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چرا آن «دفاع مقدس» بود؟

 41سـال پیش در چنین روزی صـدام با اتکا به پیشـرفته ترین تسـلیحات
نظامی و ارتشـی آماده ،تجاوزی همه جانبه را علیه کشورمان شروع کرد،
رژیم بعث عراق که علاوه بر تجهیـزات و آمادگی کامل نظامـی از حمایت
های بـی دریـغ آمریکا ،برخـی کشـورهای اروپایـی و عربـی برخـوردار بود
بـا ایـن یـورش ناجوانمردانـه نـه تنهـا قصـد داشـت خوزسـتان را از ایـران
جـدا کنـد بلکه بـا توجـه بـه وضعیـت کشـورمان کـه آن زمـان فقـط  20ماه
از انقالب اسلامی گذشـته بود  ،رویـای پیروزی و سـیطره بر کل ایـران در
کمتر از دو هفته و انجام مصاحبه و سرکشیدن جام پیروزی در تهران را در
سر می پروراند اما به لطف خداوند و رشـادت فرزندان و جان فشانی های
دالورمـردان ایـران زمیـن ،صـدام ایـن آرزو را بـا خـود به گـور بـرد و اما می
دانیم پیـروزی بـر این دشـمن تجاوزگـر خونریـز و بازپس گیری شـهرهای
اشـغالی که خود افتخاری بـس بـزرگ و غرورآفریـن و تاریخی اسـت ،تنها
دسـتاورد آن دفـاع مقـدس جانانـه نبـود .در ایـن نوشـتار بـه اختصـار بـه
شـماری از ثمـرات آن دفاع مقـدس و پیـروزی بر خصم اشـاره می شـود.
 – 1ظهـور و بـروز روحیـه شـجاعت و ایثـار و فـداکاری در مـردم کـه موجب
گسـیل نیروهای مردمـی در کنـار نیروهـای نظامی شـد و در این مسـابقه
دالوری ،پیـر و جـوان و میـان سـال ،مردانگـی و غیرتمنـدی را بـه بهتریـن
شـکل به نمایـش گذاشـتند.
آن هم بی هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر دفاع از دین و میهن.
 – 2یکـی از دسـتاوردهای جنـگ تحمیلـی ،اوج گیـری روحیـه وطـن
دوسـتی ،عـرق ملـی ،وحـدت و انسـجام مردمـی بـود کـه باعـث شـد صف
مدافعـان وطـن مجموع شـود از همـه اقـوام ایرانـی و بدیـن ترتیـب آذری و
فارس و مازنـی و بلوچ و کرد و گیلک  ،عـرب و ُلر و لک و بختیـاری و  ...همه
و همـه در مقابـل دشـمن متجـاوز سـینه سـپر کردند.
 – 3گسـترش و تعمیق معنویـت در بین مردم از دیگر دسـتاوردهای سـال
های دفاع مقـدس بود ،جلـوه های بـارز ایـن معنویـت خواهـی در دعاها و
نمازشـب ها و تضـرع هـای رزمنـدگان متجلی بـود ،روحیـه ای که نـه تنها
سراسـر جبهه ها را معطر بـه عطر دعـا و مناجات مـی کرد بلکه این شـمیم
را در تمامـی شـهرها و روسـتاهای ایران مـی پراکند.
 – 4بی گمـان مقاومت و سـرانجام پیـروزی در مقابـل رژیم بعـث که عالوه
بـر حمایـت هـای سیاسـی ،تجهیزاتـی ،مالـی و اطالعاتـی آمریـکا ،برخی
کشـورهای اروپایی و منطقـه ای از حضـور مزدورانـی از حدود  80کشـور
جهان در میان نیروهای خود بهره می برد ،حماسـه ای بی بدیل در تاریخ
ایران زمین محسوب می شـود حماسـه ای که با دالوری ها و جان فشانی
های فرزندان این سامان نه تنها موجب شـد که تمامی شهرها و سرزمین
های اشغال شده کشـورمان از چنگال ارتش بعث خارج شـود و حتی یک
وجب از خاکمان در تصرف دشـمن باقی نماند بلکه شـعار «ما می توانیم»
را در «میـدان عمـل» محقق کرد ،شـعاری کـه اگر پـس از آن دفـاع مقدس
در تمامـی عرصـه هـای سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و ...
سـرلوحه عمـل مسـئوالن قـرار مـی گرفت امـروز کشـور دسـت کـم از نظر
اقتصـادی در جایگاهـی بس بهتـر و باالتر قرار داشـت.
 – 5آن پیـروزی حیـرت آور که جهـان و خصوصـا حامیان صدام را شـگفت
زده کـرد« ،غـرور ملـی» و «عـزت ملـی» ایرانیـان را دو صـد چنـدان کـرد،
غرور و عزتی کـه پیش از ایـن خصوصا پـس از دوران نـادری ،بارهـا و بارها
قجرهـا در جریـان عهدنامه هـای ننگیـن «گلسـتان» و «ترکمانچـای» و ...
و پهلویهـا در واگذاری مناطق سـوق الجیشـی و اسـتراتژیک بـه ترکیه و
جدایـی بحریـن از ایـران آن را جریحـه دار کـرده بودند.
 – 6اسـتقالل کشـور یکـی دیگـر از بـزرگ تریـن دسـتاوردهای آن دفـاع
جانانه و پیـروزی عزتمندانه بر خصم متجـاوز و حامیانش بود ،اسـتقاللی
که در قـرن  21هنوز برخی کشـورهای حتی آمریکایی و اروپایی حسـرت
آن را بـر دل دارند.
 – 7بـی هیـچ شـکی  ،امنیـت کـم نظیـر امـروز کشـورمان نیـز مرهـون و
حاصـل آن دالورمـردی هـا ،ایثارهـا ،جانبـازی هـا و افتخارآفرینـی هـای
رزمنـدگان دفـاع مقـدس اسـت ،امنیتـی کـه نـه تنهـا در منطقـه بلکـه در
جهـان مثـال زدنـی اسـت آن هـم در منطقـه ای کـه محـل جنـگ افـروزی
هـا ،حضـور بیگانـگان و دخالـت آنـان ،مرکـز تروریسـم و پـرورش فکـری
تروریسـت ها و عمده ترین تولیدکننـده مواد افیونی و قاچـاق مواد مخدر
و  ...اسـت.
 – 8تنبیـه متجـاوز و البته مهم تـر از آن جلوگیـری از عملیـات تجاوزگرانه
هـر دشـمن منطقـه ای و غیرمنطقـه ای از دیگـر دسـتاوردهای پیـروزی
کشـورمان در جنـگ تحمیلی اسـت که اگـر نبـود آن حماسـه تاریخ سـاز،
امـروز هر زیاده خواهی و شـاید «شـیخک هـای» منطقـه نیز برای ما شـاخ
و شـانه می کشـیدند.
 – 9گسـترش «ضریـب نفـوذ» کشـورمان در منطقـه و جهـان کـه خـود
مبحثـی مفصـل و گفتـار و نوشـتاری دراز دامـن می طلبـد ،دیگـر حاصل
مهـم آن دفـاع جانانـه و پیـروزی افتخارآفریـن اسـت.
 – 10و آیـا مـی تـوان منکـر تاثیـر آن دفـاع مقـدس در پیشـرفت صنایـع
دفاعی و تجهیـزات نظامی شـد ،آن هـم در حالی کـه در تمامی این سـال
ها کشـورمان تحت تحریم های شـدید و ظالمانـه و به قول خودشـان فلج
کننده بـوده و هسـت ،آیـا مـی تـوان از خاطـر بـرد آن روزهایی را کـه حتی
برای تامین سـیم خاردار و خرید آن مشکل داشـتیم؟ ولی امروز به برکت
آن جان فشـانی ها و ایثارهـا و همت جوانان سـرزمین مان نـه تنها دارنده
و طراح و سـازنده پیشـرفته ترین تجهیزات دفاعی از سالح های انفرادی
گرفته تـا تانـک و نفربـر و زیردریایی و جنگنـده و موشـک های نقطـه زن و
 ...هسـتیم کـه این هـا خـود در کنار «غیـرت ایرانـی» کشـورمان را بـه اوج
قدرت و اقتدار ملی و «بازدارندگی» در مقابل هر دشـمنی رسانده است.
 – 11و آیـا هیـچ انسـان منصفـی مـی توانـد گشـوده شـدن «راه کربلا» و
سـپس برگـزاری بـزرگ تریـن و شـکوهمندترین تجمـع دینـی و اجتمـاع
معنوی در مراسم اربعین حسینی را مرهون
و مدیون حماسـه تاریخ سـاز و سرنوشت ساز
سـال هـای دفـاع مقـدس ندانـد و رشـادت و
ایثارهـا ،جانبـازی هـا و جـان فشـانی هـای
فرزنـدان خدابـاور محمـد آییـن و علـی یـاور
و حسـین تبـار ایـران عزیـز را بـه فراموشـی
بسـپارد.
امیـد کـه آن دفـاع مقـدس و رفـع مشـکالت
اقتصـادی و اثبـات کارامـدی نظـام در همـه
عرصـه هـا و تـداوم و تعمیـق معنویـت در
اجتمـاع اربعیـن حسـینی زمینـه سـاز ظهور
حضرت بقیةا ...االعظم ارواحنا فداه باشد.
چنیـن بـادا
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تجمعدرچندشهر وآسیببهاموالعمومی

گزارش منابع رسمی و خبرگزاری ها از تجمعات در
چند شهر کشورمان و آسیب به اموال عمومی در برخی
نقاط حکایت دارد .به گزارش فارس عصر روز گذشته،
افــرادی با مشخصات شب قبل اما با تعداد کمتری
قصد داشتند در حوالی میدان و خیابان ولیعصر تهران
تجمع کنند.
خبرها در پایتخت از قطع اینترنت حکایت دارد و
تعدادی از معترضان در میدان ولیعصر و تعدادی هم
در چهارراه تئاترشهر تجمع کرده و شعارهای تند و
ساختارشکنانه سر دادند و گاز اشـکآور موجب شد
معترضان پراکنده شوند .گــزارش خبرنگار فارس
نشان می دهد در ساعتی از تجمع در فضا گاز اشکآور
منتشر شده که پلیس به افراد عبوری که دچار تنگی
نفس یا سوزش چشم شدهاند نیز کمک کرده است.
حوالی ساعت  22اما تردد خودروها در چهارراه تئاتر
شهر و خیابان ولیعصر به حالت عــادی بازگشت .بر
اساس گزارش فارس لیدرهای تجمع کنندهها اغلب
موتورسوار بودند و اغلب افرادی که تجمع کرده بودند
از جوانان کم سن و سال بودند که عمدتا برای تخلیه
هیجان اقدام به سر دادن شعار می کردند .این تجمع
به صورت محدود و پراکنده در ساعت پایانی شب هم
ادامه داشت.
تسنیم هم با اشاره به تجمعات عده ای از مردم نوشت:
از دو شب گذشته برخی عناصر سازمانیافته و رابطین
گروهک منافقین با ورود به تجمعات مردمی به تخریب
اموال عمومی ،حمله به خودروهای امدادی از جمله
آمبوالنس اورژانــس و آت ـشزدن اماکنی مثل مسجد
اقدام کردند .دسترسی به اینستاگرام و واتس اپ در
برخی شهرها فع ً
ال محدود شده و به نظر میرسد این
موضوع به صورت موقت و برای جلوگیری از ارتباطات
امنیتی اغتشاشگران و عناصر پشت پــرده و سامان
دهیشده صحنهگردان آشوبها رخ داده است.
همزمان برخی گــزارش ها از آن حکایت دارنــد که
تجمعات در برخی شهرها مانند رشت ،آمل ،ساری،
کرمانشاه ،قشم و کیش ،همدان ،کرج و گوهردشت
و چند شهر دیگر بــرگــزار شــده و در برخی شهرها
ایــن تجمعات به اغتشاش تبدیل شــده اســت .مثال
خبرگزاری تسنیم نوشته :در شهر کرمانشاه و پس از
فراخوان ضد انقالب ،عدهای با ورود به تجمع مردم،

شعارهای هنجارشکنانه سر دادند .این گروه پس
از حضور نیروهای پلیس برای متفرق کردن آنها،
دست به تخریب اموال عمومی زدند و با رهگذران
درگیر شدند.در شیراز هم که تجمع مردمی در حال
برگزاری بود ،با تشدید عمل افراد خشونتطلب،
درگــیــری با نیروهای انتظامی و تخریب امــوال
عمومی آغاز شد و در نهایت متأسفانه یک نیروی
همیار پلیس توسط این افراد جان باخت و چهار
مأمور پلیس زخمی شدند.
در شهر همدان نیز ،اواخر وقت سه شنبه شیشههای
چند بانک ،فضای تبلیغاتی و ایستگاههای اتوبوس
شکسته شــد و سطلهای زبــالــه و یــک کیوسک
راهنمایی و رانندگی در آتش سوخت .این افراد
همچنین قصد آتش زدن آرامگاه امامزاده عبدا...
(ع) شهر همدان را داشتند که با دخالت مأموران
پلیس موفق به این کار نشدند و پس از تخریب نردهها
و آتشزدن درختان متواری شدند.
در همیـن حـال در مشـهد نیـز دومیـن شـب
اعتراضـات ،با تغییر چهره معترضان به اغتشـاش
و تخریـب اموال عمومـی و مـردم همراه بود.شـب
گذشـته خیابا نهـای دانشـگاه ،کوهسـنگی،
باهنـر و سـناباد صحنـه تـک اعتراضـات کوچـک
و کـم جمعیتـی بـود کـه بـا حضـور نیروهـای یـگان
ویـژه کنترل مـی شـد امـا خیابانهـای احمدآباد،
راهنمایـی و سـجاد شـاهد چهـر های متفـاوت
بـود ،تخریـب امـوال عمومـی از جملـه شکسـتن
شیشـههای یک بانک در میـدان احمدآبـاد ،آتش
زدن سـطل های زباله و السـتیک در وسـط بولوار
و همچنیـن وارد کـردن آسـیب بـه مغاز ههـای
کسـبه خیابـان راهنمایـی بـا سـنگپرانیهای
متعـدد از جملـه اقدامـات در ایـن خیابانهـا و کـم
و بیـش همـراه بـا سـردادن شـعارهای سـاختار
شـکنانه بـود.
بـر اسـاس مشـاهدات مـا ،پلیـس نیـز متناسـب بـا
تنـد تـر شـدن رفتـار معترضـان بـه طـور جـدی تـر از
روز اول ،همـراه بـا مانـور موتـوری و شـلیک چندین
گاز اشـکآور در بیـن معترضـان سـعی در کنتـرل و
متفـرق کـردن آن هـا داشـت .در عیـن حال بـه نظر
می رسـید تعداد دسـتگیر شـدگان نیـز بیشـتر بود .

واکنش وزیر ارتباطات به اینترنت ماهواره ای ایالن ماسک
هادی محمدی-وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
پاسخ به سوال محمدی خبرنگار خراسان در حاشیه
جلسه هیئت دولــت و در واکنش به توییت جنجالی
ایالن ماسک مبنی بر برقراری اینترنت ماهواره ای
برای ایرانیان گفت :اپراتورهایی که بخواهند به صورت
قانونی اینترنت مــاهــوار های ارائــه دهند حتما باید
قواعد ایران را رعایت کنند .بعید میدانم به این زودی
بتوانند این سرویس را در ایران فراهم کنند چون هنوز
سرویسشان کامل نیست .همچنین همزمان با این
که تجمعات مردم در برخی شهرها به درگیری و ایجاد
آشوب از طرف عده ای خاص منجر شد گزارش ها از
قطعی اینترنت و تماس و اختالل جدی در اینستاگرام،
واتــس اپ و شبکه های اجتماعی منتشر شــد .عصر

دیروز پس از اینستاگرام ،دسترسی به واتساپ در
تهران و بسیاری از شهرها برای کاربران با اختالل
همراه شد.
جماراننوشتهکهدربخشیازشهرتهراندسترسی
به واتس اپ در کنار اختالل در اینترنت گوشیهای
همراه  ،حتی با اینترنت هــای ثابت خانگی هم
مقدور نیست و در برخی مناطق دسترسی به آن
سخت است.
این در حالی است که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
صبح دیــروز ابتدا از احتمال ایجاد محدودیت در
شبکه اینترنت سراسری کشور به دلیل مسائل
امنیتی خبر داده بود و سپس دفترش احتمال قطع
سراسری را تکذیب کرد .

وزیر آموزش و پرورش  :اجباری برای
واکسنیادآوردانشآموزاننیست
هادی محمدی – یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه
هیئتدولتدرگفتوگوباخراساندرخصوصوضعیتواکسندانش
آموزان با بیان این که زیر  12سال اجباری برای واکسن زدن ندارند
افزود :البته بهتر است دوز یادآور سوم را تزریق کنند تا به سالمتی و
ایمنی بیشتر همه دانش آموزان کمک شود .وی همچنین درباره زمان
اجرای قانون رتبهبندی معلمان گفت :برخی از همکاران ما مدارک
الزم را هنوز بارگذاری نکردهاند .یک سری از مدارک هستند که در
سامانه ما قرار دارند و همکاران ما باید یک سری مدارک تکمیلی را
بارگذاریکنندکهاینمدارکمربوطبهصالحیتعمومییاشایستگی
عمومیوشایستگیتخصصیوحرفهایاستومااینمدارکرانداریم
و باید یک بار برای همیشه در اجرای این طرح این مدارک در سامانه
مشخص شده قرار گیرد.نوری افزود :ما از همکارانمان درخواست
میکنیم که این کار را هرچه زودتر انجام دهند؛ انجام اجرای این
موضوع از  31شهریور تمدید شده و من از همکارانم خواهش میکنم
هرچه زودتــر این اطالعات و مــدارک را جمعآوری و ثبت کنند تا ما
این کار را زودتر انجام دهیم.وزیر آموزش و پرورش درباره این ادعا
که عدهای معتقدند که علت اجرا نکردن این طرح مربوط به بودجه و
کمبود منابع است ،تصریح کرد :منابع ما 38هزار میلیارد تومان است
و بین مشموالن در طول  18ماه توزیع میشود و این شروع رتبهبندی
معلمان است و برای سال آینده تقویمی یعنی سال  1402به صورت
استحقاقی به هر فرد در هر رتبه پرداخت میشود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چراباشلکنسفتکنتوافق،زندگیمامردمروبه
سختیمیکشید؟یکروزمیگنتوافقمیشهتخم
مرغارزونمیشه،فردامیگنازتوافقدورشدیممرغ
گرونمیشه!خداوکیلیخستهشدیم.مامردمعادی
چه گناهی کردیم که به ریال پول در می آوریم ولی به
دالرتوانایینداریم.خستهشدیم!
••وقتی اعتماد از بین رفت دیگه محاله کسی حرف
ها را بپذیرد .هرچند صدتا جلسه کارشناسی برگزار
کنند.
••خواستم تشکر کنم از شما دوست عزیزی که راه
درست کردن پنیر را یاد دادی تا از بالی گرانی ها
نجات پیدا کنیم! حاال بفرمایید با مرغ و تخم مرغ و
گوشت و روغن و لبنیات و حبوبات و مسکن و پوشاک
و...چهکارکنیم؟
••بازنشسته سایر سطوح مزدی سازمان تامین
اجتماعیهستم.بهمحضافزایشحقوق 2میلیونی
درشهریور،یارانهیکمیلیونیماراقطعکردند.دولت
محترم که ترازوی عدالتش این قدر حساس است،
چرا این حساسیت را درباره شش ماه تفاوت حقوق
ماندارد؟!
••کسبه و راننده تاکسی ها چه گناهی کردن که باید
تاوانتجمعهارابدهند؟خببریدیکجاییاعتراض
کنیدکهمغازههاوکسبهو...نباشن!
••برای استرداد سپرده خود از بانک قوامین از ارسال
پیامبهمسئوالنوخراسانخستهشدیم.مسئوالنکه
خواباند،کسینیستمشکلماراحلکند.
••مدتی پیش به دلیل حماقت و بچه بازی و کل کل با
بچه های شرکت ،از شرکتی که در آن کار می کردم
سرقت کردم و پایم به زندان باز شد .به قید سند آزاد
و منتظر رای دادگاه شدم .امروز حکم صادر شد و
محکوم به شش ماه حبس و  ۷۴ضربه شالق شدم.
دوباره برم زندان ،زندگی ام از هم می پاشه .خانمم و
بچههامبهمبیاعتمادمیشن.منتوبهکردمومتنبه
شدم .از مردم میخوام برام دعا کنن .شرکت هم به
خاطرامامرضا(ع)واحتراماینایاممنراببخشد.
••چرااینقدربیعدالتیوجودداره؟شماآقایونباید
جواب بدید چرا این قدر گرانی ایجاد کردید؟ چرا این
قدرپارتیبازیداریم؟چرابایدخواصازمنافعکشور
استفادهکنند؟حتیبرایاستخدامشدن،مگرمردم
بچه ها شون دل ندارند؟ فقط شدیم نظاره گر که
پولدارها و پارتی دارها و آقازاده ها چه جوری عشق و
حالمیکنند!
••لطفاهرسوالوجوابچرندوپرنددمدستیروچاپ
نکنید تا بگید برای مخاطبان تان ارزش قائل اید! این
کار مثل بی ارزش دونستن بقیه مخاطبان تان است.
مثال فردی پرسیده که لطفا از گشت ارشاد بپرسید
اشکالحجابمهساچهبودکهدستگیرشد؟!
••خواهش می کنم در خصوص حقوق و معیشت
ارتشی ها یه تکونی به خودتون بدید ...حقوق6-5
تومانیروبایدچیکارکنیم؟
••اگه پارک آفرینش مخصوص خانم ها در بجنورد
حصارکشیشده،پسچراآقایونهممیرناونجا؟
شهردارپاسخبده؟

