناتى ستاره رقابتهاى موتورسوارى  به خاطر گرفتن 
اهرم ترمز رقيبش در ســرعت 225 كيلومتر در ساعت از سوى تيم 
خود اخراج شد.  اين ستاره 22ســاله ايتاليايى با اينكه  از كرده خود 
عذرخواهى كرد ولى تيم او مارينلى اسنايپرز، قرارداد خود را با فناتى 
فسخ كرد تا اين موتورسوار ايتاليايى بدون تيم بماند. ماجرا به زمانى 
برمى گردد كه در جريان يك مسابقه، فناتى در سرعت 225 كيلومتر در 
ساعت كنار رقيبش استفانو مانزى قرار گرفت و با دستهاى خود سعى 
كرد اهرم ترمز موتورســيكلت رقيب را بگيرد، اقدامى كه در تصاوير 

تلويزيونى ديده شد و مى توانست جان مانزى را به خطر بيندازد.

عليرضا كريمى: در سه وزن مى توانم 
كشتى بگيرم

ورزش: آزادكار وزن 92 كيلوگرم ايران گفت: اگر شرايط وزنى ام بهتر 
بشود توانايى كشتى گرفتن در 97 كيلوگرم را هم دارم اما با توجه به 
فاصله كوتاه باقى مانده تا مسابقات جهانى فكر نمى كنم امسال برسم.
عليرضا كريمى گفت: هنوز هيچ چيز مشخص نيست و اينكه قرار است 
چه كسى در مسابقات جهانى كشتى بگيرد. با توجه به شرايط وزنى ام 
كه حدود 92-91 كيلوگرم اســت توانايى كشتى گرفتن در هر سه 

وزن را دارم. البته تصميم نهايى با كادر فنى و مربيان تيم ملى است.

ضد حمله
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يوفا و برنامه ريزى براى معرفى تورنمنتى جديد
ورزش:  اتحاديه فوتبال اروپا تأييد كرد كه به دنبال معرفى تورنمنت سومى در رقابت هاى 
باشگاهى اروپا است. آندره آنيلى، رئيس اتحاديه باشگاه هاى اروپايى در نشست اين اتحاديه 
به طور رسمى اعالم كرد كه طرح معرفى تورنمنت باشگاهى جديد در سطح اروپا در حال 

بررسى توسط اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) است.
 بر اين اساس از فصل 22-2021 يوفا مى خواهد ليگ اروپا را از 48 تيم به 32 تيم كاهش 
دهد و 16 تيم باقى مانده را به تورنمنتى جديد كه هنوز نامش مشخص نشده است انتقال 

دهد و 16 تيم ديگر هم به اين تورنمنت اضافه خواهند شد.

سيمئونه: با جدايى رونالدو به رئال نزديكتر شده ايم
ورزش: ديگو سيمئونه، سرمربى اتلتيكومادريد معتقد است كه با جدايى رونالدو، حاال رقابت 
آنها با رئال مادريد نزديك تر از قبل شده است. رئال در سه فصل اخير موفق شده سه قهرمانى 
چمپيونزليگ به دست بياورد ولى رونالدو در تابستان، اين تيم را ترك كرد و راهى يوونتوس 
شد. حال سيمئونه كه فصل قبل تيمش باالتر از رئال كار را در الليگا به پايان رساند، معتقد است 
كه رقابت با همشهرى نزديك تر شده است. او گفت: «از نتايج مى توان گفت كه ما ضعيف تر از 
رئال مادريد و بارسا نيســتيم ولى از لحاظ شخصيت انفرادى بازيكنان، بله ضعيف تر هستيم. 

بدون رونالدو، مطمئنا ما به رئال نزديك تر خواهيم شد.»

توخل: امباپه نبايد تحت تاثير جو قرار بگيرد
ورزش: توماس توخل، سرمربى پارى سن ژرمن معتقد است براى اينكه كيليان امباپه بتواند به 
اوج پتانسيلش برسد، بايد مراقب باشد كه تحت تاثير جو قرار نگيرد. سرمربى آلمانى مى گويد: 
«شنيدم كه يك نفر راجع به آندرس اينيستا در بارســلونا صحبت مى كرد. فكر مى كنم مدير 
آكادمى باشگاه بود كه حرف مى زد و مى گفت كه اينيستا روى رشد و پيشرفتش تمركز و توجه 
ويژه اى داشت. در مورد امباپه هم همينطور اســت. بايد حواسمان به او باشد، بايد در مورد او 
مراقب باشيم كه مغرور نشود و از لحاظ تاكتيكى نيز پيشرفت كند  و بداند كه تمرين هر روزه 
چه تاثيرى در پيشرفت و حرفه اى شــدن دارد. اين خيلى مهم است. به نظرم بايد به جزئيات 

توجه ويژه اى داشت.»

مانچينى: مهاجمان ايتاليا بايد بهتر باشند
ورزش: سرمربى تيم ملى ايتاليا پس از شكست مقابل پرتغال مدعى شد كه مهاجمان 
تيمش بايد بهتر از اين ها كار كنند. روبرتو مانچينى مى گويد: «متاسفانه ما دائم اشتباه 
مى كنيم و بايد اين اشتباهات را كاهش دهيم. ولى بچه ها تمام تالششان را كردند. 
بايد گلزنى كنيم تا پيروز شويم، بنابراين بايد راه حلى در خط حمله پيدا كنيم. در 
نيمه اول توپ را بيشتر در اختيار داشــتيم و به خط حمله رسانديم، آنها در حمله 
مى توانند توپ را با هم حركت دهند و موقعيتى ايجاد كنند اما بايد اين موقعيت با 

دقت به گل تبديل شود.» 

چهارشنبه 21 شهريور واليبال قهرمانى جهان
 فرانسه - چين

 ساعت: 15:30 زنده از شبكه ورزش 

چهارشنبه 21 شهريور واليبال قهرمانى جهان
 ايران - پورتوريكو

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش  

چهارشنبه 21 شهريور هفته ششم ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - نساجى

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه  
چهارشنبه 21 شهريور واليبال قهرمانى جهان

 آمريكا - صربستان
 ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش 

پنجشنبه 22 شهريور واليبال قهرمانى جهان
 استراليا - آمريكا

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 22 شهريور واليبال قهرمانى جهان
 ايران - بلغارستان

 ساعت: 22:00 زنده از شبكه سه

A ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 پرتغال 1 -  0 ايتاليا

B ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 سوئد 2 - 3 تركيه

C ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 مونته نگرو 2 -  0 ليتوانى

 اسكاتلند 2 -  0 آلبانى
 صربستان 2 - 2 رومانى

D ليگ ملت هاى اروپا - ليگ
 كوزوو 2  - 0  جزاير فارو
 مالت 1 - 1 آذربايجان
 آندورا 1 - 1 قزاقستان

ميز نتايج

ورزش در سيما

شفر: مى خواهيم در قطر با نتيجه 
مناسب برنده مسابقه باشيم 

ورزش:سرمربى استقالل مى گويد: تيمش به زودى در نقطه مطلوب 
خودش جاى خواهد گرفت. وينفرد شفر اظهار داشت:در حال حاضر 
به بهترين شكل ممكن خود را آماده مى كنيم اما اين مطلوب ترين 
شرايط ممكن براى ما نيست. ما 7 بازيكن ملى پوش (همراه با طارق 
همام) را در حالى در اختيار نداريم كه جزو كانديداهاى يازده بازيكن 
اصلى ما هستند. مى توانم بگويم اين اتفاق جالب نيست اما بايد يك 
تعريف و تمجيد از تيم خود داشته باشــم كه حتى در اين شرايط، 
بسيار ســخت و با تمركز تمرين مى كند. من مى توانم به هواداران 
قول بدهم كه بازيكنان جوان و با استعداد خوبى در اختيار داريم و 

آن ها در آينده نزديك به بهترين هاى استقالل تبديل خواهند شد.
شفر با اشاره به ديدار برگشت استقالل برابر السد در دوحه عنوان كرد: 
ما تسليم نمى شويم و مى خواهيم در قطر با نتيجه مناسب برنده مسابقه 
باشيم و به مرحله بعد برويم. ما در حال ساخت تيم جديدى هستيم. 
همه سعى و تالش ما اين است كه بهترين برنامه و آماده سازى را براى 
مسابقات پيش رو در ليگ برتر، جام حذفى و ليگ قهرمانان آسيا داشته 

باشيم اما مى دانيم كه كار  راحتى را در پيش نداريم. 
 

نهايى شدن قرارداد انصارى فرد 
با ناتينگهام

ورزش:كريم انصارى فرد ملى پوش فوتبال كشورمان كه پس از ديدار 
دوستانه تيم ملى مقابل ازبكســتان  به انگليس سفر كرد تا قرارداد 
خود را با تيم ناتينگهام فارست انگليس نهايى كند.انصارى فرد فصل 
گذشته در تيم المپياكوس يونان توپ مى زد و در روزهاى گذشته نيز 
شايعات زيادى پيرامون عالقه تيم گاالتاسراى تركيه براى جذب اين 
مهاجم ايرانى مطرح شده بود كه در نهايت با پيوستن انصارى فرد به 

تيم انگليسى به تمام اين شايعات پايان داده شد.

ورزش: بعد از چهارســال انتظار واليبال دوستان در سطح 
جهان به پايان رســيد و از 3 روز قبل رقابت هاى قهرمانى 
جهان 2018 به ميزبانى 2 كشور ايتاليا و بلغارستان استارت 
خورد. 24 تيم در اين دوره حضــور دارند كه در  چهار گروه 
6 تيمى با يكديگر تقسيم شدند. اولين بازى هاى نوزدهمين 
دوره مسابقات قهرمانى جهان با پيروزى ايتاليا مقابل ژاپن 
و بلغارســتان برابر فنالند يكشنبه شــب با حضور پرتعداد 

تماشاگران دو ميزبان بازى ها در وارنا و رم پيگيرى شد.
از امروز ساير مسابقات پيگيرى مى شود و تيم ملى ايران هم 
با هدايت ايگور كوالكوويچ و تمام ستارگان باتجربه و جوانش 

در گروه چهارم كار خود را آغاز خواهد كرد.
*سربازان كم تجربه كوال

سعيد معروف، محمد طاهر وادى، اميرحسين توخته، سيد 
محمد موسوى، ميالد عبادى پور، فرهاد قائمى، محمدجواد 
معنوى نژاد، مرتضى شــريفى، على شفيعى، سامان فائزى، 
امير غفور، صابر كاظمى، مهدى مرندى و محمدرضا حضرت 
پور 14 بازيكن اعزامى ايران به مســابقات واليبال قهرمانى 

جهان 2018 هستند. اينكه فقط 6 بازيكن از ميان اين 14 نفر 
در دوره قبلى حضور داشتند، نشان مى دهد كه كوالكوويچ 
با تركيب نســبتا كم تجربه اى تيمش را راهى معتبرترين 
مســابقات در ســطح واليبال جهان كرده اســت. معروف، 
موســوى، فائزى، غفور، قائمى و عبادى پور چهار سال قبل 
توانستند با تيم ملى به عنوان ششمى جهان دست پيدا كنند.

*اولين سد كوتاه
تيم ملى واليبال ايــران امروز از ســاعت 18:30 در وارناى 
بلغارســتان به مصاف پورتوريكو مى رود. در سال هاى اخير 
چند بارى اين تيم از قاره آمريكاى شــمالى مقابل تيم هاى 
بزرگ ايستاده؛ اما هيچ وقت نتوانسته در حد تيم هاى سطح 
اول جهان خودش را نشان دهد.با اينكه نبايد در رقابت هاى 
بزرگى چون قهرمانى جهان هيچ حريفى را دست كم گرفت؛ 
اما در گام اول فقط انتظار برد از شاگردان كوالكوويچ مى رود 

تا آنها براى بازى هاى سخت روزهاى آتى آماده شوند.
*حريفان قدر

فنالند، كوبا، بلغارستان و لهســتان ديگر حريفان ايران در 

گروه D به جز پورتوريكو هستند. بلغارستان با توجه به قدرت 
خودش و استفاده از شرايط ميزبانى و لهستان هم به عنوان 
قهرمان دوره قبلى جزو حريفان اصلى ايران در مرحله گروهى 
به شــمار مى روند. البته كه نبايد كوبا را كه با نسلى جوان و 
جديد وارد مسابقات شده، دســت كم گرفت. از اين گروه 4 
تيم به دور بعدى صعود مى كنند؛ اما جايگاه تيم ها از اهميت 
بسيار بااليى برخوردار است چون حريفان آنها را در دور بعدى 

مشخص خواهد كرد.
*پرونده ايران در قهرمانى جهان

حضور در نوزدهمين دوره رقابت هاى قهرمانى جهان كه 
به ميزبانى ايتاليا و بلغارســتان برگزار مى شود، ششمين 
حضور ايــران در اين رقابت هاســت. با توجــه به عنوان 
ششــمى دوره قبل و همچنين مدال برنزى كه تيم ملى 
ايران ســال گذشــته در رقابت هاى قهرمانــان قاره ها 
كســب كرد، حاال مى توانيم بگوييم سكوى جهانى ديگر 
براى واليبــال ايران رويا نيســت. با مــرور خاطره هاى 
گذشــته به ياد مى آوريم كه حتى گرفتن يك ســت هم 

در مســابقات جهانى بــراى واليبال رويا بــوده؛ اما حاال 
درباره مدال گرفتن در مسابقات قهرمانى جهان صحبت 
مى كنيم. چند باخت اخير در بازى هاى تداركاتى برخى 
عالقه مندان به واليبال را نگران كرده؛ اما به نظر مى رسد 
كوالكوويچ از اين مســابقات بهترين اســتفاده را برده تا 

تركيب اصلى تيمش را بشناسد .
برنامه تيم ملى واليبال ايران در دور مقدماتى 

 چهارشنبه 21 شهريور
ساعت18:30 ايران -پورتوريكو

پنجشنبه 22 شهريور
ساعت 22:10ايران-بلغارستان

 شنبه 24 شهريور
ساعت 18:30 كوبا-ايران

 دوشنبه 26 شهريور
ساعت 22:00لهستان-ايران

 سه شنبه 27 شهريور
ساعت 18:30ايران-فنالند  

اميرمحمد سلطانپور:  همه ما ديگو مارادونا را به خاطر 
جادوى وى در زمين فوتبال مى شناسيم. كسى كه يك 
تنه آرژانتين را به قهرمانى جهان در 1986 رساند. البته 
زندگى او تنها به درون زمين خالصه نمى شود و سال ها 

درگيرى وى بــا اعتياد و الــكل جنبه 
ديگرى از اين اسطوره را نشان داده است.

