
خواب خرگوشی سلبریتی های غربزده 

علی علیزاده درباره ســکوت رســانه های غربی و سلبریتی ها در زمینه حمله 
تروریستی به نمازگزاران در نیوزیلند در اینستاگرامش نوشت:

»لیبرال ها، ســکوالرها و روشنفکران همه خاموشــند. آن ها که برای قربانیان 
آمریکایی 11 سپتامبر شمع روشن کردند، یا  برای کاریکاتوریست های هتاک 
فرانسه مقابل سفارتش جمع شدند و با بغض گفتند من شارلی ابدو هستم، حاال 

همه ساکت شده اند. 
هیچ کدام نمی گوید من هم مسلمان نمازگزار هستم.

سلبریتی هایی که برای هر خرده حادثه  در غرب به تصنع خانه های مجازیشان 
اعالمیه می زنند و از تفاله اتفاق  عروسی نوه  ملکه هم نمی گذرند، از قتل کسانی 
که جز رنگ چهره و عقیده  قلبی گناهی نداشتند هیچ نمی گویند؛ چرا که اربابان 
استعمارگر از این واقعه »جو« نساخته اند؛ چرا که رسانه  غرب با مادر و همسر 

قربانیان مصاحبه نکرده  و همدلی ما را با ترفندهای روانی فعال نکرده .
اما مهم تر از سکوت پروپاگاندای غربی، غربزدگی ریشه دار و نهفته  درونی ماست. 
روشنفکران و سلبریتی های ایرانی ساکتند، چرا که قرن ها استعمارزدگی، آن ها را 
از خود و هویت و تاریخ و تمدنی که به آن متعلقند منزجر کرده. چرا که غربزده 

اصالً خود را با »مسلمان« هم هویت نمی پندارد.
 دیــده ام که می گویم. دیده ام صورت های پر از نفرتشــان را در مواجهه با زنان 
محجبه پاکســتانی یا مردان ریش دار عرب در خیابان های لندن. پرنفرت تر از 
نژادپرستان سفیدپوســت. دیده ام وقتی می گویند »این ها اینجا را هم به گند 

کشیدند«.
غربزده گمان می کند که اگر به غربیان در سبک زندگی تمسک کند، بخشوده 
و پذیرفته می شــود و از گناه ازلی غیرغربی بودن مطهر. نمی داند در 40 سال 
گذشته »مسلمان« متأثر از میزان عقیده قلبی و میزان تقید به شریعت نیست، 
که »مســلمان« امروز مفهومی ژئوپلتیک است؛ متعلق به جغرافیای سیاسی؛ 
متعلــق به رنگ و نژاد و حیطــه تمدنی که در آن زاده شــده ای. چه تراژدی 
غمناکی. که غربزده 150 سال است با افسانه  آریایی بودن از خود هویت زدایی و 
مسلمان زدایی می کند و ارباب غربی باز بالفاصله با شنیدن اینکه ایرانی است با او 
مثل یک مسلمان رفتار می کند و مثل ترامپ حتی به خاکش راهش نمی دهد.

رسانه ها گفته اند تروریست ها »وایت سوپرمسیست« بوده اند.
معتقد به برتری نژادی سفیدپوستان. سکوت سلبریتی های غربزده  و شرمشان 
از عزاداری برای برادران مسلمانشان، شرمشان از هویت و تمدنی که در آن و با 
آن بزرگ شده اند، تالششان برای پنهان کردن هویتشان و امیدشان به پذیرفته 
شــدن توسط اربابان غربی، همدستی با همان تروریست ها و ایدئولوژی برتری 

نژادی غرب بر ماست. وگرنه امروز باید میلیون ها نفر فریاد می زدند.
آن ها که برای قربانیان 11 سپتامبر شمع روشن کردند، هیچکدام نمی گوید من 

هم مسلمان نمازگزار هستم«.

عکس گرام حاشیه مجازی

کیان راد: اینکه کشته شــدگان یک حادثه تروریستی، 
قربانی حمله تروریستی محسوب شوند یا قربانی یک حمله 
مسلحانه معمولی، فقط بستگی به رنگ مو و رنگ چشم های 
ضارب دارد! اگر یک به ظاهر مسلماِن چشم و ابرو مشکی 
تحت تأثیر ایدئولوژی گروه های افراطی مثل داعش که از 
سوی دولت های غربی هم حمایت می شود به چند اروپایی 
با چاقو حملــه کند،نه تنها مضروبین  قربانی تروریســم 
اسالمی محسوب می شوند بلکه دامن تمام مسلمین جهان 
هم به خون اروپایی ها آلوده می شود؛ اما اگر یک چشم رنگی 
غیر مسلمان به سبک بازی های کامپیوتری با اسلحه نیمه 
اتومات وارد مسجد شود و اولین مسلمانی که با مهربانی و 
لبخند به او می گوید: »ســالم برادر« را به رگبار بسته ودر 
ادامــه چند نفر دیگر را به خاک وخون بکشــدو فیلم این 
جنایت تروریستی را به طور زنده در شبکه های اجتماعی 
منتشر کند، عالوه بر اینکه تروریست محسوب نمی شود، 
قربانیانش هم قربانی حمله تروریستی به حساب نمی آیند، 
چون در منطق غربی ها عالوه بر اینکه یک غیر مسلمان مو 
بور و چشم رنگی نمی تواند تروریست باشد، یک مسلمان 
چشــم و ابرو مشکی هم حق ندارد قربانی تروریسم باشد!

 سکوترسانهای
هنوز یادمان نرفته پس از حمالت تروریســتی فرانســه 
و سوئد، غول های رســانه ای دنیا با تأکید روی دو کلمه 
»تروریست« و »مسلمان« چه غوغایی به پا کرده و افکار 
عمومی را تا چه اندازه بر ضد مســلمانان تقویت کردند. 
همین رســانه ها اما با وجود گذشــت بیش از یک روز از 
حمله تروریستی به مسلمانان نیوزیلند، هنوز اخبار این 
حادثه تروریستی را در بخش اخبار مهم خودشان پوشش 
نداده اند و تنها به انتشار توییتی کوتاه در توییتر یا اعالم 
شمار قربانیان در بخش اخبار کوتاه بسنده کرده اند. البته 
این نخستین بار نیست که رسانه های غربی درباره جنایات 
تروریستی غیرمسلمان ها سکوت می کنند. بر اساس پست 
توییتری روزنامه گاردین از نتایج تحقیقات جدید دانشگاه 
»آالباما«، حمالت تروریستی که عامل آن مسلمان باشد، 
375 درصد بیشتر توسط رسانه ها پوشش داده می شود. 
برای نمونه یک حمله تروریســتی توسط یک مسلمان 
افراطی با 105 تیتر مختلف در 105 رسانه منتشر شده 
درحالی که یک حمله تروریستی توسط یک غیرمسلمان 

با 15 تیتر مختلف در رسانه ها منتشر شده است.
این موضوع صدای اعتراض بســیاری از کاربران داخلی و 
خارجی توییتر را هم در آورده اســت. یکی از کاربران در 
این باره نوشته است: » اگر حمله کننده از هر ملیتی با هر 
رنگ پوســتی و مسلمون باشه، حمله قطعاً تروریستیه و 
باید تا جایی که می شه به اون پرداخت. اگه حمله کننده 
غربی باشــه و مسلمون نباشه، قطعاً بیمار روانیه و دلیلی 
نداره به اون بپردازیم. اینا رو سر در ساختمون رسانه های 
غرب با فونت درشت نوشــتن«.کاربر دیگری هم نوشته 
اســت: »طرف دوربین الیو گذاشــته و با اســلحه وارد 
مسجد شده و جماعتی رو کشته، اما امثال بی بی سی اینو 
عملیات تروریســتی نمی دونن. چرا؟ چون کشته شده ها 

مسلمون های مظلومن«.

 راستهایخطرناک
گذشــته از این هوچی گری هــای رســانه ای، اما عالوه 
بر غربی ها، ما مســلمان ها هم خیال می کنیم بیشــتر 
عملیات هــای تروریســتی در جهان توســط به ظاهر 
مســلمان های افراطی ای صورت می گیرد که تحت تأثیر 
ایدئولوژی های افراطی ای نظیر داعش، القاعده و... دست به 
حمالت تروریستی می زنند. این باور نتیجه همان موجی 
است که رســانه های غربی در پس هر حمله تروریستی، 
علیه مســلمانان راه می اندازند. این موج به اندازه ای افکار 
عمومی را در ضدیت با مسلمانان جهت می دهد که خود 
مسلمان ها هم باورشان می شــود بیشتر تروریست های 
دنیا مسلمانند. اما جالب است بدانید که طبق آمار همان 
رســانه هایی که اسالم هراســی را ترویج می کنند، خطر 
راســتگرایان افراطی یا همان فاشیست ها و نژادپرست ها 
به مراتب بیشــتر از مسلمان های افراطی است. بر اساس 
آمار مرکز تروریسم، تعداد حمالت تروریستی که در خاک 
آمریکا توســط راست های نژادپرست با انگیزه های نژادی 
انجام شــده، دو برابر ترورهایی است که توسط فردی با 

انگیزه مذهبی یا اسالمی انجام شده است.

 قتلعامباآرزویصلح!
عامــل حمله تروریســتی نیوزیلند هم یکــی از همین 
راستگراهای افراطی به نام »برنتون تارانت« است که پیش 
از حمله به دو مسجد در نیوزیلند، یک بیانیه 74 صفحه ای 

در صفحه فیس بوکش منتشر کرده است. آقای تروریست 
در این بیانیه توضیح داده که انگیزه حمله اش به مسلمانان، 
انتقام گرفتن از مســلمانی است که در حمله تروریستی 

سوئد چند شهروند اروپایی را به قتل رسانده است! 
برنتون تارانت دومیــن انگیزه اش را ترس از اختالط نژادی 
با مسلمانان اعالم می کند! آقای تروریست در توجیه حمله 
وحشیانه اش به مسلمانان نیوزیلند می نویسد: »من برای همه 
مردم جهان بدون توجه به پیشــینه قومی، نژاد و مذهب، 
آرزوی بهترین ها را دارم و اینکه در میان مردم خودشــان، 
بر اســاس سنت های خودشــان و در کشور خودشان یک 
زندگی صلح آمیز داشته باشند. اما اگر همین مردم بخواهند 
به ســرزمین های متعلق به مردم من بیایند، مردم من را با 
خودشان جایگزین کنند، مردم مرا منکوب کنند و با مردم 
من ســتیز کنند، در این صورت من مجبور می شــوم که 
علیه شــان بجنگم و در این جنگ از هیچ اقدامی فروگذار 
نخواهم کرد. در تهاجمی که در حال حاضر در جریان است 
هیچ آدم بی گناهی وجود ندارد. همه کسانی که کشورهای 
متعلق به دیگران را اشغال می کنند در این گناه مشترکند«.

 چشمرنگیهاعلیهمسلمانان
آن طور که رســانه ها اعالم کرده اند، برنتون تارانت بشدت 
تحت تأثیر تبلیغات اسالم هراسانه رسانه های اروپایی است. 
این را می توان براحتی از مطالبی که در صفحه فیس بوکش 
منتشر کرده، فهمید. صفحه فیس بوک این تروریست محل 
گرد آمدن جوانانی است که از اقدام وحشیانه این تروریست 
استرالیایی تبار دفاع می کنند و معتقدند مسلمانان را باید 
پیش از اینکه دنیا را تســخیر کنند، نابود کرد!بسیاری از 
تحلیلگران با تکیه بر همین مســائل می گویند فاشیسم 
دوباره درحال اوج گیری اســت و اســالم هراسی در میان 
جوانان غربی و اروپایی یکــی از نمودهای این اوج گیری 
اســت که در اثر تبلیغات اسالم هراسانه رسانه های غربی 
و اروپایی پدید آمده اســت؛ رسانه هایی که از مسلمانان 
غول های بی شــاخ و دمی ساخته اند که هدفشان تسخیر 
دنیا اســت! تبعات این تبلیغات اســالم هراسانه حتی اگر 
قتل عام وحشیانه مسلمانان نیوزیلند هم باشد، سر سوزنی 
خاطِر غربی ها و رســانه هایشــان را مکدر نمی کند، چون 
خون مسلمان های چشم و ابرو مشکی قرار نیست به این 
راحتی ها دامن اروپایی های بور و چشم رنگی را آلوده کند!

روی سالح تروریست نیوزیلندی چه نوشته شده بود؟

نبرد تور یا جنگ میدان شــهدا، 732میالدی: این جنگ نقطه پایان 
پیشروی مسلمانان اموی در اروپا بود و از نگاه مسیحیان افراطی، آغاز رهایی 
اروپا از چنگ اســالم و تجلی برتری نژادی و دینی بر مسلمانان! در این نبرد 

بیش از 12هزار مسلمان کشته شدند.
شارل مارتل، 741میالدی: دوک بزرگ فرانک ها معروف به »رهایی بخش 
اروپا« که توانست با جنگ های خونین جلوی پیشروی اعراب در اروپای غربی 
را بگیرد و تبدیل به نمادی مهم برای مســیحیان افراطی و ســمبل اقتدار 

مسیحیت در برابر اسالم شود. 
اودو کبیر، 735میالدی: از شرکت کنندگان در جنگ تور که به شکست 
امویان انجامید. اودو در بین اروپاییان، نماد ایستادگی در برابر امویان و کشتار 

اعراب بود.
نبــرد کالویخو، 844 میالدی: جنگی میان رامیــرو و امیر قرطبه که به 
شکست اعراب و مســلمانان منجر شد. مسیحیان در آن دوره معتقد بودند 
یکی از حواریون مسیح دوباره ظهور کرده و رهبری جنگ کالویخو را بر عهده 
گرفته اســت؛ افسانه های زیادی از امدادهای غیبی به نفع مسیحیان در این 

جنگ وجود دارد!
محاصــره عکا، 1189میالدی: در جریان جنگ اعــراب و صلیبیون، گی 
لوزینیان، پادشاه صلیبی، توانست با محاصره دوساله شهر عکا در فلسطین، 
صالح الدین ایوبی را شکســت داده و شــهر را تصرف کند. پس از فتح عکا 
جنایات زیادی علیه مســلمانان شهر رخ داد که از آن جمله قتل عام 2700 

اسیر مرد و زن و کودک بود!
اسکندربیگ، 1468: سردار آلبانیایی که از فرماندهان جنگ علیه خالفت 
عثمانی بود. اســکندربیگ نماد ترک ســتیزی در بین راستگرایان افراطی 

اروپاست و افسانه های زیادی درباره اش وجود دارد.
نبرد دریایی لپانتو، 1571: جنگی که بین اتحاد مقدس مسیحیان صلیبی 
و ترکان عثمانی رخ داد و به شکست عثمانی ها منجر شد. مسیحیان معتقدند 
در جریــان این جنگ، معجزه الهی همــراه آن ها بود و مریم مقدس آن ها را 

یاری کرد!
نبرد خوتین،1621: جنگی که بین عثمانی و لهســتان رخ داد. این جنگ 
بزرگ ترین جنگ تاریخ لهســتان محســوب می شــود که هنوزهم توسط 

راستگرایان و ملی گرایان افراطی گرامی داشته می شود!
نبرد وین، 1683: جنگی که سلطه امپراتوری عثمانی را در منطقه بالکان 
درهم شکست. این پیروزی تبدیل به نقطه عطفی در عقب نشینی عثمانی از 

اروپا شد! این جنگ هم یک بازنمایی کامالً مذهبی در دو طرف نبرد داشت.
نبرد گذرگاه شیپکا، 1877: جنگی که بین روسیه و عثمانی در بلغارستان 

رخ داد و در نهایت با شکست عثمانی ها همراه شد.

رسانه های غربی از کنارخبرفاجعه تروریستی نیوزیلند سوت زنان گذشتند!
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ورزش

15
سیما و سینما

16
ایستگاه

فینال دوم لیگ برتر والیبال امروز برگزار می شود 

 سایپای نقره ای 
تمام می شود؟  

رقابت تنگاتنگ سریال های نوروزی در عیدانه تلویزیون

»نون.خ « برسردو راهی

روزنوشته های علی محمد مؤدب

به زمین خورده ها نخندیم

12
ورزش

ترکی: دوران هوچی گری در فوتبال گذشته است

 ژنرال درمحاصره 
مردان سیاهپوش

چه کسانی مجوز بمباران شیمیایی حلبچه را به صدام دادند؟

فشردن دست دیکتاتور

صدا و سیما هرساله تدارک ویژه ای برای ایام نوروز می بیند و حداقل با چند 
مجموعه تلویزیونی میهمان خانه های مردم است. حتی برخی از این سریال ها 
چنان محبوب شده اند که سری جدیدشان نیز برای ایام عید هرسال ساخته 
می شود. »پایتخت« و مجموعه »کاله قرمزی« نمونه ای از این دست آثار است. 
امســال هم قرار بود پس از گمانه زنی های بسیار سریال »پایتخت« ساخته 
شــود و قسمت ویژه آن برای نوروز 98 روی آنتن برود اما درگذشت خشایار 
الوند، نویســنده این مجموعه روند تولید را متوقف کرد. با این حال ســریال 
دیگــری جایگزین این مجموعه در ایام عید خواهد بود و امســال تلویزیون 
با ســه سریال متنوع، ایام عید را پشت ســر خواهد گذاشت؛ مجموعه هایی 
که از همین حاال پیش بینی می شــود با استقبال خوبی از جانب مخاطبان 
روبه رو شوند و حضور بازیگران شناخته شده 
و تیم تولید حرفه ای آن ها این احتمال را 
قوت می بخشد. »نون.خ« به کارگردانی 
سعید آقاخانی، »زوج و فرد« به 
کارگردانی علیرضا نجف زاده 
و »بــر ســر دو راهی« به 
کارگردانی بهرنگ توفیقی 
ســریال های ویــژه نوروز 
هستند که از بین آن ها دو 
و  اثر نخست فضایی طنز 
کمدی دارند و سریال آخر 
هم با فضایی عاشقانه و درام 
داستان خود را پیش خواهد 
برد.در ایــن گزارش نگاهی 
نــوروزی  ســریال های  به 
انداخت  خواهیم  تلویزیون 
روزها هم آخرین  این  که 

مراحل...

 گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر محرمی، به مناسبت میالد جواداالئمه

علمائمهbمیراثنبوتاست
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خبر

انتشارکتاب»اعتکافنیکان«درآستانهایامالبیض
اندیشه:در آســتانه ایام البیض ماه رجب، کتــاب »اعتکاف نیکان« از سوی 
مؤسســه ایمان ماندگار منتشر شد. این کتاب کوشیده است مبتنی بر آیات 
و روایــات، معنا و موقعیت اعتکاف را توضیح دهد و همچنین در ضمن بیان 
توصیه ها و دستورات مربوط به ایام اعتکاف، حکمت عبادات را رمزگشایی و 
بیان کند. حسین حاجی حسینی، محقق و گردآورنده این اثر، با آوردن آیات 
و روایات، توصیه ها و کلمات بزرگان، توضیح مناسبت های ایام اعتکاف نظیر 
میالد حضرت امیرالمؤمنین)ع(، رحلت حضرت زینب کبری)س( و جمع آوری 
همه استفتائات مربوط به احکام اعتکاف از مراجع عظام تقلید و نیز نقل بیشتر 
دستورات عبادی و زیارات وارد در این ایام، کتابی جامع و قابل استفاده برای 
تمام معتکفان تنظیم کرده است. این کتاب همچنین برای آشنایی کلی با شأن 
و جایگاه ماه رجب، کتاب مناسبی است؛ بخصوص که از بزرگانی چون مرحوم 
آیت اهلل سیدعلی قاضی طباطبایی، مرحوم آیت اهلل حق شناس، مرحوم آیت اهلل 
بهجت، رهبر معظم انقالب و آیت اهلل جاودان، معارف و دستورعمل های جامعی 

برای تمام ماه رجب در آن نقل شده است.

هماندیشی»چالشهایاجراییشدن
اسنادباالدستی«برگزارمیشود

اندیشه:هم اندیشی »چالش های اجرایی شدن اسناد باالدستی، با تأکید بر 
بیانیه گام دوم« توســط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، در تهران و قم 
برگزار می شود. در این هم اندیشی علمی دکتر حسام زندحسامی، دکتر مهدی 
عبدالحمید و دکتر خلیل نوروزی به ارائه مطلب می پردازند و دبیری علمی آن 
نیز بر عهده دکتر علی حمزه پور خواهد بود. این نشست، امروز یکشنبه، 26 
اسفندماه از ساعت 9 تا 12 در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشانی 
»تهران، خیابان شــهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه)2(، 
پالک 2« و سالن فرهنگ این پژوهشگاه در قم به نشانی »خیابان 15 خرداد، 

کوچه شهید میثمی«  از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می شود.

شمارهجدیدنشریه»اخالقوحیانی«آمادهچاپشد
اســراء:به همت پژوهشــگاه علوم وحیانی معارج، شماره چهاردهم 
نشریه علمی پژوهشــی »اخالق وحیانی« آماده چاپ شد. مقاالت این 
شماره از دوفصلنامه »اخالق وحیانی« به این ترتیب است: »قرآن و نظام 
اخالقی آن«، »فلسفه اخالق استاد جوادی آملی«، »الگوی تربیت اخالق 
اسالمی از منظر امام سجاد)ع( بر مبنای تحلیل محتوایی دعای مکارم 
االخالق«، »تربیــت اخالقی از دیدگاه مالمحمد  مهدی نراقی«، »اخبات 
به مثابه یک درجه در مسیر تحول اخالقی و ابعاد آن« و »جایگاه شناسی 

اخالق حرفه ای در علوم اجتماعی و عقل عملی«.

 احمدیشــیروان مریــم معــارف/ 
پس از شــهادت امام رضا)ع( در ســال 203 
هجری قمری، فرزند ایشان امام محمدتقی)ع( 
در حالی که هشــت ســال بیشــتر نداشــت، 
به  علی بن موســی الرضا)ع(  رســید.  امامت  به 
مناســبت های مختلــف و حتی پیــش از به 
دنیا آمدن جواداالئمه)ع( از امامت ایشــان به 
 شیعیان اطالع داده بودند؛ اما با این همه تأکید، 
کم سن و سالی حضرت سبب شد تا برخی شک 
بــه دل راه دهند و در امامت محمدبن علی)ع( 
تردید کنند. پرسش و پاســخ های علمی امام 
جــواد)ع( که در امتداد مناظــرات علمی پدر 
بزرگوارش، از ســوی مأمون طراحی شده بود 
تا به گمان او، امامت شیعه را به چالش بکشد، 
بــاز هم نتیجه عکس داشــت و مهــر تأییدی 
شــد بر حقانیت و اعلمیت ایــن جایگاه رفیع. 
همچنین بسیاری از تحلیلگران سیره ائمه)ع( 
بر این عقیده انــد که چنین مقام علمی واالیی 
در ســن کودکــی، خود پایانی اســت بر تمام 
حرف و حدیث های شــکل گرفته درباره »علم 
امــام«. به بهانه ســالروز والدت جواداالئمه)ع( 
و بــرای واکاوی ابعاد مختلف ایــن علم الهی، 
با حجت االســالم دکتر غالمحســن محرمی، 
مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشه اســالمی به گفت وگو نشستیم. آنچه 
در زیر می خوانید بخشــی است از گفت وگوی 

مفصل ما با ایشان.

 ائمه)ع( اعلم امت هستند
همان گونه که بارها گفته شده و در تاریخ هم 
آمده اســت، یکی از بهتریــن راه هایی که امام 
جواد)ع( می توانســت حقیقــت امامت خود را 
به منکران نشــان دهد، مناظــرات علمی بود؛ 
مناظراتی که هرگز از سوی امام)ع( درخواست 
داده نمی شــد، اما با توجه به جوی که مأمون 
همانند پدرش هارون در مورد مناظرات علمی 

ایجاد کرده بود، انجام می شد.
حجت االســالم محرمــی در خصــوص ایــن 
مناظرات توضیح می دهد: شــیعه معتقد است 
که ائمــه)ع( علم غیــب داشــته و اعلم امت 
هســتند. تمام آن ها از زمان امیرالمؤمنین)ع( 
تا خاتم االوصیا)عج( بزرگ ترین مشکالت علمی 
و علوم اسالمی را برطرف کرده و خواهند کرد؛ 
البته برخی دانشــمندان اهل سنت نیز اعتراف 
کرده اند که امیرمؤمنان)ع( مؤســس کل علوم 
اسالمی است. تعبیرات اینچنینی در مورد اعلم 
بودن امام صادق)ع( و ســایر ائمه از جمله امام 
جواد)ع( نیز بارها آمده است. او اضافه می کند: 
جواداالئمه)ع( با وجود سن کمی که داشت، در 

کنار امام هــادی)ع( و صاحب الزمان)عج( جزو 
ســه امامی بود که در سن خردسالی به امامت 
رســید؛ بارها در مجلس مأمون از پس امتحان 
به بهترین شکل برآمد و افرادی را که مقابلش 

بودند، به چالش کشاند.

 مناظراتی که برای براندازی شیعه
 انجام می شد

این اســتاد حوزه و دانشگاه به نمونه ای از این 
مناظرات اشــاره می کند و می گویــد: مأمون 
مي دانســت اگر مناظــره اي بین امــام)ع( و 
برخي از رهبران دانشــمند اهل ســنت برگزار 
شــود، با توجه بــه مخالفت دیرینــه امامت با 
خلفا درگیري ایجاد می شــود؛ پس با امید به 
نفــاق و برای براندازي شــیعه به برگزاری این 
مناظرات اصرار داشــت. از جمله کساني که به 
این نفاق دامــن مي زد، یحیي بن اکثم بود که 
از رجال سیاسي و از دانشــمندان زبردست و 
ماهری بود که مأمور شده بود آنچنان سؤاالتی 
از امام)ع( داشــته باشد که ایشان در جواب وا 
بماند. به همین دلیل در مجلســی از امام)ع( 
پرسید: نظر شما درباره شخصی که ُمحِرم بوده 
و در آن حال حیوانی را شــکار کرده چیست؟ 
امــام جواد)ع( فروعات متعددی در پاســخ به 
این ســؤال آورد. اینکه آیا این شــخص عالم 
به حکم حرمت شــکار در حــال احرام بوده یا 
جاهل؟ عمداً کشــته یا به خطــا؟ آزاد بوده یا 
بَرده؟ برای نخســتین بار چنیــن کاری کرده 
یــا برای چندمین بار؟ و فروعات بســیاری که 
امام)ع( برای این سؤال مطرح و یحیی بن اکثم 
را متحیر کرد؛ آثار ناتوانی در چهره  و گفتارش 
بروز کرد و حضــار، علم و احاطه امام)ع( را به 

موضوعات مختلف بیش از پیش دریافتند.

 علم ائمه)ع( با علم الهی متفاوت است
در کتاب کافی از امام صادق)ع( روایت شــده 
اســت که خداوند کســی را حجت الهی قرار 
نمی دهد که وقتی مورد ســؤال قــرار بگیرد، 
بگویــد نمی دانم. به همین دلیل می توان گفت 
علم، مهم تریــن ویژگی حجت خداســت؛ اما 
سؤال این است که آیا علم ائمه اکتسابی است؟
مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســالمی با تأکید بر اینکه علم امام 
ائمه)ع( به  اکتسابی نیســت، تصریح می کند: 
مکتبخانه نرفته و علم خود را نیاموخته اند؛ علم 
ائمه)ع( همان میراث نبوت است. این میراث از 
طریق ائمه)ع( و کتاب هایی که از پیغمبر)ص( 
و ســایر ائمه)ع( بر جای مانده، نســل به نسل 
به آن ها رســیده و با اراده خــدا به معصوم)ع( 

می رســد. ســؤال دیگری که پیش می آید این 
است که آیا این میزان از علم محدودیت دارد یا 
همان علم خداســت؟ دکتر محرمی در توضیح 
این پرسش نیز بیان می کند: علم امام نامحدود 
اســت و هیچ دانشــی در عالم وجود ندارد که 
برای غیرخداوند ممکن باشــد و امام)ع( از آن 
آگاهی نداشته باشــد. علم امام نسبت به علم 
خدا محدود اســت، اما نســبت به غیرخداوند 
این طور نیســت. علــم آن بزرگــواران با علم 
الهی متفاوت اســت؛ زیرا ائمــه)ع( علم خود 
را از خداوند کســب می کردنــد و علم خداوند 
ذاتی اســت. عالوه بر آن، علم امام مقید بوده 
در حالی که علم خداوند مطلق است. ائمه)ع( 
برای اثبات امامت، رفع شبهه، تقویت ایمان و... 

از علم غیب استفاده می کردند و به تمام مسائل 
علمی آگاهی داشــتند. این موضوع درباره امام 
جواد)ع( هم صدق می کرد؛ زیرا در مناظره ها و 
موارد بســیاری ایشان پاسخگوی تمام سؤاالت 

مردم در تمام حوزه ها بودند.

 اشراف ائمه)ع( بر تمام علوم
برخی روشنفکرنماها بر این باور هستند که علم 
ائمه)ع( تنها مربوط به مســائل دینی است و در 
امور روزمره دنیا مانند نیاز به طبیب و... کاربردی 
ندارد. این کارشــناس دینی با رد این ســخن، 
می گویــد: از دیدگاه شــیعه تاکنون هیچ فردی 
ادعا نکرده است که اهل بیت)ع( به علوم غیردینی 
اشراف نداشته اند و ادعای برخی معاندان نیز اثبات 
شده و مستند نیســت. ائمه)ع( به هر صنعت و 
مطلب زمان خودشان آگاهی داشته اند. شیخ مفید 
در األعالم آورده است که نمی شود احاطه داشتن 
علم امام)ع( در تمام حوزه ها را انکار کرد؛ زیرا این 

امر متواتر و قطعی است.
او به اشــراف ائمه)ع( به علوم غیردینی نیز اشاره 

کرده و عنوان می کند: اگر قائل باشــیم که منشأ 
تمام علوم، خدای تعالی است و اوست که می تواند 
به پیغمبران و امامان همان طور که علوم دینی را 
می دهد، علــوم دیگر مانند طب، نجوم، معماری 
و... را نیــز بدهد؛ پس روزنه ای برای شــک باقی 
نمی مانــد. به بیان دیگر ائمه)ع( آمده اند تا روش 
صحیح زندگی کردن را به بشر بیاموزند. بخشی 
از این روش، عبادت خداست؛ اما درباره امور دیگر 
زندگی مانند چگونه زندگی کردن یا همان سبک 
زندگی نیز دســتورعمل ها و توضیحات کاملی از 
آن بزرگواران داریم. امام جواد)ع( نیز از این قاعده 
مســتثنا نبوده و در ادامه راه پدر بزرگوارشان به 

سایر علوم نیز می پرداختند.

 مهم ترین کار جواداالئمه)ع(
 هدایت شیعه در سخت ترین زمان بود

دکتر محرمــی در ادامه و با یادآوری مناظرات 
و مباحث علمی جواداالئمه)ع( اضافه می کند: 
در این مناظرات و پرســش و پاســخ ها بود که 
بارها و بارها امام خردســال مورد امتحان قرار 

گرفت و همه متوجه شدند که هیچ تفاوتی بین 
او و ســایر امامان وجود ندارد؛ البته مواردی از 
بــرکات علم حضرت را هنوز در جامعه امروزی 
لمــس می کنیم. از مهم تریــن برکات علم این 
امام)ع( می توان به رهبری شــیعه در آن زمان 
اشــاره کرد؛ زمانی که به خاطر موقعیت سنی 
ایشــان و کشــمکش ها و پراکندگی شیعیان، 
مأمــون در تالش بود پایه های حکومت خود را 
محکم تر کرده و شــیعیان و مخالفان بخصوص 
امــام جواد)ع( را مطیع خود کند. امامی که در 
25ســالگی به شهادت رسید اما با آن سن کم، 
طبق آنچه در سیره و تاریخ موجود است، هیچ 
خللی در رهبری شیعیان به وجود نیامد؛ بویژه 
اینکه شــیعه در زمان او به دلیل وجود اختناق 
و پراکندگی جغرافیایی در سخت ترین زمان ها 
قرار داشت. این شــرایط در حالی بود که پس 
از مأمون، معتصم، امام)ع( را در فشار قرار داد 
و ایشان با ســازمان وکالت توانستند هدایت و 
رهبری جامعه شــیعه را در اقصی نقاط دنیا به 

بهترین شکل ممکن انجام دهند.