تلگرام09033337010 :

••خراسانحدود۷سالیمیشهکهاخبارترادنبال
می کنم و به شدت قبولت دارم ولی دیروز فهمیدم
اشتباهمیکردم.حضورمحدودمردمدرتجمعسنندج
وتهرانومشهد؟!ترسیدیبنویسیحضورمیلیونی؟
••واقعاخستهنباشیدبهمسئوالنوزارتراهکهاینقدر
وعدهدادندقیمتهایسفراربعینراکنترلکنند.ما
دیروزازمرزمهرانآمدیمقیمتاتوبوسهاسربهفلک
کشیدهبود!
••جالبه که مسئوالن ما با کوچک ترین اتفاقی سریع
اینترنت را قطع می کنند! یعنی هیچ کار دیگری یاد
ندارند.
••این چه روش ارشاد و اصالح است؟ یک نفر مسافر
غریب رو این طور باهاش رفتار کردید .بر فرض کتک
نخوردهباشهاگرازترسواسترسدقکردهباشهچی؟
اون که خیلی بدتره! اگر بیماری هم داشته باشه که
خیلیفجیعوغیرانسانیاست.
••واقعادلمانمیسوزدکهیکاشتباهمسئوالنچقدر
مردم را چند پاره کرده و همه رو روبه روی همدیگه
گذاشته!
••چرا پلیس هیچ کاری برای جلوگیری از تخلفات
موتورسواران انجام نمی دهد؟ تمام پیاده روها را
اشغال کرده اند و عابران پیاده از دست آن ها آسایش
ندارند .با توجه به افزایش روزافزون این وسیله نقلیه
باید مسئوالن فکری برای تخلفات موتورسواران
بکنند تا مانند خودروها درصورت تخلف مشمول
جریمهشوند.
••هر کسی از فوت یک انسان و خصوصا این دختر
جوان متاسف می شود ولی اگر نخواهیم احساسی و
سیاسیبااینقضیهبرخوردکنیمبایدبگوییمشایداین
اتفاقناگواردرجاییدیگروبراثرفشارعصبیوسکته
قلبیبرایایشانواقعمیشد.پسبهترایناستکه
منطقیومنصفانهقضاوتکنیم.
••به نظرم کسانی که در زمینه عفاف و حجاب فعال
هستند باید افراد مجرب ،تحصیل کرده ،متاهل و
دارایاوالدباشندکهدورههاییدراینزمینهدیدهاند.
•• 40سال است مشترک روزنامه خراسان هستم.
چرابایدحقآبونمانبدهیموهرروزآگهیهایفوتی
روزنامهرامطالعهکنیم؟اینحقالناساست.لطفااگر
بناستآگهیهاافزایشپیداکند،صفحهاضافهکنید.
••ان شاءا ...با بازنگری درقانون پرداخت و اجرای
طرح همسان سازی وعدالت در پرداخت ها حق
بازنشستگان کشوری داده شود و این تبعیض ها بین
صندوقهایبازنشستگیازبینبرود.
••آیا اغتشاشگر خواندن مردمی که راهی غیر از این
برای نشون دادن اعتراض شون ندارن ،پاک کردن
صورتمسئلهنیست؟
••تو صفحه  2بزرگ تیتر زدید «گزارش ها از تجمع
محدود مردم» انگار فیلم های تجمع رو ندیدید که
دروغ می نویسید .برای همین دیگه کسی روزنامه
نمیخونه!
••جهاد کشاورزی هر استان برنامه ریزی کند که نیاز
خوراکداموطیورخودراتامینکندوبرایچندسال
ذخیرهسازیهمبکندباکشاورزیمکانیزهوپربازده.

بین الملل
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تحلیل روز
دکتر سیدرضی عمادی
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اینبارتهاجمآموزشیصهیونیستها!
مــدارس فلسطین در قدس اشغالی در اعتراض
به سیاستهای آموزشی رژیــم صهیونیستی و
یهودیسازی نظام آموزشی مدارس فلسطینی
اعتصاب سراسری را در دستور کار قرار دادند.
یکی از مهمترین راهبردهای رژیم صهیونیستی
علیه فلسطینیها ،هویتزدایی از آن هاست.
این راهبرد با اقدامهایی نظیر تخریب و مصادره
منازل فلسطینیها ،شهرکسازی ،تداوم اشغال
جغرافیا و تغییر در هویت مذهبی فلسطینیها
انجام میشود .رژیم صهیونیستی در سالهای
اخیردرسایهحمایتآمریکاییها،قدسراپایتخت
خود اعالم کرد و اکنون سعی دارد در کتاب های
فلسطینیهای ساکن قــدس اشغالی نیز این
موضوع را وارد و قدس را به عنوان پایتخت خود
معرفی کند .در یکی از کتابهای درسی که برای
سال تحصیلی جدید آماده شده ،صهیونیستها
در کتاب عربی ،از قدس به عنوان پایتخت و بزرگ
ترین شهر «اسرائیل» نــام بــردهانــد که در تضاد
کامل با حقایق تاریخ و در راستای یهودی سازی
اراضــی اشغالی فلسطین اســت .عــاوه بر این،
رژیم صهیونیستی در کتاب های فلسطینیها با
حذف اطالعات تاریخی و مذهبی آن ها ،ترویج
مراسم یهودی را در دستور کار خود قــرار داده
است  .صهیونیستها در کتاب های فلسطینیها
مراسم یهودی مانند عید پسح و تقدس روز شنبه
را ترویج و آثار تاریخی اسالمی ،عربی و مسیحی
را مــصــادره کــردهانــد .در همین حــال ،مقامات
رژیــم اشغالگر برپایی هرگونه برنامه ملی نظیر
برافراشتن پرچم فلسطین یا آموزش سرودهای
ملی فلسطین را در ایــن مــدارس ممنوع اعالم
کردهاند.هدفاصلیصهیونیستهاازایناقدام،
هویتزدایی از فلسطینیها و یهودیسازی نظام
آموزشی در مدارس فلسطینی است که در امتداد
سیاست اشغالگرایانه ارضی این رژیم قرار دارد.
به عبارت دیگر ،رژیم اشغالگر قدس ضمن این که
تغییر هویت را در قالب اشغالگری انجام میدهد،
تالش میکند آن را از طریق وارد کردن به کتاب
های درسی فلسطینیها به صورت فرهنگی نیز
نهادینهکند.درهمینراستا،جریانهاوگروههای
سیاسی فلسطینی در قدس با انتشار بیانیهای به
سیاستهای آموزشی جعلی و غیرمشروع رژیم
صهیونیستی در تحمیل کتاب ها و روشهــای
تدریساینرژیموقبولنکردنالگوهایتدریسدر
مدارسفلسطینیاعتراضوتاکیدکردند،اعتصاب
سراسریخودراآغازخواهندکرد.اتحادیهعمومی
معلمان فلسطین نیز همبستگی کامل خود را با
مدارس بیتالمقدس در اعتصاب اعالم و تصریح
کرده است :دانشآموزان ،معلمان ،کارمندان و
شوپرورشدر
دیگرکارکنانمدارسواداراتآموز 
اعتراض به محتوای آموزشی تکمیلی ،در مدارس
حاضرنخواهندشد.پیشترکمیتهاموردانشجویان
دانشکده ابراهیمی قدس هم با هشدار درباره
تعرض رژیم صهیونیستی به برنامههای مدارس
دولتی و خصوصی در قدس اشغالی اعالم کرده
بود :این مدارس در معرض تصمیمهای ظالمانه
رژیــم اشغالگر بــرای اعمال روش هــای تدریس
انحرافی است .رژیم صهیونیستی برای مواجهه
با این اعتراضها و بــرای تحمیل سیاستهای
آموزشی خود ،تهدید کرد در صورتی که معلمان و
مدیران مدارس فلسطینی از حضور در کالسها
و پیروی از الگوهای تدریس خ ــودداری کنند،
بودجهمدارسرادستکاریخواهدکرد.همچنین
مقاماترژیماشغالگر،دانشکدهابراهیمیقدسرا
تهدیدکردهبودنددرصورتیکهشیوههایتدریس
اعمالی را به کار نگیرد ،مجوز آن را باطل و آن را
تعطیلخواهندکرد.وزارتموسومبهمعارفرژیم
صهیونیستی نیز به تازگی مدارس قدس را برای
تفشار وآن
پیادهکردندستورالعملهایخودتح 
را شرط گرفتن حمایت مالی قرار داده است .این
رویکرد رژیم صهیونیستی نشان میدهد که این
رژیمدورتازهایازتقابلبافلسطینیهارااینباردر
قالبتهاجمآموزشیدردستورکار دارد.

خبر متفاوت

ترامپ محل نشستن بایدن در ردیف چهاردهم
کلیسای«وستمینستر»درمراسمخاکسپاری
ملکه را نشانه بیاحترامی به او و تحقیر آمریکا
دانست .ترامپ نوشت :ایــن چیزی اســت که
طی دو سال بر سر آمریکا آمد .بدون احترام! با
این حال ،زمان خوبی است برای رئیسجمهور
ما که ســران برخی کشورهای جهان سوم را
بشناسد .اگر رئیسجمهور بودم ،من را آن عقب
نمینشاندند و کشور ما بسیار متفاوتتر از االن
میبود .در امالک و مستغالت مثل سیاست و
زندگی ،مکان همه چیز است!!!

پوتینباهشداربهغرب،فرمانفراخوان ۳۰۰هزارنیرویذخیرهروسیهراصادرکرد

تهدیداتمی«بلوفنیست»!

فرمان والدیمیر پوتین بسیج  ۳۰۰هزار نیروی
ذخیره ارتش روسیه به منظور اعزام به جبهههای
جنگ اوکراین کلید خورد .رئیسجمهور روسیه
اعالم کرد« :ما فقط درباره بسیج جزئی صحبت
میکنیم».بااینحال،بهنظرمیرسدتاکیدپوتین
بر «جزئی» و محدود بودن فرمان بسیج نیروهای
ذخیره ،تالشی برای اعتراف نکردن به ضعفها
و مشکالت روسیه در تهاجم نظامی این کشور به
اوکراین است .تحلیلگران و کارشناسان بارها

شریفی -ده روز پس از ضد حمله ارتش اوکراین
برای پس گرفتن مناطق اشغال شده در شمال
شــرق و جنوب ایــن کــشــور ،روســیــه اع ــام کرد
نیروهای ذخیره خود را «بــرای دفاع از سرزمین
مادری»فراخواندهاست.پوتین ،دریکسخنرانی
تلویزیونی از پیش ضبط شده ،گفت« :من الزم می
دانم از پیشنهاد (وزارت دفاع) برای بسیج نسبی
شهروندانذخیرهوکسانیکهقبالخدمتکردهاند
و دارای تجربه مرتبط هستند ،حمایت کنم ».با

وزارتدفاعارمنستان،باردیگرجمهوریآذربایجانرابهنقضآتشبسدرخطوطتماس
نیروهای 2کشورمتهمکرد

ارتشیمنبهمناسبتسالروزانقالب۲۱
سپتامبربارونماییازموشکهایجدید
وپیشرفته،خطونشانتازهایبرای
ائتالفمتجاوزسعودیکشید
نمونههایمشابهدراینبردیکسومشدهاست!
و زمان آماده سازی آن برای شلیک نیز بسیار کم
است .موشک حاطم نیز سال گذشته در چند
نوبتاهدافیرادرعمقخاکسعودیبهویژهدر
اطرافشهرجده(بندرنفتیینبع)هدفقرارداد
وباموفقیتصددرصدهدفخودرامنهدمکرد.
بنابراین موشک حاطم به تازگی وارد سازمان
رزم ارتش یمن نشده و سابقه عملیاتی دارد و
سعودیهابارها درداینموشکرااحساسکرده
اند.همزمان،راهپیماییگستردهایبهمناسبت
هفتمینسالگردانقالب ۲۱سپتامبردراستان
صعدهیمنبرگزارشد.باآغازراهپیماییگسترده
در استان صعده ،مردم صنعا  ،پایتخت یمن نیز
در حال آمــاده شدن برای بزرگداشت این روز
هستند و بالگردها در آسمان صنعا  ،در حال
ریختن بستههای شکالت و شیرینی و هدیه به
مناسبت این روز ملی در یمن در مناطق مختلف
پایتخت هستند .شبکه المسیره نیز با پخش
برنامههای مختلف از جمله سرودهای ملی و
سخنرانیهای رهبر انصارا ،...از تدارک برای
آغــاز یک راهپیمایی گسترده در سراسر این
کشور خبر میدهد .شرکتکنندگان در این
راهپیمایی با در دست داشتن پرچمهای یمن و
پرچمهاییکهرویآنها،شعارجنبشانصارا...
یمن درج شــده و نیز تصاویر و پالکاردهایی
از «حسین بدرالدین الحوثی» رهبر پیشین
جنبش الحوثی و تصاویر «عبدالملک بدرالدین
الحوثی»رهبرکنونیانصارا...یمن،شعارهایی
در حمایت از انقالب و آزادی و محکومیت تجاوز
به یمن سر میدهند.

بیش از ســه دهــه از استقالل جمهوریهای
شوروی سابق میگذرد اما اختالفات مرزی به
جا مانده از آن دوران همچنان در گوشه و کنار
اینمنطقهپابرجاستوهرازگاهیموجبشروع
درگیری های خونین بین این کشورها میشود.
دیــروز نیز ایــروان ،باکو را به نقض آتش بس در
خطوط تماس نیروهای دو کشور متهم کرد.
وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه ای اعالم
کرد :نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز
سه شنبه ( ۲۰سپتامبر) با استفاده از سالح های
سبک به سمت مناطق شرقی ارمنستان شلیک
کرده اند .تاکنون ارتش جمهوری آذربایجان به
اتهام های طرف ارمنی پاسخی نداده است .در
جریان درگیری های نظامی هفته گذشته دو
طرف ،تلفات انسانی چشمگیری به دو کشور
وارد شده است .در همین خصوص ،وزارت دفاع
جمهوری آذربایجان تلفات نظامیان آذری در
نبردهایهفتهگذشتهرادرمجموع 80تناعالم
کرده است .ارتش ارمنستان نیز تلفات نیروهای
ارمنی را در جریان درگیری های هفته گذشته
 207تن اعالم کرده است .طی حدود دو سال
گذشته و پس از امضای توافق نامه ماه نوامبر،
بــدون شــک ،درگــیــری هــای هفته گذشته در
روزهای  12و  13سپتامبر ،شدیدترین درگیری
میان نیروهای نظامی باکو و ایــروان تلقی می
شود .ناگفته نماند که پس از پایان درگیری های
 44روزه نظامی باکو و ایــروان و امضای توافق
نامه آتش بس میان سران جمهوری آذربایجان
و ارمنستان که به جنگ دوم قــره بــاغ مشهور
شــده اســت ،با میانجیگری پوتین توافق نامه
صلح قره باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال
 2020میالدی به امضا رسید .با وجود امضای
توافق نامه آتش بس ،مقام های دولت باکو به
خصوص شخص الهام علی اف رئیس جمهور

حمله بایدن به پوتین

رئیسجمهورآمریکادرسخنرانیخوددرمجمععمومیسازمانمللباتکرارادعاها
دربارهتوافقباایرانگفت:هدفپوتین،حذفاوکراینازنقشهاست

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی
خوددرهفتادوهفتمیناجالسمجمععمومی
سازمانمللمتحدمدعیشدواشنگتنخواستار
پایان یافتن جنگ در اوکــرایــن اســت .بایدن
همچنین با اشــاره به نظم جهانی تحت سلطه
آمریکا مدعی شد که «نظم قانونمحور» توسط
برخیکشورهاتحتحملهقرارگرفتهاست.وی
درباره جنگ اوکراین گفت« :روسیه در اقدامی
شــرمآور با حمله بیرحمانه و غیرضروری به
اوکراین ،اصول محوری منشور سازمان ملل را

زیر پا گذاشته است ».او مدعی شد هدف پوتین
وروسیهازبینبردنحقاوکراینبرایزیستنبه
عنوان یک کشور مستقل است .او گفت« :اجازه
بدهیدبهزبانسادهصحبتکنیم.یکعضودایم
شورایامنیتسازمانمللبههمسایهاشحمله
و تالش کرد این کشور مستقل را از نقشه حذف
کند».رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری
از اظهاراتش به مذاکرات رفع تحریمهای وین
هم اشــاره کرد و گفت« :آمریکا آمــاده بازگشت
دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک است؛

اگر ایــران به تعهداتش عمل کند».وی اضافه
کرد« :آمریکا به صراحت گفته است :ما به ایران
اجازهنخواهیمدادبهسالحهستهایدستپیدا
کند.منهمچنانمعتقدمکهدیپلماسیبهترین
راه رسیدن به این هدف است».رئیسجمهور
آمریکا همچنین در اظهاراتی مداخلهجویانه
دربارهناآرامیهادرایرانگفت«:امروزمادرکنار
شهروندانشجاعوزنانشجاعایرانهستیمکه
همین االن در حال تظاهرات برای رسیدن به
حقوقاساسیشانهستند».

پرونده «ابوعاقله» در دیوانکیفری بینالمللی
سندیکای روزنامهنگاران فلسطینی اعالم کرد
که پرونده «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی
الجزیره به دیوان کیفری بینالمللی تحویل داده
شد .شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه
الجزیره قطر بود که  11می  2022در جنین
در کرانه باختری توسط نظامی اسرائیلی ترور
شد و به شهادت رسید .فلسطینیها و همچنین
شبکهالجزیرهقطربرترورعمدیویتأکیددارند

▪روندجنگتغییریمیکند؟

جاستین برانک ،یک تحلیلگر دفاعی در موسسه
سلطنتی خــدمــات نظامی و امنیتی بریتانیا
( ،)RUSIمیگوید :آمــوزش و بسیج سربازان
جدید ممکن است تا شش ماه طول بکشد ،حتی
اگرپوتینبهدنبالفراخواندننیروهایذخیرهای
است که قب ً
ال تجربه نظامی داشتهاند .جاستین
برانک همچنین میگوید :بسیاری از ماموران
و درجـــهداران روســی که باید آن ها را آمــوزش
دهند ،در نبردهای اوکراین درگیر هستند یا
کشته شــدهانــد .نیروهای جدید به واحدهای
روسی ملحق یا جایگزین این واحدها خواهند
شد ،واحدهایی که هم از نظر پرسنل و هم از نظر
تجهیزات متحمل خسارات سنگینی شدهاند.
برای این که یک نیروی رزمی مؤثر باشد ،آن ها به
چیزیبیشازتفنگنیازدارند.یکیازحوزههایی
که ممکن است در درازمــدت تفاوت ایجاد کند،
تــدارکــات اســت ،رانــدن کامیونها و رساندن
سوخت به خط مقدم و آزاد کردن سایر نیروهای
ارتــش بــرای جنگ .دولــت روسیه همزمان با
فراخوان نیروهای ذخیره ،شمار کشته شدگان
خود در جنگ علیه اوکراین را اعالم کرد .سرگئی
شویگو ،وزیر دفاع روسیه ،شمار تلفات ارتش این
کشور در جنگ تهاجمی علیه اوکراین را پنج هزار
و  ۹۳۷نفر اعالم کرد .این نخستین بار در چند
ماه گذشته است که رهبر مسکو بهطور رسمی
آمــاری از تلفات ارتش روسیه منتشر میکند.
با این حال ،ناظران نظامی تصور میکنند که
روسیه متحمل تلفات بسیار بیشتری شده است.

آتش افروزی بی پایان باکو

رونمایی انصارا . . .از
موشک های مخوف

رژه نیروهای مسلح دولت نجات ملی یمن در
صنعا نشان داد که ارتش این کشور به موشک
های بالستیک نقطه زن با قابلیت هدایت تا
لحظهاصابتدستیافتهاست .بهگزارشمهر،
بهمناسبتسالروزپیروزیانقالب ۲۱سپتامبر
و در جریان رژه باشکوه نظامی با حضور مهدی
المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در
میدان السبعین در صنعا پایتخت یمن ،سالح
جدید و رعــب آوری رونمایی شــد .در جریان
این مراسم از سالح های بازدارنده ،از موشک
های بالستیک دوربــرد گرفته تا سامانه دفاع
هواییودریاییرونماییشد.ازجملهاینسالح
ها می تــوان به موشک حاطم ،موشک فلق،
حیدر ،موشک دریــای ســرخ ،موشک معراج،
موشک قدس ۳و دیگر موشک های راهبردی و
رعب آور اشاره کرد .کانال اخبارسوریه نوشت:
برخی میگویند موشک حاطم همان موشک
خیبرشکناستکهچندیپیشباحضوررئیس
ستادمشترکنیروهایمسلحودرشهرموشکی
نیروی هوافضای سپاه از آن رونمایی شد با این
حال به نظر میرسد حاطم به لحاظ ابعاد کمی
کوچکترازخیبرشکنباشدبااینحالدرعکس
چیزی مشخص نیست و باید منتظر اعالم ابعاد
دقیق و همچنین برد نهایی این موشک توسط
مقاماتنظامییمنیباشیم.موشکخیبرشکن
دارای سوخت جامد مایل پرتاب است که در
واقع جدیدترین نسل از موشک های خانواده
فاتح است و بردی معادل 1450کیلومتر دارد.
با طراحی جدید و استفاده از کامپوزیت های
سبک تر در ساخت بدنه ،وزن موشک نسبت به

اشاره کردهاند که کرملین با وجود نیاز به نیروی
بیشتر در جنگ اوکراین از اعالم بسیج عمومی به
دلیل واهمه از واکنش تند مردم روسیه خودداری
میکند .رئیس جمهور روسیه دیــروز همچنین
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) را
به تهدید این کشور با سالحهای اتمی متهم کرد و
هشداردادکهمسکونیزابزارهاینابودکنندهایدر
اختیارداردکهازتسلیحاتناتوپیشرفتهترهستند.
پوتینتهدیدکرداگرتمامیتارضیروسیهبهخطر
بیفتد ،این کشور از تمام ابزاری که در اختیار دارد
بــرای محافظت از خود و شهروندانش استفاده
میکندواینحرف«یکبلوفنیست».جانکربی،
سخنگوی شورای امنیت ملی دیروز در واکنش
به «تهدید اتمی» والدیمیر پوتین ،اعالم کرد که
آمریکا تهدید استفاده از تسلیحات هستهای در
جنگاوکراینراجدیمیگیردودرصورتچنین
اقدامی «عواقب شدید» در انتظار روسیه خواهد
بود .به گزارش شبکه ایبیسی ،او گفت« :این
یغیرمسئوالنهازسوییکقدرتهستهای
لفاظ 
اســت .وضعیت استراتژیک آن ها(روسیه) را
در بهترین صورتی که میتوانیم زیر نظر داریم
تا ما نیز در صــورت لــزوم وضعیت خود را تغییر
دهیم اما اکنون هیچ چیزی که داللت بر چنین
ضرورتی باشد ،وجود نــدارد ».پس از اظهارات
پوتین شاخص هر دالر آمریکا که ارزش آن در
برابر واحدهای پولی دیگر چون یورو ،ین ژاپن و
پوند بریتانیا مشخص میشود ،روز چهارشنبه به
 110.87واحد رسید .این رقم باالترین شاخص
دالر آمریکا از سال  ۲۰۰۲به شمار میرود.