همين چند وقــت پيش در گيــر و دار 
بازى هاى جام جهانى 2018 در روسيه، 
شــرايط عجيب مارادونا در استاديوم و 
سپس خبر بسترى شدن او در بيمارستان 
هوادارانش را نگران كــرد كه احتماال او 
دوباره درگير استفاده از مواد مخدر شده 
است. او در آن زمان خيال هوادارانش را 
راحت كرد اما اكنون با قبول سرمربيگرى 
يك باشگاه مكزيكى مى تواند بيشتر اين 
اميد را زنده كند كه دوباره تمركز او را در 
فوتبال خواهيم ديد. باشگاه دورادوس با 

انتخاب مارادونا به عنوان سرمربى خود مسلما توجهات 
زيادى را به خود جلب خواهد كرد و هواداران متعصب دون 
ديگو عاشق اين خواهند بود كه او را پرشور در كنار زمين 
ببينند. مارادونا در مصاحبه خود بعد از قبول سرمربيگرى 
دورادوس تاكيد كرده كه مدت هــاى طوالنى را درگير 

«بيمارى» گذرانده كه كامال مرتبط با اعتيادش بوده، اما 
اكنون آماده است كه شــروع جديد و سالمى را در ليگ 
دسته دوم باشگاه هاى مكزيك داشته باشد. پسر طاليى 
مى گويد: «مى خواهم بــه دورادوس آن چيزى را بدهم 

كه خودم در زمان مريضى از دســت داده بودم. من براى 
14سال مريض بودم اما اكنون مى خواهم مثل يك انسان 
عادى شــب ها به رختخواب بروم و صبح ها خورشيد را 
ببينم. من هيچوقت به رختخواب نرفته ام، من حتى نمى 
دانستم بالشت به چه معناست! به همين دليل پيشنهاد 

دورادوس را قبول كردم.»
مارادونــا كه تجربه ســرمربيگرى تيم ملــى آرژانتين و 
باشــگاه هاى الوصل و فجيره در امارات را داشــته است 
اخيرا به عنوان مديرعامل باشگاه دينامو برست در كشور 
بالروس نيز انتخاب شــده بود، انتصابى كه با 
قبول ســرمربيگرى وى در باشگاه مكزيكى 
آينده اى مبهم خواهد داشت. اما به نظر مى 
رسد كه مارادونا قصد ندارد در جايى مشغول 
به كار باشد كه كار كمى را مى طلبد، بلكه او 
مى خواهد كامال وقــف كار پيرامون فوتبال 
باشــد تا تمام انرژى و تمركز خود را معطوف 
به فوتبال كنــد. اتفاقى كه بــا هدايت تمام 
وقت يك باشــگاه مى تواند به دســت بيايد. 
مارادونا تاكيــد مى كند: «مــن مى خواهم 
زمان زيادى را در دورادوس حضور داشته 
باشم. مردم مى توانند هرچه مى خواهند در 
مورد انتخاب جديد من بگويند اما بايد اين 
را بدانند كه من در سراشيبى قرار داشتم و خودخورى 
جزو جدانشدنى در زندگيم بود. زندگى من يك قدم به 
عقب بود اما فوتبال هميشــه يك قدم به جلو است. به 
خاطر درك اين حقيقت بايد از دخترانم تشكر كنم كه 

مرا در اين مسير قرار دادند.» 

اسطوره آرژانتينى سرمربى دورادوس مكزيك شد
عصر جديد مارادونا؛ دوران پاكى

حميد رضا خداشناس: يكى از ديدارهاى معوقه از هفته ششم ليگ 
برتر امشب از ساعت 20:30در ورزشگاه آزادى بين دو تيم پرسپوليس 
و نساجى مازندران برگزار مى شود. مسابقه اى كه حواشى و جدال هاى 
لفظى  آن از چند روز پيش با ادعاى مسئوالن نساجى مبنى بر حضور 
جاسوس پرسپوليس در تيمشان شروع شده و البته از سوى برانكو نيز 
بى پاسخ نمانده است و طبيعتا اين مسئله مى تواند بر جذابيت اين بازى 
بيفزايد . موردى ديگر كه بر شور و حال و حساسيت اين جدال خواهد 
افزود حضور جواد نكونام كاپيتان اسبق استقالل تهران روى نيمكت 
نســاجى مازندران اســت كه روزگارى در اوج دوران بازيگرى شاگرد 
برانكو در تيم ملى بود. هر چند بايد به حضور عباس زاده مهاجم سابق 
پرسپوليس در زمين كه حاال در نساجى توپ مى زند و جواز برگشتش 

به تيم محبوبش را نتوانست از برانكو بگيرد نيز اشاره كرد.

اما شاگردان برانكو پس از عدم نتيجه گيرى در چند بازى گذشته شان و 
فاصله گرفتن از صدر جدول امشب اين فرصت را دارند تا با پيروزى مقابل 
حريف شــمالى خود به رده دوم و سه امتيازى پديده مشهد برسند و از 
طرفى با روحيه باال خود را آماده جدال سرنوشت ساز با الدحيل قطر در 
بازى برگشت مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا كنند. برانكو 
در اين ديدار بيرانوند و بشار رسن را بخاطر حضور در تيم هاى ملى شان 
در اختيار ندارد، اما حضور جايگزين هاى مناسب براى اين دو بازيكن 

براى پرسپوليس و طرفدارانش نگرانى اى ايجاد نخواهد كرد. 
  آخرين بازى هفته ششم ليگ برتر قرار بود فردا بين دو تيم استقالل و 
نفت مسجدسليمان برگزار شود كه به دليل حضور 6 ملى پوش استقالل 

در بازى با ازبكستان اين مسابقه لغو شد.
*برانكو: جاسوس پرسپوليس را اخراج كردم!

برانكو ايوانكوويچ در نشست خبرى پيش از ديدار تيمش مقابل نساجى 
قائمشهر در خصوص اين بازى گفت: بعد از مدت زيادى دور هم جمع 
شديم و مطمئن هســتم همه ما بى صبرانه منتظر آغاز ليگ بوديم اما 

بازى ها مصادف با ايام محرم شده است.
 سرمربى كروات تاكيد كرد: ما آماده اين بازى هستيم هرچند كه درباره 
پرسپوليس بايد بگويم بيرانوند را فردا نداريم. بشار رسن هم دربازى عراق 

با كويت از ناحيه مچ پا مصدوم شده استراحت خواهد كرد.
برانكو در مورد بحث جاسوسى كه در تمرين نساجى حضور داشت، گفت: 
ما عادت كرده ايم كه اين جوها عليه پرسپوليس ايجاد شود چه از سوى 
افراد مختلف، باشگاه ها و شايد برخى رسانه ها، ما به اين مسئله محكوم 
هســتيم و با اين وضع زندگى مى كنيم و به بقايمان ادامه مى دهيم. در 
مورد جاسوس بازى بايد بگويم منچسترســيتى 10 آناليزور دارد كه 
كارشان آناليز است. تمرينات ما هم هميشــه باز است، شما مى توانيد 
بياييد و تمرينات را مشــاهده كنيد اما آن جاسوسى كه مطرح شد را 
اخراج كرديم چون او را كشــف كردند و آن جاسوس خودش را لو داد 

چون كاله خود نظامى بر تن داشت و لباس پلنگى استتارى پوشيده بود، 
لو رفت و به خاطر عدم موفقيتش او را اخراج كرديم، زيرا سنگين بود و 

نمى توانست باالى درخت برود.
*نكونام: كار سختى مقابل پرسپوليس داريم

جواد نكونام در نشست خبرى پيش از بازى با پرسپوليس اظهار داشت: به 
نقاط قوت و ضعف پرسپوليس فكر كرده ايم و تالش مى كنيم بازى خوبى 
را مقابل اين تيم ارائه دهيم. قطعا هافبك هاى پرســپوليس و فازهاى 
هجومى اين تيم خوب هستند و كار سختى مقابل پرسپوليس داريم.

تيمى كه بايد مقابل هوادارانش بازى كنيم. حضور هواداران پرسپوليس 
شــرايط را به ســود اين تيم مى چرخاند. اما ما هم مى خواهيم نشان 
دهيم كه لياقتش را داشتيم كه به ليگ برتر آمده ايم. بعد از 24 سال به 
ليگ برتر آمده ايم، قبل از حضور هواداران ما، ليگ چيزى كم داشــت. 
مى خواهيم مقابل پرسپوليس بازى كنيم نه فقط خط دفاعى  و هافبك 

اين تيم. مى خواهيم بازى خوبى همراه با نتيجه ارائه دهيم.

سينا حسينى : قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان 
در مســئوليت هاى اجرايى كشــور يكى از چالش هاى پر 
حرف و حديثى بود كه از دوم مردادماه ســال جارى پس از 
آنكه نمايندگان مردم در خانه ملت آن را به تصويب رساندند 
براى خيلى از مديران ايجاد شد. وزير ورزش و جوانان پس از 
تصويب اين قانون مدعى شد به محض ابالغ اين قانون كليه 
بازنشستگان شاغل در فدراسيون هاى ورزشى جاى خود را به 
جوانان خواهند داد اما چند روز پس از اين موضع گيرى صريح 

واكنش ها يك به يك آغاز شد.

ه  هــگا پنا *
ايثارگرى

مديــران   
فدراســيون هاى 
ورزشــى با اشاره 
به شــرايط خود 
مدعــى شــدند 
به دليل ســابقه 
ايثارگــرى مــى 
تواننــد همچنان 
مســئوليت  در 
خود باقى بمانند 
تا به مديريت خود 

ادامه دهند.
با جدى شــدن موضوع ماندگارى برخى بازنشستگان در 
حوزه مديريــت ورزش منتقدان از دســتگاه هاى ناظر بر 
فعاليت وزارت ورزش و جوانان خواستند كه با حساسيت 
بيشترى به اين موضوع رسيدگى كنند تا ورزش كشور از 
حضور بازنشستگان خالص شود تا به اين ترتيب پوسته پير 
و ســالخورده مديريت ورزش كشور دچار دگرديسى شود 
اما انگار راه هاى دور زدن قانون براى مديران بازنشســته 
به قدرى زياد بود كه آنها بــا اطمينان خاطر روى صندلى 
خود لــم دادند تا به ايــن ترتيب به منتقــدان خود دهن 

كجى كنند.
*راه فرار بسته شد

داستان با اظهارنظر عجيب يكى از اعضاى فراكسيون ورزش 
مجلس وارد فاز تازه اى شد. عباسى يكى از نمايندگان مجلس 
با اشاره به اين كه روساى فدراســيون هاى ورزشى از قانون 
منع فعاليت بازنشستگان مستثنى شده اند آب پاكى را روى 

دست منتقدان ريخت . با اين وجود رئيس فراكسيون ورزش 
مجلس اين خبر را تكذيب كرد و مدعى شد مديران استقالل 
و پرسپوليس و روساى فدراســيون هاى ورزشى شامل حال 

اين قانون مى شوند.
محمدرضــا تابش با اشــاره به مصوبه مجلــس درخصوص 
ممنوعيــت به كارگيرى بازنشســتگان در نشســت صحن 
علنى مجلس و ارجاع مجدد آن به شوراى نگهبان، گفت: بر 
اساس اين قانون كليه مسئوالن بازنشسته شاغل در وزارت 
ورزش و حتى افراد شــاغل در مؤسسات عمومى غير دولتى 
نيز مشــمول اين 

قانون مى شوند.
نماينــده مــردم 
اردكان در مجلس 
شــوراى اسالمى 
با يادآورى اينكه 
قطعــا رؤســاى 
فدراسيون ها نيز 
مشمول اين قانون 
مى شــوند، اظهار 
كرد: بــا توجه به 
اينكــه رؤســاى 
فدراسيو  ن ها نيز 
بودجه  هــاى  از 
عمومــى حقوق 
دريافت مى كنند، قطعــا آن ها نيز مشــمول قانون مذكور 
مى  شوند. حتى مديران و رؤساى باشگاه  هاى ورزشى و تمامى 
افرادى كه از بودجه  هاى عمومى نيز حقوق دريافت مى كنند 
هم مشــمول قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشســتگان 

مى شوند.
21 نفر زير ذره بين

حاال پرســش كليدى براى افكارعمومى اينجاست كه آيا21 
نفر از روساى فدراسيون هاى ورزشى كه زير نظر وزارت ورزش 
و جوانان فعاليت مى كنند، در صورت قانونى شــدن مصوبه 
اصالح قانون ممنوعيت بكارگيرى بازنشستگان بايد از سمت 
خود كناره گيرى كنند يا اينكه همچنان كرسى هاى مديريتى 

در اختيار آنهاست!
به اعتقاد شما آيا آنها با ورزش خداحافظى خواهند كرد يا با 
دور زدن قانون دوباره به مديريتشــان در ورزش ايران ادامه 

خواهند داد؟!