معارف

گفتوگویقدسباحجتاالسالمدکترمحرمی،بهمناسبتمیالدجواداالئمه

علم ائمه b میراث نبوت است
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یکــی از بهتریــن راه هایی کــه امام 
جواد)ع( می توانست حقیقت امامت 
خــود را بــه منکــران نشــان دهد، 
مناظــرات علمی بــود؛ مناظراتی که 
هرگز از ســوی امام)ع( درخواست 
داده نمی شــد و بــا توجه بــه جوی 
که مأمون ایجاد کــرده بود، صورت 

می گرفت

برش

صفحه 11    1397/12/26

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی 10380329021
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,11,18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای اس��ماعیل حکمتیان به ش��ماره ملی 0919557457 به 
نمایندگی از طرف ش��رکت ش��یر پاستوریزه پگاه گلستان به شناسه ملی 10700129398 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی تقوی به شماره 
ملی 0919825230به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران به شناسه ملی 10100834933 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
آقای جالل غفوری کاخکی به شماره ملی 0919889591 به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی 10102656324 به 
عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوس��ال انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و س��ایر نامه های اداری به امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای 

یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )415754(
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آگهی تغییرات شرکت بهره وری انرژی دشت خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38351 و شناسه ملی 10380540502
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -موسس��ه حسابرس��ی فراز مش��اور شناس��ه ملی : 
10100218400 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جواد صادقی به کد ملی 0938752588 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )415738(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی پوشاک شیک پوشان تایباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 804 و شناسه ملی 14000301913
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,02,10 و نامه ش��ماره 7967 مورخ 1397,12,16 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان تایباد تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: - محل ش��رکت به نش��انی: استان خراسان رضوی، شهرس��تان تایباد، بخش مرکزی، شهر تایباد، مس��جد ابو حنیفه، بلوار امام خمینی،کوچه امام خمینی 24 ]اسفند[، پالک 3، 

طبقه دوم وکدپستی9591763649 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )415739(
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خــودرو :    
 1( پراید به شماره انتظامی 54-196ط31  2( آردی به شماره انتظامی 54-132س55  3( دوو به شماره انتظامی 73-142ن15  4(پژو405 به شماره انتظامی 64-521ص47  5(پژو405 به شماره انتظامی 23-499م38    6(پراید به شماره انتظامی 54-664ج31  7(پژو405 به شماره 
انتظامی 54-626ط89  8(پژو405 به شماره انتظامی 54-332د96  9(پراید به شماره انتظامی 63-721د59  10(پراید به شماره انتظامی 54-899ب67  11( پژو پارس به شماره انتظامی 23-699ی16  12(پیکان به شماره انتظامی 54-139د31  13(پژو روآ به شماره انتظامی 73-762ل43  
14(پراید به شماره انتظامی 54-583س69  15(پراید به شماره انتظامی 65-216ب71  16(وانت پیکان به شماره انتظامی 85-616ج 98  17(پراید 141 به شماره انتظامی 64-914ب33  18(پراید به شماره انتظامی 89-166ج45  19(پژو405 به شماره انتظامی 73-596ه18  20( پراید به 
شماره انتظامی 64-865ص25  21(وانت پیکان به شماره انتظامی 54-792ص34  22(وانت به شماره انتظامی 95-118ج35   23(پرایدهاشبک به شماره انتظامی 64-367ب15  24(پژو405 به شماره انتظامی 54-739س55  25(وانت پیکان به شماره انتظامی 54-211ص57  26(ماتیز به 
شماره انتظامی 54-828د19  27(پراید به شماره انتظامی 54-216س95  28( پراید به شماره انتظامی 45-346ص29  29(مزدا وانت به شماره انتظامی 54-469س78  30(پژوپارس به شماره انتظامی 32-928م94  31( پراید به شماره انتظامی 54-577س32  32(پژو آردی به شماره 
انتظامی 65-412ط29  33(پیکان به شماره انتظامی 54-632ص37  34( پراید به شماره انتظامی 64-578ص14  35(وانت تویوتا به شماره انتظامی 54-171ع67   36(نیسان به شماره انتظامی 24-289د44  37(وانت پیکان به شماره انتظامی 13-715ن13 38( تویوتا به شماره انتظامی 
54-725ع36  39( پراید به شماره انتظامی54-552ص11  40(پیکان فاقد پالک  41( وانت تویوتا به شماره انتظامی 54-963ع34  42(پژو 405 فاقد پالک 43(پژو 405 به شماره انتظامی 52-433ب63  44( پراید به شماره انتظامی 55-425ص33  45(سواری تویوتا کروال به شماره 
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استقالل با شکست نساجی 
به یک قدیمی پرسپولیس رسید

دربی نوروزی حساس تر شد
ورزش: در ادامه هفته بیست و دوم لیگ برتر تیم استقالل تهران از ساعت 
۱۹ دیروزدر ورزشــگاه آزادی به مصاف تیم نساجی مازندران رفت و در 
نهایت با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. تک گل استقالل را مرتضی 
تبریزی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.تیم فوتبال استقالل با پیروزی 
مقابل نساجی مازندران ۴۳ امتیازی شد ودر پایان سال ۹۷ به عنوان تیم 
دوم و پشت سر پرسپولیس به استقبال تعطیالت عید نوروز و دربی ۸۹ 

رفت. دربی تهران روز دهم فروردین ۱۳۹۸ در تهران برگزار می شود.

پایان سال پرسپولیس با صدرنشینی
ورزش: پرسپولیس با پیروزی پرگل مقابل سپیدرود رشت، سال را به پایان 
رساند و به صدر جدول نیز رسید. شاگردان برانکو ایوانکوویچ در شرایطی 
به مصاف سپیدرود رفتند که باتوجه به سفرهای متوالی خستگی زیادی 
را در تن داشــتند اما از همان ابتدا هجومی آغاز کردند و موفق شدند در 
نیمه نخست سه بار توسط علی علیپور، احمد نوراللهی و سیامک نعمتی به 
گل برسند. در نیمه دوم بازی متعادل تر دنبال می شد اما با گل دقیقه 6۷ 
بایرامی برای سپیدرود، شرایط بازی دگرگون شد. رشتی ها یک دقیقه بعد 
از گل این فرصت را داشتند تا با پنالتی اعالم شده توسط داور که مشکوک 
به نظر می رسید اختالف را به حداقل رسانده و خود را برای یک کامبک 
رویایی آماده کنند اما رادوشوویچ دروازه بان قرمزپوشان این پنالتی را مهار 
کرد. این پایان کار نبود و یک دقیقه بعد داور این بار برای پرسپولیس یک 
پنالتی اعالم کرد که بعد از یکی دو دقیقه با مشورت با داور اضافه کنار خط 
نظر خود را بر گرداند. در ادامه مسابقه هر دو تیم فرصت هایی برای گلزنی 
داشتند اما نتوانستند از آن استفاده کرده تا پرسپولیس با کسب پیروزی 

۳-۱ با ۴5 امتیاز صدرنشین لیگ برتر کشور در پایان سال ۹۷ باشد.

تاج: سرمربی تیم ملی برای فیفا دی دوم 
انتخاب می شود

ورزش: تاج، رئیس فدراســیون فوتبال ایران صبح شــنبه در حاشیه 
مجمع هیئت فوتبال استان خوزستان در جمع خبرنگاران درباره انتخاب 
سرمربی تیم ملی اظهار کرد: ما در این چند روز خیلی درباره این موضوع 
حرف زدیم. هیچ کس برای انتخاب سرمربی تیم ملی به ما توصیه تعجیل 
نمی کند. ما فیفا دی اول را به باشگاه ها دادیم تا فشردگی لیگ را کم کنیم. 
برای فیفا دی دوم هم حتماً سرمربی را انتخاب می کنیم و هیچ مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد. ما حتی اگر االن ســرمربی تیم ملی را انتخاب 
کرده بودیم باز هم فیفا دی اول را برای کم کردن فشردگی لیگ استفاده 

می کردیم.

پرونده لیگ در سال 97 امروز بسته می شود
ورزش: آخرین مسابقات باشگاهی سال ۱۳۹۷ امروز در اصفهان و تهران 
برگزار خواهد شد و ادامه مسابقات لیگ برتر ۸ فروردین ۹۸ از سر خواهد 
گرفت. در دو دیدار پایانی هفته بیست و دوم لیگ برتر عصر امروز پیکان  
میزبان صنعت نفت آبادان است و  استقالل خوزستان به میهمانی ذوب 

آهن در اصفهان خواهد رفت.

حمایت ستاره سابق زنیت از سردار ایرانی
ورزش: سردار آزمون در بازی برگشت با ویارئال در یک شانزدهم نهایی 
لیگ اروپا در همان ۱5 دقیقه ابتدایی دو موقعیت طالیی را از دست داد که 
این اتفاق انتقاداتی از این بازیکن در میان طرفداران و اهالی فوتبال روسیه 
رقم زد. در واکنش به این موضوع کرژاکوف ستاره سابق خط حمله این 
باشگاه مطرح به حمایت از مهاجم ایرانی پرداخت و مدعی شد حتی گلزنی 
این بازیکن هم نمی توانست باعث نجات زنیت شود.آلکساندر کرژاکوف 
گفت:»بله دو موقعیت طالیی در همان دقایق ابتدایی نصیب سردار آزمون 
شد اما حتی اگر این موقعیت ها گل می شد تضمینی وجود نداشت زنیت 
بتواند از سد ویارئال بگذرد. به هر حال این موقعیت ها از دست رفت اما 
واقعیت این بود که تیم در بازی برگشت حذف نشد بلکه در همان بازی 

رفت کار تمام شده بود«.

دستگیری دو نفر در فوتبال به اتهام تبانی و 
پرداخت پول

ورزش: کمیته اخالق فدراســیون فوتبال تایید کرد که دو نفر به اتهام 
تبانی و پرداخت پول در فوتبال دستگیر شده اند. کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال با انتشار اطالعیه ای ضمن اشاره و تأیید دستگیری اخیر دو نفر از 
اشخاصی که قصد پرداخت پول و تبانی در مسابقه فوتبال را داشتند اعالم 
کرد: »در این مقطع حساس و سرنوشت ساز رقابت های لیگ برتر و لیگ 
یک و شرایط جدول مسابقات اعالم می دارد که کلیه تحرکات و اتفاقات به 
نحو کاماًل دقیق تحت رصد و نظارت کمیته اخالق قرار دارد و با حضور و 
عضویت نمایندگان مراجع انتظامی و اطالعاتی در واحد صیانت از فوتبال 
زیر مجموعه این کمیته اقدامات مناسبی در این زمینه در دستور کار قرار 

گرفته است.

واریز بخشی از پول انتقال حسینی 
به حساب استقالل

ورزش: باشــگاه ترابزون اســپور ترکیه برای پرداخت بخشی از پول 
جذب سیدمجید حسینی از اســتقالل، به دلیل آنچه مشکالت مالی 
این باشگاه عنوان شده بود، نتوانست سر موعد پولش را به طرف ایرانی 
پرداخت کند. مســئوالن اســتقالل نیز در چند نوبت با این باشگاه 
صحبت کردند که کار به شکایت در مراجع قضایی فیفا کشیده نشود.

در چند روز گذشته، باشگاه ترابزون بخشــی از ۴00 هزار دالر را به 
حساب باشگاه اســتقالل واریز کرده و گفته می شود در یکی دو روز 

آینده نیز، مابقی آن پرداخت خواهد شد.

حمایت مالک باشگاه از گل محمدی
دو بازیکن خارجی به شهرخودرو 

اضافه می شوند
ورزش: فرهاد حمیداوی، مالک باشــگاه شــهرخودرو اظهار کرد: روند 
پیروزی ها به امید خدا از ابتدای ۹۸ آغاز می شود. امیدوارم سال ۹۸ سال 
موفقیت تیم های خراسانی در مسابقات باشــد. از گل محمدی بشدت 
حمایت می کنم، پدیده شهرخودرو تنها تیمی است که فقط از سرمایه 
ملی حمایت کرده و هیچ بازیکن خارجی نداریم.مالک باشــگاه پدیده 
شهرخودرو گفت: با قوانین فدراسیون خیلی کار، راحت نبود، البته برای 

۱0 روز آینده ۲ بازیکن خارجی به تیم ما اضافه می شوند.
وی تاکید کرد: باید از کالیی، شهردار مشهد نیز به واسطه اینکه به معنای 
واقعی کلمه کنار ماست، تشکر کنم. دست هواداران را می بوسم که در سرما 

و گرما، کنار ما هستند. 

حمید رضا خداشناس: داســتان ادامــه دار اعتراض 
ســرمربیان تیم هــای لیگ برتــر که بــه محض عدم 
نتیجه گیری داوران را ســیبل انتقادهای خود قرار می 
دهند جمعه گذشــته پس از دیدار فوالد و ســپاهان با 
موضع تند امیر قلعه نویی شدت گرفت و با واکنش داوران 

کشورمان همراه بود.
ســرمربی ســپاهان پس از اینکه در اهواز نتوانست در 
مقابل تیم افشین قطبی به برتری برسد در خصوص تیم 
داوری جوان این بازی  و با موضع گرفتن نسبت به چهار 
داور باسابقه کشــورمان گفته بود: برخی داوران قدیمی 
هستند که می توانند با پنج سوت معمولی پدر یک تیم را 
در بیاورند. ان شاءاهلل این داوران جدید این مسائل را یاد 
نگیرند و آن داوران قدیمی هم زودتر بازنشسته بشوند تا 
این فضای مسموم را به داوران جوان تزریق نکنند. من از 
چهار داور تا زنده ام نمی گذرم؛ ممبینی، ترکی،  فغانی و 
اشکان خورشیدی. این ها خاطرات بد زندگی من هستند 

و یک روز با فیلم و مدارک این ها را می خواهم بگویم.

  بهترین خاطرات ما، بهترین الگوهای ما
این حرف های قلعه نویی اما واکنش تندی از سوی داوران 
و کمک داوران لیگ برتری در پی داشت. تعداد زیادی از 
قاضیان فوتبال ایران با انتشار پســتی مشترک با چهار 
عکس از داورانی که قلعه نویی نامشان را برده بود و جمله 
»بهترین خاطرات ما، بهترین الگوهای ما«  به حمایت از 

هم صنف های خود پرداختند.

   فغانی:با البی سیاسی به موفقیت نرسیده ام
علیرضا فغانی نیز در خصوص صحبت های امیر قلعه نویی 
که گفته بود او و سه داور دیگر را حالل نمی کند، گفت: 
همیشه اعتقاد دارم که این خداست که باید از من راضی 
باشد و نه بنده های خدا و این اعتقاد من است. به هر حال 
گذشت زمان همه چیز را درباره خیلی از افراد ثابت کرده 

و می کند. 
داور بین المللی فوتبال کشــورمان تصریح کرد: در این 
فوتبال همواره ســعی کرده ام خودم باشم و هیچ گاه به 
دنبال بازی های سیاسی، البی با سیاسیون و داشتن خدم 
و حشم نبودم و هر کدام از دوستان مثل محسن ترکی، 
هدایت ممبینی و...که به جایــگاه خوبی در این فوتبال 

رسیدند با تالش خودشان بوده است.
وی افزود                                                                                                                                                                                                                   : در این حدود ۲۴،۲5 سالی که در فوتبال هستم 
به این نتیجه رسیدم که اکثر کســانی که درباره مسائل 

پشت پرده و باندبازی حرف می زنند خودشان اصل این 
کار هستند . ارتباط پنهانی با برخی مربیان و بازیکنان و یا 
سیاه بازی یا لمپن بازی دیگر جوابگو نیست و نمی توان با 

این کارها به موفقیت رسید.
وی در ادامه گفت  وگویش با فــارس ادامه داد: من پیش 
خدا و وجدان خودم راضی هســتم که اگر اشتباهی هم 
در داوری فوتبــال انجام دادم کامال ســهوی و فوتبالی 
بوده است اما اگر کســی در عالم فوتبال مدرکی دارد که 

اشتباهی عمدی انجام شده آن را رو کند. 

  ترکی: دوران موفقیت با هوچی گری گذشته است
همچنین محسن ترکی، داور بازنشسته فوتبال ایران در 
گفت وگو با تســنیم، در واکنش به این صحبت ها اظهار 
داشــت: من فوتبال ایران را کنار گذاشته ام و قصد دارم 
که آن را کاًل فراموش کنم. بارها و بارها در اطراف صحبت 
شده و تقاضای همکاری می شود، اما کاًل بدم می آید وارد 
این فضا شوم، به خاطر همین مســائل که یک عده آدم 
کوچک هر زمانی که با مشکل مواجه می شوند، به زمین 
و زمان چنگ می اندازند. به قــول معروف یک نفر که در 
حال سقوط به ته چاه است، به هر چیزی دست می اندازد 

و می خواهد همه را با خود به پایین بکشد.وی افزود: فکر 
می کنم دوره قلعه نویی تمام شده است. در واقع دوره این 
حرف ها و مسائل گذشته و فوتبال تبدیل به یک علم شده 
و برای موفقیت در آن نیاز به ســعی و تالش است. دوره 
هوچی گری ها گذشته اســت. او باید خودش و تیمش را 

قوی کند تا در زمین فوتبال به حقش برسد.
داور بازنشسته فوتبال ایران که سابقه زیادی در قضاوت 
دربی پایتخــت دارد، ادامه داد: او هــم فیلم و مدارکش 
را بیاورد، من هم فیلــم و مدارکی دارم کــه به وقتش 
من هم حرف هایی برای گفتــن دارم و به وقتش جلوی 
او می ایســتم. دوره اینکه یک نفر فکــر کند یک زمانی 
فوتبالیســت بوده و می توانــد مربی قابلی هم باشــد و 
همچنین با هوچی گری و یکسری مســائل عناوینی به 

دست آورد، گذشته است. 
وی درباره عدم واکنش مســئوالن فدراسیون فوتبال و 
کمیته داوران و نبود یک اتحادیه برای داوران به منظور 
واکنش نشــان دادن در چنین مواقعی دربــاره چنین 
صحبت هایــی عنوان کرد: متأســفانه اتحادیــه داوران 
نداریم و اگر هم قرار بــود زمانی این اتفاق رخ بدهد، یک 
عده فدراسیون نشین و از مسئوالن کمیته داوران مقابل 

این موضوع ایســتادند و اجازه قدرت گرفتن این کانون 
و اتحادیــه داوران را ندادند تا در چنیــن روزهایی خوِد 
داوران بتوانند از حق شــان دفاع کنند. متأسفانه این از 
ضعف مدیریتی فوتبال کشور بوده که گریبان گیر داوران 

شده است.

  قلعه نویی: اگر جرئت دارید حرف بزنید
پس از حمله تند ترکی به قلعه نویی و موضع گیری سایر 
داوران کشور نسبت به این مربی ، سرمربی سپاهان  در 
گفت و گو با فارس در خصوص اظهارات محســن ترکی 
و علیرضا فغانی گفت: من حرف بدی نزدم و فقط گفتم 
از این چهــار داور خاطره خوبی نــدارم. مگر این حرف 

بدی است؟
وی افزود: اصاًل مگر آقای ترکی االن داوری می کند؟االن 
هم می گویم این داوران خاطرات بــدی را برای من رقم 
زدند.قلعــه نویی تاکید کــرد: اگر آقایــان گفتند حرف 
می زنند من مشکلی ندارم، حرف بزنند. آقای ترکی! و بقیه 
داوران ایران بدانند من جرئت داشتم حرف زدم اگر شما 
هم جرئت دارید حرف بزنید،اگر آقایان حرف دارند بزنند 

من هم همه چیز را جمع می کنم و حرف هایم را می زنم.