اما ارتــش اسرائیل ضمن اذعــان به این که این
جنایت توسط نظامیان اسرائیلی انجام شد،
ادعا کرد این جنایت به صورت غیرعمد رخ داده
است .کشتار غیرنظامیان به ویژه خبرنگاران در
مواجهه نظامی صهیونیستها با فلسطینیان نه
یک اتفاق ناخواسته و استثنا بلکه روندی ثابت
و سازمانیافته اســت .ابوعاقله به عنوان یک
فلسطینی غیرنظامی که از قضا خبرنگار نیز بود،

هدف نظامیان صهیونیستی قرار گرفته است .از
سال 2000تاکنون 45خبرنگارتوسطنظامیان
صهیونیستیبهشهادترسیدهاندوترورابوعاقله
نیز آخرین آن نخواهد بود .درخواست از دیوان
کیفری برای رسیدگی به این جنایت به این دلیل
است که این دیوان در سال 2021طی بیانیهای
صالحیتخودرابرایرسیدگیبهجنایتهایبه
وقوعپیوستهدرسرزمینهایاشغالیاحرازکرد.

3

آذربایجان ،با توصیه و راهنمایی های برخی
از سیاستمداران بیگانه ،تالش کرده اند ماده
جدیدی به توافق نامه 10ماده ای رئیس جمهور
روسیه اضافه کنند .بر اساس این ماده ،رئیس
جمهور آذربایجان عزم خود را جزم کرده است تا
ازاستانجنوبیسیونیکارمنستان،داالنیرابه
عرض 5کیلومتروطول 60کیلومتر،ازارمنستان
تاجمهوریخودمختارنخجواندراختیاربگیرد.
الهام علی اف نام این داالن را «داالن زنگزور» و
دولت ترکیه نام این راه ارتباطی را «داالن ترک»
گذاشته است .مقام های ارمنستان به تازگی به
اشکال مختلف اعالم کرده اند ،پیش از جنگ
دوم قــره بــاغ ،مقام هــای ترکیه بارها از دولت
ایروان خواستار دریافت چنین داالنی شده اند.
بحث این داالن پیش از این نیز مطرح بــوده و
دولت ترکیه این راه ارتباطی را پیگیری می کرده
است .مقام های دولت ایــروان نیز با واگــذاری
داالن به جمهوری آذربایجان مخالفت و تصریح
کرده اند که تنها بر اساس توافق نامه 10ماده
ای صلح ،حاضر هستند مسیرهای ارتباطی
جمهوریآذربایجانبهنخجوانرادراختیاردولت
باکو قرار دهند .بر اساس ماده نهم توافق نامه ماه
نوامبر ،مقرر شده است جمهوری آذربایجان از
اراضــی ارمنستان به نخجوان دسترسی یابد و
در مقابل ،ارمنستان نیز از طریق الچین به قره
باغ کوهستانی مرتبط شود .در واقع ،این مسیر
ارتباطی در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز دایر
بودهاستووسایطنقلیهجمهوریآذربایجاناعم
از سواری ،راه آهن و خطوط هوایی از این مسیرها
به نخجوان مرتبط می شدند اما در شرایط فعلی
دولتالهامعلیافتالشمیکندمسیردیگریاز
ارمنستاندریافتکندکهاینمسیرمیتواندبرای
دولت«نیکولپاشینیان» حکمنابودیارمنستان
راداشته باشد.

پیشخوان بین الملل

یتسمن در تــازه ترین شماره خــود با
نیو اِس ِت
َ
طراحی جالب توجهی روی جلد به مرگ ملکه
انگلستان و وارث تخت پادشاهی او پرداخته
است .این هفته نامه با طراحی نیمرخی از ملکه
الیزابت که در داخل آن چهره شاه جدید بریتانیا
یعنی چارلز سوم دیده می شود ،در پرونده ای با
عنوان «جانشین» پایان یک دوره در این کشور و
چگونگی ادامه یافتن پادشاهی در آینده بریتانیا
را زیر ذره بین برده است.

قاب بین الملل

سگ های ملکه انگلیس پس از خاک سپاری او
در قلعه وینسور /رویترز

چهره روز
نتانیاهو ،رئیس مخالفان
کابینه رژیم صهیونیستی با
حمله به نخستوزیر موقت
ایــن رژیــم گفت :الپید در
برابر تهدیدهای نصرا...
کام ً
ال عقبنشینی کرد .نصرا ...الپید را تهدید
کرده که اگر میدان کاریش را قبل از امضای
قرارداد گازی با لبنان فعال کنیم ،به اسرائیل
حمله خواهد کرد .الپید وحشت کرد و کاریش
را فعال نکرد.

نمای روز

رجــب طیب اردوغــــان رئیس جمهور ترکیه
کــه بــه منظور شــرکــت در هفتاد و هفتمین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
نیویورک به سر میبرد ،با یائیر الپید ،نخست
وزیر رژيم صهيونيستى دیدار و گفتوگو کرد.
این دیــدار در خانه ُتــرک ( )Türkeviو بدون
حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته صورت
گرفت .رئیسجمهور ترکیه با نمایندگان جامعه
یهودیان آمریکا هم دیــدار کــرد .اردوغ ــان در
مالقات با سران جامعه یهودی آمریکا اعالم کرد
که قصد دارد از اسرائیل بازدید کند.

 #هشتگ
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بانوینجاتبخشوتعدادمورچههای زمین!




3.9 M views

زبالهفروشیباپژو!
ایـن روزهـا زبالـه فروشـی بـه یـک شـغل پردرآمـد
تبدیـل شـده و بـا گـران شـدن ضایعـات بسـیاری از
افراد به جمع آوری زباله روی آورده اند .در گزارشی
که در ایـن باره در فضای مجازی منتشـر شـده به نقل
از خریـدار ضایعـات ،آمده اسـت« :پـژو  405اومده،
سـمند اومده ،رانـا اومـده ،ال  90اومده ،پـژو ،206
 207و  208اومـده ،بیشـتر از همـه ،پرایـد اومـده.
میـاد زبالـه میفروشـه  100تومـن 200 ،تومـن
گیـرش میـاد .هفتـهای یـه بـار بیـاد و  200تومـن،
 300تومـن زباله بفروشـه خرج گوشـت و مـرغ یه ماه
خانوادهاش در میاد ».کاربری نوشـت« :شاید اونایی
کـه میـرن زبالـه هـای بازیافتی خودشـون رو مـی برن
و می فروشـن ».کاربـر دیگری نوشـت« :اگـه تفکیک
زباله از مبـدأ فرهنگ سـازی بشـه خیلی از مشـکالت
از جملـه زبالـه جمـع کن هـا هـم تموم میشـه».



3.4 M views

نجات ٢٠٠نفرازپایچوبهدارتوسطیکبانو
روز گذشته گزارشی از یک بانو که تاکنون باعث نجات
جان  ٢٠٠نفر از چوبه دار شده و همچنان بیسروصدا
به فعالیتهای انسا ندوستانه اش ادامه میدهد
منتشر شد که توجه همه را برانگیخت .همشهری
دربــاره این بانوی ٦٨ساله و ساکن تهران نوشت:
«فرخنده جبارزادگان» اوایــل فعالیتهایش به
«کــودکمجرمان» ساکن تهران اختصاص داشت،
کسانی که براثر خطای کودکی مرتکب قتل غیرعمد
شده و منتظر اجرای حکم بودند .این بانو همه تالشش
را میکند تا از خانوادههای اولیای دم رضایت بگیرد.
یک جا بند نیست .مدام از این خانه به آن خانه ،از این
شهر به آن شهر میرود تا شاید بتواند ناجی انسانی
باشد که بر اثر حادثه ،اتفاق ،بگومگوی بچگانه ،خشم
آنی و  ...مرتکب خطایی بزرگ شده که حاال قرار است
تاوان آن را با جانش بدهد.



2.8 M views
3.1 M views

«ام آر آی» آدم خوار!
روز گذشـته ویدئویـی منتشـر شـد کـه در آن مـی
بینیـم نیروهای آتش نشـانی در حال بیرون کشـیدن
وسـیله ای از داخـل یـک دسـتگاه ام آر آی در بهبهان
هسـتند .مسـئول آتـش نشـانی بهبهـان در ایـن باره
گفتـه« :خوشـبختانه در ایـن حادثـه بـه بیمـار صدمه
ای وارد نشـده اسـت ،ولـی کپسـول اکسـیژن همراه
بیمـار به داخـل دسـتگاه مکیده شـده بـود کـه بعد از
 ۴۰دقیقـه تلاش کارکنـان آتـش نشـانی شـهرداری
بهبهـان کپسـول از درون دسـتگاه بیـرون کشـیده
شـد ».امآرآی روشـی اسـت کـه بـر پایـه ایجـاد یـک
میـدان مغناطیسـی عمـل می کنـد و ایـن اتفـاق باعث
می شـود که میدان مغناطیسـی اجسـام فلزی نزدیک
را به سـمت خـود جذب کنـد .کاربـری نوشـت« :دیگه
از ام آر آی هم باید ترسـید چون بین شون آدم خوار
وجـود داره!»

چندتامورچهرویزمینداریم؟
تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که چه تعداد
مورچه روی زمین زندگی میکنند؟ اگر این سوال
ذهن شما را درگیر کرده ،حاال دانشمندان جواب آن
را میدانند .طبق پژوهشی جدید ،کره زمین میزبان
تقریبا  ۲۰کوادریلیون ( ۲۰با  ۱۵صفر جلوی آن)
مورچه است .نتیجه این مطالعات نشان داد که حدود
 ۲۰کوادریلیون مورچه در سراسر جهان وجود دارد
که البته به گفته پژوهشگران ۲ ،تا  ۲۰برابر بیشتر از
تخمینهای قبلی به حساب میآید .بد نیست بدانید
مورچه ها می توانند گیاهان و محصوالت کشاورزی
را در برابر بسیاری از آفت ها و بیماری ها حفظ کنند،
در ضمن اگر مورچه ها نباشند خاک خیلی زود دچار
فرسایش می شود.





رقابت بر رس منابع
مــــــــاه!

درست مانند دوران اسپوتنیک و آپولو در بیش از نیم
قرن پیش ،رهبران جهان دوبــاره بــرای دستیابی به
تسلط در فضای ماوراء زمین رقابت میکنند .این بار
اما این رقابت بین چین و آمریکا در حال شکل گیری
است .بر اساس گزارش بلومبرگ ،درگیری این بار بر
سر استخراج بالقوه صدها میلیارد دالر منابع در ماه
و دیگر ستاره ها و سیاره هاست .رسانه دولتی چین
در سال  ۲۰۱۹اعالم کرد که ماه به دلیل سرشار بودن
از مــواد معدنی گاهی اوقــات «خلیج فــارس منظومه
شمسی» نامیده میشود.
▪مواد معدنی موجود در ماه

برخالف زمین ،ماه ممکن است حاوی مقادیر زیادی
هلیوم  ۳باشد ،ایزوتوپی که به طور بالقوه به عنوان
جایگزینی برای اورانیوم جهت نیروگاههای هستهای
مفید است ،زیرا رادیواکتیو نیست .رسانه دولتی چین
در سال  ۲۰۱۹اعالم کرد که ماه گاهی اوقات خلیج
فارس منظومه شمسی نامیده میشود و کارشناسان
معتقدند  ۵هزار تن زغال سنگ را میتوان با حدود
سه قاشق غــذاخــوری هلیوم  ۳جایگزین کــرد .در
حالی که هنوز مدرکی وجود ندارد که هلیوم  ۳بتواند
آن چیزی را که مقامات ادعــا میکنند انجام دهد.
محققان چینی هم اکنون به دنبال عنصر موجود در
سنگهای ماه هستند که در اواخــر سال  ۲۰۲۰در
یکی از مأموریتهای چین در ماه به زمین بازگردانده
شد .ماه همچنین میتواند بهعنوان منبع آب و سوخت
موشکی ارزشمند باشد ،به طور کلی ،به نظر میرسد که
ایاالت متحده در جلب نظر کشورها در تفسیر قوانین
خود در فضا جلوتر است .رسانههای دولتی چین در
ماه مارس گزارش دادند که مذاکراتی با آژانس فضایی
اروپا ،تایلند ،امارات متحده عربی و عربستان سعودی
برای مشارکت در ماه در جریان است ،اما جنگ روسیه
در اوکراین احتما ً
ال این پروژه را برای برخی کشورها
کمتر جذاب خواهد کرد .همچنین گزارش ها حکایت
از این دارد که سنگآهن ،نیکل و فلزات گران بها در
غلظتهای بسیار باالتر از آن چه که در کره زمین یافت
میشود ،در ماه وجود دارد.

اعرتاف به همدسیت علیه ایران
گزارشرسانههایغربیازکمکهایهمهجانبهدههادولتوصدهاشرکتبینالمللیبهرژیمصدام
درجنگتحمیلی 8ساله علیهایران کهاعدادوارقامعجیبیدارد

رعیتنواز-بیشاز 4دههازروزیکهجنگتحمیلیشروعشد،میگذرد.جنگیکهباعثشدبسیاریازعزیزانمانرادرآنازدست
بدهیمامادرایندفاعمقدسنگذاشتیمحتییکوجبازخاککشورمانبهدستدشمنبیفتد.قطعانمیشودگفتجنگرافقط
عراق به وجود آورد آن هم بعد از این همه اعترافاتی که خود غربی ها در رسانه های شانمنتشر کرده اند .همه قراین از اول کار نشان
میدادکهاستکبارجهانیپشتسرعراقاست،اماحاالبانگاهیبهرسانههایغربیمیتواناعترافاتآنهادرحمایتهمهجانبه
ازعراقرادید.شایددرایامجنگ،صحبتازحمایتهایهمهجانبهازعراقرابرخیباورنمیکردندولیدرسالهایاخیر،شواهد
قطعی برای آن پیدا شد؛ بسیاری از کشورها در رسانه های شان به این حمایت همه جانبه اعتراف کردند و یکی یکی سندها بیرون
آمد .بنابراین ،جنگ را رژیم عراق به تنهایی به وجود نیاورد ،به قول رهبر معظم انقالب «رژیم عراق یک عامل بود» .در این گزارش
سعی داریم به بخشی از اعترافاتی که در رسانه های خارجی از حمایت کشورها از عراق در دوران جنگ تحمیلی به چاپ رسیده و
همچنینبهبخشیازاسنادکهتوسطخودکشورهادربارهحمایتآنهاازعراقبرایجنگباایرانمنتشرشدهاست،بپردازیم.
▪اعترافکشورهایغربیبهتامینهزینههایعراقدرجنگ
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کمیبعدازپایانجنگایرانوعراق،روزنامه«آبزرور»چاپ
لندن در تاریخ اول مهر 1369در مقالهای ضمن اعتراف
به تامین نیازهای مالی و اقتصادی رژیم بعث توسط دولتهای
غرب و شرق ،نوشت« :اگر عربستان سعودی ،اروپا و شوروی به
منظور کمک به عراق  ،نیروهای نظامی ،لوازم یدکی و پول روانه
نمیکردند،ایرانمتحملاینهمهتلفاتدرجنگنمیشد».
خبرگزاریآسوشیتدپرسنیزضمناعترافبهحمایتهای
مالی آمریکا از رژیــم بعث عــراق در جنگ تحمیلی از
تالشهایآمریکابرایخنثیسازیتحریمهاعلیهرژیمبعثپرده
برمیدارد و میگوید« :از سال  1984آمریکا وامهــای بانکی
وارداتی وصادراتیبهعراقدادهوچندینمیلیارددالراعتباراین
کشور را برای خرید محصوالت کشاورزی آمریکا از جمله گندم،
برنج،ذرت،تنباکووچوبتضمینکردهاست.درسالهایاخیر
دولتآمریکاسعیکردهاستتاتالشهایکنگرهراجهتاعمال
تحریمهاییعلیهعراقخنثیکند».
روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» هم در گزارشی
از اعتبارات مالی آمریکا به رژیم بعث پرده برمیدارد و
مینویسد« :بین سالهای  1985و  1990بانک صادرت و
واردات آمریکا  260میلیون به عراق اعتبار داد تا اعتبار
نیازمند یهای خود را از آمریکا تأمین کند ».این روزنامه
▪هزینه معدنکاری در فضا
تأمین نیازهای مالی رژیــم بعث عــراق توسط آمریکا بین
هزینه معدنکاری در سطح کره ماه کمتر از تکمیل بزرگ
سالهای  1987و  1989را بیش از یک میلیارد دالر ذکر
ترین پروژههای تولید گاز از ذخایر زیرزمینی است .این
میکند و مینویسد« :بین سالهای  1987و  1989عراق
موضوع که نتایج یک تحقیق علمی است ،در همایش
بیش از هر کشور دیگری از اعتبارات کشاورزی بهرهمند شد
اخیر سازمان «ناسا» مطرح شد؛ همایشی که مدیران
 .این اعتبارات در سال  1989بیش از یک میلیارد و صد
و دانشمندان نجوم جهان در آن حضور داشتند .یک
میلیون دالر بود».
ماموریت به «سیریز» ،از نزدیک ترین سیارکهای کره
«آنــتــونــی بــارنــت» و «مــارتــیــن بــرایــت» ،تحلیلگران
زمین ،که مساحت آن  ۴۰درصــد از خاک ایران است
«گــاردیــن» ،در اکتبر  ،2006طی مقالهای با عنوان
و ۴۱۴میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد ،ممکن
«افشای معامالت محرمانه صدام و فرانسویها» در گاردین
است هزینهای برابر با  ۲۷میلیارد دالر داشته باشد.
نوشتند« :مقامات الیزه میلیونها فرانک از رژیم عراق رشوه
این هزینه برای پرتاب  ۱۰راکت جهت حمل تجهیزات
گرفتند تا زمینه ارسال تسلیحات به عراق را فراهم کنند .به
مورد نیاز ،استخراج فلزات و آب و ساخت یک پایگاه
پاداش این همکاری ،شرکتهای توتال و الفآکویینت حق
شناور در مدار این سیارک به منظور فراوری مواد خام
سرمایهگذاری پرسود در میدانهای نفتی جنوب عراق را پیدا
صرف خواهد شد .این بــرآورد هزینه از سوی دانش
کردند ».در ادامه این مقاله هم آمده است« :توتال توانست با
آموختگان دانشگاه «نیو ساوث ولز» استرالیا و با همکاری
استفاده از نفوذ خود ،یک کمپین البیگری مداوم به نفع صدام
سازمان ملی هوانوردی و فضایی این کشور انجام شده
راه بیندازد .تلیکات ،وکیل دادگستری و دوست صمیمی طارق
است .آن ها برای ملموستر کردن تخمین خود ،ساخت
عزیز ،زمینه ارتباطات گسترده بغداد با دولت فرانسه را به وجود
ایستگاه معدنکاری فضایی را با پروژه گازی «چورون
آورد .حتی گزارشهایی وجود دارد که تا سال  ،1986بغداد
کــورپ جورجن» مقایسه کردند؛ پــروژ های که هزینه
مبلغ یکمیلیون دالر به حزب سوسیالیست فرانسه پرداخت
اجرای آن ۵۴میلیارد دالر است (دو برابر هزینه ایجاد
ت هیئتهای تفحص
کرد تا در رأیگیریهای پارلمانی و فعالی 
پایگاه معدنکاری در سیارک سیریز) .هزینه راهاندازی
حقوق بشر ،موی دماغ عراقیها نشوند».
یک پایگاه دایمی در سطح کره ماه هم ۹میلیارد دالر
هفت سال بعد از انتشار مقاله بارنت و برایت« ،مایکل
بــرآورد شده است ،ضمن آن که سفرهای بعدی برای
استوثارت»دریادداشتیکوتاهباعنوان«بریتانیامخفیانه
انتقال مواد معدنی و هر کدام از ماموریتهای آن تنها
صدامراتأمینمیکرد»در«فایننشالتایمز»،گوشههایینوشت:
بین  ۵۰تا ۱۰۰میلیون دالر هزینه خواهد داشت.
«اسناد تازه انتشار یافته از حمایت تسلیحاتی دولت مارگارت
با این حــال ،این احتمال وجــود دارد که تا چند دهه
تاچر از صدام ،طی سال  1981به بعد خبر میدهد .پرونده
آینده با کاهش ذخایر معدنی سطح زمین ،شرکتها و
محرمانهایکهبهتازگیعلنیشدهاست،فهرستیازتجهیزات
سرمایهگذاران معدنی جهان بهتدریج نگاه جدیتری
گستردهنظامیراکهبریتانیادرسال 1981بهعراقتحویلداد،
به منابع خارج از جو داشته باشند.
در اختیار همگان گذاشت ه است .در میان این تجهیزات ،صدها
موشک پیشرفته هــاوک ،شاید
مهمترین قلم صادراتی باشد .این
در حالی است که دولت انگلیس،
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
درسال،1981مدعیبیطرفی
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
درجنگایرانوعراقبود».
layout@khorasannews.com
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
بــر اســاس اســنــاد منتشر
شده سیا در سال 2019
اتریش بیش از  200عراده توپ
 155میلیمتری در اختیار عراق
قرار داده بود؛ بلژیک مسئولیت
ساختپایگاههاینظامیصدامرا
برعهده داشت؛ برزیل به بعثیها
خودروهای زرهی و موشکانداز
میفروخت و دانمارک ،واسطه
انتقال تجهیزات نظامی به بغداد
بود ،اما هیچکدام از این کشورها،
جای آمریکا را پر نمیکردند.
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2.4 M views

ورزشکنبلیترایگانبگیر
در ویدئویـی کـه در شـبکه هـای اجتماعـی دسـت بـه
دسـت شـد ،می بینیم که عـده ای جلوی یک دسـتگاه
شـروع بـه حـرکات ورزشـی مـی کننـد .ماجـرا از ایـن
قـرار اسـت کـه متـروی مسـکو بـرای ایـن کـه مـردم
را تشـویق بـه ورزش و افزایـش تحـرک کنـد طرحـی
گذاشـته که هـر فردی کـه  30حرکـت ورزشـی انجام
دهد یـک بلیـت رایـگان مترو مـی گیـرد .کاربـران به
ایـن موضـوع واکنـش نشـان دادنـد .کاربـری در این
بـاره نوشـت« :اگـه ایـن طـرح تـوی ایـران اجرا بشـه
یه عـده میرن جلوی دسـتگاه می ایسـتن بـه جای آدم
هـا حـرکات ورزشـی رو انجـام میـدن و پولـش رو مـی
گیرن ».کاربر دیگری نوشـت« :برای ایـن که فرهنگ
سـازی کنـی ،الزم نیسـت همیشـه جریمـه کنـی بلکـه
بایـد گاهی پـاداش بـدی».