ديدار معوقه از هفته ششم ليگ برتر 

 پرسپوليس - نساجى؛ بدون جاسوس
21 رئيس فدراسيون زير ذره بين  قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان

راه فرار مديران بازنشسته ورزشى بسته شد

براى انتخابى جام جهانى
كاظمى و حدادى در 

تركيب تيم ملى بسكتبال 
ورزش: بنــا به اعــالم رئيس فدراســيون 
بســكتبال، حامد حدادى و ارسالن كاظمى 
در تركيب تيم ملى براى دو ديــدار اين تيم 
در پنجره چهارم انتخابى جام جهانى حضور 

خواهند داشت.
تيم ملى بسكتبال در حالى دو ديدار حساس و 
تعيين كننده مقابل فيليپين و ژاپن در پنجره 
چهارم رقابت هاى انتخابى جام جهانى را پيش 
رو دارد كه مصدوميت بازيكنانى كليدى مانند 
حامد حدادى و ارســالن كاظمى، حواشــى 

پيرامون اين تيم ايجاد كرده است.
طباطبايى گفت: مصدوميت حدادى از ناحيه 
كشاله ران بوده كه در حال درمان است و در 
جريان پنجره چهارم مسابقات هم ادامه پيدا 
مى كند. طبق مشاوره پزشك فشار تمرينات 
بايد روى حدادى كم باشد. وى در تركيب تيم 

ملى است فقط بايد اين موضوع لحاظ شود.
وى گفت : وضعيت ارسالن كاظمى هم نسبت 
به هفته گذشته بهتر شده اســت. ورم و درد 
پاى وى كمتر شده است. مشكلى براى همراه 

داشتن اين بازيكن وجود ندارد.  

كاپيتان تيم ملى كبدى
در بمبئى مى تركاند
فاضل اتراچالى

 گرانترين بازيكن جهان!
ورزش: كاپيتــان تيم ملى كبــدى گفت: در 
چند ســال اخير كم اشــتباه تريــن بازيكن 
ليگ ســتارگان هند بودم كه امسال قراردادم 

ميلياردى شد.
بعد از ســورپرايز شــدن مردم توسط كبدى 
كاران مرد و زن در جاكارتا با 2 مدال طال كه 
نام آنها را ســر زبان ها انداخت؛ حاال تبديل 
شــدن كاپيتان تيم ملى به گرانترين بازيكن 
ليگ ســتارگان هند تعجب همه را به دنبال 
داشــته اســت. فاضل اتراچالى از روستاى 
محمدآباد گرگان حاال به جايى رســيده كه 
براى 4 ماه بازى كــردن در ليگ هند نزديك 
2 ميليارد تومان درآمد دارد و مى توان گفت 
به گرانترين بازيكن كبدى در ســطح جهان 

تبديل شده است.
البته كه فاضل مــى گويد اولين قــراردادش 
در هند 20 ميليون بــوده و  بى جهت به جايى 
نرســيده كه در مزايده بازيكنان در ليگ هند 
براى به خدمت گرفتن او باشگاهها مجبور شوند 

تا 1/8 ميليارد مبلغ را باال بكشند.

ورزش: پايان بازى هاى آسيايى جاكارتا آغاز دردسرهاى شيرين 
مديران وزارت ورزش و جوانان بود.

آنها كه در طول بازى ها براى گرفتن هر مدال دســت به 
دعا مى شدند، از امروز بايد براى تأمين بودجه 

پاداش چندده ميليارد تومانى مدال آوران، 
رايزنى كنند. براســاس مصوبه ستاد 

عالى بازى هاى آســيايى، وزارت 
ورزش و جوانان موظف اســت 
به ورزشــكارانى كه مدال طال 
گرفته اند 160، مدال نقره 80و 
مدال برنز 40سكه طال پاداش 
بدهد. اين اعداد براى قهرمانان 
رشــته هاى تيمى به ترتيب، 

80، 40و 20سكه است. كاروان 
ورزشى ايران در بازى هاى آسيايى 

با 20طال، 20نقره و 22برنز روى پله 
ششم جدول مدال ها ايســتاد. با توجه 

به اينكه 3مدال طالى اين بازى ها در رشــته 
هاى تيمى واليبال، كبدى مردان و كبدى زنان و يك 

مدال نقره تيمى در بسكتبال و يك برنز در واترپلو به دست آمده، 
مجموع ســكه هايى كه به قهرمانان اين بازى ها بايد پرداخت 

شود، 9100سكه است.

تأمين بودجه الزم براى اين پاداش ها زمانى سخت تر مى شود 
كه درنظر داشته باشيم كه تعداد سكه هاى قهرمانان بازى هاى 
پاراآسيايى هم با همان فرمول بازى هاى آسيايى محاسبه مى 
شود. بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا از 14مهر آغاز 
مى شود. اگر فرض كنيم نتايج ورزشكاران 
جانباز و معلــول ايــران، مانند دوره 
گذشته باشــد، وزارت ورزش بايد 
خود را براى پاداش 37مدال طال، 
52نقره و 31برنــز آماده كند. 
با توجه به  احتمــال موفقيت 
برخى رشته هاى تيمى مانند 
واليبال، بسكتبال و فوتبال در 
اين بازى هــا، مجموع پاداش 
هاى ورزشكاران جانباز و معلول 
نزديك بــه 11تا 12هزار ســكه 
برآورد مى شــود. قيمت ســكه هم 
اكنون نزديك به 4ميليون تومان است. با 
يك حساب سرانگشتى، وزارت ورزش موظف 
است تا پايان سال نزديك به 100ميليارد تومان براى 
خريد دست كم 25هزار سكه پاداش قهرمانان كنار بگذارد. اين 
در شرايطى است كه اعتبار تعيين شــده براى همه فدراسيون 

هاى ورزشى در طول سال نزديك به 120ميليارد تومان است.

 قول دادند ، بايد پرداخت كنند

سنگينى 25 هزار سكه روى شانه وزارت ورزش!

آنها كه در طول بازى ها براى گرفتن هر مدال دســت به 
دعا مى شدند، از امروز بايد براى تأمين بودجه 

پاداش چندده ميليارد تومانى مدال آوران، 
رايزنى كنند. براســاس مصوبه ستاد 

عالى بازى هاى آســيايى، وزارت 
ورزش و جوانان موظف اســت 
به ورزشــكارانى كه مدال طال 
و 
سكه طال پاداش 
بدهد. اين اعداد براى قهرمانان 
رشــته هاى تيمى به ترتيب، 

سكه است. كاروان 
ورزشى ايران در بازى هاى آسيايى 

برنز روى پله 
ششم جدول مدال ها ايســتاد. با توجه 

مدال طالى اين بازى ها در رشــته 
هاى تيمى واليبال، كبدى مردان و كبدى زنان و يك 

پاراآسيايى هم با همان فرمول بازى هاى آسيايى محاسبه مى 
شود. بازى هاى پاراآسيايى جاكارتا از 

مى شود. اگر فرض كنيم نتايج ورزشكاران 
جانباز و معلــول ايــران، مانند دوره 
گذشته باشــد، وزارت ورزش بايد 

خود را براى پاداش 

نزديك بــه 
برآورد مى شــود. قيمت ســكه هم 

اكنون نزديك به 
يك حساب سرانگشتى، وزارت ورزش موظف 

است تا پايان سال نزديك به 

تيم ملى واليبال حاال از مدعيان مسابقات واليبال قهرمانى جهان است 

پرش به سوى سكوى جهانى
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ادب و هنر

خبر

پیشنهاد مؤسسه شهرستان ادب به رضا امیرخانی
فارس: در پی اظهارات اخیر رضا امیرخانی و نام 
بردن از مؤسســه فرهنگی شهرستان ادب، این 

مؤسسه بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب حمایت 
از همه اهالی ادبیات را رســالت خود می دانــد و در حد توان خود برای 
آموزش و افزایش توانمندی های فنی نویسندگان و شاعران کشور تالش 

می کند.
این مؤسسه بدین وسیله آمادگی خود را برای حضور نویسنده گرامی و 
متعهد، آقای »رضا امیرخانی« در دوره های آموزشی و نشست های ادبی 
این مؤسسه به صورت افتخاری اعالم می دارد. باور ما این است که حضور 
ایشان در این دوره ها ، هم موجب کسب اطالع دقیق ترشان از شیوه کار 
مؤسســه خواهد شــد و هم از تداوم سیر نزولی و تبدیل یک »استعداد 

درخشان« به یک ژورنالیست سطحی پیشگیری خواهد کرد.
همچنین پیشــنهاد می شود، به حکم صداقت و صراحت، ایشان مسائل 
شخصی خود با افراد و مؤسسات را بیش از این در قالب نظریه  پردازی های 

خام دستانه بیان نفرمایند.

شهرام اقبال زاده عنوان کرد
دلزدگی بچه ها از بازنویسی برخی آثار کهن

ایسنا: شهرام اقبال زاده می گوید بازنویسی غیرحرفه ای برخی متون کهن 
باعث دلزدگی بچه ها از این متون می شود.

این مترجم و منتقد ادبیات کودک و نوجوان اظهار کرد: با اینکه وضعیت 
کتاب  و کتابخوانی خوب نیست، استقبال کودکان و نوجوانان از افسانه ها 
و آثار کهن فارسی در این ســال ها خوب بوده است، اما در بازنویسی ها 
و بازآفرینی ها متأســفانه بعضی ها به طور غیرحرفه ای به این کار دست 
می زنند که کارهای شــان مناسب نیست و گاهی باعث دلزدگی بچه ها 
می شود.او با بیان اینکه لحن، زبان و ادبیات کودک به شناخت نیاز دارد، 
اظهار کرد: نویسندگان و بازنویسان باید به این نکته توجه کنند که چطور 
افسانه ها را بازنویسی یا بازآفرینی کنند تا به افسانه اصلی لطمه نخورد و 
چه از نظر محتوا، چه از نظر نوع بیان که کار پیچیده تر می شود و چه در 

بازآفرینی که کامالً نوآفرینی  است به تخصص نیاز دارند.
اقبال زاده افزود: در بازنویسی آثار کهن، نویسندگان باید بدانند افسانه ها 
چه کارکردها و ویژگی هایی دارند و مطابق با نسل امروز چطور می توانند 

این کار را انجام دهند.

آیت اهلل علم الهدی در اختتامیه نخستین دوره مربی گری سرود:

هنر از زندگی حذف شدنی نیست
 ادب و هنر  مراسم اختتامیه نخستین دوره 
آموزش تخصصی مربی گری ســرود، با حضور 
مربیان سرود منتخب کشور، مجید اخشابی و 
تنی چند از مســئوالن فرهنگی مشهد شامگاه 
دوشــنبه 19 شــهریور ماه 1397 در مشهد 

برگزار شد. 
به گزارش قــدس در اختتامیه این برنامه که به 
همت واحد آوای رضوان مؤسســه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی برگزار شد، مربیان 
برگزیده و شــرکت کنندگان نخســتین اردوی 
خادمیاران سرود کشور با آیت اهلل علم الهدی امام 

جمعه مشهد دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار آیت اهلل علم الهدی ضمن قدردانی از 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
و محمدعلی چمی گو مدیریت این مؤسسه برای 
تولید ســرودهای آکاپال )بدون ادوات موسیقی( 
افزود: هنر موســیقی هنر پرورش صدا و صوتی 
اســت که نواخته می شــود چه با ابــزار و چه با 
حنجره ها و می تواند دل انســان ها را تحت تأثیر 
قرار دهد؛ سرودی که این عزیزان بدون ابزار اجرا 

می کنند بهترین نوع موسیقی است.

 موسیقی خوب در رشد جامعه موثر است
وی در ادامه افزود: در ایام شهادت امام جواد علیه 
الســالم اثری پخش شــد که قلب و روح انسان 
را تحت تأثیر قــرار می داد و هیچ نوحه، مرثیه و 

روضه ای نمی توانست بدین اندازه بر مخاطب اثر 
بگذارد و دل ها را بلرزاند و اشک ها را جاری کند. 

امام جمعه مشهد با بیان این نکته که ضرورت هنر 
در زندگی انسان به اندازه علم در حیات بشر است، 
افزود: اگر علم را از عرصه زندگی انســان حذف 
کنیم درست مانند این است که عقل را از زندگی 
انســان حذف نماییم؛ دراین صورت انسان مانند 
یــک جانور زندگی خواهد کرد؛ به همین ترتیب 
اگر احســاس را از زندگی انسان ها حذف کنیم 
زندگی او جمادی خواهد شــد و مثل یک سنگ 

بی حرکت خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در مقام درجه بندی موجودات 
درجه حیوان باالتر از درجه جمادات است؛ انسان 
بی علــم و جامعــه بی علم جامعــه ای حیوانی و 
جامعه ای بدون احساس جامعه ای جمادی خواهد 
بود و جماد مرتبه وجودش از حیوان نیز پست تر 
است؛ آنچه که احساس را پرورش می دهد جریان 
هنر است همانگونه که علم پرورش دهنده عقل 
است.آیت اهلل علم الهدی در ادامه ضمن اشاره به 
کاربردهای هنر در موارد مختلف و رعایت تناسب 
آن با موارد خاص ابراز داشت: جریانی که درعرصه 
هنر با آن مواجه هســتیم، جریان عدم توجه به 
کاربرد هنر در مســائل مختلف زندگی اســت. 
بی اعتنایی به هنر نه تنها سبب می شود نتوانیم 
از این ســرمایه بزرگ پرورش احســاس درست 
استفاده کنیم بلکه به ضرر زندگی انسانی ما نیز 

تمام خواهد شد.
امام جمعه مشــهد جریان موسیقی و هنر را در 
صورت به کارگیری درست، جریانی مؤثر در رشد 
بخشی و پرورش احســاس دانست ویادآور شد: 
در طی تاریخ زندگی بشر بر پیکر هیچ هنری به 
اندازه موسیقی ضربه و خسارت وارد نشده است، 
این هنر در همه زمان ها و مکان ها قربانی مجالس 
طرب سالطین و حاکمان مستکبر شده است و در 

خدمت ابتذال قرار گرفته است. 