ترکی: دوران هوچی گری در فوتبال گذشته است

ژنرال در محاصره مردان سیاهپوش

منهای فوتبال

لوییس سوارز: جرارد من را متقاعد به ماندن کرد
ورزش: سوارز در سال ۲0۱۳ در آستانه انتقالی ۴0 میلیون یورویی به آرسنال قرار 
داشت اما در نهایت در آنفیلد ماندنی شد و یک سال بعد به بارسلونا ملحق شد. حاال 

سوارز دلیل رد پیشنهاد آرسنال در آخرین لحظات را فاش کرده است.
لوییس سوارز گفت: قصد داشتم راهی آرسنال شوم اما جرارد به من گفت اگر امسال 
در لیورپول بمانی، فصل بعد راهی بایرن، بارسلونا یا رئال مادرید خواهی شد، پس 
یک سال دیگر هم در آنفیلد بمان زیرا انتقال به آرسنال پیشرفتی برای تو نخواهد 

بود.جمالت جرارد من را متقاعد کردند بمانم.

رویای پیتر چک: بازنشستگی بعد از قهرمانی در اروپا
ورزش:پیتر چک، دروازه بان کهنه کار آرسنال می گوید رویای قهرمانی در لیگ اروپا برای 
او همچنان زنده است و قصد دارد بعد از به دست گرفتن جام قهرمانی لیگ اروپا خود را 
بازنشسته کند. پیتر چک، دروازه بان کهنه کار آرسنال می گوید رویای او پایان دادن به دوران 
فوتبالی اش با قهرمانی در لیگ اروپا است و چون می داند احتمال اینکه در فینال رقابت ها که 
در باکو برگزار خواهد شد، مقابل تیم سابقش چلسی قرار بگیرد، هیجان زیادی برای ادامه 
این رقابت ها دارد. پیتر چک گفت: رویای من همچنان زنده است. هنوز راه زیادی در پیش 

داریم ولی با نمایشی که مقابل رن داشتیم می دانم که می توانیم موفق شویم.

سیلوای برزیلی، فرانسوی شد!
ورزش: سیلوای برزیلی، فرانسوی شد! تیاگو سیلوا صاحب گذرنامه فرانسوی شد 
و ملیت این کشور اروپایی را کسب کرد.وی که از سال ۲0۱۲ در خدمت پاریسی ها 

است، سابقه حضور در تیم های فلومیننسه و آ.ث میالن ایتالیا را در کارنامه دارد.
وی عنوان کرد:من و همسرم به همراه ۲ فرزندم که در فرانسه به دنیا آمدند، ملیت 
فرانسوی گرفتیم.برای ما این اتفاقی خوش است.چون بعد از شش سال و نیم حضور، 
اینجا را مثل وطن خود می دانیم. با این اتفاق، سن ژرمن قادر است یک بازیکن دیگر 

از کشورهای خارج از عضو اتحادیه اروپا برای فصل بعد در اختیار گیرد.

دعوای رئال و سیتی به خاطر رحیم استرلینگ
ورزش: زیدان قصد دارد در تابستان به تغییراتی گســترده در رئال زده و تیم خود 
را بازســازی کند. روزنامه میرر می گوید: رئال آماده است تا در فصل نقل و انتقاالت 
تابستانی برای بازسازی تیم خود چیزی در حدود ۳00 میلیون پوند هزینه کند و عالوه 
بر ستاره هایی مثل نیمار، ادن هازارد و کریستین اریکسن، ستاره منچسترسیتی، رحیم 
استرلینگ هم از هدفهای اصلی رئال برای تابستان به حساب می آید. اما سیتی مایل 
نیست استرلینگ را از دست بدهد، ستاره  ای که در فصل جاری در ۲۷ بازی لیگ برتر 

برای شاگردان گواردیوال ۱5 گل زده و ۹ پاس گل داده است.

ضد حمله

ورزش: مدافع - هافبک ملی پوش تیم فوتبال اســتقالل 
معتقد اســت که حضور نداشــتن در جام جهانی بدترین 
خاطره ورزشی اش بوده اســت. وریا غفوری، بازیکن تیم 
فوتبال اســتقالل در گفت وگو با برنامــه رادیویی »تهران 
ورزشی« درباره مصدومیت و زمان بازگشتش به تمرینات 
اســتقالل، اظهار داشت: متأســفانه در دو سه هفته اخیر 
مشکالتی داشتم و نتوانســتم در تمرینات شرکت کنم و 
همین باعث شد که در بازی آخر به خاطر شرکت نکردن 
در تمرینات مصدومیت جزئی پیــدا کنم و عضله ام دچار 

کشیدگی مختصری شد. قطعاً در دو سه روز 
آینده می توانم به تمرینــات برگردم. وی 
درباره شــرایط خوب و تحول اســتقالل 
در نیم فصل دوم لیگ برتر خاطر نشــان 
کرد: شــما اگر دقت کرده باشید در این 

سه سالی که در خدمت استقالل 
بودم هر سال همین وضعیت 
بــوده اســت. دلیلــش را 
نمی دانم. ما فصل را خوب 
شــروع نمی کنیــم و در 
نیم فصل دوم شــرایط مان 
بهتر می شود. خوشبختانه 
امســال فاصله  تیم ها در 
صدر جدول نزدیک است 
و ما هم جــزو مدعیان 

هستیم. 

بدترین خاطره ورزشی ام 
نرفتن به جام جهانی بود

مدافع تیم فوتبال اســتقالل در پاســخ به این 
پرسش که با وجودی که یکی از بهترین سال های 
فوتبالی اش را پشت سر می گذارد، دلیل اینکه 
جام جهانی را از دست داد، چه بود، تصریح کرد: 
دلیل آن را من نمی توانم بگویم. بدترین خاطره 

ورزشی  ام نرفتن به جام جهانی بود. نمی دانم چه 
چیزی بود که بازیکنی با آن شــرایط نتوانست در 
لیست تیم ملی باشد. به نظر من سلیقه آقای کی روش 
بود و حرف خاصی نمی توانــم بزنم، ولی چیزی که 

می توانم بگویم این است که ایشان قطعاً اشتباه کرد.

  هیجان دربی امسال بیشتر است
وی درباره دربی نوروزی و حساسیت آن خاطرنشان 

کرد: من تمام توانم  را بــرای این بازی می گذارم. 

ازدو سه روز دیگر مصدومیتم به طور کامل رفع می شود و 
ان شاءاهلل بتوانم برای دربی خودم را به آمادگی ۱00 درصد 
برسانم. امسال هیجان دربی یک مقدار بیشتر است و برای 
ما خیلی مهم است، چون فاصله  تیم ها نزدیک است و یک 

تیم با بردن دربی می تواند صدرنشین شود. 

  مصدومیت ها ربطی به حواشی نداشت
مدافع تیم فوتبال استقالل در پاســخ به این پرسش که 
آیا  حواشــی که برای او به وجود آمــد تأثیری در کیفیت 
فوتبالش داشت، گفت: در این دو سه هفته آخر برای من 
یکســری حواشــی پیش آمد، دقیقاً زمانی که من دچار 
مصدومیت هایی شده بودم. حواشــی قطعاً در ذهن آدم 
تأثیر می گذارد، ولی این مصدومیت ها ربطی به حواشی 
نداشت. یکســری صحبت ها پیش آمد و  مسئوالن هم 
حرف هایی زدنــد، ولی من هم حرف خــودم را زدم و 
متأســفانه یکســری برخورد و جبهه گرفتند. 
در این راســتا بحث شهرســتانی و تهرانی 
به وجود آمد. باید بگویم کــه همه افتخار 
می کنیم که ایرانی هستیم. متأسفانه آن  
مسئول یک عذرخواهی ساده هم نکرد 
و فقط موضوع توجیه شد. به نظر من 
بهتر بود که با یک عذرخواهی این 

صحبت ها تمام می شد.

  سرمربی آینده تیم ملی هم باید در 
سطح کی روش باشد

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان درباره انتخاب سرمربی تیم 
ملی گفت: شما ببینید سرمربی تیم ملی در هشت سال گذشته 
کی روش بود. به نظر من او یک مربی بزرگ بود که فوتبال ما 
را به جلو برود و خیلی چیز ها به بازیکنان ما یاد داد. سرمربی 

آینده تیم ملی هم باید در سطح کی روش باشد. 

ورزش: دومین دیدار فینال لیگ برتر والیبال درحالی 
امروز برگزار خواهد شد که سایپا در صورت پیروزی برای 

نخستین بار قهرمان خواهد شد.
فینال دوم لیگ برتر والیبال فردا با برگزاری دیدار بین دو 
تیم سایپا و شهرداری ورامین برگزار خواهد شد. نارنجی 
پوشان سایپا در بازی نخسِت روز پنجشنبه با نتیجه ۳ بر 
یک شهرداری ورامین را شکست دادند تا در بازی دوم با 
خیالی آسوده تر وارد زمین شوند. شاگردان پیمان اکبری 
در ســایپا برای هفتمین بار حضور در فینــال را تجربه 
می کنند و تا به امروز دست شــان از جام قهرمانی کوتاه 
مانده است. تیم ســایپا امروز در صورت پیروزی مقابل 
شــهرداری ورامین برای نخســتین بار جام قهرمانی را 
باالی سر خواهد برد اما باید دید شهرداری ورامین اجازه 
این کار را به سایپا خواهد داد یا کار به بازی سوم کشیده 
خواهد شد. شاگردان رحمان محمدی راد در ورامین در 
دور مقدماتی مسابقات به عنوان تیم صدرنشین راهی پلی 
آف شدند و شاید کم تر هوادار خوشبین این تیم تصورش 
را می کرد که در بازی نخســت فینال با نتیجه ۳ بر یک 
مقابل سایپا تن به شکست دهد اما نارنجی پوشان سایپا 
که موتورشان تازه در پلی آف روشن شده بود نشان دادند 
که عزم خود را برای قهرمانی جزم کرده اند و همین کار را 

برای ورامین سخت تر کرده است.
حال ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی امــروز میزبان بازی 
دوم فینال خواهد بــود و باید دید شــهرداری ورامین 
مانع پیروزی دوم سایپا خواهد شد و کار را به بازی سوم 
می کشاند یا سایپا که به تیم نقره ای معروف است فردا با 
پیروزی دوم، قهرمان لیگ برتر می شــود و طلسم هفت 

دوره حضور در فینال را با مدال طال خواهد شکست.
در بازی نخست حدود دو هزار تماشاگر از نزدیک بازی را 
تماشا کردند و نکته مهم در این دیدار حضور تعداد زیادی 

از نیروهای امنیتی در سالن بود که مانع از بروز حواشی در 
این بازی شدند تا فینال بدون حاشیه و درگیری برگزار 
شود. حواشی که بارها در مسابقات والیبال شاهد بودیم 
اما این بار با برنامه ریزی از پیش تعیین شده برای بازی 

مهم و حساس فینال به صفر رسید بود.

 یک فرصت دیگر برای ورامینی ها
رحمان محمدی راد ،سرمربی شهرداری ورامین در مورد 
بازی دوم با سایپا گفت: خوشحالم که هنوز یک فرصت 
دیگر داریم تا کار را به تساوی بکشانید. در بازی اول در 
شروع بازی اسیر جّو فینال شدیم و شروع خوبی نداشتیم. 
در مجموع سایپا با سرویس های خوب خود بسیار ما را 
اذیت کرد. امیدوارم بتوانیم در بازی امروز ایرادهای خود 

را برطرف کنیم و عملکرد بهتری داشته باشیم.
سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین خاطرنشان کرد: 
شاید سایپایی ها بازیکنان با تجربه تری داشتند، اما ما هم 
بازیکنان باتجربه ای داریم و از این نظر شرایط برای هر دو 

تیم تقریبا یکسان بود. 
 

طلسم شکنی سایپا
پیمان اکبری،سرمربی سایپا در مورد بازی امروز گفت: 
پس از پیروزی سه بر یک بازی رفت همه چیز را فراموش 
کردیم و برای بازی دوم تمرکز کردیم. به هر حال در بازی 

فینال برای هر دو تیم شانس مساوی وجود دارد. 
وی افزود: برای این مسابقه از نظر روانی فشار زیادی روی 
تیم ما بود، اما خوشــبختانه در لحظات حساس سخت 
تالش کردیم و در نهایت مزد زحمــات خود را گرفتیم. 
امیدوارم امروزهم شاگردانم با قدرت ظاهر شوند و بتوانیم 
طلسم قهرمان نشدن سایپا را در همین بازی بشکنیم و 

کار به بازی سوم کشیده نشود.

آن مسئول به جای عذرخواهی فقط توجیه کرد

غفوری: کی روش اشتباه کرد که 
من را به جام جهانی نبرد

فینال دوم لیگ برتر والیبال امروز برگزار می شود

سایپای نقره ای تمام می شود؟
قرعه کشی جام جهانی بسکتبال 2019

ایران با اسپانیا، تونس و پورتوریکو 
همگروه شد

ورزش: بعد از مشخص شدن ۳۲ تیم راه یافته به جام جهانی ۲0۱۹ امروز 
مراسم قرعه کشی جام جهانی در شنزن چین برگزار شد. 

طبق قرعه کشی انجام شده، ایران در گروه C جام جهانی قرار گرفت و با 
تیم های اسپانیا، پورتوریکو و تونس همگروه شد. بازی های گروه ایران در 
جام جهانی ۲0۱۹ چین که برای اولین بار با حضور ۳۲ تیم در شهریورماه 

سال ۹۸ برگزار می شود، در شهر گوانگژو انجام خواهد شد.

حدادی در آمریکا تست دوپینگ داد
ورزش: احسان حدادی که در آمریکا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا و جهان در سال آینده آماده می کند، تست دوپینگ داد. ماموران وادا 
)سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ( با حضور در محل تمرین این پرتابگر 
دیسک کشورمان از وی آزمایش دوپینگ به عمل آوردند.ماموران مبارزه با 

دوپینگ آذرماه نیز در تهران و در منزل حدادی از وی آزمایش گرفته بودند.
هفته گذشته نیز حسن تفتیان، دونده سرعتی کشورمان در تهران مورد 

آزمایش قرار گرفته بود.

عبادی پور لژیونر ماند
ورزش: میالد عبادی پور قرارداد خود را به مدت ســه سال دیگر با اسکرا 
بلچاتوف تمدید کرد. کونارد پیه چوسکی، مدیر باشگاه اسکرا پس از تمدید 
قرار داد بازیکن ایرانی خود اظهار داشت: میالد پیشنهادات بسیار زیادی از 
سایر باشگاه ها داشت که حتی از لحاظ مالی هم بسیار خوب بودند، اما در 
نهایت تصمیم گرفت در اسکرا باقی بماند. به همین خاطر ما برای او احترام 
زیادی قائل هستیم. همچنین میالد عبادی پور عنوان کرد: برای من حضور 
دوباره در اسکرا افتخار بزرگی است. خیلی خوشحالم که در این باشگاه هستم 

و امیدوارم در آینده هم همه چیز به خوبی پیش برود.

تیم ملی سابر کشورمان 
در راه جام جهانی بوداپست 

ورزش: تیم ملی سابر کشورمان با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، 
محمد رهبری و محمد فتوحی و با هدایت پیمان فخری اول فروردین ماه 
راهی بوداپست مجارستان خواهد شد. جام جهانی سابر در دو بخش انفرادی 
و تیمی از ۲ تا ۴ فروردین ماه در مجارستان برگزار می شود. تیم سابر کشورمان 
هفته گذشته موفق شد مدال نقره جام جهانی در پادووای ایتالیا را به دست 

آورد و با یک پله صعود در جایگاه چهارم رنکینگ جهانی قرار بگیرد.
۸ تیم برتر رنکینگ جهانی جواز حضور در المپیک توکیو را کسب خواهند 
کرد و با توجه به اینکه کسب سهمیه تیمی فرصت حضور تمام ملی پوشان در 
بخش انفرادی المپیک را نیز خواهد داد، اولویت اصلی حفظ جایگاه تیم سابر 

در بین ۸ تیم اول جهان است.

رئیس فدراسیون جودو انتخاب شد
ورزش:مجمع انتخاب رئیس فدراسیون جودو با حضور محمدرضا داورزنی 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و فضل اهلل باقرزاده 
نماینده کمیته ملی المپیک در هتل اسپیناس برگزار شد و طی آن آرش 
میراسماعیلی رئیس فدراسیون شد. رأی گیری برای انتخاب رئیس آینده 
فدراسیون جودو با حضور ۴۳ عضو آغاز شد که در نهایت آرش میراسماعیلی 
با کسب ۳۲ رأی به عنوان رئیس انتخاب شد. سیاحی ۸ رأی کسب کرد. کابلی 

دو رأی و جعفری نیز یک رأی از اعضای مجمع دریافت کردند.