2.1 M views

چمدانهاییکههنوزنرسیدهاند!
روز  ۲۶شهریور امسال و در پی تاخیر  ۱۵ساعته
پرواز شماره  ۴۸۰۲نجف -تهران شرکت هواپیمایی
معراج ،دیگر پروازهای این شرکت هواپیمایی در
فرودگاه نجف با تاخیر زنجیروار و سرگردانی زائران
ایرانی در عراق مواجه شد .مسافران هواپیمایی
معراج پس از تاخیرهای یک روزه با پــروازهــای
جایگزین به تهران منتقل شدند .ایرنا در گزارشی
نوشته است«:حسب اظهارات مدیران هواپیمایی
معراج ،این شرکت با ارسال قطعات ،سعی در رفع
نقص هواپیما داشته که مثمر ثمر واقع نشده و روز
یک شنبه  ۲۷شهریور ،دو فروند هواپیمای جایگزین
برای انتقال مسافران از نجف به تهران اعزام شد ،با
این حال مسافران به تهران رسیدند اما با گذشت
بیش از سه روز از این ماجرا هنوز چمدان های
مسافران این پرواز نرسیده اند! »
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▪شراکت در جنایتی نابخشودنی

1

روزنامه «هرالد تریبون» چاپ انگلیس به نقل از آرتور
شلنجر مشاور جان اف کندی ،رئیس جمهور اسبق
آمریکا با اشاره به سیاست پشتیبانی این کشور از رژیم بعث
هنگام استفاده صدام از بمبهای شیمیایی ،در تاریخ  26آذر
 1369مینویسد« :در حالی که صدام مشغول دست زدن به
چنین عملیاتی [عملیات شیمیایی] بــود ،وام بانکهای
آمریکایی به عراق برای خرید محصوالت کشاورزی بیش از
یک میلیارد دالر بود».
دردسامبر،2002روزنامهآلمانی «،»DieTageszeitung
فاشکردکهگزارشی 11هزارصفحهایدربارهشرکتها
و کشورهای حامی صدام در تولید انواع سالحهای متعارف و
نامتعارف ،در اختیار اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل
متحد قرار گرفتهاست .چند روز بعد از آن« ،تونی پترسون»،
تحلیلگر «ایندیپندنت» در مقاله مفصلی به شرح جزئیات این
گزارشپرداخت.گزارش 11هزارصفحهایفاشمیکردکهطی
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ،بیش از 150شرکت
بزرگ اروپایی و آمریکایی ،با صدام همپیاله بودهاند و از او در تمام
زمینهها حمایت میکردند .در ایــن پرونده عجیب و غریب،
شرکتهایآلمانیوآمریکاییرتبهنخستراداشتند؛80شرکت
از آلمان و 24شرکت از آمریکا ،به طور مستقیم درگیر حمایت از
صدام شدهبودند .تالشهایی برای افشای جزئیات کمکهای
تسلیحاتیوعددورقمآنهاآغازشد؛اماهرپنجعضودایمشورای
امنیتباایناقداممخالفتکردندوپروندهراکدشد؛شایدبهاین
دلیلکهازهمهآنهاردونشانیدراینپروندهوجودداشت!
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▪حمایت اطالعاتی از رژیم بعث

1

نشریه «ساندی تایمز» در اینباره نوشته است« :رابطه
مستقیم میان سازمان سیا و سفارت آمریکا در بغداد
برقرار شد و دولــت عــراق این امکان را یافت تا از وضعیت
هواپیماهای ایرانی پس از برخاستن به سرعت آگاه شود.
همچنین آمریکاییها ادعا کردند که هر  ۱۲ساعت یکبار از
وضعیت نیروی زمینی ایران آگاهی مییابند و این موضوع
برای عراق امتیاز مهمی محسوب میشد».
«کنت تیمرمن» خبرنگار و نویسنده سیاسی نیز در این
باره مینویسد« :دولت ریگان با تالش چند سازمان و
مشارکت وزارت دفاع ،وزارت امور خارجه و سیا به حمایت از
عراق برخاست .یکی از عناصر مهم این حمایت ،موافقت
رئیسسازمانسیابااینموضوعبودکهآمریکااطالعاتبسیار
حساس و ارزنده مربوط به فعالیت نیروهای ایرانی را به یاری
هواپیماهای آواکس در اختیار عراق بگذارد».
«بروسریدل»دستیارارشدمطالعاتسیاستخارجیدر
مؤسسه«بروکینگز»،درماهمهسال،2013اقرارمیکند:
«ریگان از سال ،1982مأموران سیا را به بغداد فرستاد؛ آن هم با
اطالعات فوقمحرمانه نظامی تا فرماندهان صدام بتوانند با
استفادهازآنها،نقشههایجنگیایرانراخنثیکنند».
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▪حمایتهای مالی کشورهای عربی از رژیم بعث

عالوه بر کشورها و دولت های غربی ،کشورهای عربی هم به
طور همه جانبه از رژیم صدام حمایت مالی میکردند .گزارش
های متعددی از حمایت های مالی امیرنشین های حاشیه
خلیج فارس در رسانه های جهان منتشر شده است ،به طور
مثال رادیو آمریکا اعالم کرد که «امیرنشینهای خلیج فارس
تقریبا  30میلیارد دالر به عــراق بــرای جنگ با ایــران کمک
کردند ».یعنی بیش از نیمی از کمکهای مالی عراق توسط
کشورهای عربی تأمین می شده است .خبرگزاری رویترز در
تاریخ  25دی  1369رقم دقیق کمکهای مالی عربستان به
عراق را به نقل از پادشاه عربستان بیش از  27میلیارد دالر به
صورت کمکهای نظامی و اقتصادی اعالم کرد .بنابر گزارش
خبرگزاری رویترز« ،ملک فهد»در این باره اعتراف کرد« :ارزش
کل اعتبارات ،وامهای بیبهره و دیگر کمکهایی که به شکل
محمولههای نفتی با تجهیزات به عراق شده بیش از 27میلیارد
و  500میلیون دالر بوده است ».ملک فهد در ادامه اعترافات
خود گفت« :این اقالم شامل  5.84میلیارد دالر اعتبار6.75 ،
میلیارد دالر کمک به صورت تولید نفت از جانب عراق در اثنای
جنگ با ایــران 9.25 ،میلیارد دالر وام بــدون بهره و 2.74
میلیارد دالر تجهیزات نظامی و حمل و نقل میشود».

ورزشی

پنج شنبه  31شهریور 1401
 25صفر .1444شماره 21040
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آفساید

گزارش

قطر و کره گزینه نهایی میزبانی
جام ملتها

در انتظار دوئل  6امتیازی آبی ها در سیرجان

حربه ژنرال برای دور زدن استقالل
گلگهر سیرجان در یکی از مهمترین دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر
فوتبال ایران باید در خانه مقابل استقالل صفآرایی کند .شاگردان
امیر قلعهنویی که شروع خوبی در لیگ بیستودوم داشتهاند و با
کسب  ۱۲امتیاز از  ۶مسابقه ،در رتبه دوم جدول قرار دارند ،با دو
انگیزه متفاوت در مقابل آبیپوشان پایتخت صفآرایی خواهند
کرد .در وهله اول قلعهنویی در تالش است تا بتواند تیم سابق خود
را شکست بدهد و انگیزه دوم گلگهریها ،بقا در کورس و رسیدن
به صدر جدول است .آبیپوشان سیرجانی که فاصلهای دو امتیازی
پرسپولیس صدرنشین دارند ،در تالش هستند تا در اوج آمادگی
با
ِ
به مصاف هفته هفتم مقابل استقالل برسند .با توجه به تعطیالت
فیفادی ،امیر قلعهنویی شاگردانش را به تهران آورده تا گلگهریها
با انجام دو مسابقه دوستانه مقابل رقبای لیگ برتری بتوانند به
آمادگی مدنظر قلعهنویی دست یابند و به سیرجان بازگردند و
مهیای دیــدار با استقالل شوند .گلگهر در اولین بازی خود در
تعطیالت فیفادی ،دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه کارگران تهران
به مصاف پیکان رفت .مسابقهای که با برتری سه بر یک شاگردان
امیر قلعهنویی به پایان رسید و آبیپوشان سیرجانی نمایش تهاجمی
را از خود در این بازی دوستانه نشان دادند .درخشش وسلی گومز
هافبک برزیلی گلگهر از نکات جالبتوجه این مسابقه تدارکاتی
بود ،بازیکنی که به نظر میرسد رفته رفته به مرز آمادگی ایدهآل
رسیده و میتواند برای بازی با استقالل به یک مهره کلیدی در
ترکیب گلگهر تبدیل شود.یونس شاکری مهاجم باتجربه گلگهر
هم بعد از یکسال دوری از میادین به دلیل مصدومیت پارگی رباط
صلیبی ،در بازی با پیکان به ترکیب گلگهر بازگشت و توانست زننده
گل اول تیمش هم باشد تا مهاجم مورد عالقه امیر قلعهنویی حاال در
دسترس این سرمربی باتجربه باشد و بتواند در تقابل با استقالل ،از
حضور شاکری در ترکیب تیمش بهره ببرد .گلگهریها قرار است
یک شنبه هفته آینده در ورزشگاه شهید کاظمی تهران در مقابل
پرسپولیس قرار بگیرند .امیر قلعهنویی امیدوار است شاگردانش
صدرنشین لیگ بیستودوم موفق
بتوانند در مصاف دوستانه با
ِ
شوند نمایش خوبی را از خود نشان بدهند و در آستانه تقابل با
استقالل ،آمادگی فنی باالی خود را به اجرا بگذارند .قلعهنویی
برای شبیهسازی تقابل با استقالل ،به سراغ حریف سنتی آبیها رفته
است و باید دید آیا استراتژی سرمربی کهنهکار گلگهریها جواب
خواهد داد و او میتواند تیمش را از دوئل شش امتیازی مقابل مدافع
عنوان قهرمانی با دست پر از میدان خارج کند و در برابر تیم سابق
خود به پیروزی برسد یا روند ناکامیهای امیر قلعهنویی در مقابل
استقالل در سالیان اخیر حفظ خواهد شد.

بازی تدارکاتی جذاب تیم ملی در اتریش

ایران-اروگوئه؛ امتحان بزرگ یوزها !
گــــروه ورزش/تــــیــــم مــلــی فــوتــبــال
کشورمان باهدف آمــاد هســازی برای
جام جهانی  2022قطر در حالی خود
را مهیای دیــدار دوستانه با تیمهای
اروگــوئــه و سنگال در اردوی اتریش
میکند که قرار است بازی دوستانه با
اروگوئه  ،پشت درهــای بسته و بدون
تماشاگر برگزار شود .این بازی فردا
در ورزشگاه ِانوی آرهنا واقع در شهر
سنتپولن اتریش برگزار میشود .با
نگاهی به فهرست افــراد دعــوت شده
به اردوی اروگوئه می توان به راحتی
پی برد که بازی فردا جدی ترین محک
یوزهای آسیا در آستانه جام جهانی قطر
خواهد بود.
هم اکنون دیهگو آلونسو  ۴۷ساله و
مهاجم سابق اروگوئه ،سرمربیگری
این تیم را برعهده دارد و از زمان حضور
این مربی ،اروگوئه در هفت بازی آمار
شش بــرد ،یک تــســاوی 16 ،گل زده
و فقط یک گل خــورده را ثبت کرده
کــه شاید مهمترین نتیجهاش بــرای
ایــرانـیهــا ،تساوی بــدون گل مقابل
آمریکا ،حریف تیم ملی در جام جهانی

باشد.در فهرست  29بازیکن دعوت
شده به اردوی تیم ملی اروگوئه برای
بازی با ایران فقط لوئیز سوارز نامدار و
سرخیو راچت ،دروازهبان دوم این تیم
در لیگ داخلی بــازی میکنند و 27
بازیکن لژیونر هستند .از رونالد آرائوخو
(مــدافــع بارسلونا) فرناندو موسلرا
(دروازهبـــــان گــاالتــاســرای) مارتین
کاسرس (مدافع لس آنجلس گلکسی)
مــاتــیــاس وســیــنــو (هــافــبــک التــزیــو)
رودریگو بنتانکور(هافبک تاتنهام) فده
والورده (هافبک رئال مادرید) لوکاس
توریرا (هافبک سابق آرسنال ،اتلتیکو
مادرید و فعلی گاالتاسرای) و داروین
نونیز(مهاجم لیورپول) مـیتــوان به
عنوان شاخصترین بازیکنان حاضر در
اردوی اروگوئه قبل از دیدار با شاگردان
کیروش نام برد .هرچند دیهگو گودین
و ادینسون کاوانی به دلیل مصدومیت
این مسابقه را از دست دادند .خیلی ها
معتقدند فردا می توان تا حدود زیادی
با ترکیب احتمالی ایران در جام جهانی
آشنا شد چرا که کی روش سعی می کند
نفرات اصلی و ترکیب اصلی تیمش را

مقابل یکی از قدرت های فوتبال جهان
محک بزند .بر اساس خبرهای رسیده
از اردوی تیم ملی کارلوس کیروش
در این بازی تیم ملی را با شیوه -۳-۱
 ۴-۲راهــی میدان می کند و بر این
اساس علیرضا بیرانوند درون دروازه
می ایستد.
محمد حسین کنعانی زادگـــان( در
صــورت تــداوم محرومیت او احتماال
مجید حسینی) و شجاع خلیل زاده دو
بازیکن تیم ملی در قلب خط دفاعی
خواهند بود و مرتضی پورعلی گنجی
در بازی بعدی به همراه یکی از این دو
آزمایش خواهد شد .در سمت راست
رامین رضاییان و در سمت چپ احسان
حــاج صفی ب ــازی خــواهــنــد ک ــرد.دو
بازیکن جلوی خط دفاعی سعید عزت
الهی و امید ابراهیمی خواهند بود .در
پست  ۱۰سامان قدوس بازی خواهد
کــرد و در کــنــاره هــا هــم شاهد بــازی
علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی
خواهیم بود و در نوک خط حمله هم
سردار آزمون به عنوان تک مهاجم تیم
ملی به میدان خواهد آمد.با این حال

کارلوس ک ـیروش یک تیم خوب هم
روی نیمکت دارد و می تواند در جریان
بــازی ترکیب تیم را دستخوش تغییر
کند یا حتی در بازی با سنگال که  ۵مهر
برگزار می شود تیم ملی را با ترکیب
جدید به میدان بفرستد .گفتنی است
تیم ملی کشورمان در طول تاریخ فقط
یک بار به مصاف اروگوئه رفته است.
در آن دیــدار ایــران با هدایت همایون
شاهرخی در بازی ردهبندی مسابقات
چهارجانبه هنگکنگ ،در جریان 90
دقیقه مقابل حریف با تساوی یک بر یک
متوقف شد اما در ضربات پنالتی نتیجه
را  4بر  2واگذار کرد .تک گل تیم ملی را
در دیداری که حریف از بسیاری نفرات
شاخص خود هم استفاده نکرد ،علی
سامره به ثمر رساند .حاال در دومین
بازی تاریخ دو تیم هم اروگوئه به تیمی
پرستاره تر تبدیل شده است و هم تیم
ملی کشورمان از حضور ستارگان
شاغل در فوتبال اروپــا سود می برد و
مسلما این بار شاهد یک بازی جذاب
تر از نمایندگان فوتبال آسیا و آمریکای
جنوبی خواهیم بود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا این روزها در حال بررسی
پرونده چهار نامزد نهایی برای میزبانی جام ملت های
آسیا  2023است .چهار کشور به صورت رسمی برای
میزبانی این رقابتها اقدام کردند .استرالیا ،اندونزی،
کرهجنوبیوقطرنامزدهاینهاییمیزبانیازجامملت
های آسیا  2023شدند .طبق گــزارش شبکه «دبی
اسپورت» کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو نامزد برای
دادن میزبانی به جمع بندی رسیده است .قطر و کره
جنوبیدوگزینهنزدیکبرایمیزبانیهستند.

خبر خوش برای لژیونر پرسپولیسی
با توجه به تعطیلی سفارت در روزهای شنبه  ،یک شنبه
و دوشنبه ،احمد نوراللهی به سفارت رفت و اقدامات
پایانی را انجام داد و در نهایت با مساعدت های انجام
شــده از ســوی باشگاه امــاراتــی و همچنین ایجنت
نوراللهی ویزای او ظرف  48ساعت صادر شد.بر این
اساس نوراللهی ویزای شینگن خود را برای حضور در
اتریش دریافت کرده و طبق برنامه او دیشب دبی را به
مقصد وین ترک کرد تا به اردوی تیم ملی اضافهشود.

خبر

تاج :دوباره به رای ویلموتس
اعتراض کردیم
مهدی تاج دربــاره نامه فیفا به فدراسیون فوتبال و
پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس توضیحاتی ارائه
داد .مهدی تــاج ،رئیس فدراسیون فوتبال عصر
دیروز در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال استان
مازندران درباره نامه فیفا به فدراسیون فوتبال مبنی
بر پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس گفت :نامهای
آمده که اگر اعتراضی به نتیجه این پرونده داریم باید
اعالم کنیم .اعتراضمان را نوشتیم .اساس پرونده
ویلموتس به خاطر تحریم ما بود و این باعث شد نتوانیم
پول را بدهیم .در رای اعالم شده به صراحت این مسئله
اعالم شده است .ما همچنان تحریم و خواهان این
هستیم فیفا تحریم را بردارد ،پولهای ما را بدهد تا
بتوانیم روند کارهایمان را طی کنیم.

جنگ رسانهای در پرتغال علیه طارمی

آینده مبهم 2ستاره استقالل

نادری-استقالل؛ فعال تکذیب شد

بحثبرسرپنالتیهایمهدیطارمیاینفصلزودترازهرزماندیگریدرپرتغالخبرساز
شده است .این اتفاق بعد از اخراج طارمی در بازی پورتو  -اتلتیکو مادرید در هفته نخست
لیگ قهرمانان اروپا به دلیل تمارض و شبیه سازی پنالتی ،تشدید شده است.ماجرا
باسوالجنجالیگزارشگرشبکهورزشیاسپورتتی.ویدربازیبااستوریلادامه
یافتو«سرجیوکونسیسائو»سرمربیپورتواینشبکهراتحریمکرد.اتحادیهبازیکنان
فوتبالپرتغالاقداماینگزارشگررابهدلیلسواالتیکهازطارمیکرد،محکومکرد.
در تازهترین موضع گیری و واکنش به این مسائل« ،پینتو دا کوستا» رئیس باشگاه
پورتو پا را از این فراتر گذاشت و بر وجود کمپین «بدنام» رسانهای در لیسبون علیه
طارمیتاکیدکردهوگفته«:کمپینبدنامرسانهایلیسبونعلیهطارمیجلوهایاز
آناست.وقتیماپیروزمیشویم،دشمنانماواکنشنشانمیدهندودرگیریها
راباماتشدیدمیکنند.دشمنامماطارمیرانشانهگرفتهاند».