هنر را از جریان های مبتذل نجات دهید
وی اضافه کرد: اولیــن قدمی که هنرمندان این 
عرصه باید بردارند، این اســت کــه این هنر را از 
عرصه ظلم و تجاوزی که جریان های شــهوتران 
مستکبر در طول تاریخ به آن روا داشتند و امروز 

نیز وجود دارد، نجات دهند.
وی در ادامه با نگاهی به جریانات شــعر و جایگاه 
شعر و شــاعران در میان اهل بیت و معصومین 
علیهم السالم و بیان تالش ابوالعطاییه بزرگ ترین 

آهنگســاز عرب برای نجات امــام جعفر صادق 
علیه السالم از زندان اذعان داشت: باوجود ادبیات و 
شعر که در توسعه و ترویج اسالم بسیار به کار برده 
شده اســت، هیچ کدام از معصومین از موسیقی 
دراین مسیر استفاده نکرده اند. این بدان معناست 
کــه ادبیات فرهنگی اهل بیت مأنوس با این ابزار 
نبوده است؛ این به معنای حرمت این ابزار در همه 
جوانب نیســت بلکه این ابزار به علت استفاده در 
مسیر ابتذال قربانی شده اســت. در صورتی که 
می توان از یک موسیقی به جا و آموزنده در جهت 
رشد جامعه استفاده نمود.وی افزود: ما نمی گوییم 
موســیقی ابزاری مطلقاً ممنوع اســت؛ بلکه آن 
موســیقی مذموم است که در جهت ابتذال مورد 
اســتفاده قرار گیرد. این مسئله نه تنها در مورد 
موسیقی بلکه در ســایر امور مانند حرف زدن و 
حرکات بدن نیــز مصداق دارد، آنچه که مصداق 
لهو باشد مجاز نیست. بنابراین اگر ابزار موسیقی 
لهو نباشد می تواند در همه جا مورد استفاده قرار 
گیرد.آیت اهلل علم الهدی در پایان ضمن قدردانی 
از آغــاز این حرکت فرهنگی توســط مؤسســه 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی اذعان 
داشــت: امیدواریم که شــما مسئوالن فرهنگی 
در آینده همه ســرودها بخصوص آن هایی که در 
باب ائمه و معصومین علیهم السالم است به این 
سبک )آکاپال( کار کنید چرا که به ادبیات فرهنگی 

معصومین نزدیک تر است.

وحید جلیلی، رئیس هیئت مدیره مؤسســه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی نیز به عنوان سخنران پایانی 
این مراسم با بیان اینکه زیبایی های هنر و معنویت در این 
رشته )سرود( جمع شــده است، اظهار داشت: سرود برای 

ارتقا، نیاز به تغییر ساختار دارد.
وی با اشــاره به نقش اجتماعی سرود و توجه ویژه انقالب 
اســالمی به آن بیان کرد: این رشــته از موســیقی نیاز به 
تحول راهبردی داشته تا بتواند در جهت گسترش مخاطب 

گام های مؤثرتری بردارد.

وی در ادامــه ضمن تأکید بر تکمیل قالب های ســرود 
افــزود: هر جا که انقالب هســت، ســرود باید باشــد و 
خواســتار حضور همــه جانبه اجرای ســرود برای بیان 
اوضــاع اجتماعی و سیاســی جامعــه در دورترین نقاط 

کشور شد.
جلیلی همچنین برای رشــد و اعتالی ســرود خواســتار 
خروج آن از حصار جشنواره ها شد و افزود: سرود می تواند 
بــه عنوان یکــی از مهم ترین ابزارهای هنــری برای بیان 

آرمان های انقالب باشد.

شهروز حقی آهنگساز، داور و مدرس سرود نیز ضمن تشکر از 
توجه ویژه آستان قدس رضوی به جایگاه موسیقی و سرود گفت: 
ذات ســرود ارزشی اســت و این هنر درباره ارزش ها و مفاهیم 
مرتبط با آن صحبت می کند. وی در ادامه تصریح کرد: حمایت 
از سرود در انواع آن، توسعه فرهنگی محسوب می شود و سرود 
می تواند به یک جریان فرهنگی تبدیل شود.الزم به ذکر است، 
گروه های ســرود آوای رضوان زیر نظر مؤسســه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی با تولید سرودهای مختلف مذهبی 
و اجرای برنامه های زنده به سبک آکاپال در گوشه و کنار کشور 

بویژه ســطح شهر مشهد توانستند شــور و نشاط معنوی را به 
دل های ارادتمندان امام هشتم)ع( منتقل کنند.

همچنین در ابتدای این برنامه میالد عمرانلو، کارشناس ارشد 
آهنگ سازی از دانشگاه هنر تهران، رهبر ُکر و ارکستر و مدرس 
موسیقی، خواستار ایجاد فضایی تخصصی برای آموزش و اجرای 
این سبک از موسیقی شد.وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان 
این دوره گفت: شایســته است آستان قدس رضوی با توجه به 
جایگاه معنوی خود، مکانی را جهت حمایت از آموزش و اعتالی 

این سبک از موسیقی اختصاص دهد.

شهروز حقی: سرود می تواند به یک جریان فرهنگی تبدیل شودوحید جلیلی: سرود را از حصار جشنواره ها بیرون بیاوریم
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سينماى ايران جسارت انتخاب 
«به وقت شام» را براى اسكار ندارد

سينما پرس:يكصدوبيست وهفتمين 
برنامه ســينما روايت كه هشتمين 
قسمت از فصل جديد اين برنامه نيز 
بود، به نقد و بررسى فيلم سينمايى 
«به وقت شــام» از توليدات سازمان 
هنرى رسانه اى اوج اختصاص داشت.

محمدتقى فهيم منتقد ســينما در 
ابتداى اين نشســت با اشاره به موضوع ذائقه ســازى در سينماى ايران 
گفت: متأســفانه در اين سال ها آن قدر فيلم هاى اجتماعى بدون قهرمان 
و قصه هاى جذاب در ســينماى ايران توليد شده است كه به نوعى ذائقه 
مخاطبان را تغيير داده است و وقتى مخاطبان با فيلمى همچون «به وقت 
شام» كه به معنى واقعى كلمه «سينما» است، روبه رو مى شود، شگفت زده 

مى شوند.
وى به بحث انتخاب نماينده سينماى ايران در اسكار اشاره كرد و گفت: 
به نظرم امســال يك چالش جدى در بحث انتخاب نماينده ســينماى 
ايران براى حضور در اســكار هست. من يكى از منتقدان تركيب هيئت 
انتخاب نماينده سينماى ايران هستم كه در اين سال ها معموالً به سراغ 
گزينه هايى رفته كه بيشتر به سينماى شكست خورده اروپاى شرقى شبيه 

است تا سينماى قهرمان پرورى كه بايد مطلوب سينماى ايران باشد.
اين منتقد افزود: من فكر مى كنم امســال اگــر هيئت انتخاب كمى از 
محافظــه كارى فاصله بگيرد و وارد يك حيطه ديگر از انتخاب فيلم براى 
اسكار بشــود، به نظرم مى آيد «به وقت شام» مى تواند به عنوان نماينده 
سينماى ايران براى اســكار انتخاب  شود. اميدوارم اين هيئت امسال در 
انتخاب خود كمى هم به ســينماى ملى ايران فكر كند، نه به مســائل 
سياسى و دغدغه هاى فردى تا در انتخاب خود به اين فيلم مهربانانه تر نگاه 
كند. در ادامه اين نشست محمد خزاعى، تهيه كننده فيلم سينمايى «به 
وقت شام» در سخنانى با اشاره به صحبت هاى فهيم در ارتباط با انتخاب 
«به وقت شام» براى نمايندگى سينماى ايران در اسكار اظهار كرد: با همه 
احترامى كه براى اعضاى هيئت نماينده ســينماى ايران در اسكار قائل 
هستم، به نظرم سينماى ايران چنين جسارتى ندارد كه بخواهد فيلم «به 
وقت شام» را به عنوان نماينده خود انتخاب كند. وى افزود: اين حرف را 
از آن جهت مى گويم كه شما اگر به نماينده هاى چند سال اخير سينماى 
ايران نگاه كنيد، كمتر مى بينيد ما به ســراغ مضامينى رفته باشــيم كه 
ايدئولوژيك باشند و دغدغه هاى ملى داشته باشند، بلكه بيشتر فيلم هاى 

اجتماعى براى اين انتخاب مورد توجه قرار گرفته است.
 

بهروز شعيبى نامزد كارگردانى سريال «فيروزه»
فارس: «بهروز شــعيبى» قرار است 
بــراى دومين بار در شــبكه نمايش 
خانگى ســريالى را به تهيه كنندگى 

مهران برومند كارگردانى كند.
بهروز شــعيبى كه تا به حال سريال 
«پرده نشــين» را بــراى تلويزيون و 
«گلشــيفته» را براى شبكه نمايش 
خانگى كارگردانى كرده است،  يكى از گزينه هاى كارگردانى سريال جديد 

مهران برومند است. 
«فيــروزه» از يك كهن الگو پيروى مى كند. كهن الگوى ســفر موالنا از 
خراســان تا قونيه و درك و دريافتى كه از اين سفر دارد سوژه اصلى اين 
سريال است. تنها ارتباط و ويژگى اين سريال سفرى از خراسان به قونيه و 
بالعكس است. اين سريال تاريخى نيست و در زمان حال روايت مى شود. 
قصه بين دختر و پســرى جدا از هم است كه دســت تقدير آن ها را در 

مسيرى پر ماجرا كنار هم قرار مى دهد.
بخش خصوصى ايران و تركيه براى توليد چنين سريالى همگام شدند و 
50 درصد از قصه، بازيگران و لوكيشن ها متعلق به ايران و نيمى ديگر از 
آن نيز براى كشور تركيه است و پخش سريال نيز هم به صورت همزمان 

در ايران و تركيه خواهد بود. 
فصل اول سريال «فيروزه» در 26 قسمت توليد خواهد شد.

توليدات نمايشى در حوزه معارفى
 نبايد پايين تر از «الف ويژه » باشد 

رمضانعلى  حجت االســالم  تسنيم: 
ســازمان  قائم مقام  موســوى مقدم، 
صداوسيما با اشاره به حساسيت باال 
در ساخت سريا ل هاى مذهبى گفت: 
اگر يك ســريال تاريخى و مذهبى 
خوب ســاخته نشــود، يك بودجه 
هنگفتى را از بين مى برند و از طرفى با 
پرداخت نازل هنرى، تحريف دينى و تاريخى هم صورت مى گيرد و ناگفته 
نماند كه اثرگذارى هم در كار نخواهد بود. اثرى به تأثيرگذارى مى رســد 
كه قدرتمند و پرمحتوا ساخته شود. مصداق بارز آن «مختارنامه»، «يوسف 
پيامبر» و بسيارى از سريال هاى ديگر قرآنى و دينى كه به پخش رسيدند.
وى با بيان اينكه كمبودهاى بودجه اى مانع ساخت آثار ماندگار تاريخى 
شــده اند، افزود: صداوسيما با تمام وجود دوســت دارد همواره مختارها 
ساخته شــوند، اما كمبودهاى بودجه اى جلوى پيشبرد اين اهداف واال 
را گرفتــه و نمى گذارد ما آثار ماندگار تاريخى خلق كنيم. البته با همين 
وضعيت نابسامان اقتصادى، كارهايى انجام شده و اين هم نبوده كه اصًال 

كارى نكرده ايم.
حجت االســالم موســوى مقدم درباره آثار فاخرى كــه تلويزيون براى 
آن ســرمايه گذارى كرده اســت، گفت: اين روزها چند اثر فاخر «الف» و 
«الف ويژه» در حال مطالعه، فيلمنامه نويسى و تحقيق و پژوهش قرار دارد 
و تأكيدمان بر اين است كه اگر مجموعه توليدات نمايشى «الف ويژه» در 
حوزه معارفى نباشد، پايين تر از آن به صالح نيست. تعداد اين آثار فاخر به 
15 اثر نمايشى مى رسد كه در اين ميان «سلمان فارسى» و «موسى(ع)» 
فيلمنامه شــان آماده است و با تمام ســعى و تالش دنبال فراهم كردن 

مقدمات توليد آن ها هستيم.
وى با اشاره به ســاخت سريال الف ويژه حادثه كربال، تصريح كرد: يكى 
از كارهايى كه جزو جدى ترين آثار دينى الف ويژه تلويزيون محســوب 
مى شود و فيلمنامه  آن نيز آماده شده حادثه كربالست. هنوز كارگردان و 
عوامل آن مشخص نشده، اما بزودى مقدمات آن براى پيش توليد فراهم 
مى شود. مطمئناً اين طرح هم نيازمند هزينه هاى هنگفتى است كه مثل 
دو اثر «ســلمان فارسى» و «موســى(ع)» هر روز در رسانه ها مى گويند به 
پيش توليد مى رســد يا جلوى ساخت آن ها گرفته شده است، مشكالت 
كمبود اعتبارات دارند؛ چرا كه متأسفانه آثار و توليدات فاخر اعتبارات و 

سرمايه گذارى نمى شود.