بهداد سلیمی هم تست دوپینگ داد!
ورزش: باوجود اینکه بهداد سلیمی پس از کسب مدال طال در بازی های 
آسیایی جاکارتا از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد، اما چون این وزنه بردار 
هنوز بازنشستگی اش را به فدراسیون جهانی و متعاقبا وادا اعالم نکرده است 

هنوز نامش در لیست آژانس بین المللی ضد دوپینگ است.
به همین منظور سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ همچنان نام او را از 
حوضچه آنتی دوپینگ خارج نکرده است و صبح امروز بار دیگر از وی 

تست دوپینگ گرفته شد.
اخیرا مناقشاتی بین ســلیمی و فدراســیون وزنه برداری مبنی بر اعالم 
بازنشستگی و امضای نامه بازنشستگی اش بوجود آمده است که طرفین 
یکدیگر را در این امر مقصر می دانند. سلیمی معتقد است فدراسیون نامه  
مکتوب برای او ارسال نکرده است، اما در مقابل فدراسیون وزنه برداری اعالم 
کرده است که تا کنون ۲ مرتبه نامه بازنشستگی را برای سلیمی ارسال کرده، 

اما وی تمایلی به امضای آن نداشته است.

در حالی که بســیاری از منابع خبری در داخل 
کشــور از نهایی بودن انتخاب اروه رنار سرمربی 
فرانســوی مراکش به عنوان سرمربی آینده تیم 
ملی خبر می دهند، اما توئیتر مرکز خبری اهداف 
که پیرامون ورزش خاورمیانه خبرهای معتبری را 
منتشر می کند در توئیتی این سرمربی را به عنوان 
انتخاب احتمالی تیم ملی امارات معرفی می کند. 
البته نام دیگری که برای اماراتی ها مطرح شده 

برت فن مارویک است.

راننده سرشــناس فرمول یک پــس از قهرمانی در 
دور اول مســابقات فصل جدید ایــن رقابت ها در 
ملبورن استرالیا، در اینســتاگرامش به این موفقیت 
واکنش نشان داد. لوئیز همیلتون بریتانیایی می گوید 
احساســش را نمی تواند توصیف کنــد و حمایت 
طرفدارانش در استرالیا از او باورنکردنی بوده است. او 
می گوید قهرمانی در دور اول مسابقات نشان می دهد 
که تمام تالش هایش برای کسب آمادگی در سال 2019 

به ثمر نشسته است.

لوئیز همیلتوناهداف

اسطوره فوتبال کشورمان و سرمربی کنونی سایپا 
که با جمع آوری کمک های خیرخواهانه مردم بعد از 
زلزله کرمانشاه در چند وقت گذشته بسیار پرمشغله 
بوده در اینستاگرامش از جدیدترین دستاوردهای 
خود در این راه خبر می دهد. علی دایی در پســت 
اینستاگرام خود می گوید پس از تکمیل خانه های 
روســتای مله روالن، حاال مراحل خانه سازی در 
سومین روستای زلزله زده کرمانشاه یعنی تپانیه 

آغاز شده است.

مدافع برزیلی رئال مادرید در استوری اینستاگرام خود 
از رونمایی از کتابش خبر داد. مارسلو که در چند فصل 
گذشته جزو بهترین بازیکنان رئال در راه قهرمانی این 
تیم در ســه دوره پیاپی لیگ قهرمانان اروپا بوده است 
در این فصل با حضور سوالری شرایط خوبی نداشته و به 
نیمکت منتقل شده و حاال با زیدان امیدوار شده است. او 
در عکس های منتشر شده از مراسم کتاب خود با عنوان 
»متد 12« در کنار چند تن از هم تیمی های خود مانند 

ناواس و مودریچ دیده می شود.

مارسلوعلی دایی

به بهانه دیدار امشب، تاریخ بازی با دربی دال مدونینا

شب خروش سن سیرو
امیرمحمد ســلطان پور - رقیب های همشهری در شهر 
میالن امشب در حالی به مصاف یکدیگر می روند که شاید در 
چند وقت گذشته اینقدر به یکدیگر و به باالی جدول نزدیک 
نبوده اند. بازی آث میالن و اینتر میالن امشــب از ساعت ۲۳ 
در ورزشگاه سن سیرو ورزشگاه مشترک دو تیم اما به میزبانی 
میالن برگزار می شود و این در حالی است که دو تیم تنها یک 

امتیاز در رده های سوم و چهارم جدول با هم فاصله دارند.
میالن از زمان انتقال کشیشتف پیونتک در ژانویه در خط حمله 
فوق العاده ظاهر شــده است. این مهاجم لهســتانی از زمان 
پیوستن به روســونری از تیم جنوا تاکنون 6 گل برای میالن 
به ثمر رسانده و کمک بزرگی برای اوج گیری شاگردان گنارو 
گتوسو داشته است. از طرف دیگر اینتر به همراه سرمربیش 
لوچیانو اســپالتی اوضاع خوبی در خط حملــه ندارد. مائورو 
ایکاردی بعد از گرفته شــدن بازوبند کاپیتانی از او، هنوز در 
هیچ دیداری از تیمش به میدان نرفته و آینده او در باشگاه در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. در آستانه دربی دالمدونینا نگاهی 
می اندازیم به تاریخچــه آن و همین طــور بهترین گلزنان و 

بزرگترین بازیکنانی که برای هر دو تیم به میدان رفته اند:

  دربی میالن چیست؟
دربی دالمدونینا که به دربی میالنو نیز شــهرت دارد صحنه 
رقابت های بزرگترین باشــگاه های فوتبال شهر مهم میالن 
اســت. از آن جهت به این مســابقه مدونینا مــی گویند که 
عرض احترامی به مجسمه مریم مقدس در این شهر مشهور 

به مدونینا اســت. این دو باشــگاه از همان اولیــن رقابت با 
یکدیگر در ســال ۱۹0۹ رقابت ســختی را آغاز کردند و از 
آن سال همیشه دو بار در فصل ســری آ مقابل هم به میدان 
رفته و گهگاهی در جام حذفی و لیــگ قهرمانان اروپا نیز با 
هم روبه رو شده اند. از لحاظ تاریخی بســیاری باشگاه اینتر 
را متعلق به قشــر مرفه جامعه می دانند اما باشگاه میالن به 
طبقه کارگر وابسته است. معروف است که هواداران اینتری 
به دلیل ثروتمندتر بودن با ماشین های شخصی و مخصوصا 

موتورسیکلت برای تماشــای این بازی به سن سیرو می آیند 
اما طرفداران آث میالن از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده 
می کنند. البته امروز شــرایط به گونه ای شده که نمی توان 
قشــر و طبقه خاصی از جامعه را به هواداران هیچکدام از دو 
تیم نسبت داد و از هر طبقه ای اینتر و میالن طرفداران خاص 
 خود را دارند. در بین بزرگترین دربی های فوتبال اروپا فقط 
آث میالن و اینتر هستند که از اســتادیوم مشترک استفاده 

کرده و هر دو آن را خانه خود می دانند.

  بهترین گلزنان دالمدونینا
مهاجم سابق آث میالن یعنی آندری شــوچنکو هم اکنون با 
چهارده گل زده در این دربی بهترین گلزن محسوب می شود. 
پس از او جوزپه میاتزا که طرفداران اینتر عالقه مندند ورزشگاه 
سن سیرو را با نام او صدا بزنند سیزده گله است که دوازده گل آن 
را در پیراهن اینتر و یک گل نیز با پیراهن راه راه قرمز و مشکی به 
ثمر رسانده است. گونار نوردال مهاجم سوئدی میالن در اواخر 
دهه چهل تا میانه دهه پنجاه و ایشتوان نیرش مهاجم فرانسوی 

اینتر در همان دوره با یازده گل در رده های بعدی قرار دارند.

  یاغیان میالن
شاید یکی از مشهورترین این بازیکنان را بتوان جوزپه میاتزا 
لقب داد که به عنوان اسطوره اینتر تنها ایتالیایی تاریخ است 
که موفق به ســه بار فتح جام جهانی نیز شــده است. میاتزا 
سیزده ســال پر فروغ را در لباس آبی و مشــکی گذراند و به 
همراه نراتزوری سه جام قهرمانی ســری آ و همین طور لقب 
یکی از بزرگترین بازیکنان آن نسل جهان را به دست آورد. او 
مدت کوتاهی را نیز برای میالن بازی کرد اما از محبوبیتش نزد 
هواداران اینتر کم نشدکالرنس سیدورف، رونالدو، آندرا پیرلو، 
هرنان کرســپو، زالتان ابراهیموویچ، ماریو بالوتلی لئوناردو 
بانوچی کسانی هستند که بعد از سال ها پوشیدن پیراهن اینتر 
به میالن پیوســتند. از طرف دیگر فرانچسکو تولدو، پاتریک 
ویرا، توماس هلوگ و فولویو کولوواتی بازیکنانی هستند که از 

میالن به اینتر ملحق شدند.

آگهی مزایده عمومی فروش زمین ) نوبت دوم (
ش��رکت مزایده گذار: ش��رکت س��هامی آب منطقه ای مازندران به نش��انی س��اری کیلومتر 3 جاده قائمشهر در نظر دارد امالک و مس��تغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با                  

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی بفروش برساند.
موضوع مزایده: فروش زمین به شرح جدول ذیل-       تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 97/12/26 لغایت ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/1/11     تاریخ بازدید از مورد مزایده: از تاریخ 97/12/27 لغایت 98/1/26

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز وجه نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2175085003006 در وجه شرکت آب منطقه ای مازندران با ضمانتنامه بانکی به شرح جدول ذیل
مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/1/26        زمان بازگشایی:از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/1/27 طبقه سوم اتاق معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی      تاریخ اعالم برنده : 98/1/27

ش��رایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده :1. برگزاری مزایده صرفًا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت میباش��د و کلیه مراحل فرایند مزایده ش��امل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.

2. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3. کلیه مراحل شرکت در مزایده میبایست هم در سامانه تدارکات دولت ثبت شود و هم بصورت فیزیکی اسناد مربوطه تحویل مزایده گزار شود.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
نوع سندقطعهمبلغ تضمین )به ریال(قیمت کل پایه کارشناسی )به ریال(قیمت پایه کارشناسی به ازای هر مترمربع )به ریال(مساحت مترمربعمحل جغرافیاییردیف

در حال اخذ سند مالکیتیک564101.200.00067.692.000.0002.676.920.000شهر نوشهر )کمربندی( منطقه پلنگ چال1

عادی)اقراری(یک154071.700.00026.191.800.0001.309.595.000جاده قائمشهر به بابل روستای جنید مجاورت جاده اصلی2

عادی )اقراری(دو3092800.0002.473.600.000123.680.000ساری روستای ولشکال مجاورت کانال اصلی3

عادییک11923800.0009.538.400.000476.920.000گیا کال مجاورت اداره جهاد کشاورزی4

عادییک6580500.0003.290.000.000164.500.000ساری جاده خزرآباد دهستان رودپی جنوبی روستای آکند5

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران
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خبر

امروزازمقابلخانهسینماانجاممیشود
تشییع پیکر زنده یاد حبیب کاوش

کاوش  حبیب  سینما:  و  سیما 
و  نویس  فیلمنامه   تهیه  کننده، 
به  که  ایران  سینمای  کارگردان 
علت سرطان مدتی در بیمارستان 
 ۲۴ جمعه  شامگاه  بود،  بستری 
سالگی   ۷۴ سن  در  ماه  اسفند 

دارفانی را وداع گفت.
به گفته سید ضیا هاشمی، دبیر شورای عالی تهیه  کنندگان، مراسم تشییع 
پیکر زنده  یاد حبیب کاوش تهیه  کننده و کارگردان سینما امروز یکشنبه 
۲۶ اسفند ماه رأس ساعت ۹:۳۰ دقیقه در خانه سینما شماره ۲ در خیابان 
وصال صورت می گیرد. پیکر زنده  یاد کاوش در قطعه هنرمندان به خاک 

سپرده می شود. 
حبیــب کاوش متولد ۱۶ آبــان ۱۳۲۳ در تهران بــود و در کارنامه اش 
ساخت فیلم هایی چون »آتش پنهان«، »دادشاه«، »فصل خون«، »پرواز 
در قفس«، »محفل ایکس« و... دیده می شــود. وی در اوایل دهه ۱۳۹۰ 

سخنگوی شورای صنفی نمایش بود.

برای آرمان های انقالب کار جدی در تلویزیون 
انجام نشده است

تســنیم: کارگردان ســینما و 
تلویزیون با اشاره به اینکه آرمان  
خواهی نظام و انقالب در تلویزیون 
و ســینما در غربت است، گفت: 
ممکن اســت در آینده برای گام 
 دوم انقالب کار جدی نشود همان  
طور که برای بسیاری از آرمان های انقالب کار جدی روی آنتن ندیده ایم.

جواد شــمقدری گفت: ما با یک معضل بزرگی مواجه هستیم و آن خأل 
کارهای انقالبی و نگاه آرمانی انقالب اسالمی در تلویزیون و سینماست. 
مباحثی که رهبر معظم انقالب تبیین می کنند و رویکردهایی که در عرصه 
فرهنگ، هنر و سینما بر آن تأکید دارند این نوع آثار با مشکالت زیادی 
مواجه می  شوند و با ســختی به مرحله تولید و اجرا می  رسند. البته این 

معضل در تمام این ۴۰ سال بوده و شدت و ضعف داشته است.
وی افزود: متأسفانه مدیران در هر جایگاهی هستند از زیر بار مسئولیت 
این خأل و نقص شــانه خالی می  کنند؛ در صورتی که موظفند با دغدغه 
از این نوع آثار حمایت کنند تا به سرمنزل مقصود برسند. با این اوصاف 
شاید برای تبیین مباحث انقالب در »بیانیه گام دوم انقالب« بتوانیم برای 
یک ســال دیگر مطالبه ای از تلویزیون داشته باشیم. همین فرایندهایی 
که طی ۴۰ ســال در میانه اتفاقات تلویزیونی و سینمایی بوده و دغدغه 
آرمــان  خواهی برای نظام و انقالب را در عمده آثار تلویزیون و ســینما 

شاهد نبوده ایم.

از »کتاب گرد« تا »گام دهم« در نوروز شبکه چهار
سیما و سینما: شبکه چهــار با 
پخش ۱8 فیلم سینمایي خارجی، 
سری جدید مجموعه »چهارسوی 
علم« و »سخنرانی تد«، مسابقه 
»گام دهم« به پیشــواز نوروز ۹8 
رفته اســت. واحد تأمین برنامه 
شبکه چهار سیما از ۱ تا ۱8 فروردین ۹8 هر شب ساعت ۲۰:۳۰ یک اثر 

سینمایی جدید را به عالقه مندان هنر هفتم تقدیم می کند.
مسابقه تلویزیونی »گام دهم« با اجرا و تهیه کنندگی میثم بهزادی در ایام 

نوروز هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش می شود.
به گفته بهزادی، این مسابقه با محوریت نوآوری و فناوری در چهارشاخه 
اصلــی ایده پردازی، نظریه، اختراعات، ابتکارات و طراحی صنعتی تولید 

شده است.
تهیه کننده این برنامه افزود: این مســابقه متشکل از سه فصل است. 
در فصل اول که نوروز ۹8 پخش می شــود شامل فراخوانی است که 
شرکت کنندگان در عرصه های مختلف انرژی، حمل و نقل، مسکن و 
شهرســازی و... شرکت می کنند و طرح های خود را جهت معرفی در 

برنامه و حمایت خط تولید ارسال می کنند.
»کتــاب گرد« عنــوان برنامه جدید شــبکه چهار ســیما در حوزه 
کتابخوانی است که در نوروز ۹8 روی آنتن می رود. این برنامه در ۲۶ 
قســمت ۱۳ دقیقه ای به تهیه کنندگی و اجرای جعفر فریدزاده برای 

پخش در روزهای نوروز در حال تهیه و تدوین است.
بــه گفته فریــدزاده، تهیه کننــده برنامه، ۱۳ قســمت از این برنامه 
تلویزیونی ویژه نوروز تهیه شــده اســت و در این برنامه با ســفربه 
شهرهای ایران به مراکز فرهنگی و کتابخانه های شهرها سر می زنیم 
و وضعیت کتابخوانی را در آن ها بررســی می کنیم. »کتاب گرد« به 
کارگردانی مهدی ســعادت پور در نوروز ۹8، هر روز ساعت ۱۶:۳۰ 

پخش می شود.
مستند علمی »آزمایشگران« در ایام نوروز هر روز ساعت ۱۴ در قالب 
برنامه »چهارســوی علم« به روی آنتن شــبکه چهار سیما می رود. 
همچنین عالقه مندان به مستند های حیات وحش، شبکه چهار سیما 
برای نوروز ۹8 ســری جدیدی از مجموعه مستندهای حیات وحش 

را تدارک دیده است که هر شب ۴5 دقیقه بامداد پخش می شود.

گران شدن بلیت سینماها هنوز قطعی نیست
عالی  شــورای  سخنگوی  مهر: 
اکران ضمن اشــاره به احتمال 
بلیت  قیمت  حداقلــی  افزایش 
از   ۹8 ســال  در  ســینماها 
تصمیم  گیــری قطعــی در این 
مــورد در روز دوشــنبه همین 
هفته خبر داد. علی سرتیپی درباره افزایش قیمت بلیت سینماها در 
ســال ۹8 گفت: هنوز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده ایم، این 
امکان وجود دارد که افزایش حداقلی در بلیت سینماها داشته باشیم 
که البته این مسئله هنوز مشخص نیست، به هر حال نتیجه قطعی در 
این زمینه روز دوشنبه از سوی شورای صنفی نمایش اعالم می شود.