محمدحسین مرادمند بازیکنی است که تقریبا از شروع
تمرینات پیش فصل استقالل حضور داشت اما او با شروع
بازی ها حتی یک دقیقه هم فرصت بازی کردن پیدا نکرده
و در سه بازی آخر نامش هم از فهرست آبی ها خط خورده
است .در این بین سیاوش یزدانی که بعد از شروع لیگ به
تمریناتاستقاللبرگشته،درمدتاخیرنامشدرفهرست
اینتیمبودهامااوهمفرصتبازیپیدانکردهاست.شایعات
زیادیدربارهعالقهنداشتنساپینتوبهسبکبازیایندو
بازیکناستقاللبهراهافتادهاستکهبهنظرمیرسداین
موضوعباشروعدوبارهلیگبرترمشخصمیشودچراکه
آن هابعدازاینمدتبهمرزآمادگیکاملخواهندرسید.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که محمد نادری مدافع سابق آبی پوشان که
هم اکنون در تیم آلتای ترکیه توپ می زند قرار است در پایان دور رفت لیگ بیست و دوم
به استقالل برگردد تا نیم فصل دوم را با پیراهن آبی تیم پایتخت به میدان برود.
بر این اساس گفته میشود محمد نادری مدافع سابق استقالل که اکنون
بازیکن تیم آلتای اسپور ترکیه است ،در توافق با باشگاه ایرانی قرار است
براینیمفصلدوموپسازمسابقاتجامجهانیبهجمعشاگردانساپینتو
اضافهشود.ایندرحالیاستکههیچخبرومطلبیدررسانههایمعتبر
ترکیهای درباره مذاکرات استقالل و آلتای با وجود تمدید قراردادی که
نادری به تازگی با این تیم ترکیهای داشته ،وجود ندارد .ضمن این که با
پیگیریهامشخصشدتوافقاستقاللبرایبازگشتنادریصحتندارد
وهیچصحبتیهمدراینبارهمطرحنشدهاست.

ویژه

لقب جالب روزنامه اماراتی
برای فرهاد مجیدی
روزنــامــه الخلیج ام ــارات در گــزارشــی به ستایش از
عملکرد فرهاد مجیدی در اتحاد کلباء پرداخت و تیتر
جالبی را بــرای این مربی ایرانی انتخاب کــرد .این
روزنامه ،فرهاد مجیدی را «پاشا» خواند”.یوزها از شوک
ابتدایی عبور کردند؛ «فرهاد پاشا» برنده شرط بندی”.
این تیتری است که روزنامه الخلیج امارات در ستایش
از فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی اتحاد کلباء زده است
تا عملکرد او در لیگ امارات را ستایش کند .این روزنامه
اماراتی در ادامه نوشته است :اتحاد کلباء با هدایت
فرهاد مجیدی فصل را شوکه کننده آغاز کرد به طوری
که در گام نخست برابر البطائح که برای نخستین بار
به لیگ حرفهای امارات راه یافته بود ،شکست خورد تا
تیم یوزها از ارتفاعی بلند سقوط کند .شکست در گام
نخست باعث تعجب و حیرت زیادی شد و انتقادهای
زیــادی را به دنبال داشــت .خشم و ناامیدی و البته
نگرانی بسیار باال گرفت .پیشبینی میشد که اتحاد
کلباء در بازی دوم خارج از خانه هم شکست بخورد اما،
اینگونه نشد و این تیم خالف پیش بینی ها ظاهر شد.
گویا که تیم پوست انــدازی کرده بود تا جایی که تیم
مجیدی سه امتیاز را برابر تیم خوب الوحده به دست
آورد .این روزنامه در ادامه نوشت :آزمون سوم اتحاد
کلباء برابر الظفره بود که به خاطر شکست سنگین
برابر العین بد جوری زخمی شده بود اما در این بازی
هم حبیب الفردان تعویض طالیی مجیدی خودی
نشان داد و هم گل زد و هم پاس گل داد تا اتحاد کلباء
سه امتیاز ارزشمند دیگر را کسب کند .شش امتیاز از
سه بازی کافی است تا اتحاد کلباء بین بزرگان لیگ
امارات جایگاهی برای خود به دست آورد و شکست در
گام نخست را فراموش کند.

مقایسه دستمزد کیروش در ایران و  ۳تیم ملی دیگر

پایینترین دستمزد مرد پرتغالی در قطر
گروه ورزش /بازگشت کارلوس کی روش به
ایران و قبول هدایت تیم ملی برای دومین بار در
آستانه جام جهانی قطر باعث شده توجه رسانه
های ورزشــی و غیرورزشی جهان به این مربی
پرتغالیبیشازگذشتهشود.تقریباهرروزبهبهانه
ای رسانه ها درباره کی روش مطلب منتشر می
کنندودرداخلهممخالفانومنتقدانسرمربی
جدید تیم ملی تقابلی همیشگی دارنــد چه در
رسانه ها و چه در فضای مجازی .چند روز پیش
بود که رسانه ها مسن ترین و جوان ترین مربیان
حاضر در جام جهانی قطر را بررسی کردند و
نوشتند که کی روش سرمربی تیم ملی پس از
فن خال  71ساله مسن ترین سرمربی حاضر
در جام جهانی  2022است .چندی پیش هم
تعداد حضور کی روش در جام جهانی با تیم ملی
ایرانسوژهرسانههابودچراکهمردپرتغالیبااین
اتفاق چهارمین حضورش در جام های جهانی
را ثبت می کند و به لحاظ رکوردی سومین مربی
پرحضور در جام جهانی خواهد بــود .حاال هم
دستمزدکیروشموردتوجهرسانههاقرارگرفته
اســت .برخالف سه سال قبل ،ک ـیروش برای

نشستن روی نیمکت تیمملی دستمزد اندکی را
از این فدراسیون مطالبه کرده است که در قیاس
بادستمزداودرتیمملیایرانبسیاراندکاست.
کیروش در حالی چنین دستمزدی را مطالبه
کرده که او بیش از مسائل مالی ،عالقهمند به
حضور در جام جهانی به عنوان سرمربی ایران
بود .او در مصاحبههای اخیر خود بیان کرده که
پیشنهادسرمربیگریتیمملیراقدردانیازخود
نمیداند و اگر چیز جدیدی برای موفقیت با تیم
ملی نداشت ،این پیشنهاد را قبول نمیکرد .او
همچنیندرمصاحبهاخیرخودتاکیدکردهاست

که «تیم ملی ایران او را به جام جهانی میبرد نه او
ایرانرا».همهبرسراینمسئلهکهکیروشبرای
حضوردرجامجهانیقیدمسائلمالیراهمزده،
توافقدارندودرحالتعادیباچنینمبالغیکار
نمیکرد .به ویژه که دستمزدهای اخیر در دوره
نخست حضور در ایــران ،در کلمبیا و مصر چند
برابر دستمزد کنونی او بوده است.در مدت زمان
اخیرفدراسیونفوتبالبخشیازجزئیاتقرارداد
کیروشوچهاردستیارخارجیاورامنتشرکرده
است.بهگفتهمهدیمحمدنبی،دستمزدماهانه
کیروش ۵۰هزاریوروودستیارانش(جمعاچهار
نفر) ۳۰هزاریوروخواهدبودومدتزمانقرارداد
دوماهونیماستکهجمعا ۲۰۰هزاریوروخواهد
شد .این کمترین دستمزد کی روش در چهار
تیم ملی بوده که پیش از حضور دوباره در ایران
دریافت خواهد کرد .دستمزد ماهانه کی روش
در تیم ملی پرتغال 166هزار یورو بوده .در تیم
ملیایرانماهانه 116هزاریورودریافتمیکرد
ودرتیمملیکلمبیادستمزدماهانهاو 250هزار
یوروبودهواینمبلغدرتیمملیمصرماهانه127
هزاریوروبودهاست.

روسیه از یورو  2024هم کنار گذاشته شد
بهنظرمیرسدکهحذفهاوکنارگذاشتهشدنهایتیمملیروسیهازمسابقات
مهم ادامه دارد و جنگ روسیه و اوکراین همچنان فوتبال روسیه را تحت تاثیر
قرار داده است.بر همین اساس تیم ملی روسیه از قرعه کشی رقابت های جام
ملتهای اروپا  ۲۰۲۴کنار گذاشته شده است و در نتیجه در این رقابت ها به
طورکاملحضورنخواهدداشت.قراراستقرعهکشییورو ۲۰۲۴درماهاکتبر
سال جاری میالدی در آلمان برگزار شود و بدین ترتیب تیم ملی روسیه در این

قرعه کشی حضور نخواهد داشت.در این سال ها فوتبال روسیه فراز و نشیب
های زیادی را تجربه کرده است .آن ها در سال  2018میزبان جام جهانی
بودندورقابتهایجامجهانیفوتبالرابرگزارکردنداماپسازجنگروسیهو
اوکراین،اوضاعبهشکلدیگریبرایتیمملیروسیهپیشرفتواینتیمبهطور
کلی از رقابت های مهم فیفا و یوفا کنار گذاشته شد که آخرین نمونه هم همین
کنارگذاشتهشدنازرقابتهایجامملتهایاروپادرسال 2024است.

اخبار

جای خالی معروف؛ سوژه اینستاگرام فنرباغچه
تیم والیبال فنرباغچه این روزها تمرینات خود را به شکل فشردهای پیگیری میکند .سعید
معروف ستاره اسبق تیم ملی والیبال ایران که یکی از ارکان مهم تیم ترکیهای محسوب
میشود خود را کامال آماده فصل جدید نشان داده است .در همین زمینه صفحه اینستاگرام
والیبال فنرباغچه ویدئویی از تمرینات این تیم به اشتراک گذاشته؛ جایی که در بازی درون
تیمی سعید معروف با یک جای خالی زیبا که شگرد او محسوب میشود ،کسب امتیاز
میکند .سعید معروف از میانههای فصل گذشته به ترکیب تیم فنرباغچه ترکیه اضافه شد و
توانست نمایش خوبی از خود در این تیم به نمایش بگذارد .در پایان فصل ،معروف برای تمدید
قرارداد چراغ سبز نشان داد .فنرباغچه که تا نیمه نهایی با پاسور ایرانی خود پیشرفت ،در
این مرحله مقابل زراعت بانک شکست خورد ،در حالی که چند هفته قبل از آن با درخشش
معروف توانسته بود در مرحله مقدماتی این تیم را شکست دهد .درنهایت باشگاه ترکیهای
چندی پیش به طور رسمی اعالم کرد که قرارداد پاسور ایرانی خود را تمدید کرده است تا
ک فصل دیگر برای این تیم توپ بزند.
معروف ی 

ارسالگزارشتخلفاتفدراسیونژیمناستیکبهوزارتورزش
دیــوان محاسبات با ارائــه گزارشی به وزارت ورزش به اتفاقات و تخلفات رخ داده در
فدراسیون ژیمناستیک اشاره کرد و خواهان رسیدگی به این موضوع شد .به گزارش تسنیم
در این گزارش که شامل  55بند است درخصوص تخلفات مالی ،اداری و  ...فدراسیون
مطالبی اعالم و به قید فوریت خواستار رسیدگی به این مسائل شد .دیوان محاسبات
اعالم کرده که در کمترین زمان درباره مطالب مطرح شده ،پاسخ دقیق داده شود .در
گزارش دیوان محاسبات کشور مطالب مختلفی از جمله گم شدن مدارک در بازههای
زمانی مشخص ،تحویل ندادن ایمیل فدراسیون به مدیریت جدید ،تسویه سنواتی برخی
از مدیران سابق که واقعیت نداشته ،خرج کردن ارزهای بدون حساب و کتاب و ...اشاره
شده است .این گزارش اتفاقات رخ داده در سالهای  1396تا  1400در فدراسیون
ژیمناستیک را در برمیگیرد.

حسین توکلی مشاور فدراسیون وزنهبرداری شد
سجاد انوشیروانی درحکمی ،حسین توکلی قهرمان المپیک سیدنی را به عنوان عضو کمیته
فنی فدراسیون وزنهبرداری معرفی کرد .توکلی سابقه حضور در کادر فنی بزرگ ساالن به
عنوان سرمربی را در کارنامه دارد .پیش از این نیز حسین رضازاده عضو کمیته فنی و مشاور
عالی فدراسیون وزنه برداری شده بود.

سینما و تلویزیون
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بازار داغ رقابت با «دورهمی»
ومسابقاتدرتلویزیون

پس از پایان ایام عزاداری ،کدام تولیدات جدید شبکهها
و فصل جدید چه برنامههایی روانه آنتن خواهد شد؟
مائده کاشیان
مصطفیقاسمیان

پس از پایان ماه صفر ،تلویزیون پخش برنامههای
عادی خود را از سر خواهد گرفت و برنامههای
جــدیــدی را نیز روان ــه آنتن خــواهــد کــرد .اکثر
برنامههایی که پس از ایام عزاداری پخش خواهند
شد ،فصل جدید همان برنامههای روزانه تلویزیون
هستند و طبق اخباری که منتشر شده ،بعید است
شاهد برنامه جدید و ویــژ های باشیم که قابلیت
برند شدن داشته باشد و برگ برنده تلویزیون برای
جلب مخاطب محسوب شود.

در التهابات ایــن روزه ــا و در شرایطی که
رسانههای مختلف از همهسو دربــاره مرگ
مهسا امینی ،گشت ارشــاد ،مسئله حجاب
و ...سخن میگویند ،رسانه ملی نیز باالخره
به صورت جدی به میدان آمد و مناظرههای
تلویزیونی متعددی را تـــدارک دیــد .این
مناظر هها در دو شبکه چهار سیما و خبر
معاونت سیاسی روی آنتن رفت و بر اساس
اخبار رسیده ،قرار است همچنان چند روزی
ادامه داشته باشد؛ به ویژه برنامه تازهتأسیس
«شیوه» شبکه چهار که یک هفته متوالی به
موضوع گشت ارشاد میپردازد .نکته جالب
توجه این که همه این برنامهها نه به شکل
تولیدی ،بلکه به صورت زنده روی آنتن رفت.

▪فصل جدید  4مسابقه

▪آغاز با گفتوگوی داغ در شبکه خبر

مناظر ههای یــادشــده از دوشنبهشب و با
«گفتوگوی ویژه خبری» شبکه خبر شروع
شد .در برنامهای که مسعود پزشکیان نماینده
مردم تبریز در مجلس و محمدصادق کوشکی
استاد دانشگاه در برابر یکدیگر قرار گرفتند
و دربـــاره «گشت ارشـــاد» مناظره کردند.
برنامهای که با استقبال خوبی مواجه شد و
خصوصا بخشهایی از سخنان پزشکیان در
فضای مجازی حسابی دستبهدست شد.
جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف
و نهی از منکر و حجتاالسالم مهدی بیاتی
پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف نیز دو مهمان
تلفنی برنامه بودند و مصطفی بزر گنسب
مجری «گفتوگوی ویژه خبری» نیز عملکرد
بدی نداشت و با انتقادات چشمگیری مواجه
نشد.
▪دومین شب «گفتوگوی ویژه خبری»

شــایــد بــا اســتــنــاد بــه همین تــجــربــه خــوب
دوشنبهشب ،شبکه خبر تصمیم گرفت این
رویه را ادامه دهد و سهشنبهشب نیز مناظره
دیگری تدارک دید و این بار از عبدا ...گنجی
مدیرمسئول روزنامه همشهری و غالمحسین
کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هممیهن
یکی اصالحطلب و دیگری اصولگرا -دعوتکرد .حضور کرباسچی که بر اساس توئیت
دیــروز خــودش ،پس از حــدود  25ســال به
صداوسیما دعوت شده بود ،از نکات جالب
توجه «گفتوگوی ویژه خبری» سهشنبهشب
بود .در این میان یکی از نکاتی که در خصوص
این برنامه مورد توجه کاربران شبکههای
اجتماعی بود ،عملکرد سحر امامی مجری
برنامه بــود که برخی آن را فاقد اعتماد به
نفس همراه با تپقهای فراوان و جهتگیرانه
دانسته و البته عـــد های نیز ســـؤاالت او از
کرباسچی را پسندیده بودند .در کنار این
دو چهره ،محمدصادق کوشکی نیز با ارتباط
تلفنی حضور داشت.
▪«شیوه» به سبک «زاویه»

همزمان با دومین شب از «گفتوگوی ویژه
خبری» با موضوع گشت ارشاد ،شبکه چهار
نیز دومین قسمت از برنامه «شیوه» را به سبک
برنامه «زاویــه» و با اجرای عطاءا ...بیگدلی
آخرین مجری «زاویه» روی آنتن برد .در این
برنامه که موضوع آن «مسئله گشت ارشاد»
اعالم شد ،سعید شریعتی روزنامهنگار و فعال
سیاسی و جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به
معروف و نهی از منکر حضور داشتند« .شیوه»
که در همان استودیو و از همان دکور متعلق
به برنامه «زاویــه» استفاده میکرد ،بهترین
برنامه دوشنبه و سهشنبهشب تلویزیون بود
که به مسئله گشت ارشــاد میپرداخت .در
این برنامه مناظر های جــدی ،داغ و پرتیتر
برگزار شد و بسیاری از مخاطبان تلویزیون
را بــه وجــد آورد .دیـــروز نیز مــیــزان بــاالی
واکنشها به این برنامه ،باعث شد در حالی
که هیچکدام از برنامههای سهشنبه شبکه
چهار به  700بازدید در تلوبیون نرسیدند ،تا
عصر چهارشنبه و لحظه تنظیم این گزارش،
این قسمت از برنامه «شیوه» بیش از  5هزار
بازدید داشته باشد و حسابی دیده شود .بر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اســاس اطالعرسانی که عصر دیــروز شبکه
چهار انجام داد ،قرار بوده دیشب نیز علی
مطهریوعلیرضاشجاعیزندطرفینمناظره
زنده برنامه «شیوه» باشند.
▪معمای مهمانان تلفنی

گــــزارش حــاضــر قــصــد نــــدارد بــه محتوای
مناظرههای تلویزیونی یادشده ورود کند ،اما
از نظر فرمی ،یکی از انتقادات به دو قسمت
برنامه «گفتوگوی ویــژه خــبــری» ،حضور
مهمانان تلفنی در آن بود .در حالی که این
مهمانان هرکدام زمان کمی نیز در اختیار
داشتند ،اما به نظر میرسید طوری گزینش
شدهاند که به نماینده یک سمت گفتوگو،
تمایل داشته باشند و از این منظر ،با حضور
مهمانانتلفنی،توازنآرادرهردوبرنامهبههم
خورده بود .از 3مهمان تلفنی این برنامهها2،
نفر به نوعی تکراری بودند :جلیل محبی در
برنامه شبکه چهار در مقابل سعید شریعتی
قــرار گرفت و صــادق کوشکی نیز در برنامه
شب قبل آن ،در برابر مسعود پزشکیان حضور
داشت! در صورتیکه تلویزیون میخواهد این
گونه مناظرات تدارک ببیند ،نباید میزانسنی
بچیند که یکسویه بودن برنامه ،به مخاطب
القا شود .چنین برنامهای با تمام امتیازات
آن ،اعتماد مخاطب را به دست نخواهد آورد.
▪وظیفه ذاتی رسانه ملی

بدیهی است که رویکرد رسانه ملی -با تمام
ضعفهای آن که باالتر خواندید -مثبت است.
تلویزیون الزم است که درباره گشت ارشاد و
همه مسائل پیرامونی آن ،مناظرههای زنده و
داغ و تضارب واقعی آرا را به نمایش گذارد تا
دیدگاههای موافق و مخالف حرفهایشان را
بزنند و در نهایت مردم بشنوند و انتخاب کنند.
این حداقل انتظاری است که از یک رسانه
میرود ،آن هم وقتی رسانه ،ملی و متعلق به
همه مردم کشور است .حتی برخی کمرنگ
شدن این نقش رسانه ملی را در جلوگیری
از بروز برخی از این اتفاقات ،مؤثر میدانند.
امــا اقــدام فعلی صداوسیما و بــرگــزاری این
سلسلهبرنامه مناظره از طرفی به شفافسازی
بیشتر دربــاره مرگ مهسا امینی نیز کمک
میکند و از طرف دیگر ،میتواند زمینه اصالح
رفتارهایی را فراهم آورد که اینچنین اتفاق
تلخی را رقم زدند .از سوی دیگر بدیهی است
چنین رویکردی که اجازه حضور دیدگاههای
مختلف و شنیده شدن صدا و نظرات آ نها
را میدهد ،حضور خیابانی آ نهــا را کنترل
می کند.
▪مناظرات را خاتمه ندهید

همه آن چه در تأیید رویکرد یکی دو شب اخیر
گفته شد ،در حالی است که این رویکرد ادامه
یابد و مناظرات تلویزیونی زنده ،داغ و با حضور
آرای واقعا مخالف ،فقط به دوره التهابات
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کنونی کف خیابان منحصر نشود .در این
شرایط خواهد بود که مناظرات در درازمدت
نتیجهبخش خواهد بود .هرچند انتظار تأثیر
حداقلی ،آنی و سریع این اتفاق بر التهابات
کنونی نیز دور از انتظار نیست .لــذا باید
مناظرات یادشده با حضور جدی مخالفان
واقعی پدیدههایی مثل گشت ارشاد ،برای
مدتی روی آنتن شبکههای مختلف سیما
حضور ملموسی داشته باشد تا دیدگاههای
احساسی ،جای خود را به بحث منطقی -از
طریق چهر ههای شناختهشده جنا حهای
مخالف -بدهد.
▪کاربران چه گفتند؟

در انــتــهــای ایـــن گـــــزارش ،گـــزیـــدهای از
واکنشهای شبکههای اجتماعی را درباره
این برنامهها میخوانید:
 دو تا شبکه رسانه ملی همزمان داره مناظره«واقعی» و «زنده» درباره گشت ارشاد برگزار
و پخش میکنه .دمتون گرم .جان عزیزانتون
ادامه بدید این رویه رو.
 جلیل محبی و پزشکیان تــو شبکه خبرکوالک کردن.
 موضوع «زن» هست ،اما یک مرد رو آوردیدکه از حقوق زنان دفاع کند؟ مشکل همین
تفکر است که دهه هفتاد و هشتاد یها رو
نمیتونید دیگه کنترل کنید!
 دیشب  ۲ساعت نشستم پای این مناظرهشبکه  ،۴سورئالترین تجربه ام با تلویزیون
بود .باورم نمیشد اجازه چنین بحثی دادن
تو تلویزیون.
 مناظره توی تلویزیون خیلی خوبه! باعثمی شه افکار با همدیگه تقابل پیدا کنند و
صداهای مختلف شنیده بشه.
 به نظر آن چه در این مناظرهها در حال اتفاقافتادن است ،نوعی پیوست رسانهای تغییر
و اصالح قوانین و رویههای مرتبط با مقوله
گشت ارشاد است.