 سيما و سينما / صبا كريمى  روز ملى سينما از 21 
چهارمين جشن  با  مصادف  و  شهريورماه سال 1379 
بزرگ سينماى ايران و همزمان با بزرگداشت صدمين 

نمادين در  به عنوان روزى  ايران  به  سال ورود سينما 
تقويم ثبت شد. سينمايى كه طى سال هاى پس از انقالب 
اسالمى و طى چهار دهه پر فراز و نشيب موفقيت ها و 

لحظات سخت و شيرينى را تجربه كرده است و امروز 
در آستانه چهل سالگى انقالب روز ملى خود را جشن 
مى گيرد. به همين انگيزه سراغ جمعى از اهالى سينما 

ايران  سينماى  كه  سال هايى  درباره  آن ها  با  و  رفتيم 
پشت سر گذاشته و مطالبات سينماگران در اين روز به 

گفت وگو پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد.

10 نفر از خانواده هنر هفتم از پيشرفت هاى ايران اسالمى در اين عرصه مى گويند

سينماى انقالب درچهل سالگى
سيما و سينما

محسن على اكبرى، تهيه كننده ســينما با اشاره به تحوالت 
سخت افزارى در چهار دهه گذشته اظهار كرد: در بحث سخت 

افزارى در اين چهل ســال اتفاقات خوبى 
رقم زديــم و با اين كه در دهه شــصت، 
هشت ســال از سينما غافل شديم، اما در 
دهه هفتاد تعدادى ســينما بازسازى شد 
كه افتتاح سينما آزادى با هفت سالن يكى 
از آن هــا بود كه در دوره خودش موفقيت 
خوبى محســوب مى شــد. طى دهه هاى 
هشتاد و نود هم تعداد سالن هاى سينما از 
رقمى حدود 250 به 400 سالن رسيد كه 
البته اين جوابگوى نياز سرانه جمعيتى ما 

نيست. در حال حاضر هم اغلب سالن ها تمايل به اكران فيلم هاى 
كمدى دارند و ژانرهاى غيركمــدى در اين ميان مغفول واقع 

مى شوند. 
تهيه كننده «پاداش سكوت» تأكيد كرد: در زمينه نرم افزارى و 
نگارش فيلمنامه هم اين مسئله مشهود است و اكثراً قلم ها به 
ســمت نگارش فيلمنامه كمدى رفته است و جاى فيلمسازان 
ارزشــى براى پرداختن به مضامين دينى و تربيتى در اين بين 
خالى اســت. در زمينه تكنيك خوشــبختانه طى اين سال ها 

پيشــرفت هاى خوبى حاصل شده و سينماى ما صاحب سبك 
و بــا وجود كمبودها قابل تقدير اســت، اما در مجموع معدل 
فيلمسازى ما نمره قابل قبولى نيست به 
جز چند فيلم اغلب آثار به سمت و سوى 
ارزان ساختن به هر قيمتى حركت كردند 
و ايــن وضع ما را نگــران مى كند. ما در 
زمانى هستيم كه تكنولوژى سريع تر از ما 
حركــت مى كند و جوانان ما مى توانند به 
فيلم هاى روز دنيا دسترسى داشته باشند 
و اگر نخواهيم با اين پيشرفت ها هماهنگ 
شويم بخش عمده اى از مخاطبانمان را از 

دست مى دهيم. 
به نظر مى رسد مسئوالن بايد تصميم بهترى بگيرند؛ همانطور 
كه در آخرين ديدار مقام معظــم رهبرى با دولتمردان تأكيد 
كردند كه از ســينما غافل نشــويم و حرف هايمان را از طريق 
سينما مطرح و منتقل كنيم. ايشــان طى اين سال ها بارها از 
سينما صحبت كردند و به نظر مى آيد اين دغدغه فقط مختص 
حضرت آقاســت و مســئوالن اين دغدغه را ندارند. ســينما 
و فيلمسازان بايد به جايى برســند كه از انقالب و فرهنگ ما 

حفاظت كنند.

غالمرضا موســوى، تهيه كننده سينما نيز با تفكيك تحول در 
بخش هاى توليدات سينمايى، نيروهاى فعال و سالن ها به تشريح 

وضعيت ســينما پرداخت و گفت: قبل از 
انقالب حرفه هايــى مانند مديران توليد و 
ديگر بخش ها را به صورت جدى نداشتيم. 
پس از انقــالب حرفه هاى جديدى مانند 
مديران فيلمبــردارى و توليد، تدوينگر، 
دستياران كارگردان و فيلمبردار و... اضافه 
شدند و هر كدام توانســتند ويژگى هاى 
خودشان را پيدا كنند و اگر قبالً يك گروه 
سينمايى 10 نفر بود االن اين تيم تقريباً 
30 نيروى فعال دارد كه همه جزو حرفه 

محسوب مى شوند. 
وى تأكيد كرد: ســينماى ما طى اين سال ها به اندازه اى رشد 
كرده كه اگر در جشنواره اى فيلم ايرانى نبود، آن جشنواره ظاهراً 

چيزى كم داشت. در داخل كشور هم چيزى بالغ بر 85 درصد 
از فيلم هايى كه توليد مى شود حد استاندارد را دارند در صورتى 
كه قبل از انقالب حد استاندارد فيلم ها 10 
يا 20 درصد بود و اين رشد بسيار خوبى 
اســت. بنابراين در زمينه كيفيت توليد و 
حرفه هاى سينمايى رشد خوبى داشتيم. 
خوشبختانه در ســال هاى اخير موضوع 
كمبود ســالن هاى ســينما در شهرهاى 
بزرگ در حال برطرف شدن است و چون 
سالن سينما داراى ارزش افزوده شده فكر 
مى كنم رشد مضاعف هم داشته باشد، اما 
تا 5000 سالن سينما خيلى فاصله داريم. 
در بسيارى شهرهاى كوچك سالن سينما 
وجود ندارد و فكر مى كنم در اين زمينه شهردارى ها مى توانند 

مؤثر باشند.

طهماســب صلح جو منتقد سينمايى با اشــاره به تأثيرات نقد 
در چهار دهه فعاليت ســينماگران گفت: نوشــتار سينمايى و 

نقــد فيلم محصول عالقــه، ذوق و حس 
و حال دلى نويســندگان اســت. آنچه در 
فضاى نشريات و رسانه ها ديده مى شود و 
نكته هايى در باب سينما مطرح مى كنند 
براى رفع تكليف نيست و حاصل درك و 
دريافت و انديشه اين منتقدان است. تأثير 
نوشتار ســينمايى بخصوص نقد فيلم در 
سينما يك تأثير درونى و بلند مدت است. 
يعنى اين طور نيســت كه يك منتقدى 
امروز يك نقدى در مورد فيلمى بنويســد 

و فردا آن فيلمســاز يا هنرمند رويــه كارش را تغيير دهد. اين 
تأثير بى معناست، زيرا هنرمند مسير خودش را دارد، اما نوشتن 
نقد تأثير درازمدت روى نســل هاى سينمايى مى گذارد. بدين 
معنى كه نسلى از فيلمسازان كه دوران نوجوانى و جوانى خود 
را با خواندن نقد و نوشــتار سينمايى گذرانند طبعاً وقتى وارد 
فضاى حرفه اى مى شــوند و فيلم مى سازند تأثير اين نقدها در 
آن نســل ها نمودار مى شود. در واقع مى توان گفت جريان هاى 
ســينمايى كه در دوران هاى مختلف به وجود آمدند ناشى از 
تأثيرات نقد فيلم بودند. به طــور مثال در اواخر دهه چهل در 
ايران جريان ســينمايى موج نو به وجود آمد و اين فيلمسازان 

موج نو كسانى بودند كه با نقد فيلم آشنايى داشتند و تأثير نقد 
فيلم روى انديشه هاى سينمايى آن ها هويدا بود كه سبب شد 
يك جريان جديد به وجود بيايد. صلح جو 
متذكر شد: ضمن اينكه نوشتار سينمايى 
روى مديريت هاى ســينماى ايران بسيار 
تأثيرگذار بوده و نقش مثبتى داشته است 
و مى توان گفت نويسندگان پژوهشگران 
بى نام و نشــانى در حوزه مديريت سينما 
هســتند و بســيارى مديران با خواندن 
نظريات نويسندگان در نشريات مختلف 
برداشت و دريافت مى كنند و براساس آن 
براى مديريتشان برنامه ريزى مى كنند. وى 
با اشاره به تفاوت هاى نقد در سينماى پيش از انقالب و پس از 
انقالب عنوان كرد: تفاوت هاى كمى بين اين دوره بسيار وجود 
دارد. البته بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه منتقدان بزرگ و 
ارزشمندى در سينماى پيش از انقالب هم بودند و نقد فيلم را 
مى شناختند، ولى در دوران پس از انقالب به دليل فراوان شدن 
رسانه ها نوشتار سينمايى وسعت بيشترى پيدا كرد كه البته اين 
تأثير مى تواند روى كيفيت هم اثر مثبت داشته باشد و هم اثر 
منفى. منتقدانى كه در فضاى حرفه اى فعاليت مى كنند حتماً 
چيزى به ديدگاه منتقدان گذشته اضافه مى كنند و با قلم بهتر و 

تواناتر و درك بيشترى نسبت به فيلم ها نقد مى نويسند.

حســين قناعت كه از معدود فيلمســازانى اســت كه نگاهى 
جدى و پيگير به ســينماى كودك دارد در آستانه روز سينما 

به بررسى چهاردهه فعاليت سينمايى ژانر 
كودك پرداخت و اظهار كرد: اگر بخواهيم 
سينماى كودك را پس از انقالب بررسى 
كنيم بايد در وهله نخست به سينماى دهه 
60 اشاره كنيم كه فيلم هاى بسيار سرگرم 
كننده اى بــراى بچه ها داشــت و در آن 
سينماى كودك رونق گرفته بود. شرايط 
و اقتضائات آن سال ها با حال تفاوت داشت 
و مردم به دليل زندگى ساده تر، شلوغى و 
جمعيت كمتر نسبت به حاال بيشتر دغدغه 
بردن بچه ها به ســينما را داشتند، اما اين 

روزها شــرايط بد اقتصادى و مسائلى كه والدين با آن درگيرند 
موجب شده تا خانواده ها كمتر به سينماى كودك توجه كنند، 
اما وضعيت در دهه 60 بهترو فيلم هاى سرگرم كننده بيشتر بود 
و اتفاقاً فروش خوبى هم داشــتند. «پاتال و آرزوهاى كوچك»، 
«گلنار» و... از اين دســت فيلم ها بود. بعدها به مرور ســينماى 
جشنواره اى باب شد. فيلم هاى كودك به جشنواره ها مى رفت و 
افتخار مى آفريد، اما همين مسئله كم كم سبب شد تا سينماى 

سرگرم كننده براى بچه ها كمرنگ شــود و وقتى اكران فيلم 
كودك كم شد؛ طبعاً بازگشت سرمايه اى هم نبود. 

ســرمايه گذاران خصوصى از اين سينما 
قهر كردند و دور شــدند، به طورى كه در 
حال حاضر پيدا كردن يك سرمايه گذار 
خصوصى ســخت تر از سال هاى گذشته 
است و همين موجب شــد سينماداران 
هم از ســينماى كــودك فاصله بگيرند. 
اما چند سالى اســت كه تعداد فيلم هاى 
ســرگرم كننده بيشتر شــده و يكى از 
عمده تريــن داليلش اين اســت كه در 
شوراى گروه كودك بنياد سينمايى فارابى 
- كه تنها حامى سينماى كودك است- به 
فيلمنامه  هاى سرگرم كننده توجه بيشترى نشان داده مى شود، 
به همين دليل، ما هم سال گذشته فيلم هاى خوب و مناسب 
كودكان در جشنواره اصفهان داشتيم و هم امسال! اميدوارم اين 
سينما بيش از پيش رونق بگيرد و دوباره بين سرمايه گذاران و 
سينماى كودك آشتى برقرار شود، سينماداران هم وقتى ببينند 
فيلم كودك مى فروشد قطعاً اين ســينما را جدى تر خواهند 

گرفت.