همزمــان با اعــالم فیلم هــای اکران نــوروز ۹8 و ترکیــب نهایی 
سرگروه های ســینمایی در هفته ای که گذشت، مهم ترین مسئله ای 
که در حال حاضر برنامه  ریزی برای اکران ســال آینده را تحت الشعاع 
قرار داده و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشــده، قیمت بلیت 

سینماهاست.

 سیما و سینما/ صباکریمی  صدا و سیما هرساله 
تدارک ویژه ای برای ایام نوروز می بیند و حداقل با 
چند مجموعــه تلویزیونی میهمان خانه های مردم 
اســت. حتی برخی از این سریال ها چنان محبوب 
شــده اند که سری جدیدشــان نیز برای ایام عید 
هرســال ساخته می شــود. »پایتخت« و مجموعه 
»کاله قرمزی« نمونه ای از این دســت آثار اســت. 
امســال هم قرار بود پس از گمانه زنی های بسیار 
ســریال »پایتخت« ساخته شود و قسمت ویژه آن 
برای نوروز ۹8 روی آنتن برود اما درگذشت خشایار 
الوند، نویســنده این مجموعه روند تولید را متوقف 
کرد. با این حال ســریال دیگــری جایگزین این 
مجموعه در ایام عید خواهد بود و امسال تلویزیون 
با سه ســریال متنوع، ایام عید را پشت سر خواهد 
گذاشــت؛ مجموعه هایی که از همین حاال پیش 
بینی می شود با استقبال خوبی از جانب مخاطبان 
روبه رو شوند و حضور بازیگران شناخته شده و تیم 
تولید حرفه ای آن ها این احتمال را قوت می بخشد. 
»نون.خ« به کارگردانی سعید آقاخانی، »زوج و فرد« 
به کارگردانی علیرضا نجف زاده و »بر سر دو راهی« 
به کارگردانی بهرنگ توفیقی سریال های ویژه نوروز 
هستند که از بین آن ها دو اثر نخست فضایی طنز و 
کمدی دارند و سریال آخر هم با فضایی عاشقانه و 

درام داستان خود را پیش خواهد برد.
در ایــن گزارش نگاهــی به ســریال های نوروزی 
تلویزیون خواهیم انداخت که این روزها هم آخرین 
مراحل تصویربرداری و فنی را پشت سر می گذارند 

تا از هفته آینده روی آنتن شبکه های سیما بروند.

 شبکه یک سیما و سریال »نون. خ«
»نون. خ« به کارگردانی ســعید آقاخانی، کاری از 
گروه فیلم و ســریال شبکه یک سیما است که در 
۱۶ قسمت5۰ دقیقه ای تولید شده است. این سریال 
از اواخر پاییز امسال جلوی دوربین رفت و فیلمنامه 
سریال نیز توسط امیر وفایی به نگارش درآمده است. 
این مجموعه تلویزیونی موضوعی طنز و خانوادگی 
دارد و شــخصیت های داســتان از اهالی مناطق 
کردنشین هستند. »نون. خ« در واقع ماجرای زندگی 
نورالدین خانزاده، شخصیت اصلی این مجموعه است 
که داستان های این سریال را رقم می زند. تأکید بر 
فضای غیرشهری، حضور بازیگران بومی از مناطق 
کردنشین در این ســریال با چاشنی طنز آن را به 

اثری مفرح و تماشایی تبدیل کرده است.
آقاخانی در مقام کارگردان پیش از این سریال های 
»عید امســال«، »زن بابــا«، »راه در رو«، »خوش 
نشــین ها«، »نقطــه ســرخط«، »دزد و پلیس«، 
»خروس«، »روزهای بد، به  در«، »بیمار استاندارد« 

و »شب عید« را روی آنتن برده است.
ســعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، فریده ســپاه 
منصور، علی صادقی، هومن حاجی عبداللهی، نعیمه 
نظام دوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا 
جمالی، نســرین مرادی، هدیه بازوند، ندا قاسمی، 
صبا ایزد پناه، شیدا یوسفی، وحید قاضی زاهد و... 

از بازیگران این سریال نوروزی هستند.
هومن حاجی عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار ما 
در پاسخ به اینکه به نظر می رسد نقش متفاوتی را 
بازی می کند و نقشــش در این سریال چیست؟ با 
خنده پاسخ می دهد: هیچ چیزی نمی توانم درباره 
نقشم بگویم، زیرا قرارمان بر این بوده که اصالً راجع 
به این نقش صحبت نکنیم و تا االن هم عکسی از 

آن منتشر نشده است. فقط می توانم بگویم که در 
این کار نقشــی بسیار متفاوت و با ظاهر و لباسی 
متفاوت تــر از آنچه تــا امروز دیدیــد، دارم و این 

شخصیت از قسمت پنجم وارد داستان می شود.
وی با اشــاره به اینکه ســابقه کار در سریال هایی 
با داســتان های بومی دارد، اظهار کرد: ان شاء اهلل 
که یک ســریال بسیار خوب با بازی و گویش های 
متفاوت خواهید دیــد و فکر می کنم تا جایی که 
امکان داشته همه تیم خیلی خوب کار کردند. متن 
بسیار خوب و لطیفی داشتیم و کمدی شریفی از 
کار درآمده و امیدوارم که مردم آن را بپســندند. 
این کار آن قدر خوب شــده که ما از گوشه و کنار 
می شنویم که درخواست تولید سری دوم آن را هم 
داده اند. حاجی عبداللهی در خصوص تجربه کار با 
ســعید آقاخانی عنوان کرد: این دومین کار من با 
ایشــان است و تجربه بسیار عالی و خوبی داشتم. 
آقاخانی کارگردانی اســت که می داند چه چیزی 
می خواهد، آرامش بسیاری سر صحنه دارد و بسیار 
خونســرد و مســلط کارهایش را انجام می دهد و 
خوشبختانه روی چیزی که می خواهد تمرکز کامل 
دارد.این بازیگر درباره مؤلفه هایی که می تواند منجر 
به موفقیت یک سریال بویژه در ایامی مانند نوروز 
شود، یادآور شد: به نظرم نخستین ویژگی و فاکتور، 
یافتن یک سوژه خوب است که باید در وهله بعدی 
به خوبی آن را پرداخت و شــکل داد و این امر با 
حضور یک نویســنده حرفه ای که بر کار نظارت 
داشته باشد همچون امیر وفایی که در این پروژه 
حضور دارد و کارش را بســیار خــوب انجام داده، 
میسر شده است. ضمن اینکه مجموعه عواملی که 
به آن اشــاره کردم همراه یک کارگردانی خوب و 
انتخاب بازیگر درست می تواند مؤلفه هایی باشد که 

یک کار خوب و شاخص شود.

  شبکه دو سیما »بر سر دو راهی«
»بر ســر دو راهی« به تهیه  کنندگی و نویســندگی 
حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی دیگر مجموعه 
نوروزی است که قرار است از شبکه دو سیما روی آنتن 
برود. تصویربرداری این سریال اواسط بهمن ماه امسال 
در تهران آغاز شد و به نظر می رسد با توجه به اینکه 
تولید آن دیرتر از زمان معمول کلید خورده اســت، 
تصویربرداری آن در ایام عید هم ادامه داشته باشد. »بر 
سر دو راهی« داستان عاشقانه پر فراز و نشیب زندگی 
حامد است که به واسطه عوض شدن دنیایش و تغییر 

مسائل مالی، همه چیزش تغییر می  کند. 
حمید گودرزی، مهراوه شریفی نیا، میترا حجار، عنایت 
بخشی، بهنوش بختیاری، افسانه چهره آزاد، بهرنگ 
علوی، مجید مشیری، شهین تسلیمی، اسماعیل پور 
رضا، اکبر رحمتی، یلدا قشقایی و... از بازیگرانی هستند 

که در این سریال نقش آفرینی کرده اند.
حمید گودرزی که در این ســریال نقش اول را دارد 
از تجربه همکاری با مجموعه »بر ســر دو راهی« این 
طور می گوید: مردم منتظر یک سریال فوق العاده خوب 
باشند. گروه سازنده و تیم تولید این پروژه بسیار خوب 
و حرفه ای کار می کنند. من هم پیش از این ســابقه 
چندین فعالیت مشترک با حامد عنقا همچون »قلب 
یخی«، سریال »پدر«، »پیکسل« و... را داشته ام و به 

نظرم همکاری بسیار خوبی شده است. 
ایــن بازیگــر در ادامه به همکاری بــا کارگردان این 
مجموعه اشــاره کــرد و گفت: عالوه بــر این تجربه 
همکاری بــا بهرنگ توفیقی عالی بود و تیم جدیدی 
که این دوســتان به همراه حامد عنقا دارند به نظرم 
ترکیب خوبی است و کارهای خوبی هم از آن بیرون 
خواهد آمد. چنانکه تجربیات قبلی این دوستان هم 

نشان دهنده این موفقیت است. 
وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به اینکه 

ســریال های نوروز امسال بیشــتر با مضمون طنز 
هستند و »برسر دو راهی« مضمونی عاشقانه و جدی 
دارد، اقبالش را در میــان مخاطبان چگونه ارزیابی 
می کنید، گفت: من فکر می کنم مردم از این سریال 
بســیار استقبال کنند و حتی ممکن است از دو کار 
دیگر هم که شما به آن ها اشاره کردید، بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد. به نظرم اگر کار جدی خوب ساخته 
شود حتماً بهتر دیده می شود و این پروژه هم گروه 
ســازنده بسیار خوبی داشــته و نتیجه آن را در کار 

خواهید دید.

  شبکه سوم سیما »زوج یا فرد« می شود
ســریال تلویزیونی »زوج یا فرد« بــا نام قبلی »مر 
قانون« و »حوزه استحفاظی« به کارگردانی علیرضا 
نجف زاده و تهیه  کنندگی مهران مهام تولید شــبکه 
سوم سیماســت. فیلمنامه این مجموعه تلویزیونی 
که از حال و هوایی طنز هم برخوردار اســت توسط 
امیرعباس پیام و مهدی روشن روان به رشته تحریر 
درآمده است. در ابتدای کار نام محمدحسین لطیفی 
به عنوان کارگردان این مجموعه عنوان شده بود اما 
اخیراً نام لطیفی در کسوت کارگردان از این مجموعه 
حذف و به عنوان مشــاور کارگردان عنوان شد. این 
مجموعه تلویزیونی داستانی سیاسی با فضایی کمدی 
دارد و حضور بازیگران شناخته شده طنز در آن هم 

حکایت از یک مجموعه جالب و دیدنی می دهد. 
هدایت هاشــمی، مرجانه گلچین، مهران غفوریان، 
یوسف تیموری، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، مهشید 
ناصری، آتیه جاوید، دلسا ملکی، مهران رجبی، کریم 
قربانی و...  از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی 
هستند. مرجانه گلچین درباره این سریال به خبرنگار 
ما می گوید: من بیشــتر این سریال را به عنوان یک 
مجموعه کمدی و اجتماعی می بینم که رویکرد اصلی 

آن مسائل روز جامعه، خانواده و موضوعات پیرامون 
آن اســت و داستان دو خانواده را به صورت همزمان 
روایت می کند که من نقش مادر یکی از این خانواده ها 
را برعهده دارم. در این سریال موقعیت هایی به وجود 
می آید که براساس آن موقعیت ها فضایی طنز بر کار 

حاکم می شود. 
وی درباره سریال های نوروز و اقبال مخاطبان نسبت 
به این مجموعه های تلویزیونی عنوان کرد: به نظرم 
سوژه این سریال بسیار جذاب و تازه است و آن چیزی 
که موجب می شود یک مجموعه پربیننده باشد صرفاً 
ساخت آن برای یک مناسبت نیست، بلکه کیفیت آن 
مجموعه است که موجب می شود مردم آن سریال را 

تماشا کنند یا از آن بگذرند.
گلچیــن در ادامه تأکید کرد: خوشــبختانه در طی 
این ســال ها و بویژه هفت،هشــت سال گذشته که 
من در حوزه فیلم و ســریال های کمدی و طنز کار 
کردم، آثاری بوده که ماندگار شــده و مردم آن ها را 
دیدند و هنوز هم پس از گذر این همه سال خیلی از 
شبکه های تلویزیون این سریال ها را بازپخش و مردم 
هم درباره این سریال ها از ما سؤال می کنند. به عقیده 
من کیفیت و متن خوب در کنار چینش درســت 
گروه بازیگران با راهنمایی و هدایت کارگردان موجب 

می شود یک اثر چنین اقبالی پیدا کند. 
این بازیگر در پایان یادآور شــد: ما هم تمام تالش 
خودمان را کرده ایم. نخست اینکه با تیمی تقریباً آشنا 
که در سال های گذشته هم در کنار هم بودیم و البته 
دوستان عزیزی هم که به جمع ما افزوده شدند و به 
این گروه پیوستند، در این پروژه کار کردیم و سعی 
کردیم قصه ای با حال و هوای تازه تر را روایت کنیم 
و در این راه هم نهایت تالشــمان را به کار گرفتیم و 

امیدوارم که این کارهم با اقبال روبه رو شود.

  »شش قهرمان ونصفی« روی آنتن شبکه پنج
سریال »شش قهرمان و نصفی« با موضوع حمایت از 
کاالی ایرانی در ایام نوروز نیز از شبکه پنج روی آنتن 
می رود. با وجود اینکه اعالم شــده بود در ایام نوروز 
بناست سه مجموعه »نون.خ«، »بر سر دو راهی« و 
»زوج یا فرد« از تلویزیون پخش شود و »عطسه« به 
کارگردانی مهران مدیری که پیش از این در شبکه 
نمایش خانگی توزیع شده نیز روی آنتن شبکه پنج 
خواهد رفت اما در آخرین روزهای منتهی به ســال 
اعالم شد که پخش »شش قهرمان و نصفی« هم در 

دستورکار شبکه پنج قرار گرفته است.
این سریال به کارگردانی حسین قناعت در ژانر طنز 
خانوادگی به موضوع حمایت از تولید ملی و کاالی 

ایرانی می پردازد.
»شش قهرمان و نصفی« با حمایت سیما فیلم تولید 
شده و ۱۰ درصد لوکیشــن این سریال در تهران و 
بقیه آن در شمال کشور است. نخستین و مهم ترین 
هدفی که این سریال دنبال می  کند، تشویق تمامی 
هموطنانمان بــرای خرید کاالی ایرانی و حمایت از 
تولید ملی با زبان طنز اســت. اکبر عبدی، شــهرام 
قائدی، بیژن بنفشــه خــواه، بهاره رهنمــا، ارژنگ 
امیرفضلی، رؤیا میر علمی، نادر سلیمانی، رامین ناصر 
نصیر، امیر غفارمنش، حامد هایدی، حسین رفیعی، 
ساناز ســماواتی، عباس محبوب، علیرضا درویش، 
حامد آهنگی، مرتضی زارع، نفیسه روشن، نادیا فرحی 
و علی عبدالشاهی نیز از جمله بازیگران این مجموعه 
طنز هستند. سریال »عطسه« نیز بعد از نوروز روی 

آنتن شبکه پنج خواهد رفت.

سیما و سینما

رقابت تنگاتنگ سریال های نوروزی در عیدانه تلویزیون

»نون. خ « بر سر دو راهی

درباره سریال »لحظه گرگ و میش«

تحریفیزیرکانهازمقدساتوانقالب
سیما و سینما: جمعــه شب، سریال »لحظه گرگ و میش« به 
پایان رسید و حواشی بسیاری را در پی داشت. این سریال روایتگر 
فراز و فرود خانواده ای ایرانی در طول سه دهه بود که با محوریت 
زندگی تنهــا دختر خانواده که از دهه ۶۰ با حوادث گوناگونی از 
قبیل جنگ، تحوالت اقتصادی و اجتماعی و غیره روبه رو شده و تا 

زمان معاصر هم ادامه داشت.
محمد صادق کوشــکی، پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی 
معتقد است که سریال »لحظه گرگ و میش« از جمله کارهای 
خوش  ساخت تلویزیون است که برای خلق شخصیت ها و ایجاد 
روند صحیح داستان، به تحقیق و مطالعه بیشتری نیاز داشته است.