معموال مسابقات و برنامههایی که ساختار رقابتی
و فضای هیجانانگیزی دارنــد ،سهم ویــژهای از
کنداکتور را به خود اختصاص میدهند .این روال
معمول پس از پایان ایام عزاداری نیز برقرار است
و به زودی فصل جدید چهار مسابقه «شهروند و
مافیا»« ،اعجوبهها»« ،زوجـینــو» و «سیم آخر»
پخش خواهد شد .از میان این مسابقات «شهروند
و مافیا» حسابی نزد طرفداران این بازی ،محبوب
است و مخاطبان پیگیری دارد .این مسابقه ابتدا
از شبکه سالمت پخش شد و اکنون سری جدید
آن قرار است ویژه شبکه نسیم تولید شود .علیرام
نورایی مانند فصول قبل به عنوان مجری در این
مسابقه حضور دارد« .اعجوبهها» اولینبار سال
 98با اجرای مهران غفوریان روی آنتن رفت ،اما
تبدیل به مسابقه پرمخاطبی نشد و اتفاق خاصی
را برای غفوریان رقم نزد .پس از مدتی اجرای این
برنامه به نادر سلیمانی واگذار و اجرای فصل دوم
آن نیز به حامد سلطانی سپرده شد .تغییرات در
مجری و ساختار «اعجوبهها» نیز باعث نشد این
مسابقه با استقبال مخاطبان فراوانی مواجه
شود« .زوجینو» نیز وضعیتی مشابه «اعجوبهها»
دارد .هرچند که این مسابقه توانست به عنوان
برنامهای سرگر مکننده و مفرح ،جــای خود را
میان عدهای از مخاطبان باز کند و اجرای خوب
باربد بابایی نیز نقطه قوت آن است ،اما «زوجینو»
هم در جمع پربینند هترینهای تلویزیون جایی
ندارد و تولید فصل جدیدش شانس تازهای برای
شبکه ســه نیست .مسابقه اطــاعــات عمومی
«سیم آخر» سال  99پخش شد و رضا رشیدپور
به عنوان مجری آن توانست با اجرای خوب خود
و ارتباط درست با شرکتکنندگان اجازه ندهد
این رقابت فضای خشک و رسمی داشته باشد،
اما «سیم آخر» پرمخاطب نشد و اجرای آن در حد و
اندازه تواناییهای رضا رشیدپور نبود .بعید است

تغییرات جدید در ساختار مسابقه بتواند «سیم
آخر» را به صدر جدول پربینندهترینها بکشاند.
▪کشف استعداد در شبکه 3

تنها تولیدات جدید تلویزیون دو برنامه «رویانیوم»
و مسابقه «قهرمان» ویژه شبکه سه هستند که جزو
برنامههای استعدادیابی دستهبندی میشوند.
برنامه علمی «رویانیوم» میزبان دانشآموزان،
دانشجویان ،نخبهها ،دانشمندان و شرکتهای
دانشبنیان خواهد بود و بشیر حسینی به عنوان
مجری در آن حضور خواهد داشت .طبیعتا رویکرد
علمی «رویانیوم» دایره مخاطبان این برنامه را
محدود خواهد کرد ،اما بشیر حسینی به عنوان
چهر های آشنا بــرای مخاطبان ،میتواند توجه
مخاطبان را به این برنامه جلب کند .باید دید
حسینی بعد از چالش داوری ،چگونه از پس
چالش اجرا برمیآید .شبکه سه تصمیم گرفته
با تولید مسابقه «قهرمان» ،جای خالی مسابقه
استعدادیابی محبوبش یعنی «عصر جدید» را
ُپر کند .این مسابقه ورزشــی قدرت و استقامت
شرکتکنندگان را محک میزند و نمونه خارجی
دارد .حضور استعدادهای رشتههای ورزشی
مختلف شانس «قهرمان» را بــرای جلب توجه
مخاطبان باال میبرد ،اما معلوم نیست این مسابقه
بتواند مانند «عصر جدید» به یک «برند» تبدیل
شود.
▪ادامه «دورهمی» سابق

در میان برنامههای جدیدی که تلویزیون برای
پخش در روزهـــای آیــنــده ت ــدارک دیــده اســت،
کنجکاو یبرانگیزترین نام مسابقه «دورهمی»
است که به واسطه حضور مهران مدیری ستاره
محبوب مخاطبان میتوان روی دیده شدن آن
حساب باز کــرد .هرچند که «دورهــمــی» رقیب
مهمی نیز ندارد و این موضوع هم مسیر این برنامه
را بــرای استقبال مخاطبان هموارتر میکند.
«دورهمی» از تابستان  ،1400در قالب مسابقه
پخش شد .هیجان و چالشهای مرحله روبات در
فصل اول برای مخاطبان جالب بود ،اما به تدریج
این جذابیت کمتر شد و سازندگان آن به فکر ایجاد
تغییر و تحول در مسابقه افتادند .بنابراین در فصل
پنجم این مسابقه که تا پیش از ماه محرم روی آنتن
بود ،جنبه رقابتی «دورهمی» کمرنگ شد .حضور
چهرههای تکراری تلویزیون در مقام شرکتکننده
نیز این مسابقه را نجات نــداد .طبق خبری که
ایسنا منتشر کرده ،بعد از ماه صفر قسمتهای
باقیمانده «دورهمی» که قبال ضبط شده روی
آنتن خواهد رفت ،بنابراین شاهد تغییر و تحول
خاصی در ساختار و رویکرد مسابقه نخواهیم بود.

چهره ها و خبر ها
مریال زارعی از سوی معاون اول
رئیس جمهور به عنوان یکی از
اعضای شورای سینما منصوب
شد .داوود میرباقری ،پوران
درخشنده،مجیدشاهحسینی،
ابوالقاسم طالبی ،مسعود نقاشزاده و منوچهر
شاهسواری نیز از دیگر اعضای این شورا هستند.
نوید محمدزاده برای بازی در
فیلم دفــاع مقدسی «فاتحان
ارونـــد» و ایــفــای نقش شهید
حاج احمد امینی در این اثر،
مــذاکــر های با عوامل سازنده
آن نداشته .ابراهیم عامریان تهیهکننده فیلم
سینمایی ،این خبر را در گفتوگو با ایسنا اعالم
کرده است.
گــاره عباسی از فــردا ساعت
 18با تکرار سریال «شیدایی»
بــه کــارگــردانــی محمدمهدی
عسگرپور و محصول سال ،90
به شبکه آیفیلم میآید .او این
روزها فیلم «ابلق» به کارگردانی نرگس آبیار را
نیز روی پرده سینماها دارد که برای آن سیمرغ
گرفت.
پردیس احمدیه دوشنبه هفته
آینده با قسمت پایانی «نوبت
لیلی» ساخته روحا ...حجازی
به نمایش خانگی میآید .او
بالفاصله با انتشار مجموعه
«پوست شیر» اثر برادران محمودی در فیلمنت،
همچنان در نمایش خانگی حضور خواهد
داشت.
سعید داخ قصد دارد در مقام
کارگردان نمایش «امیولیتور»
را به روی صحنه ببرد .این تئاتر
مهرماه اجرا خواهد شد .آخرین
فعالیت سینمایی این بازیگر
ایفای نقش در فیلم «شب ،داخلی ،دیوار» ساخته
وحید جلیلوند است که به تازگی در جشنواره
فیلم ونیز حضور داشت.
محمدجعفر خسروی مجری
برنامه «زنــده بــاد زندگی» در
هفته دفـــاع مــقــدس برنامه
«جــــا نو تَــــن» کــــاری از علی
فراهانیصدر را از شبکه سه
روی آنتن دارد .قرار بوده قسمت اول برنامه با
هدف روایت تجربههای مردم از جنگ تحمیلی،
دیروز ساعت  17پخش شود.
مــیــنــا نـــــــوروزی در بــرنــامــه
«شــب نشینی» دربــــاره علت
کـــمکـــاریاش تــوضــیــح داده
است که بعضی پروژههایی که
به او پیشنهاد میشوند ،مورد
عالقهاش نیستند و قصههای مورد پسند او نیز
بازیگران دیگری را انتخاب میکنند.
ابراهیم حاتمیکیا کارگردان
شاخص سینمای دفاع مقدس
دیروز در دیدار پیش کسوتان
و فرماندهان دفــاع مقدس با
رهبر انقالب حضور داشته .به
گزارش هنرآنالین ،عالوه بر او جعفر دهقان که
سابقه بازی در آثار دفاع مقدس را دارد نیز در این
دیدار حاضر بوده است.

اندیشه
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گــروه اندیشه  -هفته پایانی مــاه صفر که
فــرا میرسد ،بغض غریبی گلو را میفشارد؛
درد مصیبتی جانکاه؛ آوار حوادثی ناگوار که
رو حآزارنــــد .درد یتیمی یک امــت ،درد کمی
نیست؛ امتی که با مهرورز یهای برترین خلق
و صفوت آدمیان ،امت شد ،ید واحــده شد؛ تا
«و َکذ ِل َ
ک َج َع ْل ُ
ناک ْم ُأ َّم ًة
الگو باشد برای نوع بشرَ :

داء َع َلی النَّ اس»(بقره.)143-
َو َسط ًا ِل َت ُکونُوا ُش َه َ
انسانیت با بعثت او کامل شد و مکارم اخالق به
وجود شریفش اعتبار یافت .اینک ،در آستانه
سالروز رحلت جانسوز او که خاتم پیامبران و
بهترین انسان است ،چگونه میتوان برای دل
دردمند ،عالجی یافت؟ چگونه میتوان بار رنج
جانکاه فــراق خیراالنام را با مصیبت عظمای

شهادت جانسوز فرزندش ،امــام مجتبی(ع)،
به دوش کشید؟ امــام مظلومی که حتی پیکر
پاک و مطهرش ،از حمله دشمنان و بدخواهان
مصون نماند؛ کریمی که حتی در خانه خودش
غریب بود .دست بیداد زمانه که در هر عصر و هر
مکانی ،به روی خوبیها شمشیر میکشد و در
پی محو نشانههای ایمان و راستی است ،امت

را از وجود آن مجتبی و برگزیده که درود خداوند
بر او بــاد ،محروم کــرد .این روزهــا ،مسلمانان
عزادارند و چاره دردهایشان ،در ظهور نجات
بخشی از تبار خوبان اســت؛ برومند فرزندی
از دودمــان مصطفی و مرتضی ،مرد مردستان
طــه ،حجت عصر و زم ــان ،محمد بــن الحسن
العسکری(عج).

جایگاه واالی اخالق و مردمداری درحکومت نبوی

گزارشی تاریخی از روزهای پایانی حیات امام مجتبی

(ع)

مظلومیت سبط اکبر(ع)حتی پس از شهادت

ن حضرت در راستای تقویت ایمان مردم را درگفتوگو
در آستانه سالروز رحلت رسولخدا(ص) ،سیره و روش آ 
با آیتا ...سیداحمدحسینی خراسانی ،عضو فقهای شورای نگهبان بررسی کردهایم
جــواد نوائیان رودســری – مصیبت رحلت
خاتمالمرسلین(ص) ،با درد و رنج هیچ اتفاق
ناگواری قابل قیاس نیست .آن تجلی رحمت
الهی ،صاحب کرامتهای اخالقی و مجاهد
بیمانند عرصه هدایت و به تعالی رساندن بشر،
برای نجات انسان از حضیض گناه و رساندن او
به جایگاهی که به آن تعلق دارد ،رنجها کشید
و غصهها خــورد ،تا آنجــا که حقتعالی به وی
«ما َأن َْز ْل َنا َع َل ْی َ
آن ِل َت ْشقَ ی* ِإ َّل
ک ا ْلقُ ْر َ
وحی فرمودَ :
َتـ ْـذ ِکـ َـرةً ِل َم ْن َی ْخ َشی» (طه – آیــات  2و )3؛ ای
رسول ما! قرآن را نازل نکردیم که تو چنین برای
هدایت بشریت به سختی و رنج دچار شوی ،تو
تنها یــادآوریکننده هستی .آن نجاتبخش و
رهنمای بــزرگ ،چنان انسانها و هدایتشان
را دوســت مـیداشــت که خــداونــد بــرای تذکر
ایــن معنا ،خطاب به بندگان ،در قــرآن کریم
اء ُک ْم َر ُسـ ٌ
ـول ِم ْن َأنْفُ ِس ُک ْم َعزی ٌز
فرمودَ « :لقَ ْد َج َ
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َع َل ْی ِه َما َع ِنتُّ ْم َح ِر ٌ َ ْ ْ ُ
یم»(توبه  ،)128-قطع ًا برای شما از خودتان
َر ِح ٌ
پیامبری فرستادیم که برایش دشوار است شما
به سختی بیفتید ،بر ایمان آوردن شما بسیار
مشتاق و نسبت به مؤمنان ،رئــوف و مهربان
است .در آستانه سالروز رحلت جانگداز رسول
خــدا ،محمد مصطفی(ص) و بــرای شناخت
جایگاه واالی آن حضرت به روایت کالم وحی،
با آیتا ...سیداحمد حسینی خراسانی ،عضو
فقهای شـــورای نگهبان و جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،به گفتوگو نشستیم و ایشان،
برایمانازآیاتوروایاتیگفتکهسیماینورانی
پیامبرخدا(ص) و سیره الهی او را در برخورد با
انسانها ،پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
بــرای پیوستگی مطلب ،پرسشها را حذف
کردیم.
▪قـــــرآن ،راوی ویـــژگـــیهـــای شخصیت
پیامبرخدا(ص)

قــرآن کریم مشحون از آیــات متعددی دربــاره
شخصیت واالی رسول خدا(ص) است؛ آیاتی
که جلوههای گوناگونی از زندگانی ،اخالق،
مجاهدت و تالش خستگیناپذیر آن حضرت را
در راه حاکمیت و اجرای احکام الهی و هدایت
پیش روی ما قرار میدهد .شما میتوانید
بشرِ ،
دراینآیات،توجهبهحوزههایمختلفراببینید،
از مــدارا و مردمداری ،شیوههای حکمرانی و
اداره جامعه و نیز ،تربیت و تهذیب نفوس بشر
تا هدایت ،حمایت و مدیریت جامعه انسانی در
مسیر تعالی و سعادت؛ آیاتی که با همه بزرگی و
عظمتی که دارند ،آنچنان که باید و شاید مورد
توجه افکار صاحب نظران و متصدیان اداره
جامعه و فعاالن حوزه تربیتی قرار نگرفتهاست.

«و َل ْو
از همین اخالق نیکوی توست .میفرمایدَ :
ُک ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
یظ ا ْلقَ ْلب َل ْنفَ ُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َ
ک» ،اگر
تو این اخــاق را نداشتی ،آدم خشنی بودی،
قلب نامهربانی داشتی و برای مردم احترام قائل
نمیشدی ،اینگونه گرد تو حلقه نمیزدند و دل
بهمهرتونمیبستند.مردمباکسیتعارفندارند،
آن ها خیلی دلداده علم و دانش کسی نیستند،
مبهوت قدرت کسی نمیشوند ،گرفتار شهرت
کسی نمیشوند؛ چیزی که باعث شدهاست
مردماینگونهگردوجودمقدسپیامبرخدا(ص)
حلقه بزنند و او را تا حد نثار جــان در راهــش،
دوست بدارند ،برکت ناشی از اخالق حسنه آن
حضرت است.
▪توصیه رسولخدا (ص) به معاذ بن جبل

برای اینکه درک بهتری از این آیات و مفاهیم
بلند آن ها داشتهباشیم ،خوب است برخی از
این آیههای نورانی را با هم مرور کنیم و به تعمق
در مفاهیم بلند آن ها ،در حد وسع ،بپردازیم.
▪هشداردهنده آری ،ترساننده هرگز!

در آیــات  45و  46ســوره احــزاب میخوانیم:
َ
بی ِإ َّنــا َأ ْر َسـ ْلـ َنـ َ
ـاک َشـ ِ
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میفرماید که ای پیامبر! ما تو را به عنوان گواه و
شاهدبرجریانامورزندگیبشروبشارتدهنده،
یعنی کسی که افقهای درخشانی را پیش روی
بشریت باز میکند و نیز ،به عنوان نذیر و منذر،
یعنی هشدار دهنده فرستادیم؛ هشدار دهنده
نه به این معنا که پیامبر(ص) مردم را بترساند،
نه! معنای نذیر ،این است که به مــردم دربــاره
آسیبها ،خطرها و پیچهای هولناکی که در
مسیر آن ها قرار دارد ،هشدار دهد و بگوید که ای
مردم! چنین خطرهایی شما را تهدید میکند
و باید حواستان جمع باشد .رسول خدا(ص)
مانندیکراهنمایکاربلدودلسوزعملمیکند؛
او فقط هشدار دهندهاست و نه بیمدهنده و
ترساننده که مردم از او بترسند و او نیز ،مردم را
بترساند .این هدایت که به اذن پروردگار انجام
میشود ،با کمال محبت ،خوشرویی و مالطفت
صــورت میگیرد و پیامبرخدا(ص) ،همچون
مشعلیفروزان،راهزندگیرابرایبشریتروشن
میکند .عنایت بفرمایید که تمام این ویژگیها،
یعنی مبشر بودن ،نذیر و ُمنذر بودن ،هادی بودن
و سراج و منیر بودن ،برای نشان دادن راه است،
برای کمک کردن به انسان است.
▪چرا و چگونه «رحمةللعالمین» است؟

در آیه  107سوره انبیاء درباره رسولخدا(ص)

«و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ین»؛
اک ِإ َّل َر ْح َم ًة ِل ْل َعالَمِ َ
میخوانیمَ :
پیامبر که درود خدا بر او باد ،اص ً
ال رحمت است
برای عالمین؛ عالمین جمع عالم است بر وزن
یع َل ُم به» .معنای عالم به شکل
خاتم ،یعنی «ما ْ
سلیس ،روان و جامع« ،ما ِسوی ا ،»...یعنی هر آن
چه که غیر خداست؛ همه چیز را در بر میگیرد،
همه عوالم را ،حتی عالم فرشتگان و مجردات را.
مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر «مجمع البیان»،
ذیل همین آیه  107سوره انبیاء ،روایتی را نقل
میکند که بر اساس آن ،جبرئیل امین در پاسخ
به پرسش حضرت ختمیمرتبت(ص) درباره
حظ بردن مالئک از رحمت ذکر شده در این آیه،
میگوید« :بله یا رس ــولا !...من هم از رحمت
وجودشمابهرهمندهستم».اماوسایلوابزارهای
جــاری شــدن ایــن رحمت چیست و کجاست؟
«و ِإن َ
َّک َل َع َلی
در آیه چهار سوره قلم میخوانیمَ :
ـق َعـ ِ
ـم»؛ پــروردگــار در ایــن آیــه شریفه،
ُخـ ُلـ ٍ
ـظــیـ ٍ
«خلق عظیم» میداند.
پیامبرخدا(ص) را واجد ُ
همین اخالق نیکو و ُخلق عظیم است که باعث
ین» باشد ،شاهد
«ر ْح َم ًة ِل ْل َعالَمِ َ
شده آنحضرت َ
َّ
َ
ِ
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ِ
اجا
ر
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اع
«د
باشد،
و مبشر و نذیر
ِ
َ ً
َ ً
یرا» باشد .در آیــات دیگری از قــرآن کریم،
ُم ِن ً
میتوانشواهدبیشترییافت.درآیه 159سوره
بما َر ْح َم ٍة ِم َن َّ ِ
الل ِل ْن َت َل ُه ْم
آلعمرانآمد هاستَ «:ف َ
َو َل ْو ُک ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
یظ ا ْلقَ ْلب َل ْنفَ ُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َ
ک
استَغْ ِف ْر َل ُه ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم ِفی ْ َ
ال ْم ِر»؛
َف ْ
اع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
اینآیهمفهومیشگفتانگیزدارد؛میفرمایدکه
ایپیامبر!شمابهبرکتاینخویو ُخلقنرم،این
منش انسانی و این شخصیت و برخورد پرجاذبه و
مهر و محبت و احترام و کرامتی که در مواجهه با
دیگران داری ،به این مقام و موقعیت دست پیدا
دل
کردی که محبوب قلوب باشی و میلیونها ِ
عاشق ،اینگونه به سوی تو تمایل داشتهباشند.
اینکهتوراازژرفایجاندوستمیدارند،ناشی
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ما وظیفه داریــم نگاهی دقیق به مفهوم این
آیات داشته باشیم؛ در سوره احــزاب ،آیه 21
ـول َّ ِ
الل
ـان َل ُک ْم ِفی َر ُسـ ِ
میخوانیم که « َلقَ ْد َکـ َ
ُأ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة» ،پیامبرخدا(ص) ،الگوی نیکوی
شماست .اگر ما بخواهیم آنحضرت را الگو
و سرمشق خودمان قرار دهیم و به تعبیر رهبر
انــقــاب ،سبک زنــدگــی نبوی را در جامعه
اسالمی جا بیندازیم ،باید الگوی اخالق نبوی
را که مبتنی بر ادب ،مدارا و مردمداری است،
مورد توجه قرار دهیم .معاذ بن جبل ،یکی از
اصحاب رسولخدا(ص) است .آنحضرت او
را برای اداره امور یمن که مردم آن تازه مسلمان
شده بودند ،فرستاد و در سخنانی گهربار ،به
معاذ توصیه فرمود« :یا ُمعاذُ َب ِّش ْر َو ال ُت َن ِّف ْرَ ،ی ِّس ْر َو
ال ُت َع ِّس ْر» ،تو نماینده من هستی ،وقتی مردم تو
را میبینند ،باید مرا دیده باشند؛ برخورد تو باید
برخورد من باشد و اخالق تو شبیه اخالق من؛
دستور میدهم که در میان مردم بشارت دهنده
باشی ،به آن ها امید بدهی و وضعی را به وجود
نیاوری که آن ها از تو گریزان و فراری باشند؛
برخورد تو باید چنان شیرین و باجذبه باشد که
مردم برای دیدار تو لحظهشماری کنند ،نه این
که با رفتار و سخنان گزندهات ،مردم را فراری
بدهی .بر مردم آسان بگیر .تو نماینده ما هستی
و اگر سخت بگیری ،مردم خواهند گفت که این
دین ،دین سختی است ،مزاحم دنیای ماست
و در پی چنین فکری ،دیگر اقبالی به اسالم
نخواهند داشت.
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