ابوالحســن داودى، فيلمساز معتقد اســت: در دهه 60 و 70 
فيلم هاى زيادى در ژانر دفاع مقدس ساخته شد و شايد موضوع 

اين فيلم ها در سال هاى ابتدايى تبليغاتى 
بود، اما در دهــه 70 و 80 وارد بيان يك 
سرى واقعيات جنگ شديم و امروز جنگ 
به عنــوان ژانرى در كنار ديگر ژانرها معنا 
پيدا كرده اســت. قطعاً داستان هايى كه 
تاكنون مطرح شــده روايت رشادت ها و 

مصائب  بوده است.
اين ژانر جايگاه خودش را پيدا كرده است. 
البته بد نيست بدانيد كه اين ژانر مربوط 
به فرهنگ ما نيســت و جنگ همواره به 
دليل كنش هــا و واكنش ها در همه جاى 

دنيا يكى از اركان اصلى موضوعات فيلمسازى بوده است. نمونه 
بارزش تعداد بيشــمار فيلم درباره جنگ جهانى دوم است كه 
تنوع موضوع و مســائل انســانى و گاه غير انسانى در آن ديده 

مى شــود كه در طول جنگ ها به وجود آمده اســت و اين ژانر 
به دليل جذابيت هاى بصرى و ماهيتى كه دارد هميشــه مورد 
توجه بوده است. جنگ هم بزنگاهى است 
كه سرشت انسانى در نهايت اندازه خود در 
عواطف انسانى اعم از شجاعت، شرافت و 

ترس سنجيده مى شود.
داودى تصريح كرد: نخستين وجه سينما، 
سرگرمى و البته گاهى سرگرمى همراه با 
فرهنگ سازى است. من معتقدم سينما، 
سينماست و هر فيلم سينمايى وظيفه اى 
دارد و بســتگى دارد از چه منظرى به آن 
نگاه كنيم. من با ســينماى حرفه اى كه 
موضعى واقع گرايانه و انسانى دارد بيشتر 
ارتباط برقرار مى كنم تا تبليغاتى. ســينما از منظر من وسيله 
ارتباط با تماشاگر است كه بايد هم امكان فرهنگ سازى داشته 

باشد وهم مخاطب را سرگرم كند.

جهانگير الماســى، بازيگر و كارگردان سينما نيز با تبريك روز 
سينما عنوان كرد: من از گذشته بهره مى گيرم و براساس آن به 

شما مى گويم كه اگر سينماى دهه 60 و 70 
ايران سينماى بالنده اى بود به دليل توجه 
دولت ها، مديران، مسئوالن و برنامه ريزان 

در حوزه فرهنگى به جوان ها بود. 
به نظرم امروز تمــام اهتمام ما بايد روى 
سينماى كوتاه ـ ســينمايى كه هدفش 

سود نيستـ  متمركز شود.
بايد نيروى جوان پرورش بدهيم و مهم تر از 
نيروى فنى، انسان بسازيم؛ انسانى مطابق 
با آرمان ها و روياهاى مكتب فكرى شيعى. 

قطعاً آن زمان همه چيز بهتر مى شود. 
اين بازيگر افزود: منظورم توجه به جوانانى كه براى اشــتهار و 
كسب سود و سرمايه آمدند نيست، تأكيدم بر حوزه فيلم كوتاه 

است.

سه، چهار نهاد مانند انجمن سينماى جوان، حوزه هنرى سازمان 
تبليغات اســالمى و سازمان صدا و سيما هستند كه مى توانند 
در اين زمينه اقدامــات تأثيرگذارى انجام 

دهند. 
بــه نظرم بايد مردم را نســبت به ميراث 
فرهنگى سرزمين شان آگاه كنيم و جوانان 
ما در حوزه مســتند بارها اين موضوع را 
نشان دادند، اما متأسفانه توجهى به آن ها 

نشد. 
وظيفه ســينما و رســانه توليد آگاهى و 
دانايى است و مقام معظم رهبرى همواره 
بر اهميت سينما تأكيد داشتند و ايشان 
به واسطه اين كه عالى ترين مقام اعتقادى 
و مذهبى كشــورند، به دنبال توجه به مسائل شيعى هستند، 
اما به نظر شما چقدر اين مســئله در نگاه مسئوالن ما جارى

است؟

عبداهللا باكيده، فيلمساز نيز با تبريك روز ملى سينما در چهل 
سالگى انقالب اظهار كرد: سينما هنر هزينه بر و هزينه سازى 

است و در نتيجه وقتى با يك تفكر ساخته 
مى شود با يك فكر ديگر مى توان تقويتش 

كرد يا مقابلش ايستاد. 
من فكر مى كنم پس از چهل سال به اين 
نتيجه رسيديم فيلم هايى كه ساختارشكن 
بودنــد و به نوعــى در فيلمنامه خود در 
ارائه مسائل اجتماعى، سياسى و فرهنگى 
شجاعت داشتند موفق بودند و اين اعتماد 
از ســوى مردم به وجود آمده است. االن 
بايد اين اعتماد بيشتر شود و اين اجازه به 
فيلمسازان داده شود كه با تفكرات جديد 

وارد سينما شوند. 
همانطور كــه مى دانيد امروز ركورد فروش فيلم در ســينما 

ميلياردى شده است، در حالى كه يك زمانى اگر فيلمى فروش 
ميليونى داشت داليل موفقيتش را بررسى مى كردند. 

در طول اين چهل سال فيلمسازان متعهد 
بــه انقالب حركت كردند و فيلمســازان 
ســينماى بدنه هم در جهــت پايدارى 
ســينما كوشــش كردند و نقش خود را 
بخوبى ايفا كردند. من فكر مى كنم زمان 
آن رسيده كه به فيلمسازان امكان بدهند 
نگرش هاى جديد از جمله انتقادات خود را 
مطرح كنند. طرح اين مسائل امكان ارائه 
راهكار و راه حل را هم فراهم مى كند و اگر 
دير شود با فيلم هاى بى محتواى تجارى 
صرف روبه رو خواهيم بود. در كنار اين فكر 
مى كنم بايد به مطالبات اهالى ســينما از جمله بيمه، امكانات 

رفاهى و اجتماعى هم توجه نشان داده شود.

افشــين هاشمى، كارگردان و بازيگر سينما نيز با اشاره به روند 
پيشرفت سينما طى اين چهار دهه عنوان كرد: به نظرم سينما 
در سال هاى پس از انقالب كامالً يك روند طبيعى را طى كرده، 

همانطور كه ســينماى 1357 از سينماى 
1327 جلوتر اســت كه ايــن همان روند 
طبيعى پيشرفت تكنولوژيك است. اما از 
سويى، به دليل محدوديت ها در دهه 60 
و قطع ارتباط با سينماى جهان، سينماى 
دهــه  60 با آثار ســينماگران برجســته  
پيش از انقالب و فيلمسازانى كه فعاليت 
نيمه حرفه اى يا آماتورى خود را در دهه 50 

آغاز كرده اند، شكل گرفت.
پس از ارتباط دوباره با سينماى جهان در 
دو دهه  اخير، شاهد پيشرفت نگاه هنرى، 

تكنيكى و فنى فيلمســازان نسل جديد هســتيم، اما حذف 
دستورى و آيين  نامه اى ابتذال فيلم فارسى و سينماى قهرمانى 
در سال هاى اول پس از انقالب، سبب شد امروز و در دهه  حاضر، 
با وجود پيشرفت قابل توجه سينما، پديده اى كه در يك سير 
طبيعى، خود به  خود حذف مى شد، با تغيير شكل دوباره سر 

برآورده كه چه بســا ابتذال و سطحى  نگرى اش بيشتر از قبل 
باشد.

اين بازيگر در ادامه افزود: به نظرم يكى از داليل كم رنگ بودن 
ســينماى انقالبى به اين برمى گردد كه 
ســرمايه  گذاران بخش انقالب و سينماى 
دفاع مقدس به دليل نگاه مقدس يكسويه 
 شــان به اين دو مقوله، اجازه بروز نگاهى 
متفــاوت و متنوع بــا درون  مايه  تقدس 
را نمى دهند و طبعاً ايــن اختالف اجازه 
نمى دهد كه فيلمى با نگاه متفاوت ساخته 

شود. 
نمونه  بارز فيلمى با درون  مايه مقدس، اما 
با نگاه متفاوت، فيلم «مارمولك» است كه 
به نظرم مذهبى ترين فيلم تاريخ سينماى 
ايران است، اما شــما ببينيد همين فيلم در زمان اكران با چه 
مســائلى مواجه بود. فكر مى كنم االن اين تغيير نگاه به وجود 
آمده و نمونه بارز آن مؤسســه اوج اســت كه دريافته چگونه 
مفاهيم مورد نظرش را در قالب آثار سينمايى جذاب قرار دهد 

بدون اينكه شعارى به نظر بيايد.

حبيب بهمنى نيز به دستاوردهاى سينما در چهاردهه انقالب 
اســالمى اشــاره كرد و گفت: ما از ســينما انتظارات بسيارى 
داريــم و گاهى حــس مى كنيم اين انتظارات برآورده نشــده 

است.
ما در چهل ســالگى انقالب انتظار داريم 
فرهنــگ انقالب به نســل هاى بعدى كه 
انقــالب را از نزديك لمس نكردند منتقل 
شــود. حداقل در حوزه سينما و تلويزيون 
نتوانســتيم موفق ظاهر شويم؛ گرچه اين 
مسئوليت و مأموريت فقط متوجه سينما 
نيست و دســتگاه هاى فرهنگى متعددى 
در سطح كشورمانند وزارت آموزش عالى، 
آموزش و پرورش و صدا و ســيما هستند 
كه آن هــا هم بايد عهده دار چنين وظيفه 

خطيرى باشند.
وى در ادامه افزود: سينما به عنوان يك تابلو در برابر مخاطبان 
قرار دارد و با اين كه تلويزيون مخاطبان بيشترى دارد، اما همه 
نگاه ها به سمت سينماست و ســينما را مسئول فرهنگ قرار 
دادند. با اين اوصاف من فكر مى كنم بهتر اســت همه توقعات 

را متوجه سينما ندانيم اما اين بدان معنى نيست كه آن را كنار 
بگذاريم بلكه سينما با اين ميدانى كه دارد مى تواند بهتر عمل 
كند. چيزى كه اتفاق افتاده اداى مســئوليت به شكل تمام و 
كمال آن نبوده و مفاهيم انقالبى ارائه شده 

ناچيز است و نمى توان به آن تكيه كرد.
بهمنى تصريح كرد: ســينما هم به اندازه 
توانش مســئوليت دارد و بنــا به داليلى 

موفق نبوده است.
سينما يك مجموعه غيرمنسجم، پراكنده 
و چنــد وجهى اســت و بار تمــام اين 
مسئوليت به دوش كســانى است كه از 

انقالب به سينما پيوستند. 
بخــش عمــده اى كه چشــم همــه به 
آن هاست، اما همه حمايت ها و پشتيبانى ها 
مختص آن ها نيست. بنابراين همه سينماى ما سينماى انقالب 
نيست بلكه بخشى از آن است كه توان و قدرت پاسخگويى به 
همه توقعات را ندارد و بشدت نيازمند اين است كه در سياست 
گذارى ها بازنگرى صورت بگيرد و به اين سينما توجه بيشترى 

شود.

سينماى ما صاحب سبك شده است

پس از انقالب سينما «حرفه اى» شد

ادبيات سينمايى وسعت پيدا كرده است

در دهه 60 سينماى كودك رونق گرفت

ژانرجديد دفاع مقدس سينماى دهه 60 و 70 ايران سينماى بالنده اى بود

تالش فيلمسازان متعهد براى پايدارى سينما 

سينما مى تواند بهتر عمل كندلزوم ورود نگاه متنوع و متفاوت به سينماى انقالب

ســتار اوركى از آهنگســازان مطرح ســينما اظهار كرد: من 
فضاى آهنگســازى در ســينماى ايران را بسيار مثبت ارزيابى 

مى كنم. 
هرچند تعداد آهنگسازان مؤثرى كه مؤلف 
و تأثيرگذارند بســيار كم است و يكى از 
عللش اين است كه با كار بسيار تخصصى 
روبه روهســتيم كه بايد با تجاربى همراه 
باشــد، ولى آهنگســازى در سينماى ما 
رشد بسيار خوبى داشته و موسيقى فيلم 
ما در منطقه خاورميانه بى نظير اســت و 
بعيد مى دانم اصالً آهنگسازى در منطقه 
بهتر از آهنگسازان ما وجود داشته باشند. 
آهنگسازان فيلم ايرانى هرچند تعدادشان 

كم بود، اما هميشــه حرفى براى گفتن داشتند و در كارشان 
خط مشى دارند.

اوركى عنوان كرد: شايد اولين شكل رسمى آهنگسازى پيش از 
انقالب با فيلم «قيصر» به صورت مستقل به ما نشان داده شد. 
در دوره هاى بعد هم اين موسيقى خيلى حرفه اى خود را به رخ 
كشاند، بعدها بابك بيات، مجيد انتظامى، مرحوم ناصرچشم آذر، 
محمدرضا عليقلى وارد عرصه شــدند تا به نسل ما رسيد و ما 

هم ميراث دار اين نســل اول هستيم و به هرحال همين تعداد 
انگشت شمار در سينما بسيار مؤثر بودند. 

همين االن هم تعداد آهنگسازان حرفه اى 
فيلم ما كمتر از انگشتان دو دست هستند، 
امــا همين ها خيلــى توانمنــد و درجه 
يك فيلم هاى ســينماى ايران را هدايت 

مى كنند.
وى درباره جايگاه آهنگسازى و موسيقى 
سينماى ايران در جهان گفت: ايران طى 
اين ســال ها به داليل مختلف نتوانسته 
به ســينماى جهانى ورود پيــدا كند، اما 
فيلم هاى سينمايى ما كه به فستيوال هاى 
مهم جهانــى ورود مى كنند واقعاً حرفى 
براى گفتن داشــتند و اين بســيار مهم است. شايد نتوانيم به 
لحاظ كيفيــت با آن ها برابرى كنيم چون اركســتر، بودجه و 
اســتوديوهايى كه آن ها در اختيار دارند را نداريم، اما با همين 

امكانات بسيار جلو هستيم. 
مــا ظرفيت هاى بااليــى داريم و با همين ميــزان از ظرفيت 
و امكانــات كارهاى فوق العــاده اى در اين چهــار دهه انجام 

داده ايم.