وی به فارس  گفت: در مورد این ســریال از این نظر باید صحبت 
کرد که توانســته مخاطب را جذب کند و به نســبت بسیاری از 
ســریال های تلویزیونی خوش  ســاخت بوده اســت. همچنین 
ضرباهنگ سریال و داستان آن به صورتی بوده که توانسته مخاطب 
را به خود جذب کند و به همین خاطر چون کار تأثیرگذاری هم 
هست با توجه به اینکه مضمون عشق، عالقه و کشش به جنس 
مخالف در بخش های مختلف سریال وجود دارد، همین جذابیتی 

را ایجاد کرده و تأثیرگذاری را در بر داشته است.
وی با بیان اینکه نکاتی درباره این سریال وجود دارد که باید حتماً 
درباره آن بحث شــود، بیان داشت: مخاطب این بحث سازندگان 
نیســتند بلکه مدیران تلویزیون هستند که این سریال زیر نظر 
آن ها تولید و پخش شده اســت. بزرگ ترین اشکال این سریال 
تحریف واقعیت های انقالب و جمهوری اسالمی است. این سریال 
سراغ عرصه هایی رفته که جزو مقدسات نظام جمهوری اسالمی 
محســوب می  شوند و تصویری که از این مقدسات ارائه می دهد، 

تصویری است واژگون و غیرواقعی.
وی با اشــاره به مثال هایی از این قبیل نیز بیان داشت: در این 
سریال مفهوم شهید و شهادت به طرز هوشیارانه ای تحریف شده 
است؛ به گونه ای که شاید اصالً مخاطب حس نکند و شاید حتی 
وقتی خانواده شهدا و رزمندگان این سریال را ببینند، متوجه این 

نکته نشوند، چرا که به طور زیرکانه  عمل کرده است.

  واکاوی شخصیت های سریال
این منتقد ضمن بیان و واکاوی دیگر شخصیت های این سریال 
نیز بیان داشت: در این سریال می  بینیم که هادی برادر احسان 

هم به جبهه می  رود و انگیــزه اش را از جبهه رفتن این طور 
اعالم می  کند که اگر فردا ازدواج کنم و بچه دار شوم و فرزندم 
از من بپرســد که چرا جبهه نرفتی، جوابی برای او ندارم! آیا 
رزمندگان ما صرفاً برای پاســخگویی به نسل بعد به جبهه 

رفتند؟
وی در ادامه با اشاره به شخصیت یوسف بیان داشت: یوسف 
در این ســریال یک سرباز اجباری اســت که در حال فرار از 
جبهه اســت که به جبهه می  رود و می ماند. او هیچ انگیزه ای 

برای رفتن ندارد و به دنبال فرار از کشور است.
این منتقد در واکاوی شــخصیت حامد در این سریال گفت: 
شخصیت دیگر این ســریال، پزشکی به نام حامد است و به 
دنبال خروج از کشــور اســت و هیچ چیز را قبول ندارد. به 
طور تصادفی همراه احســان به جبهه می  رود و دفعه بعدی 
می رود تا احسان را پیدا کند. در این سریال چهار نفر به جبهه 

رفته اند اما هیچ کدام از آن ها انگیزه الهی و انقالبی ندارند. آیا 
رزمنده های ما این گونه بودند؟ وی افزود: خانواده وحدت یک 
شــهید، یک رزمنده و یک جانباز دارد. اما هیچ ارتباطی بین 
آن ها با نظام و انقالب دیده نمی شود و در این خانواده حتی از 
امام، انقالب اسالمی، شهادت و سایر ارزش های انقالب کالمی 
به میان نمی  آید. جالب آنکه این خانواده خانواده ای است که 

مباحث شرعی را هم جدی نمی  گیرند.

  نمایش اکثریت یا اقلیت؟!
کوشــکی گفت: حامد که به جبهه می  رود و اسیر می شود با 
یک دختر نامحرم رفت و آمد می  کند. ممکن اســت سازنده 
این ســریال بگوید من آزاده ای می  شناسم که در سال ۶۲ با 
خواهر شهیدی که نامحرم بوده رفت و آمد می  کرده است اما 
وقتی ما می  خواهیم نمایی از یک خانواده شهید نشان دهیم 

آیا باید اکثریت را نشان دهیم یا یک اقلیت مثاًل 5 درصدی 
را؟ آیا خانواده های شهدا و رزمندگان ما خانواده های بی  قیدی 
بودند که اجازه دهند دخترشان با پسر نامحرم خانواده دیگری 

به گردش برود؟
این منتقد در بیان اینکه ســازندگان این سریال از اتفاق های 
تاریخی زمان انقالب بی  اطالع بودند، بیان داشت: سازندگان 
مواردی را در این سریال رعایت نکردند که گویی اصاًل بویی 
از تاریخ آن زمان نبرده اند و یا حتی تحقیق ســاده ای درباره 
آن زمان انجام نداده اند. چطور ســازمان صدا وســیما اجازه 
می دهد ســریالی درباره تاریخ انقالب و ایران ساخته شود و 

هیچ تحقیقی درباره آن اتفاق نیفتد؟

   تصویری وارونه از قشر متدین
وی با بیان اینکه در این سریال هر جا فردی متدین، انقالبی 
و طرفدار ارزش های دینی نشــان داده شــده، آدمی منفی و 
بی  منطق بوده اســت، بیان داشــت: اوایل سریال حراست 
دانشــگاه یاســمن را صدا می  زند و از او می خواهد تا با پسر 
غریبه در دانشگاه صحبت نکند. فردی که در حراست است 
آدمی بی  منطق با ظاهری حزب اللهی و خشن است که ادب 
را هم رعایت نمی  کند و یاسمن آدمی حق به جانب است که 
بیننده حق را به او می  دهد. در واقع برداشــتی که سازندگان 
می خواهند به بیننده بدهند این اســت که افرادی که برای 
حفظ احکام شــریعت در این کشور تالش می کنند آدم های 

بی  منطق و خشنی هستند که به جبهه نمی روند. 
این منتقد درباره رفتاری که یاسمن حین مواجهه با مشکالت 
اخالقی دختر خوانده اش سوگند از خود بروز داده نیز گفت: 
در سکانسی می بینیم که یاسمن به عنوان بزرگ تر سوگند به 
خانه مجردی ســوگند در شهرستان می  رود تا او را به تهران 
بیاورد. صاحبخانه به روند موجود در خانه ســوگند اعتراض 
می  کند و می گوید اینجا را عیاشخانه کرده اید؛ در حالی که من 
اینجا را تحت عنوان خانه دانشجویی اجاره داده بودم. یاسمن 
به عنوان خواهر شــهید و خواهر جانباز برخورد شــدیدی 
می  کنــد و از دخترش حمایت می کند و طوری با آن آقا که 
به مسائل خالف شرع اعتراض کرده صحبت می  کند که او را 

محکوم می  کند و از رفتار دخترش حمایت می  کند. 

بازتاب

سیما و سینما: ویژه برنامه های شبکه امید از ۲۹ اسفند تا ۱۷ 
فروردین با آیتم های شاد و سرگرم کننده روی آنتن این شبکه 

پخش خواهد شد.
برنامه »جهان ورزش« با آیتم های مختلف و با حضور قهرمانان 
فدراســیون ها و رشته های مختلف ورزشــی و تقویم ورزشی 
نوجوانان و جوانان در سال گذشته، مستندهای ویژه و خاص 
ورزشی درباره ستارگان فوتبال و دیگر رشته ها، پخش تصاویر 
سرگرم کننده و خنده دار حوادث ورزشی و همچنین آیتم نبرد 
روبات های خارجی با تهیه کنندگی حسین اسماعیلی و اجرای 
مهــدی واعظی و هادی خضاب هر روز از اول فروردین در ۱۷ 

قسمت ۷5 دقیقه ای پخش خواهد شد.

ویژه برنامه »نبــرد روبات ها« نیز در ایــام نوروز با پخش 
مســابقه بین روبات های جنگجو در شــهر کرمان برگزار 
می  شــود. هدف از این برنامه نشــان دادن توانمندی های 
نوجوانان در ســاخت روبات های جنگی و اســتفاده آنان 
از علــم و فناوری های نوین در ۳۲ گــروه حذفی و در دو 
رشته کالس روبات های ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم با تهیه کنندگی 
غالمرضا بختیاری از ۲۹ اسفند در ۱۶ قسمت ۲۷ دقیقه ای 

هر روز برای عالقه مندان پخش خواهد شد.

ویژه برنامه »فوق العاده« نیز معمول هر سال با تهیه کنندگی 
هومن ستوده و اجرای رامتین چیت سازان با پخش آیتم های 
مختلف ســرگرم کننده، گفت وگو با نوجوانان و غیره در ایام 

نوروز پخش خواهد شد.
پخش زنده مراسم اعتکاف نوجوانان در مساجد و گفت وگو با 
آن ها از دیگر برنامه های این شبکه در روزهای پایانی اسفند ماه 

از شبکه امید پخش خواهد شد.
برنامه »رسانش« در ایام عید با پخش ۱۶ فیلم و انیمیشن  برتر 

ســینمای جهان که برنده اسکار و یا نامزد اسکار در پنج سال 
اخیر بوده اند، با تهیه کنندگی محمود رضا منتظری و با اجرای 

سینا هوشمندی نژاد پخش می  شود.
برنامه دفترچه خاطرات در روز ۱۲ فروردین به مناســبت روز 
جمهوری اســالمی با پخش آیتم هایی مختــص این روز را با 
حضور دکتر محمدحسن قدیری ابیانه فعال سیاسی به تهیه  
کنندگی روح اهلل عبدالهی با اجرای نوجوانان پخش خواهد شد.

این شبکه در حوزه تأمین با پخش برترین فیلم  و انیمیشن های 
سینمایی مختلف حوزه نوجوان که برای نخستین بار از شبکه 
امید پخش می شــود، اوقات خوشــی را در ایــام نوروز برای 

نوجوانان رقم خواهد زد.

خبر

ویژهبرنامههاینوروزیشبکهامیدبراینوجوانان



 ایستگاه/ مجید تربت زاده  در 225 کیلومتری 
شمال شرقی »بغداد«، جایی که حدود 10 یا 15 
کیلومتر با مرز ایران و شهر »سرو آباد« فاصله دارد، 
می توانید »حلبچه« را پیدا کنید. با آب و هوایی 
که این روزها البد بهاری - زمستانی است و کوه و دشت هایی که 
بوی اسفند و فروردین را می دهد. 31 سال پیش اما، درست در 
همین روزها، آب و هوا و آسمان »حلبچه« یکباره »میگی« شد! 
مردم شهر، کودکانی که در کوچه پسکوچه های خاکی مشغول 
بازی بودند، زنانی که مثل همیشــه درگیــر کارهای روزمره 
بودند و مردانی که جنگ را تاب آورده و در شــهر مانده بودند، 
ماجرا را خیلی جدی نگرفتند. »میگ«ها می آمدند، بمبشان را 
می ریختند و می رفتند. ســاعتی بعد هم زندگی به روال عادی 
برمی گشت... انفجارها تمام شد اما، زندگی انگار نمی خواست به 

روال عادی برگردد... همه چیز غیر عادی شده بود... .

عامل اعصاب
اوج فاجعه را تقریباً همه می دانیم. شهرِت تلخ »حلبچه« و تصاویر 
بهت آور و دردناک مردمی که انگار در چند ثانیه به مجسمه های 
مرگ تبدیل شــده اند، در همه این 31 ســال پشت سر، بارها 
و بارها مرور شده اســت. اینکه میگ های عراقی یکباره ظاهر 
شدند و بمب های شــیمیایی را روی شهر و روستاهای اطراف 
ریختند و پشت سرشان بدون اینکه دیواری آوار شود و ترکشی 
به جایی بخورد، مرگ و نیستی را جا گذاشتند، حکایتی تکراری 
اما عجیب و غریب است. بنابراین قصد نداریم با مرور دوباره این 
حکایت، نوحه سرایی کرده و داغ حلبچه را تازه کنیم. گزارش 
امروز قرار اســت، کمتر گفته شــده ها، تصمیمات پشت پرده، 
نقشــه ها و طرح هایی را که منجر به خلق تراژدی ننگین قرن 
بیســتم شد را مرور کند. مثالً اینکه مواد به کار گرفته شده در 
حمله به حلبچه چه بود، از کجا آمد و چگونه به کار گرفته شد؟ 

»عامل اعصاب« چیست و با قربانیانش چه می کند و...؟
توضیح ساده علمی درباره گاز اعصاب می شود همان توصیفاتی 
که بر و بچه هــای دوران دفاع مقدس از آن کرده اند. قربانی به 
محض اینکه در معرض این گاز قــرار می گیرد، فقط به اندازه 

چند بار نفس کشیدن فرصت دارد.
 بعد از آن در حالتی شــبیه به فلج، مکانیزم عصبی بدن از کار 
می افتد، عضالت منقبض می شــوند و در نهایت اگر کسی به 

دادش نرسد، خفگی و مرگ از راه می رسد!

   محکم کاری
نشانه هایش را هم این طور نوشته اند: »کاهش بینایي، کوچک 
شدن مردمک چشم، عرق کردن، روان شدن آب دهان و بیني، 
استفراغ، بي اختیاري مدفوع و ادرار، درد شکم، انقباض عضالت، 
تشــنج، توقف تنفس و در نهایت مرگ«! با اینکه فقط همین 
یک مورد از عوامل شــیمیایی می تواند کار قربانی را تمام کند، 
»صدام« و فرماندهانش اما به همین یک مورد اکتفا نمی کنند. 

هر چند دیکتاتور پس از دستگیری و در بازجویی هایش می گوید: 
»ماجرای حلبچه یک اشــتباه بود«، اما اسنادی که بعدها در این 
باره منتشــر می شود نشان می دهد، این »اشتباه« بسیار حساب 
شده و دقیق طراحی شده بود. یعنی هواپیماهای عراقی نه یک بار 
بلکه در سه مرحله اقدام به بمباران منطقه می کنند و نه فقط از 
یک عامل شیمایی بلکه از سه نوع گاز به صورت همزمان استفاده 
می کننــد. در میان این گازها عالوه بــر عامل اعصاب که گازی 
ناپایدار اســت و آثارش بسرعت از بین می رود، از گاز »خردل« و 
»لویزیت« هم استفاده می شود که هر دو پایدار هستند و تا مدت ها 
در منطقه باقی می مانند. هر دوی این گاز ها موجب تاول و تخریب 
اندام های بیرونی و داخلی و همچنین کوری می شوند. پروفسور 
»اوبن هندریکس« رئیس آزمایشــگاه سم شناســي بیمارستان 
دانشگاه گان فالندر، در شمال غرب بلژیک در تحقیقاتش اعالم 
می کند: »عراق از ســه نوع گاز مختلف خردل و گازهای اعصاب 
ســارین و تابون استفاده کرده و در آخرین مرحله هم )27 و 28 
اسفند( از »سیانوژن« اســتفاده کرده است«. کارشناسان دیگر 
هم معتقدند »صدام« در واقع برای محکم کاری، ترکیبی از سه 
بمباران شیمیایی را استفاده کرده تا خاطرجمع باشد قربانیان در 

صورت فرار از دو عامل به عامل سوم گرفتار شوند!

  اشتباه استراتژیک!
ظاهر ماجرا این بود که پیروزی در عملیات »والفجر10«، رسیدن 
رزمندگان ایرانی به برخی شهرهای شمال شرقی عراق از جمله 
»حلبچه« و استقبالی که ُکردهای این مناطق از آن ها کرده اند، 
ُکفر »صدام« را درآورده تا به »علی حســن المجید« یا همان 
»علی شیمیایی« دستور بدهد ُکردهای حلبچه را قتل عام کند. 
پشت پرده ماجرا اما مسائل دیگری وجود دارند که سال ها بعد 
و در اسناد مختلف افشا می شوند. نخستین نشانه های این پشت 
پرده را می توان در نوشته های »جان نیکسون« مأمور سازمان 
»سیا« و مسئول بازجویی اولیه از او دید که 10 سال بعد منتشر 
می شــود: »وقتی در مورد حمله  شــیمیایی اش به کردنشین 
حلبچه در طی جنگ عراق با ایران سؤال کردم، اول فریاد زد که 
از تو و آن رئیس جمهورت ذره ای نمی ترسم... اما ناگهان کمی 
نرم شد و گفت تصمیم حمله به حلبچه، تصمیم من نبود«!اگر 
فکر می کنید »صدام« تقصیر را گردن دیگران انداخته تا خودش 
را تبرئه کند اظهارنظر »جان نیکسون« در این باره را بخوانید: 
»چیزی در درونم بــه من می گفت که صدام در مورد بمباران 
حلبچه راســت می گوید... او از تصمیم فرماندهانش مبنی بر 
شــیمیایی کردن مردم حلبچه اصالً پشیمان و ناراحت نبود... 
چیزی که بر ســر موضوع حلبچه او را آزار می داد این بود که 
حمله به این روستا را یک اشتباه استراتژیک می دانست که نام 

او را در دنیا خراب و نام ایران را سربلندتر کرد«!