آن چه در پی میآید ،گزارشی تحلیلی از جریان
به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی(ع) است؛
روایتی تلخ و مستند که استاد رسول جعفریان
آن را در کتاب «حیات فکری و سیاسی امامان
شیعه(ع)» آوردهاست .در این گزارش اجمالی،
هماصلآنواقعهدردناکوهمجزئیاتوحوادث
بعد از شهادت امــام(ع) مورد توجه قرار گرفته
است.
▪جنایتی غیرقابل بخشش

از جنایات غیرقابل بخشش معاویه ،به شهادت
رساندن امامحسن(ع) است که از نظر تاریخی،
کوچک ترین تردیدی در آن وجود ندارد .معاویه
با ترتیب دادن توطئهای ،امــام(ع) را به دست
همسرش جــعــده دخــتــر اشــعــث بــن قــیــس ،به
شهادت رساند .در سال  63ه.ق در واقعه حره،
وقتی اموال مردم مدینه غارت شد ،اموال این
زن نیز به تاراج رفت؛ اما به پاس خوش خدمتی
او در به شهادت رساندن همسرش ،اموالش
را به او بازگرداندند .منابع بیشماری خبر به
شهادت رسیدن امام(ع) توسط جعده و با توطئه
معاویه را گزارش کرده اند .هیثم بن عدی گفته
که مسمومیت امام حسن(ع) به تحریک معاویه
صورت گرفته است .آن حضرت ،چهل روز پس از
مسمومیت ،بیمار بود تا آن که به شهادت رسید.
ام بکر ،دختر مسور میگوید :بارها به امام(ع) سم
خوراندهشد و هر بار از آن رهایی مییافت تا آن که
مرتبه آخر ،سم به قدری شدید بود که پارههای
جگر امام(ع) از گلویشان خارج میشد.
▪حوادث بعد از شهادت

پــس از شــهــادت امــــام(ع) ،طبق وصــیــت آن
حضرت ،خواستند ایشان را در کنار مرقد
رسول خدا(ص) به خاک بسپارند؛ اما دشمنان
مانع از این کار شدند .مــروان هم اعــام کرد
که اجــازه چنین کــاری را نخواهد داد .امام
حسن(ع) سفارش کرده بودند که اگر مشکلی
پیش آمد ،آن حضرت را در کنار مادرشان در
بقیع دفن کنند .ابوسعید خدری و ابوهریره به
مروان گفتند :آیا از دفن پیکر حسن(ع) در کنار
جدش ممانعت میکنی ،در حالیکه رسو ل
خدا(ص) او را سید جوانان بهشت نامیدهاست؟
مروان به تمسخر به آن ها گفت :اگر امثال شما
حدیث پیامبر(ص) را روایت نمیکردند [چنین
توقعی به وجود نمیآمد!] .محمد بن حنفیه

میگوید :زمانی که امام حسن(ع) به شهادت
رسید ،مدینه یکپارچه عزادار شد و همه گریه
میکردند .مــروان خبر شهادت حضرت را به
معاویه داد و گفت :آن ها می خواهند پیکر حسن
بن علی را در کنار پیامبر(ص) دفن کنند اما تا
من زنده هستم به این مقصود نخواهند رسید.
در همین زمان ،امام حسین(ع) به کنار مرقد
پیامبر(ص) رفت و فرمود :این جا را حفر کنید.
سعید بن عاص که حاکم مدینه بود خود را کنار
کشید ،اما مروان ،بنی امیه را آماده کرد و مسلح
شدند .مروان گفت :چنین چیزی هرگز نخواهد
شد .امام حسین(ع) فرمودند :به تو چه ارتباطی
دارد ،مگر تو والی شهر هستی؟ مروان گفت :نه،
اما تا من زنده هستم اجازه این کار را نخواهم
داد .شماری از مردم از امــام(ع) خواستند به
خاطر وصیت خــود امــام حــســن(ع) ،اگــر قرار
است خونی ریخته شود ،پیکر حضرت در بقیع و
کنار مادر بزرگوارشان دفن شود .در نقلی آمده
است :مروان که در این زمان از حکومت مدینه
معزول شده بود ،با این اقدام قصد داشت معاویه
را از خود راضی کند .زمانی که امام حسن(ع)
به شهادت رسید ،بنیهاشم کسانی را به نقاط
مختلف مدینه و اطراف فرستادند تا این خبر
را به گوش انصار برسانند .گفته شده است که
هیچ کس در خانه خود نماند .زنان بنیهاشم
به مدت یک ماه برای امام(ع) مجلس عزا برپا
میکردند.

حوادث
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مهتم به قتل اعرتاف کرد

رمزگشایی از
جنایت رمزآلود

بنابر گزارش روزنامه خراسان ،در پی اظهارات «فاروق» ادامه رسیدگی
به این پرونده جنایی رمز آلود به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی سپرده شد و رصدهای اطالعاتی برای دستگیری فرشید
(متهم فراری) ادامه یافت اما او وقتی عرصه را تنگ دید به پلیس آگاهی
رفت و خود را تسلیم قانون کرد .در همین حال نیز مدعی شد که هیچ
نقشی در قتل ندارد و پای او را به اشتباه به این پرونده جنایی کشانده اند
چرا که هنگام وقوع قتل او در منزل بوده و دوربین های مدار بسته می
توانند دلیل محکمی بر ادعای او باشند .گزارش خراسان حاکی است:
در حالی که بررسی های پلیسی در این باره ادامه داشت ،فاروق دوباره
به شعبه  208دادسرای عمومی و انقالب مشهد انتقال یافت و توسط
قاضی دکتر صفری مورد پرسش و پاسخ های تخصصی ویژه ای قرار گرفت
اما این بار تناقض گویی ها و داستان سرایی های وی ،فایده ای نداشت

آدمرابییبههبانه
دادنغذاینذری !

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری
یک کودک ربا در جنوب تهران خبر داد .به
گزارش جام جم آنالین ،سرهنگ کارآگاه علی
ولیپور گودرزی اظهار کرد :با وقوع یک فقره
آدم ربایی دختربچه  ۶ساله در جنوب تهران
،موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار
تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس
آگاهی قرار گرفت.
وی با بیان ایــن که کــود ک ربــا یک زن بود،
افــزود :تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان
داد ،دختربچه ۶ساله به همراه مادربزرگش
برای اقامه نماز به مسجدی در محدوده شرق
تهران مراجعه کرده و زمانی که مادربزرگ در
حال نماز خواندن بوده  ،کودک به همراه کیف
مادربزرگ که در دست داشته از مسجد خارج
شده است.
رئیس پلیس آگاهی پایتخت بیان کــرد :در
بررسیهای بیشتر کارآگاهان مشخص شد
زن سارق در ابتدا به بهانه غذای نذری کودک

 ۶ساله را فریب داده و پس از سرقت طالهای
این کودک و مقداری پول که داخل کیف بوده
سپس با خانواده کودک تماس گرفته و قصد
اخاذی داشته که با اقدام به موقع کارآگاهان و
ارائه آموزش های الزم  ،فرد کودک ربا از عملی
کردن نقشه خود ناکام می ماند و کودک را در
محل سرقت رها می کند.
وی افــزود :متهم پس از دستگیری و انتقال
به اداره یازدهم پلیس آگاهی در تحقیقات
ابتدایی به جرم ربودن دختر خردسال و یک
فقره کودک ربایی دیگر با شگرد تعارف غذای
نــذری در اواســط مــرداد امسال اعتراف کرد
و گفت :من به دلیل نیاز مالی که داشتم با
پرسه زنی در مساجد و شناسایی کودکانی
که زیورآالت به همراه داشتند در یک فرصت
مناسب به بهانه دادن غذای نذری آنان را اغفال
و پس از سرقت طالجات گوشواره و النگو،
کودکان را در محدوده های ربایش رها می
کردم و اموال مسروقه را به فردی می فروختم .

دستبندپلیسبردستان
سارق ۵میلیاردی
کرمانی -سارق مغاز ه های حومه شهر کرمان
به دام پلیس افتاد .به گزارش خراسان،فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان اظهار کــرد  :به
دنبال وقوع سرقت از دو باب مغازه در بخش
چترود در حومه شهرستان کرمان ،نیروهای
پاسگاه ایــن بخش ،اقــدامــات اطــاعــاتــی و
پلیسی را برای شناسایی و دستگیری متهم
آغاز کردند .سرهنگ مهدی پورامینایی ادامه
داد :با تحقیقات میدانی و رصدهای اطالعاتی
متهم مرتبط در این سرقت و پاتوق او شناسایی
و این متهم با هماهنگی قضایی در یک اقدام
غافلگیرانه دستگیر شد.
وی تصریح ک ــرد :ایــن متهم  ۳۴ســالــه در

ختصاصی خراسان

ا

چرا که بررسی های غیرمحسوس و اسناد
پلیسی نشان می داد که فاروق با توسل به حیله و
نیرنگ در آن ساعت بامداد «حسین – ک» را به بیابان های
اطــراف اسماعیل آباد کشانده است و حضور مهاجمان
ناشناس نقابدار نیز قصه پردازی برای فرار از مجازات است.
از سوی دیگر نیز سرنخ های مهمی از اختالف بر سر مواد
مخدر بین بستگان آن ها وجود داشت که انگیزه وقوع قتل
از سوی وی را قوی تر می کرد .طولی نکشید که متهم 33
ساله در مخمصه سواالت فنی و تخصصی مقام قضایی افتاد
و دقایقی بعد به ناچار لب به اعتراف گشود و بدین ترتیب از
این پرونده جنایی رمزگشایی شد.
او که دیگر هیچ راه گریزی نداشت با بیان این که ماجرای من
و خواهرزاده ام به مسائل خاص غیراخالقی گره خورده بود
دربــاره چگونگی این جنایت وحشتناک ادامه داد :وقتی از
زندان آزاد شدم احساس می کردم که او (مقتول) با اعضای
خانواده ام رفتاری غیرمتعارف دارد .این موضوع سوءظن مرا
برانگیخت به طوری که خیلی حساس شدم و رفتارهای او را زیر
نظر گرفتم .او فرزند خواهرم بود و به خانه ما رفت و آمد داشت.
شب حادثه نقشه ای کشیدم و به «حسین – ک» گفتم که امشب
قصد دارم مقداری کابل سرقت کنم! به همسرم نیز همین جمله
را گفتم و از خانه بیرون آمدم ولی به آرامی به پشت بام رفتم و به
انتظار خواهرزاده ام نشستم .وقتی او به خانه ما آمد خیلی زود
بیرون رفت من فکر کردم که او صدای پای مرا در پشت بام شنیده
است به همین خاطر از بام به داخل کوچه رفتم و با خواهرزاده ام
روبه رو شدم سپس با طرح نقشه ای دیگر به او گفتم که چند نفر
مرا کتک زده اند! و با این بهانه او را به بیابان کشاندم تا مهاجمان
خیالی را ادب کنیم اما در بیابان موضوع رفتارهای غیرمتعارف
او را پیش کشیدم که او زیر بار نرفت و تعجب کرد! وقتی ماجرا را
این گونه دیدم با نبشی آهن و چماقی که دستم بود آن قدر او را زدم
که بیهوش روی زمین افتاد .او هیچ چیزی برای دفاع از خودش
نداشت و من طوری با میله نبشی به سرش کوبیدم که گوش او پاره
شد .سپس در همان حال پیکر زخمی خواهرزاده ام را رها کردم و
ماجرا را با تلفن فرد دیگری در یک دامداری به پدرزنم اطالع دادم
که او را پیدا کنند و به بیمارستان ببرند چرا که من قصد قتل نداشتم
و نمی خواستم او جان خود را از دست بدهد!
بنابه گزارش روزنامه خراسان ،در همین حال قاضی ویژه قتل عمد
از او پرسید شما از کجا به این رفتارهای غیراخالقی پی بردید؟ که
متهم پاسخ داد :از تماس ها و تلفن او فهمیدم اما خودم هیچ رفتار
زشتی را از خواهرزاده ام ندیدم! در این هنگام قاضی صفری پرسید پس
چرا از همان ابتدا حقیقت را نگفتید که فاروق پاسخ داد :ترسیدم! دیوانه
شده بودم ،اصال نفهمیدم چه کار می کنم! من قصد قتل نداشتم قاطی
کرده بودم و ...
متهم ادامه داد :من معتاد هستم و انواع مواد مخدر را مصرف می کنم ولی
آن شب خوب می فهمیدم که چه کار می کنم!
متهم این پرونده جنایی همچنین مدعی شدکه در شب جنایت تنها بوده و
بعد از آن هم با کسی در این باره سخن نگفته است و ...
به گزارش روزنامه خراسان ،بررسی های بیشتر درباره ابعاد و زوایای دیگر
این پرونده جنایی همچنان با دستورات محرمانه قضایی در اداره جنایی
پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه دارد.

عکس  :سجادپور

سیدخلیل سجادپور -جــوان  33ساله ای که با پابندهای
الکترونیکی از زندان آزاد شده بود به قتل هولناک خواهرزاده اش
اعتراف کرد و قفل این جنایت رمز آلود را گشود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،ماجرای این پرونده جنایی
از سپیده دم شنبه گذشته (بیست و ششم شهریور) در حالی آغاز
شد که جوان  33ساله ای به نام «فاروق» با پدرزنش تماس گرفت
و به او گفت« :چند مرد ناشناس نقابدار به من و خواهرزاده ام
(حسین – ک) در تاریکی شب حمله ور شدند که من با زیرکی
وسرعت عمل خوب از چنگ آن ها گریختم اما خواهرزاده ام را
محاصره کردند و او را به حدی کتک زدند که پیکر نیمه جانش در
بیابان های اطراف اسماعیل آباد رها شده است!
پدر زن فــاروق که خواب آلود به حرف های او گوش می داد با
شنیدن این جمالت ،هراسان و سراسیمه موضوع را به همسر
«حسین – ک» و دیگر بستگانشان اطالع داد که در یک محله
زندگی می کردند.
آن ها بی درنگ سوار یک خودرو شدند و در تاریکی شب به بیابان
های اطراف منطقه اسماعیل آباد در حاشیه شهر رفتند و به
جست وجو پرداختند تا این که در محلی که فاروق نشانی آن را
داده بود پیکر کامال عریان و زخمی جوان  29ساله را در حالی
پیدا کردند که آثار شکنجه و کتک کاری های شدید حکایت
از یک درگیری وحشتناک داشت .نزدیکان «حسین – ک»
بالفاصله پیکر نیمه جان او را به بیمارستان رضوی مشهد
رساندند ولی او در آخرین جمالتی که بر زبان راند از فاروق و
جوان دیگری به نام فرشید نام برد که او را شکنجه کرده بودند.
این جوان زخمی که نفس های آخر عمرش را میکشید پس
از بیان این جمالت به نزدیکانش به حالت اغما رفت و چند
ساعت بعد نیز جان سپرد .گــزارش اختصاصی خراسان
حاکی است :با مرگ این جوان  29ساله متاهل ،بی درنگ
قاضی ویژه قتل عمد وارد عمل شد و به تحقیق در این باره
پرداخت .قاضی دکتر صــادق صفری در اولین مرحله از
اقدامات قضایی ،دستور دستگیری فاروق و فرشید را صادر
کرد و بررسی های تخصصی را برای ریشه یابی این جنایت
رمز آلود ادامه داد .از سوی دیگر  ،گروه ویژه ای از نیروهای
اطالعات و عملیات کالنتری سپاد مشهد با هدایت مستقیم
سرگرد جعفر عامری (رئیس کالنتری) عملیات ضربتی
را برای دستگیری متهمان پرونده آغاز کردند و در کمتر
از  2ساعت موفق شدند «فاروق» را که یکی از خالفکاران
زندانی بود در حالی به دام بیندازند که پابندهای الکترونیکی داشت و به
تازگی از زندان به مرخصی آمده بود .این جوان  33ساله که به جرم حمل
و نگهداری مواد مخدر تحمل کیفر می کرد در بازجویی ها هرگونه اتهامی
را رد کرد و مدعی شد که مهاجمان ناشناس خواهرزاده اش را به قتل
رساندند .او گفت :آن شب من با خواهرزاده ام تماس گرفتم و به او گفتم
که با چند نفر دعوا کرده ام! حاال تو به من کمک کن تا از آن افراد ناشناس
انتقام بگیرم که مرا کتک زده اند« .حسین – ک» هم بالفاصله قبول کرد
و شبانه سر قرار آمد اما وقتی در بیابان های اطراف منطقه اسماعیل آباد
به دنبال مهاجمان می گشتیم ناگهان آن چند نفر نقابدار دوباره ما را گیر
انداختند و «حسین – ک» را کتک زدند ولی من چون خیلی فرز بودم از
دست آن ها گریختم که بعد با تلفن یک چوپان با عموی «حسین – ک»
تماس گرفتم که پدر زن خودم نیز هست.

در امتداد تاریکی

بازجویی های تخصصی به سرقت از دو باب
مغازه لوازم خانگی و آرایشگاه در سطح بخش
چترود اعتراف کرد و از مخفیگاه او مقادیر قابل
توجهی اموال سرقتی به ارزش پنج میلیارد
ریال کشف و تحویل مال باختگان شد.
این مسئول انتظامی همچنین از دستگیری
متهمی با سوابقی از جمله خرید و فروش
موادمخدر در استان های خوزستان و لرستان
(شهر بروجرد )خبرداد و تصریح کــرد :این
متهم در بازجویی های انجام شده به  ۱۰فقره
سرقت لــوازم داخــل خــودرو در شهرستان
کرمان اعتراف کرد که با تشکیل پرونده تحویل
مرجع قضایی شد.

جاساز۲۱کیلو شیشه
در خودروی سواری «کوییک» لو رفت
توکلی -پلیس ،قاچاقچیان را در انتقال محموله خانمان
سوز شیشه ناکام گذاشت.
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی شهرستان رابر بیان
کرد  :در اجــرای طرح های مستمر مبارزه با سوداگران
مرگ  ،نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر هنگام پایش
خودروهای عبوری محور اصلی این شهرستان یک دستگاه

خودروی کوییک را متوقف کردند.
سرهنگ حمید ناصری افزود :ماموران در بازرسی از این
خــودرو حــدود  ۲۱کیلو گرم شیشه کشف و دو متهم را
دستگیر کردند.وی خاطرنشان کرد :متهمان قصد داشتند
این محموله مواد افیونی و روان گردان خطرناک را به مرکز
کشور منتقل کنند.