موسيقى فيلم ما در منطقه بى نظير است

به مناسبت 

روز ملى سينما



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
گرد و غبار 100 ســاله تاريخ، آن  

قدر هســت كه پرده اى بشــود و 
روى خوش فكرى ها و روشن بينى هاى روحانى 
پيشــرو و پرشور شهر تبريز بنشــيند. بنابراين 
جاى شــگفتى ندارد كه فــراز و فرودهاى تاريخ 
معاصر، از « شــيخ محمد خيابانى» تصويرى نه 
چندان شــفاف ارائه بدهد كه پُر است از حرف و 
حديث هاى ضد و نقيض و گاه تأويل و تفسيرهاى 
عجيب و غريب! همان قدر كه برخى تاريخ نويسان 
تالش كرده انــد از او روحانى تندرو با افكار ملى 
گرايانه افراطى بسازند و برخى ديگر هم «شيخ» 
را يــك جدايى طلب تمام عيار و يا همدســت 
انگليسى ها معرفى كرده اند، خيلى از اهالى تاريخ 
و تاريخ نويســى نيز سعى كرده اند ضمن بررسى 
دقيق و موشكافانه رخدادهاى دوره مشروطه، غبار 
افراط و تفريــط را از چهره «خيابانى» و قيام پر 

حرف و حديثش كنار بزنند.

 علم بهتر است يا تجارت؟
«شــيخ محمد» فرزند «حاجــى عبدالحميد» 
در اصل نه تبريزى كه «خامنه» اى بود و ســال 
1259 كه به دنيا آمد، پدرش تاجر سرشــناس 
منطقــه «خامنه» و « شبســتر» به حســاب 
مى آمد. تجارتخانه «حاج عبدالحميد» در شــهر 
«پتروفســكى» واقع در منطقه مسلمان نشين 
روســيه تزارى يعنى « داغستان» واقع شده بود، 
اما زن و زندگى اش اغلب در « خامنه» ســاكن 
بودند. «محمد» چند سالى را در مكتبخانه هاى 
وطنــى درس خواند و پــس از آن - البد براى 
يادگيرى تجارت - راهى «پتروفســكى» شد و 
چند سالى را كنار دست پدر شاگردى و زندگى 
كرد. هوش و اســتعدادش اما بيشــتر از اين بود 
كه آن را فقط صرف تجارتخانه پدر كند. شــايد 
«حاجى عبدالحميد» حســاب كرد كه فرزندش 
در «پتروفسكى» و در بهترين حالت، بدون اينكه 
فرصتى براى شكوفايى استعدادهايش پيدا بشود، 
تاجرى مى شود مثل خودش! بنابراين فرزند را به 
ايران بگرداند تا در «خامنه» و تبريز، ابتدا درس 
فقه و اصول بخواند و تبديل بشود به زرنگ ترين 
شــاگرد «ميرزا ابوالحســن آقا مجتهد انگجى» 
و بعدهم ســراغ هيئت و نجوم و رياضى برود و 
ميان شاگردان منّجم معروف آن روزگار « ميرزا 
عبدالعلى» گوى سبقت را از همه بربايد و عالوه بر 
اين ها در يادگيرى حكمت،كالم،طبيعيات، تاريخ 

و ادبيات هم اسمش سر زبان ها بيفتد.

 شوهر عمه رهبر انقالب
به جز اين هــا از نوجوانــى و دوران طلبگى اش 
اطالعاتى در دســت نيســت. اما شواهد و اسناد 

دوران جوانى و مبارزاتش نشــان مى دهد در اين 
مطلب با روحانى عدالتخواه و روشن بينى طرفيم 
كه بيشــتر از 100 ســال پيش، بــه چند زبان 
زنده دنيا تسلط دارد، حرف هايش بوى تازگى و 
نوجويى مى دهند، براى بيان افكار و ايده هايش، 
روزنامه منتشــر مى كند و از دموكراسى همان 
قدر دفاع مى كند كه در منبر و مسجد از دين و 
ديندارى. او عالوه بر اينكه در تيزهوشى و جايگاه 
علمى، فرد شناخته شده اى بود، از حيث اخالقى 
هم، سخت مورد توجه و اعتماد اهالى تبريز قرار 
داشــت؛ طورى كه پس از فــوت  پدر خانمش، 
«حاجى سيد حسين حسينى خامنه اى» معروف 
به «پيشــنماز» نزديك به چهار سال، ظهرها در 
مسجدجامع تبريز و شب ها و صبح ها در مسجد 
كريم خان، امامت جماعت را به عهده داشــت و 
مى گويند بيش از 1000 نفر در نماز جماعت به او 
اقتدا مى كردند. اين را هم اضافه كنيم كه با توجه 
به آنچه باالتر گفتيم، «شــيخ محمد خيابانى» 
شوهر عمه رهبر معظم انقالب به حساب مى آيد.

 جنبش خيابانى
تا 26 ســالگِى «شيخ» را مى شود دوره نخست 
و نســبتاً آرام زندگــى او به حســاب آورد كه 
در آن رد و نشــان چندانى از سياســت ديده 
نمى شود. از 1285 خورشيدى به بعد با صدور 
فرمان مشروطه مرحله دوم و البته داغ زندگى 
روحانى جوان و پرشور آغاز مى شود. در شب و 
روزهاى پرآشوبى كه نيروهاى «محمد عليشاه» 
قصد بازگرداندن استبداد را دارند، در ايامى كه 
تبريز در محاصره است و آب و آذوقه را به روى 
شهر بسته اند، «شيخ محمد» را مى شود تفنگ 
بردوش در كنــار مردم و مجاهدان ديد كه هم 
به دفاع از عدالت و آزادى مشــغول است و هم 
با سخنان شــيرين و پر حرارتش، افسردگى و 
سستى را از روح و روان رزمندگان خسته شهر 
دور مى كند. مبارزات او به همين زمان و تبريز 
خالصه نمى شــود، بلكه بعدهــا با محبوبيت و 
شــهرتى كه ميان مردم دارد به عنوان نماينده 
تبريزى ها راهى مجلس مى شود. اولين حركت 
سياسى بزرگ «خيابانى» مخالفت با اولتيماتوم 
روســيه در مجلس دوم اســت. پس از اينكه با 
وجود مخالفت مجلس، دولت ايران اولتيماتوم 
روســيه را مى پذيرد و مجلس را تعطيل اعالم 
مى كند، ســخنرانى يكســاعته و داغ و مهيج 
«خيابانــى» در اجتمــاع خيابانى در «ســبزه 
ميــدان» تهران، مثــل توپ صــدا مى كند تا 
دولتى ها دستور دســتگيرى اش را صادر كنند. 
«خيابانى» اما پيش از صدور فرمان دستگيرى 
مى گريزد و براى مدتى به خراســان و ســپس 

«باكو» و «تفليس» مى رود. 

 دموكرات ها
تعطيلــى مجلس ســبب مى شــود، خيابانى، 
بى سر و صدا به شــغل پدرى رو بياورد و مدتى 
مشغول تجارت شود. پس از مدتى كه مخفيانه به 
تبريز بر مى گردد عالوه بر تجارت، جلسات ادبى 
و نشست هاى فلســفى به راه مى اندازد و به اين 
وســيله افراد و گروه هاى مختلف را گرد خودش 
جمع كرده و ارتباطش را با قشــر تحصيلكرده و 
شخصيت هاى مختلف سياسى و غير سياسى و 
آزاديخواهان حفظ مى كند. سال ها بعد و در زمان 
اشغال تبريز توسط عثمانى با شعارها و ادعاهاى 
«پان تركيسم» خيابانى بازهم در صحنه مخالفت 
با اشــغال و ترويج پان تركيسم، حاضر است. به 
همين دليل هم توســط نيروهاى عثمانى تحت 
تعقيــب قرار گرفته و پس از دســتگيرى مدتى 
در اروميه زندانى مى شــود. بنا به اســناد دوره 
مشروطيت: «خيابانى اگرچه در مجلس دوم در 
جناح نمايندگان فرقــه دموكرات ايران بود و در 
نطق هــاى روزانه خود دموكرات هــا را نيروهاى 
پيشــاهنگ ترقى و تجدد در دوره 15 ساله پس 
از نهضت مشــروطيت ايران مى خواند، اما رسماً 
عضو آن فرقه  نبود». اما بــه دنبال وقوع انقالب 
اكتبر روســيه و كنار گذاشته شدن صمدخان از 
حكمرانى آذربايجان، فضاى آزادى نسبى در تبريز 
ايجاد شد. در اين فرصت «خيابانى» با همكارى 
ياران خودش، حزب دموكرات را پايه گذارى كرد. 
برخى تاريخ نويســان معتقدند اگر در اين دوره 
تشكيالتى به دست روحانيان و يا متديّنان ايجاد 
نمى شد، موج تبليغات و فعاليت هاى كمونيستى 
تبريــز و اطرافش را در مى نورديد و همه چيز به 
دست عوامل طرفدار بلشويك ها مى افتاد. چاپ و 
انتشار روزنامه «تجدد» كه ارگان فرقه دموكرات 
هم به حساب مى آمد در همين زمان انجام شد. 

 قيام
هر چند آنچه به عنوان « قيام مسلحانه خيابانى» 
معروف شده در فروردين سال 1299 و در اعتراض 
به اقدامات «وثوق الدوله» و قــرارداد1919 آغاز 
مى شود اما «خيابانى» در واقع از مدت ها پيش و 
پس از تعطيلى مجلس، سفر به مشهد و سپس 
باكو و... و بازگشــت مخفيانه بــه تبريز، مبارزه و 
قيامش را آغاز كرده اســت. بعد از تشكيل حزب 
دموكرات و انتشار روزنامه تجدد، خيابانى در مدت 
كمى شعبه هاى حزب را در تمام نقاط آذربايجان 
داير و اصالحات سياسى را آغاز مى كند. بعد هم 
تشــكيالت ژاندارمرى آذربايجان را با نزديك به 
500 ژانــدارم راه امى انــدازد. فعاليت هاى او در 
قالب حزب دموكرات،منجر به سقوط وثوق الدوله 
شد، اما اين به معنى پايان قيام نبود و خواسته ها 
و اصالحــات در تلگراف هاى متعــدد به گوش 

مسئوالن مملكتى رسانده مى شد. «كسروى» اما 
در نوشته هايش اصرار دارد كه هواداران خيابانى در 
برابر قرارداد 1919 سكوت كردند و خود خيابانى 
نيز اظهارنظرى نكرده است. «كاتوزيان» هم اين 
ادعــا را كه قيام خيابانى تنها واكنشــى در برابر 
وثوق الدوله و قرارداد 1919 بوده، مردود دانسته 
است. در عين حال، ســه روز پيش از درگرفتن 
قيام، «هيئت مديره اجتماعات» دموكرات ها در 
بيانيه اى به زبان هاى فارسى و فرانسه ضمن اشاره 
به قيام آزادى خواهان شهر تبريز در برابر اقدامات 
ضدمشروطيت حكومت، برنامه آزادى خواهان را 
برقرار داشــتن آســايش عمومى و از قوه به فعل 

درآوردن نظام مشروطيت اعالم مى كند.

 برچسِب نچسب
«حفظ دســتاوردهاى نهضت مشروطيت،اجراى 
كامل اصول قانون اساسى، تأمين استقالل و آزادى 
و امنيت، برقرارى عدالت و مســاوات، اصالحات 
اساسى ادارى، تأسيس حكومتى مبتنى بر اصول 
دموكراسى و تالش براى پيشرفت و تعالى كشور 
و...» اين ها بيانيه و قطعنامه و... نيست، بلكه عين 
عباراتى اســت كه «خيابانى» در سخنرانى هاى 
خــود آن ها را تكرار مى كرد. در مدت 6 ماهى كه 
قيام او ادامه داشــت و مراكز دولتى را در اختيار 
گرفته بود، كارش تنها سخنرانى كردن نبود. در 
همان مدت كوتاه براى كارهايى چون: «لغو انواع 
ماليات ها و فقط به رســميت شــناختن ماليات 
بردرآمد، واگذارى رايگان زمين به دهقانان، ملى 
كردن آب ها، راه انداختن جمعيت نشــر معارف 
براى مبارزه با بيسوادى، تأسيس مدارس جديد، 
ساختن كارخانه، تأسيس بانك كشاورزى و ملى، 

برگزارى انتخابات ايالتى و واليتى» هم تالش كرد. 
بنابراين نمى شود باور كرد كسى كه از پيشرفت و 
تعالى كشورش ايران و نه فقط تبريز حرف مى زند 
و خواهان اجراى كامل قانون اساســى است، آن 

رغبتى به تجزيه طلبى داشته باشد. 

 چطور پشت قيامش را شكستند
طومار قيــام مردمى تبريز، خيلــى زود در هم 
پيچيده شــد. « وثوق الدوله» كه بركنار شــد، 
به جايش «مشــير الســلطنه» روى كار آمد و 
درخواست هايش از «خيابانى» براى پايان قيام به 
جايى نرسيد. بنابراين «مخبر السلطنه» را مأمور 
كرد تا هر طور هست، كار «خيابانى» و قيامش را 
يكسره كند. مذاكره، پيغام و پسغام ها نتيجه نداد 
و «مخبرالســلطنه» بر خالف انتظار «خيابانى» 
با رئيس قزاقخانه تبريز دســت بــه يكى كرده 
و مركــز مجاهدان را به تصــرف در آورد. در اين 
حمله «خيابانى» نيز به شهادت رسيد اما «مخبر 
الســلطنه» ترجيح داد براى پرهيــز از بدنامى 
خودش، شهادت او را خودكشى جلوه دهد. حاال 
و پس از نزديك به 100 ســال، در نگاه به قيام 
«خيابانــى» مى توان عالوه بر نقاط مثبت، نقطه 
ضعف ها و اشتباهاتى را هم مشاهده كرد. اعتماد 
«خيابانى» به شخصيتى مانند «مخبر السلطنه» 
و يا به گروه هاى متفاوتى كه در سخنرانى هايش 
بــا كــف زدن او را حمايت مى كردنــد و هنگام 
جنگيدن پشتش را خالى، نداشتن ياران و افراد 
نزديكى كه بتوانند در اداره امور در كنارش باشند 
و دو دستگى و چند دستگى در ميان كسانى كه 
با او همراه شده بودند، بيشتر و پيشتر از قزاق هاى 
روسى و نيروهاى دولتى، پشت قيام او را شكست. 