 غیرقابل قبول است
نشانه های بعدی را هم خبرگزاری ها و نشریات آمریکایی و اروپایی 

در ســال های بعد بر اساس اسناد محرمانه ای که از محرمانگی 
خارج شده اند منتشر می کنند. »ریک فرانکونا« متخصص امور 
خاورمیانه که در شــورای امنیت ملی و آژانس اطالعات دفاعی 
آمریکا خدمت می کرد در گزارش هایش می نویسد: »تصاویر به 
دست آمده توسط ماهواره به وضوح محل استقرار ارتش ایران و 

تجهیزاتش در شرق بصره را نشان می دادند. 
چیــزی که بیش از همه، تحلیلگــران آژانس اطالعات دفاعی 
آمریــکا را نگران کرد... ایران به ضعف دفاعی موجود در جنوب 
شــرقی بصره پی برده بود... تصاویر ماهواره ای نشان می دادند 
که واحدهای مهندسی ارتش ایران به طور مخفیانه مقابل این 
شکاف دفاعی ارتش عراق مستقر می شدند و این نشان دهنده 
محلی بود که حمله اصلی ایران در آن به وقوع می پیوســت... 
تحلیلگر آژانس اطالعات دفاعی آمریکا در واشنگتن با استفاده 
از حروف رمز، یک گزارش محرمانه با عنوان »دروازه های بصره« 
تهیه و در آن اعالم کرد که این حمله از دیگر حمله های ایران 
که هر ســاله در بهار انجام می گرفت، شدید تر خواهد بود... در 
این گزارش تأکید شــده بود که اگر بصره سقوط کند، ارتش و 
حکومت عراق نیز از هم می پاشــد... ریگان پس از خواندن این 
گزارش، یادداشتی خطاب به وزیر دفاع نوشته و در حاشیه آن 
اضافه کرد پیروزی ایران در جنگ غیرقابل قبول اســت«! این 
یعنی عملیات والفجر 10 در جبهه های شمالی در واقع با هدف 
سرگرم کردن عراقی ها انجام شد و ایرانی ها قرار بود جبهه شمال 
را به معارضان ُکرد عراقی واگذار کنند و در فرصت مناســب از 
جنوب و بصره ضربه نهایی را به دشمنشــان بزنند. ارتباط این 
اســناد و تحلیل های نظامی با بمباران شیمیایی حلبچه را در 

ادامه بخوانید.

 اخطار دیوانه وار
»والفجــر 10« تقریباً آخرین عملیــات پیروزمندانه ایران بود. 
پیش از آن، تحلیل های آمریکایی ها از وضع موجود در جبهه ها 
و خطری کــه در پیش بــود، در دیدارهای میــان مقام های 
آمریکایی و عراقی به اطالع عراقی ها رسیده بود. یعنی »صدام« 
با بمباران شیمیایی »حلبچه« اخطار آخر را به همه دنیا داد که 
برای ماندن در قدرت حاضر اســت مردم کشور خودش را هم 

قربانی کنــد. در مرحله بعد با کمک اطالعاتی که آمریکایی ها 
در اختیارش گذاشتند، نقطه ضعف های ارتش عراق در جنوب 
را برطــرف کرد و بعد هم با حمله به »فاو« و... اوضاع را فعالً به 
نفع خودش تغییر داد. اسناد فاش شده به جز آنچه باالتر گفتیم، 

چند نکته دیگر را هم ثابت می کند. 
بمباران حلبچه نه تنها در ســایه اطالع و سکوت آمریکایی ها، 
بلکه حتی با همکاری آن ها انجام می شود. این بمباران شیمیایی 
اگرچه ســنگین ترین و بیرحمانه ترین بمبــاران پس از جنگ 
جهانی اول اســت، اما کامالً در راستای بمباران های شیمیایی 
دیگر عراق علیه رزمندگان ایرانی انجام می شود تا موازنه قوا در 

جنگ تحمیلی به سود عراق تغییر کند.

 محموله های مشکوک
 بنابر آنچه باالتر گفتیم و بنا بر اســناد منتشــر شده، نه تنها 
آمریکایی ها از بمباران شیمیایی حلبچه، بلکه از سایر بمباران های 
شیمیایی عراق در سال های پیش باخبر بودند. »ریک فرانکونا« 
در این مورد به فارین پالیســی گفته است: »عراقی ها هرگز به 
ما نگفتند که قصد استفاده از گازهای شیمیایی را دارند، چون 
خودمان از قبل این را می دانستیم«! البته اینکه »صدام« چگونه 
به چنین گازهایی دست پیدا می کند و کدام کشورها آن را به 
دستش می رسانند در هیچ کدام از اسناد به وضوح گفته نشده 

است. 
حدس و گمان های تحلیلگران و کارشناسان در وهله اول انگشت 
اتهام را به سمت شوروی سابق و همچنین آلمان می گیرند چون 
فقط این دو کشــور امکان دسترسی به چنین مواد خطرناکی 
را داشــته اند. اما در میان اسنادی که چند سال پیش از حالت 
طبقه بندی خارج شد و در مکاتبات میان وزارت خارجه آمریکا، 
پنتاگون و کاخ ســفید، نامه هایی یافت می شوند که از توقیف 

محموله های شیمیایی سخن می گویند. 
محموله هایی که از مواد شیمیایی ساخت آمریکا تشکیل شده 
و قرار بوده به عراق برســند! جالب اینکه مبدأ این محموله ها 
اسرائیل است و موادی در آن ها دیده می شود که انحصار ساخت 
آن ها فقط در اختیار آمریکاســت. به نظر شما چه تعداد از این 

محموله ها توقیف نشده و به مقصد رسیده بودند؟
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایستگاه

از پَر طاووس تا نقشه گنج
رقیه توسلی:  راست می گویند که آدم ها، منحصربه فردند! و هرکدام حس و رنگ 
و طعم خاص خودشان را در فضا منتشر می کنند. اگر بگویم روی این مسئله خیلی 
حســاس شــده ام این روزها، بیراه نگفته ام. با جدیّت دارم کشف می کنم چقدر همه 
می توانند غیر از خوِد واقعی شــان، در چیز دیگری هم جریان داشــته باشــند. مثاًل 
رنگی از رنگ ها باشند، رایحه ای، دستمایه احساسی.البه الی شلوغی اسفند، مشغول 

مغازه گردی ام. تب و تاب شهر باالست. این حال ُمسری خوب را دوست دارم.
ساعتی می شود که آمده ام.

 نّیتم خرید چند تکه یادگاری برای اعضای خانواده اســت.در حال گشــتنم و هنوز 
چندتایی هدیه نخریده، مانده که روبه روی هفت سیِن وسط ِ پاساژ می زنم روی ترمز. 
عطر سنبل ها سرمست کننده اند. یادش بخیر! آقاجان همیشه می گفت سنبل یعنی 
»عزیز«... سنجد هم »مائده جان«... برای من هم اسمی از روی سفره وام گرفته بود.

راه می افتم و برای بخش دوم فهرســتم پا به فروشگاهی می گذارم که همه چیز آنجا 
پیدا می شود، از دیوار چین تا عاج فیل! از پَر طاووس تا نقشه گنج!فروشنده که کارت 
آخر را می کشــد، خودم را می رســانم به نیمکتی تا نفس تازه کنم.از محتویات داد و 
ستد شده، راضی ام. از خرید راهنمای اصولی نی نوازی، دمنوش خوری صورتی، گیره 
موهای خرگوشی، کاله خاکستری، عطر یاس، جاموبایل اتومبیل، هواپیمای کنترلی.

کارم که تمام می شــود با بازار، دوباره سروکله آن حِس سمج پیدا می شود. می آید و 
این بار روی غریبه ها و عابران زوم می کند. مثالً به خانومی برچسب صورتی می زند، به 
دختری می گوید شمعدان نقره عقد، پیرمردی یاد باغ چای الهیجان می اندازدش، پسِر 
ســیگارفروش برایش جز قهوه تلخ نیست و به زن و شوهری می گوید بستنی وانیلی.

پایان نوشت یک: از تَه دل برای سنبل، ماژیک فسفری، بعدازظهِر اردیبهشت، سنجد، 
امپراتور، بنفش جان، خمیازه و استیو تولتز، دعاهای عاشقانه دارم.

دو: چند نفر مثل من اسم دیگرشان سیب است؟ سیب سفره هفت سین.
دریغ نکنیم! می شود با یک تشبیه شیرین و خوشمزه، هوای کسی را داشت و به داد 

حالش رسید.

نجات جاسوس کهنه کار
در  »نیوزویــک«  هفته نامــه 
پرونده ای به مناسبت دوازدهمین 
رابرت  شــدن  مفقود  ســالگرد 
لوینســون از مأموران سی آی اِی 
که در ایران مشــغول جاسوسی 
بوده، تأکید می کند یک مأموریت 
از ســوی آمریکا برای  مخفیانه 
آزادســازی لوینسون طرح ریزی 
شــده اســت! این نشریه مطلب 
و طرح اصلــی روی جلد خود را 
نیز به نیل آرمسترانگ نخستین 
مردی که پا به کره ماه گذاشــت 
اختصــاص داده، امــا بــا تیتر 

» قبل از ماه« می گوید سه سال قبل از این مأموریت تاریخی، آرمسترانگ 
مأموریت »جیمینی«8 را به شکل باورنکردنی با موفقیت به پایان رسانده 

که در صورت شکست، می توانست منجر به نابودی ناسا شود.

دیوانگی حیوانی
هفته نامــه »اشــپیگل« چــاپ 
آلمان در تازه ترین شــماره خود 
پیرامون  یافته  هــا  جدیدتریــن 
عصبانیت انسان را منتشر کرده 
است. این نشریه با انتخاب تیتر 
»دیوانگــی حیوانــی« برخی از 
خاصیت عصبانی شــدن انسان 
را به دلیلی دقیقاً مشــابه آنچه 
که حیوانــات را عصبانی می کند 
مربوط دانســته و می خواهد به 
این پرسش پاســخ دهد که چرا 
بســیاری از افراد کنترل اعصاب 

خود را در زندگی روزمره از دست داده و به عصبانیت پرخاشگرایانه دست 
می زنند؟

عصبانیت عمو سام
به گســترده  هفته نامه »ویک« 
شــدن انتقادات به تغییر ساعت 
پرداخته  آمریکا  رسمی کشــور 
اســت. این نشــریه بــا طراحی 
»عمو ســام« نمــاد آمریکا که 
بعــد از بیــدار شــدن از خواب 
از روی عصبانیــت بــا چکــش 
روی ســاعت خود می کوبد، در 
پرونده خــود با عنــوان »بیدار 
شــدن خیلــی زود« تأکید دارد 
که انتقادها به تغییر ساعت این 
کشــور که دو بار در سال انجام 
می گیرد، هر روز بیشــتر شده و 

شــاید به لغو ایــن قانون منجر شــود. این مجله همچنیــن نگاهی به 
حواشــی اخیر برای شــرکت هواپیماســازی بوئینگ دارد و می خواهد 
به این پرســش پاســخ دهد که آیا واقعاً این هواپیماها ناامن هســتند؟

طرح روز / تقدیم به رهبر نژادپرستان جهان!
نشریات جهان

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

روزمره نگاری
 طرح/ سایت کگل 

کلیدها

به زمین خورده ها نخندیم
یــک نفر با دوچرخه، بدجور زمین می خورد، صدای خنده جمعی پخش 
می شــود، دیگری در حال دویدن داخل چالــه ای می افتد باز هم صدای 
خنده پخش می شود، یکی از اسب می افتد صدای خنده پخش می شود، 
دیگری صندلی اش می شــکند و زمین می خورد باز صدای خنده پخش 
می شــود و... این تصویرهای هر روزه بخشی از برنامه های طنز تلویزیون 

ماست که در عید هم تکرار خواهد شد.
البته که هر روز بخشــی از برنامه های طنز در دنیا همین چیزهاســت و 
تلویزیــون ما هم این نوع خندیدن را جــزو طبیعت برنامه های خودش 
پذیرفته اســت. اما زمین خوردن که خندیدن ندارد. در روایات ما آمده 
است که »از به زمین خوردن دیگران شاد مشو؛ زیرا تو نمی دانی که زمانه 
با تو نیز چه خواهد کرد«! هر چند این تعبیر سقوط در جایگاه و کار و یا 
سقوط های معنوی و اجتماعی را مد نظر دارد، ولی خود کلمه سقوط به 
هر حال افتادن است. طبیعی است که اگر آدم عادت کند به افتادن یک 
آدم در خیابان بخندد سقوط معنوی یا اجتماعی دیگران هم برای نفس 
او جذاب و جالب خواهد شــد. اخیراً دیدم که در شبکه »نهال« هم این 
نوع تصویرها به عنوان طنز استفاده می شوند. خندیدن به زمین خوردن 
دیگران برای هر کسی خوب باشد، حتماً برای بچه ها خوب نیست. نسل ما 
که مدام با ایده دستگیری از زمین خوردگان بزرگ شده ایم، امروزمان این 
است، وای به حال نسلی که به طور رسمی به زمین خوردن دیگران بخندد. 
کار فرهنگی و تربیتی مســتلزم دقت های بســیاری است که اگر رعایت 
نشــوند کار را به ضد خود تبدیل خواهند کرد. البته ایجاد شادی و فرح 
درســت برای مردم و برای نوجوانان ما الزم اســت، ولی همین شادی با 

بی دقتی زمینه بحران های بعدی در تربیت نسل فردا را فراهم می کند.
شادی را باید به درستی شناخت. بویژه برنامه سازان تلویزیون و رسانه های 
پرمخاطب ما باید با شــناخت از شادی به سمت تولید این نوع برنامه ها 
بروند. بحمداهلل در سال های اخیر متون بسیاری درباره شادی تولید شده 
است که منظر درست درباره شادی را می نماید و مرزهای آن با لغو و لهو 
را روشــن می کند. حتی اگر کسی به این متون دسترسی ندارد می تواند 
بســادگی با نگاهی به قرآن و برخی احادیث معناهای مختلف شادی را 
بشناسد و طبعاً نتیجه چنین نگاهی کار فرهنگی هنری درستی خواهد 

بود. 
پیشــنهاد می کنم هر کســی که هســتید و در هر کاری که هستید به 
این نوع شــناخت موضوع کار خودتان توجه داشته باشید. کار خودتان 
را بســادگی می توانید به مدد امکانات جهان مجازی و نرم افزار ها مورد 
بررسی قرار بدهید و اگر دیدید که نیاز به بیشتر دانستن است به اهل فن 
و به کتاب های خــوب مراجعه کنید که مهم ترین قدم در هر کار خوبی 

شناخت درست است.

 روزنوشته های علی محمد مؤدب

سایت » کگل«  معتقد است اقدام تروریستی در نیوزیلند و کشتار بیرحمانه مسلمانان در واقع برایند و نمود افراطی 
سیاست های نژادپرستانه دونالد ترامپ در جهان است.

گزارش از رویداد

فشردن دست دیکتاتور
چه کسانی مجوز بمباران شیمیایی حلبچه را به صدام دادند؟

 1. دریاچه ارومیه- آدمکش - سبزي 
لوازم  در  وارداتی  مارکی   .2 غده اي 
مفتخر   - نمایش  صحنه   خانگی- 
از علوفه جات  3. سرگشته- کیوان- 
به  کاالیي  خرید  کاهش-   .4
ممکن-  قیمت  پایین ترین 
موسیقي-  الفباي   .5 جوي خون 
قبر  خاک  قلم-  سر  شکاف  نازا- 
گوشت  شده-  جمع  قرض ها-   .6
ترکي 7. پناهگاه- عالمتي که براي 
نصب  جالیز  سر  بر  حیوانات  دفع 
ندامتگاهي   .8 پنهان  مي کنند- 
راه   .9 سفره  گدا-  تهران-  در 
نشانه روي  ورزش  آتشدان-  عبور- 
شنونده-  پیروزي-  حرف   .10
فلزي  یا  چوبي  دراز  و  باریک   لوله 
در  سگ  شکل-  عصایي  حرف   .11
نیمه   گلوله-  لندن-  بچه  گویش 
دیوانه 12. صنم- آردشده دانه این 
عنوان  به  و  ریخته  شیر  در  را  گیاه 
مي کنند-  مصرف  مفید  نوشیدني 
و  تنهایي  به   .13 شوشتري  برنج 
قرص   .14 تیرانداز  رسانا-  فرادا- 

بافتني  نخ   - مذهبی  شهر  خواب- 
خداست-  خانه  زنان-  سوره   .15
از  پس  به  مربوط  تاریخی  تپه ای 
 ، ترکمن  شهرستان  در  که  اسالم 
یاخ سین  روستای   ، گمیشان  بخش 

تپه واقع شده

 - کشورمان  جمهور  رئیس   .1
میهماني   .2 مایع  در  مایع  محلول 
کارگرداني  به  فیلمي  و  است 
حنوط  جسد  »مسعودکیمیایي«- 
چاپخانه  سربي  جعبه  ظرف  شده- 
دچارشده  برقرار-  ویراستاري-   .3
خواهر  دیده ها-   - شفیق  رفیق   .4
قرآن  قلب   .5 اصلي  برادر  و 
فریب-  و  حیله  ضخیم-  کاغذ   –
نوزاد   .6 زرتشتیان  مقدس  گیاه 
اطالعات  جنایتکار  سازمان  آینده- 
الکتریسیته  فلز  ستمشاهي-   رژیم 
برای  مکانی  بورس-  بازار  کاالی   .7
عالیه  تحصیالت  مدارج   کسب 
8. »با« سرش بیاید نسبت شوهران 
مي دهد-  معني  هم  به  خواهر  دو 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا علی زاده 7498

آن چه غیر ذات خداوندي است- دشمن دیرینه 
پنیر 9. لقب شهر زیباي اصفهان- دنیایی 10. 
گرداگرد دهان- زمین هموار- قابل رویت 11. 
و  گوشی  گفته-  و  سخن  بی آغاز-  »پیری« 

تبلتی ساخت ایران – بز کوهی
 12. طالیي رنگ- میان تهي- سبیل 13. ضربه 
ویرگول  جذام-  بیماري  انگشت-  سر  با   آرام 

14. محنت- آن چه گذشته- بي فروغ
 15. داد و ستد- بهبودی از بیماري

  افقی

  عمودی
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