حسرت يك دِل سير گريه...
ظرافتى  اميد  ايستگاه/   
مديريت  سازمان  «مديرعامل 
پسماند شــهردارى تهران، از 
اســتقرار نيروهاى پاكبان در 
و  تكيه ها  اطــراف مســاجد، 
هيئت هاى عزادارى در ايام ماه 

محرم خبر داد. وى افزود: نيروهاى پاكبان در ســطح شهر و تا زمانى كه 
محل اطراف مكان عزادارى ها ُرفت و روب شده باشند، حضور دارند.»

چشمم را دوخته ام به سطل زباله اى كه رو به روى ايستگاه صلواتى محل 
قد علم كرده، نه اينكه ســفيدى يك دستش البه الى پرچم هاى مشكى، 
آدم هاى سياهپوش و صداى مداحى توى ذوق بزند...نه! فقط دارم آدم هايى 
را مى شــمارم كه بى تفاوت از كنارش رد مى شــوند. چه آن آقايى كه با 
عصبانيت گوشى موبايلش را قطع مى كند و چه آن خانمى كه با يك كيف 
چرخدار از خريد برگشــته و چه پســر بچه اى كه توپش را زير بغل زده، 
هيچ كدام سطل زباله اى كه عوامل ايستگاه صلواتى كاشته اند جلوى خيمه 
را تحويــل نمى گيرند و به ترتيب با فاصله هاى نيم، يك و 3 مترى ليوان 

پالستيكى چاى را مى اندازند روى زمين.
نگاهم را به ســمت آقاى «پاكبان» كه كاله نارنجى رنگش را روى سر جا 
به جا مى كند و همزمان ليوان هاى پالستيكى كه اطراف ايستگاه صلواتى 

پراكنده شده است را مى پايد.
از خودم مى پرسم: يعنى انداختن يك ليوان داخل سطل زباله چند كالرى 
اضافه از آدم مى تواند بســوزاند كه بعضى ها نمى خواهند با انجام اين كار، 
كالرى هاى عزيزشان را حرام كنند؟! يا مگر بعضى آدم ها چه كارهاى مهمى 
براى انجام دادن دارند كه برداشتن چند قدم براى رسيدن به سلطل زباله 

ممكن است وقتشان را تلف كند و از كار بيندازدشان؟!
آقاى پاكبان زير بار نگاه هاى كنجكاوانه ام مى گويد: «از ديشب خانه نرفتم. 
توى اين روزها دائم اضافه كاريم. هر دسته اى كه رد مى شود آرزو مى كنم 
كاش من جاى سينه زن هايش بودم. مى دانى! سال هاست توى مجلس آقا 
يك دل سير گريه نكرده ام. تقريباً از وقتى جوان بودم. ما هم آدميم ديگر... 
دلم مى خواهد دست زن و بچه ام را بگيرم و بروم هيئت، روز تاسوعا ديگ 
نذرى را هم بزنم و عاشورا دسته هاى عزادارى را تماشا كنم...» ديگر ادامه 
نمى دهد. جارويش را از كنار ديوار بر مى دارد و مى رود ســمت ايســتگاه 
صلواتى... و من هنوز به حجم ســفيد و استوانه اى شكلى نگاه مى كنم كه 
با كوه ليوان هاى پالستيكى احاطه شده است! و به كالرى هاى نسوخته اى 
فكر مى كنم كه حسرت يك دِل سير گريه كردن در مجلس آقا را به دل 

پاكبان گذاشته اند!

تلنگر

حقوق بشر كشكى
 ايســتگاه    لقمان مرادى، زانيار مرادى و رامين حسين پناهى چند روز 
پيش اعدام شدند. سودجويان فضاى مجازى و شبكه هاى ماهواره اى كه بهتر 
از من و شما از سابقه اين سه عضو گروهك تروريستى «كومله» باخبرند، اما 
انگار قصد پايان دادن به ژســت هاى حقوق بشرى خودشان را ندارند! بخشى 
از جنايات گروهك تروريســتى «كومله» را از زبان «مرتضى اسدى» - فعال 
سياســى- برايتان آماده كرديم تا متوجه شويد چرا مى گوييم «ژست حقوق 

بشرى»:
اوج جنايات اعضاى كومله به ســال 1358 باز مى گردد كه حتى توحش 
و جنايات داعــش نيز به پاى آن ها نمى رســد! از جمله جنايات هولناك 
كومله هــا مى توان به بريدن ســر مردم عادى و پاســدارها در جاى جاى 
كردســتان و بويژه فاجعه بريدن سر پاسدارها در تير و مرداد سال 1359، 
قتل عام و زنده زنده در آتش ســوزاندن مردم بى گناه، قتل فجيع «ناهيد 
فاتحى كرجو» معروف به «سميه كردســتان» كه دخترى 16 ساله  بود و 
پس از 11 ماه شكنجه توسط گروهك ضدانقالب كومله، موهاى سرش را 
تراشيده و ناخن دســت و پايش را كشيدند تا به امام خمينى(ره) توهين 
كند، اما در نهايت زبر بار نرفت و در اثر شــكنجه به شهادت رسيد، اشاره 
كرد. زنده زنده در آتش سوزاندن و كندن پوست بدن انقالبى ها و نظامى ها 
و در واقع اذيت و آزار حاميان انقالب اســالمى، قتل پاسدارها و بسيجى ها 
براى مراسم جشــن و شــادى كومله ها و قربانى كردن آن ها جلوى پاى 
عروس و دامادهاى طرفدار كومله، زنده در آتش ســوزاندن ماموســتا در 
كردســتان به همراه كتاب هاى مذهبى و فقهى همراه وى، جدا كردن سر 
پاســدارها و مردم انقالبى با كاشى و جنايات متعدد وحشتناك ديگرى از 
اين دســت بخش ديگرى از اقدامات تروريستى كومله ها در كشور است. 
كومله ها در ســنندج و پاوه و ديگر شــهرهاى مرزى غرب و شمال غرب 
كشور رخنه كرده و با اقدامات ديكته شده سردمداران ديكتاتور غربى كه 
خواهان براندازى نظام برآمده از انقالب اســالمى هستند، سعى در ايجاد 
ناامنى و ترس و وحشت در ميان مردم دارند و اقدامات جاهالنه و مغرضانه 
آن ها تاكنون موجب به شهادت رســيدن تعدادى از پاسداران و سربازان 

حافظ مرزهاى كشور شده است.  

گزارش از شخص

تبريز در ِمه!
« شيخ محمد خيابانى» 21 شهريور 1299 به شهادت رسيد

ايستگاه / صفحه «اإلمام الخامنئي» 
منتســب به مقام معظــم رهبرى به 
زبان عربى كه براى كاربران عرب زبان 
توييتر راه اندازى شده است، تصويرى 
مربوط به ديــدار فرماندهان قرارگاه 
پدافند هوايى خاتم االنبياء(ص) ارتش 
با فرمانده كل قوا را منتشــر كرد و از 
قول رهبر انقالب نوشــت: «از لحاظ 

محاسبات سياسى امكان جنگ نظامى وجود ندارد، اما نيروهاى مسلح بايد 
روز به روز توانايى و قابليت هاى انسانى خود را با هوش و مديريت عالى و مؤثر 
توسعه دهند.» پس از انتشار اين پست يك كاربر عرب زبان در زير آن خطاب 
به ايرانيان نوشت: «مِن عرِب فرزنِد عرِب نوه ى عرب مى گويم:  اى فارس ها به 

خاطر چنين رهبر نابغه اى به شما حسودى مان مى شود».

ايســتگاه / از روز گذشــته موجى با 
هشتگ #براى_حســين(ع) در فضاى 
مجازى راه افتاده و كاربران فضاى مجازى 
همزمان با فرارسيدن محرم، از اقداماتى 
كه مى خواهند براى امام حســين(ع) 
انجام دهند، صحبت مى كنند. برخى از 
پست هاى منتشر شده توسط كاربران را 

مى خوانيد: «براى حسين(ع) با ادب باشيم همچون عباس(ع)، روشنگر و صبور 
باشيم همچون زينب(ع)، در مقابل دشمن نترس و شجاع باشيم همچون «وهب» 
و «عابس»... پيام حسين(ع) فقط يك سينه زنى و سياه كردن در و ديوار نيست، 
براى حســين(ع) به شعور حسينى خودمان برســيم...نه ياران حسين(ع) و نه 
دشمنان آن حضرت هيچ كدام يك شبه به اينجا نرسيدند. هردوگروه براى يارى و 
دشمنى در طول عمرشان تمرين كردند. براى حسين(ع) مراقب رفتارمان باشيم.»

ايستگاه / چنــد روز پيش شهردارى 
تهران بنرى را در نمايشگاه زنان و توليد 
ملى نصب كرد كه حاشيه هاى زيادى 
را به دنبال داشــت. در ايــن بنر روى 
رنگ مشكى ضربدر كشيده شده و در 
كنار رنگ هاى ديگر نوشته شده است: 
«زنان چهره شهر را تغيير مى دهند»! 
حاال حسن رحيم پور ازغدى در توييتر 

نوشته است: «اين پوشش و حجاب به نفع زنان و عليه مردان هرزه است. اگر 
حجاب وعفت وحيا  تشريع مي شود، براى اين است كه عشق و جنسيت حريم 
دارد. عشــق و جنسيت براى حريم خصوصى است، نه حريم عمومى. حجاب 
سركوب عشق و زيبايى نيســت، اتفاقاً براى مراقبت از زيبايى و عشق است؛ 

مراقبت از جنسيت و كرامت زن و مرد است.»

عشق حريم داردبه شما حسودى مى كنم

مجاز آباد

براى حسين(ع)

مرگ اتحاديه كارگرى در آمريكا
مجله هارپر در تازه ترين شماره خود 
در گزارشى به شــرايط نه چندان 
اتحاديه هــا بخصــوص  ايــده آل 
اتحاديه هاى كارگرى در اين كشور 
مى پــردازد. اين ماهنامه با انتخاب 
تيتر «آخرين ايستادگى كارگران» 
اين پرســش را مطرح مى كند كه 
آيا به خاطر سياست هاى اخير در 
آمريكا، به پايــان كار اتحاديه هاى 
كارگرى در اين كشور كه هميشه 
جزو نهادهاى قدرتمند آن محسوب 
مى شده، نزديك شــده ايم؟ هارپر 
همچنين در مقالــه اى به كمين 

تعداد زيادى از كالهبرداران در آمريكا و اروپا براى مهاجران و پناهجويانى كه 
بدون ســند و مدرك به اين مناطق كوچ مى كنند، پرداخته كه آماده اند تا به 

روش هاى مختلف از آن ها سوء استفاده كنند.

فصل تماشاى آسمان رسيد
نشريه اِســكاى اَت نايت (آسمان 
شــب) كه پرفروشــترين نشريه 
نجوم بريتانيا محسوب مى شود، در 
تازه ترين شــماره خود در گزارشى 
بــه آموزش عكاســى نجــوم به 
خوانندگانش مى پردازد. اين نشريه 
در گزارش خود با عنوان «رنگ هاى 
كهكشان» هشــت راه ساده براى 
ثبت رنگ هاى زيبا از آســمان به 
عكاســان عالقه مند به ستاره ها و 
نجوم آموزش داده است. اسكاى ات 
نايت همچنين در مقاله اى با عنوان 
«فصل جديد تماشاى آسمان» از 

شــروع دوره زمانى خبر داده كه آسمان تيره تر از هميشه مى شود و بهترين 
فرصت براى عالقه مندان به ستاره شناسى در راه تماشاى آسمان خواهد بود.

شايد  شما هم يك نابغه باشيد
نشــريه پرفروش ريدرز دايجست 
در تازه ترين شــماره خود كه آن 
را «شــماره نابغه» خود نام گذارى 
كرده، بــه بســيارى از مباحث و 
مقــاالت مربوط به ذهــن و مغز 
انسان مى پردازد. اين نشريه پازل ها 
و بازى هايــى را معرفــى مى كند 
كه مى تواند مانند خــوراك براى 
مغز انســان به كار آيد؛ همچنين 
مقاله هايى بــراى آموزش تقويت 
حافظه در زمان خواب، 6 نشــانه 
عجيب كه نشان مى دهد شما يك 
نابغه هستيد و خودتان شايد خبر 

نداشته باشيد و چگونگى درمان هر نوع بيمارى به وسيله فكر كردن، مى تواند 
موضوعات جالبى براى عالقه مندان به حوزه ذهن و روان شناسى باشد كه در 

اين شماره ريدرز دايجست به چاپ رسيده است.

اينجا درنگ جايز است !

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

باران مى بارد در شهر، در باديه، در روضه و در قلب هايمان...
ُمحّرم الحرام است!

چهارده قرن گواهند كه اهِل لبيك و شهادتيم... اهِل عاشقى...

آن روزها  عكس/  مهدى مريزاد 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه
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