جهنم آنالین

همسرم آن قدر مرا به خاطر کم سوادی تحقیر و سرزنش کرده است که
دیگر تحمل این همه حقارت را ندارم و می خواهم از او طالق بگیرم تا
با هر دختر باسوادی که دوست دارد ازدواج کند...
به گزارش روزنامه خراسان ،زن  38ساله که مدعی بود این روزها در
جهنم آنالین زندگی می کنم به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری
طبرسی شمالی گفت :در یکی از روستاهای تربت جام و در یک خانواده
 7نفره به دنیا آمدم  .پدرم با آن که کارگری ساده بود و درآمد چندانی
نداشت ولی همواره ما را ترغیب می کرد تا درس بخوانیم و موقعیت
اجتماعی خوبی پیدا کنیم اما متاسفانه من از همان دوران کودکی
عالقه ای به درس و مدرسه نداشتم البته دیگر خواهران و برادرانم
نیز فقط تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده اند ولی من بعد از آن که در
امتحانات پایه پنجم ابتدایی قبول شدم دیگر به مدرسه نرفتم و به همراه
خواهر بزرگ ترم پای دار قالی نشستم تا به مادرم در قالی بافی کمک
کنم چرا که مادرم نیز با آن که خانه دار بود اما تالش می کرد تا با قالی
بافی به درآمد خانواده کمک کند .خالصه  16سال بیشتر نداشتم که
روزی به خانه خاله ام رفتم و برای ناهار مهمان آن ها شدم چرا که خاله
ام مرا خیلی دوست داشت و اجازه نمی داد قبل از صرف ناهار به خانه
خودمان بازگردم من هم که آن جا احساس راحتی می کردم مانند خانه
خودمان در آشپزی یا شستن ظرف و ظروف به خاله ام کمک می کردم اما
آن روز یکی از همسایگان خاله ام نیز مهمان آن ها بود و زمانی که رفتار
مرا دید در همان جا مرا برای برادرش خواستگاری کرد .خاله ام نیز
بالفاصله موضوع را برای مادرم بازگو کرد و این گونه من و «عیسی» پای
سفره عقد نشستیم .او در رشته علوم تجربی دیپلم گرفته بود و در حرفه
بنایی شاگردی می کرد .پدر نامزدم یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در
شهر داشت و از نظر مالی تفاوت زیادی با ما داشتند از طرف دیگر نیز
برادر بزرگ عیسی موقعیت اجتماعی خوبی داشت و دیگر خواهران و
برادرانش نیز در دانشگاه تحصیل می کردند .باالخره زندگی مشترک
ما آغاز شد اما عیسی با ترغیب دیگر اعضای خانواده اش تصمیم به ادامه
تحصیل گرفت .اودر رشته معماری پذیرفته شد و لقب مهندس گرفت
در حالی که پسرم به دنیا آمده بود و من سرگرم بچه داری شدم خواهران
و برادران عیسی نیز به موقعیت های اجتماعی خوبی رسیدند .یکی از
آن ها در آزمون وکالت پذیرفته شد و خواهر او نیز به استخدام آموزش و
پرورش درآمد .در این شرایط اوضاع زندگی ما نیز به کلی تغییر کرد .آن
ها مرا از جمع خودشان طرد کردند چرا که مرا دختری بی سواد و بی
فرهنگ می خواندند .زمزمه هایی می شنیدم که خجالت می کشند
مرا به مهمانی های خودشان دعوت کنند با آن که فرزند دومم نیز به
دنیا آمده بود ولی بیشتر از گذشته با بی مهری اطرافیانم مواجه می
شدم .عیسی هم بیشتر اوقات بیکار بود و سر هیچ کاری نمی رفت .او
می گفت :یک دختر بی سواد لیاقتی بیشتر از این ندارد .همسرم مرا
مجبور می کرد تا مقابلش بنشینم که به من آموزش رفتار با افراد تحصیل
کرده را بدهد .او هر روز از من ایراد می گرفت و مرا زنی بی کالس می
دانست و مجبورم می کرد تا فقط در برابر خواسته هایش «چشم» بگویم
چرا که معتقد بود بیشتر از من می فهمد .کار به جایی رسید که دیگر به
همه اعضای خانواده ام توهین می کرد و از رفتار و گفتار آن ها ایراد می
گرفت که با فالن سخن یا فالن رفتار ،او را خجالت زده کرده اند .هر
بار نیز به او اعتراض می کردم که حداقل احترام پدر و مادرم را حفظ
کند مرا با توهین و فحاشی زیر مشت و لگد می گرفت و هرکالم مرا نیز
توهین به خانواده اش می دانست .اکنون فقط وقتی سرکار می رود که
برای مخارج روزانه زندگی با مشکل روبه رو شویم در غیر این صورت
مدام در خانه گوشی تلفن را به دست می گیرد تا آنالین بودن بقیه را
بررسی کند در این میان اگر خدای ناکرده خواهر یا برادر من در فضای
مجازی آنالین باشند روزگار مرا جهنم می کند و هر آن چه فحش و ناسزا
می داند به خانواده ام می گوید او معتقد است من لیاقت لباس قشنگ،
تفریح ،مهمانی ،خانه خوب ،طال و خیلی چیزهای دیگر را ندارم .او هم
فقط به خاطر بچه هایش تالش می کند وگرنه من ارزش در کنار او بودن
را ندارم .باالخره از این اوضاع به تنگ آمدم و یک روز که عیسی درباره
آنالین بودن خواهرم بدگویی می کرد من هم دهانم را باز کردم و تا حدی
که می توانستم به خانواده اش توهین کردم او هم از شدت عصبانیت آن
قدر کتکم زد که بینی ام را شکست و بعد هم مرا یک ماه در خانه حبس
کرد تا کسی متوجه ماجرا نشود حاال هم به کالنتری آمده ام تا از او
شکایت کنم و طالقم را بگیرم تا با کسی که دوست دارد ازدواج کند و ...
گزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت موضوع سرگرد جواد
یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی مشهد) دستور داد تا این
پرونده به طور ویژه در دایره مددکاری اجتماعی ،واکاوی و بررسی
های کارشناسی شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اجتماعی
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حــضــرت آیــــــتا ...خــامــنــهای رهــبــر معظم
انقالب اسالمی صبح دیروز در آیین تجلیل از
پیشکسوتان دفــاع مقدس ،جنگ تحمیلی
را ،نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام
سلطه در دشمنی با جمهوری اسالمی و ملت
ایران خواندند و افزودند :با وجود حمایت همه
ـدام جا هطلب و
جانبه قدر تهای جهانی از صـ ِ
دیوانه قدرت ،جنگ در پرتو سه عنصر «قدرت
جــوشــان انــقــاب ،رهــبــری بسیار مــؤثــر امــام
و خصوصیات فاخر و برجسته ملت ایــران» از
یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ
تبدیل شد که روایت صحیح و دقیق این فصل
شورانگیز و هیجا نآور از تاریخ ایــران به نسل
جوان و نوجوان ،استمرار موفقیتهای انقالب
را تضمین خواهد کرد.
▪دفاع مقدس حادثهای پرهیجان ،پرمعنا و
پرفایده برای امروز و فردا

بــه گـــزارش پایگاه اطــاع رســانــی دفتر مقام
معظم رهبری ،ایشان دفاع مقدس را حادثهای
پرهیجان ،پرمعنا و پرفایده برای امروز و فردای
کــشــور خــوانــدنــد و بــا عــرض مــراتــب احــتــرام و
ارادت به پیشکسوتان دفاع مقدس افزودند:
پیشکسوتان زودتــر از دیگران نیاز حیاتی آن
مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز به میدان
پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند ،بنابراین
تمجید و احــتــرام به آ نهــا وظیفهای قطعی و
همگانی است.حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره
به اینکه با گذشت زمان ،ابعاد و حقایق حوادثی
نظیر دفــاع مقدس ،بیشتر و بهتر قابل درک
میشود ،افزودند :باید به گونهای عمل کرد که
معرفت و آگاهی به «حقایق دفاع مقدس به عنوان
برههای درخشان و تأثیرگذار» ،به طور مستمر
افزایش یابد و نسل کنونی از واقعیات و حقایق
آن دوران آگاه شود که تالش در این زمینه توقعی
جدی از پیشکسوتان دفاع مقدس و متولیان
اینگونه مسائل است.
▪اعترافات غرب حقانیت ما را ثابت کرد

ایشان با اشاره به اسناد و مدارک منتشر شده
از جنگ تحمیلی از سوی غرب افــزودنــد :این
اعترافات ،حقانیت حرفهای ما را که زمانی ادعا
تصور میشد ،ثابت میکند.
فرمانده کل قوا ،تحمیل جنگ به ایران را واکنش
طبیعی سلطهگران جهانی به پیروزی انقالب
اسالمی خواندند و گفتند :انقالب ملت ایران،
صرف ًا شکست یک نظام وابسته و فاسد و یک
ضربه مقطعی به آمریکا و استکبار نبود بلکه
تهدید امپراتوری نظام سلطه بود و مستکبران
غرب و شرق با درک عمق این تهدید ،جنگ را
با تشویق و تحریک صدام بر ملت ایران تحمیل
کردند.
▪هدف از جنگ تحمیلی چه بود؟

ایشان هدف از جنگ تحمیلی را جلوگیری از
انتقال پیام و حر فهای نو ملت ایــران به دیگر
ملتها از جمله نهراسیدن از آمریکا و ایستادگی
و مقاومت در مقابل ظلم و تبعیض جهانی
دانستند و افزودند :ظهور نظام سیاسی مستقل
و الهامبخش ،آن هم در کشوری که نقطه امید،
اتکا و طمعورزی آمریکا به شمار میرفت برای
آمریکا و سلطهگران ،اصـ ً
ا قابل تحمل نبود،
ِ
تحرکات ناکامی همچون کودتا،
بنابراین بعد از
حمله به طبس و تحریک قومیتها ،جنگی تمام
عیار را به ملت ایــران تحمیل کردند.فرمانده
کل قوا افزودند :این حمله سراسری البته در
ذهن انقالبیون ،پیشبینی نمیشد اما برای
عناصری از نیروهای مسلح که مجرب بودند و

رهبر انقالب در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس:

دفاع مقدس نشان داد صیانت از کشور
با مقاومت به دست می آید
بر همین اســاس مسئوالن نظامی و کشوری،
پشتیبانی از نیروهای مسلح را از کارهای واجب
خود بدانند.ایشان تأکید کردند :به لطف الهی
امروز کشور از لحاظ دفاعی به مرحله بازدارندگی
رسیده است و از لحاظ تهدید خارجی نگرانی
وجــود نــدارد و دشمنان نیز ایــن موضوع را به
خوبی میدانند.رهبر انقالب اسالمی در ادامه
به یک نکته مهم اشــاره کردند و گفتند :برخی
اوقــات در مــورد دفــاع مقدس تعابیری همچون
استفاده از موج انسانی بهکار برده میشود در
حالیکه محور تمام حرکات و اقدامات و عملیات
در  ۸سال جنگ ،تدبیر و عقالنیت بود و روشها و
راهکنشهای ابتکاری در عملیات مختلف قابل
تدریس در دانشگاههای نظامی است.

برای شخصیتهای برجسته و مستقل جهان
غیرمنتظره نبود.رهبر انقالب در همین زمینه
به سخنان احمد سکوتره رئیس جمهور فقید
گینه در دیداری خصوصی با ایشان اشاره کردند
و گفتند :آقای سکوتره معتقد بود وقوع جنگ
تحمیلی ناگزیر بوده است ،چون امپریالیزم اگر
نتواند انقالبی را تضعیف یا مهار کند حتم ًا جنگی
سنگین را به آن تحمیل خواهد کرد.
▪اگر جنگ پس از فتح خرمشهر پایان می
یافت...

حضرت آی ـتا ...خامنهای با انتقاد از سخنان
کسانی که غیرمسئوالنه ایران را مسئول جنگ
تحمیلی میدانند و میگویند دفاع مقدس باید
بعد از آزادسازی خرمشهر پایان مییافت گفتند:
حادثه پایان جنگ یعنی حمله و پیشروی صدام
بعد از پذیرش قطعنامه  ۵۹۸از جانب ایران و بعد
از آن ،حمله مرصاد ،نشان داد که اگر در مقطع
آزادی خرمشهر ،دفــاع پایان مییافت صدام
حتم ًا مجدد ًا پیشروی میکرد به خصوص اینکه
بخشهای زیادی از ایران عزیز ،در آن مقطع هنوز
در اشغال متجاوزان بود.
▪هــدف دشمنان از تحمیل جنگ ،تجزیه
ایران بود

ایشان تجزیه ایــران و جدا کردن خوزستان به
عنوان بخشی مهم از کشور ،به زانــو درآوردن
ملت ،براندازی جمهوری اسالمی و در دست
گرفتن سرنوشت ملت ایــران را اهــداف اصلی
امپراتوری کینهتوز سلطه از تحمیل جنگ به
ایران برشمردند و گفتند نباید این حقایق آشکار
را فراموش کرد.
▪  تبدیل جنگ  ۸ساله از تهدید به فرصت

حضرت آیتا ...خامنهای ،تبدیل جنگ  ۸ساله
از تهدیدی بــزرگ به فرصتی بــزرگ را دومین
حقیقت دفاع مقدس دانستند و گفتند« :جوشش
انــقــاب ،رهــبــری تعیینکننده امــام خمینی
و خصوصیات برجسته و تاریخی ملت
ایران» ،سه عنصر و عامل مهمی بودند که
این حقیقت شورانگیز را رقم زدند که باید
در تبیین آن بهخوبی کار شود به خصوص
اینکه فرصتهای بهوجود آمــده از دل
تهدید سهمگین جنگ ،هنوز برای اکثر
مردم ناشناخته است.
فرمانده کل قــوا ،دادن درس عبرت به
مــلــتهــای دیــگــر را ازجــمــلــه اهـــداف
زیاد هخواهان جهانی از به راه انداختن
جنگ تحمیلی برشمردند و افزودند :آنها
میخواستند با سرکوب ملت ایران ،باب
گشوده شد ه مقاومت را کام ً
ال ببندند اما
ملت ،همه اهداف جبهه استکبار را خنثی
کرد و برخالف تصور دشمنان ،خود را باال
کشید و فرصتهای بسیار آفرید.

▪دفاع مقدس و بروز باورهای دینی و اخالقی

رهبـر انقلاب اسلامی یکـی از دسـتاوردهای
دفـاع مقـدس را ایسـتادگی مـردم بهویـژه مـردم
خوزسـتان و عـرب زبانهـا و بیتوجهـی آنهـا به
وسوسههای دشـمن برای تجزیه کشور دانستند
و گفتند :دفاع مقـدس همچنین زمینهسـاز بروز
باورهای دینـی و برتریـن سـجایای اخالقی ملت
ایران شـد.حضرت آیتا ...خامنهای با اشـاره به
بـروز گذشـت ،فـداکاری و دینبـاوری در دوران
دفـاع مقـدس بهویـژه گذشـت خانواد ههـای
رزمنـدگان و شـهدا افزودنـد :در دوران دفـاع
مقـدس ،همـه کشـور بـه عمـق دفاعـی جبهههـا
تبدیـل شـد و شـهر و روسـتا ،مسـجد و هیئـت،
حوزه و دانشـگاه ،همه در خدمت دفـاع و انقالب
قـرار گرفتنـد.
ایــشــان اتــحــاد و انــســجــام مــلــت را از دیگر
دستاوردهای دوران دفاع مقدس برشمردند و
خاطرنشان کردند :در سالهای ابتدایی انقالب
به دلیل اختالفات سیاسی در سطوح باالی
کشور و اقدامات تفرقه افکنانه گروهکها ،مردم
دسته دسته شده بودند اما دفاع مقدس همه
آحاد مردم را یکپارچه کرد.
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▪دستاورد اقتدار نظامی کشور

رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از دستاوردهای
دفــاع مقدس را که زمینهساز تبدیل تهدید به
فرصت شد ،مسئله اقتدار نظامی کشور دانستند
و گفتند :در شروع جنگ تحمیلی وضع کشور از
لحاظ نظامی خوب نبود اما دفاع مقدس از یک
طرف تبدیل به آزمــون وفــاداری ارتش به نظام
مقدس جمهوری اسالمی شد و از طرف دیگر
زمینهساز سربرآوردن سپاه به عنوان یک حقیقت
درخشنده شد.
▪هرگونه توقف در مقابل حرکت رو به جلوی
دشمن ،به معنای عقبگرد است

فرمانده کل قوا با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای
مسلح موجب محبوبیت آ نها نزد مردم و ایجاد
احساس امنیت برای کشور شد ،افزودند :البته
این نکته باید مدنظر فرماندهان محترم ارتش و
سپاه باشد که این محبوبیت و اقتدار تا زمانی است
که حرکت پیشرونده نیروهای مسلح با همان
شتاب قبلی ادامه داشته باشد و دستخوش توقف و
عقبگرد نشود زیرا هرگونه توقف در مقابل حرکت
رو به جلوی دشمن ،به معنای عقبگرد است و

▪صیانت از کشور تنها با مقاومت به دست
میآید و نه تسلیم

حضرت آیتا ...خامنهای از جمله دستاوردهای
دفاع مقدس را ثابت شدن یک اصل مهم برای
ملت ایران دانستند و تأکید کردند :در دوران
دف ــاع مــقــدس ثــابــت شــد کــه صیانت کــشــور و
بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن ،تنها
از راه مقاومت بهدست میآید و نه تسلیم.ایشان
افزودند :در همان اوایل جنگ افرادی معتقد به
تسلیم بودند و غیرمستقیم این موضوع را مطرح
میکردند اما امام محکم ایستاد و در نهایت برای
ملت ایران نیز ثابت شد که پیروزی و پیشرفت و
صیانت کشور با مقاومت حاصل میشود.رهبر
انقالب اسالمی با اشــاره به استفاده از اصل
مقاومت در مسائل مختلف سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی خاطرنشان کــردنــد :ایــن مقاومت
هوشمندانه موجب شد او ًال یک اطمینان و
اعتماد به نفس داخلی در فعالین سیاسی و
فرهنگی بهوجود آید ،ثانی ًا به دشمن آموخت در
محاسبات خود ،همواره قدرت داخلی ایران را به
حساب بیاورد چرا که ما با همین روحیه توانستیم
در بسیاری از مــوارد همچون فشار حداکثری
یا طرح خاورمیانه جدید و یا تعرض به مرزهای

۹
هوایی و دریایی از جمله ساقط کــردن پرنده
متجاوز دشمن یا توقیف شناورهای خاطی آنان،
دشمن را ناکام بگذاریم.
▪لزوم روایتگری درست از دفاع مقدس

ایشان به تأکید مکرر خود بر لــزوم روایتگری
درســت ،اشــاره کردند و گفتند :فعالیتهایی
که تاکنون در این زمینه انجام شده خوب است
اما همه آنها زیرساخت هستند و باید خروجی
کارها مشاهده شوند.رهبر انقالب اسالمی
تأکید کردند :هنگامی میتوانید از نتیجه کار
خود در روایتگری دفاع مقدس احساس رضایت
کنید که نوجوان دبیرستانی و جوان دانشگاهی
با همان چشمی که شما به دفــاع مقدس نگاه
میکنید ،به مسائل آن بنگرد و همان برداشت
را داشته باشد.حضرت آیـ ـتا ...خامنهای با
تأکید بر اینکه اگر این مهم اتفاق بیفتد موفقیت
در میدا نهای گوناگون آینده ،حتمی خواهد
بود ،افزودند :حضور جوانهایی که برای دفاع
از حرم به میدان رفتند و برخی هم به شهادت
رسیدند از تأثیرات روایت درست بود زیرا این
جوا نها دفاع مقدس را ندیده بودند.فرمانده
کل قوا با اشاره به تالش دشمن برای انکار فرازها
و اوجهای دفاع مقدس و بزرگنمایی برخی نقاط
ضعف احتمالی گفتند ،آ نها با کار «فرهنگی،
تبلیغاتی و رسانهای» پرحجم تالش میکنند زرق
و برق دروغین استکبار را به رخ جوانان بکشند و
تلخیها و تاریکیهای خود را پنهان کنند و در
مقابل ،با پنهان کردن نقاط قوت و دستاوردهای
دفاع مقدس  ،زمینهساز ترس مردم از قدرت و
هیبت ظاهری استکبار شوند که نتیجه آن ،ترس
از دشمن در میدان سیاسی و خودکمبینی در
مقابل دشمن در میدان فرهنگی است.
▪ضرورت پاسخگویی به روایتهای مخدوش
از دفاع مقدس

رهبر انقالب اسالمی در پایان ،پاسخگویی به
روای ـتهــای دروغ و مخدوش از دفــاع مقدس
و اصل انقالب اسالمی را ضــروری خواندند و
افزودند :آمریکاییها و صهیونیستها با نگارش
کتاب و تولید فیلم در این زمینه مشغول هستند
که باید با استفاده از افراد اهل فکر و هنر در مقابل
آ نهــا تالش و اقدامات مناسب انجام داد.در
این دیدار ،سردار سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری
«سومین آیین تجلیل و تکریم سراسری از یک
میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت»،
گزارشی از برنامهها و فعالیتهای انجامگرفته
در زمینه حفظ و ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع
مقدس بیان کرد.در آغاز این مراسم که با ارتباط
تصویری با مراکز  ۳۱استان همراه بود ،آقای
صادق آهنگران دقایقی به نوحهسرایی پرداخت.

اقتصاد

10
شاخص
روایت رسمی از کارنامه زمین
و مسکن در پایان 1400

بر اســاس نتایج طــرح گـــردآوری اطالعات
قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور در
زمستان  ،۱۴۰۰نرخ رشد اجاره بها نسبت
به زمستان  60.9 ،۹۹بوده که از نرخ رشد
قیمت زمین و مسکن در بازه زمانی یاد شده
فاصله قابل توجهی دارد.

منبع :اقتصاد آنالین به نقل از مرکز آمار

خبر

خاندوزی :وزارت رفاه خواستار
تمدید اجرای آزمایشی کاالبرگ
الکترونیکی است

هادی محمدی  -سید احسان خاندوزی وزیر
اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه
نشست هیئت دولــت دربــاره اجــرای کاال برگ
تاکید کــرد :دربــاره این موضوع از وزارت رفاه
سوال کنید اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی
کــاالبــرگ الکترونیکی در ســتــاد هماهنگی
دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی داد.
درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله
آزمایشی دیگر انجام شــود تا وقتی در سطح
کشور اجــرا می شــود ،مثل برخی اعتراضات
در اردیبهشت و خــرداد را که به یارانهها شد،
شاهد نباشیم .پس باید منتظر باشیم تا اجرای
آزمایشی آن انجام شــود .تخمینی بــرای زمان
اجرای کاالبرگ الکترونیکی نداریم.

نرخ ارز
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موانعجدی دربرابر اصرار دولت
برای واگذاری خودروسازان
وزیر اقتصاد در شرایطی از مطالبات جدی
رئــیــس جمهور ب ــرای خصوصی ســازی
خودروسازان خبر داده که موانع جدی
در این راه وجود دارد و گرفتن نتیجه مورد
انتظار نیز شرایطی از جمله تعیین تکلیف
زیان انباشته خودروسازان را می طلبد.
وزیر اقتصاد دیروز بر عزم جدی دولت برای
واگذار کردن سهام ایران خودرو و سایپا
تاکید کرد .موضوعی که با موانع مهمی از
جمله ساختار سهام موجود و نیز زیان ده
بودن آن ها روبه روست.
به گزارش ایرنا ،وزیر امور اقتصادی دیروز
در حاشیه نشست هیئت دولــت ،با بیان
ایــن که واگـــذاری سهام ایــران خــودرو و
سایپا یکی از مطالبات جدی رئیس جمهور
اســت ،افــزود :دولــت قصد خالی کردن
شانه از مسئولیت یا کسب درآمــد ندارد
و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت
خودروسازی در سال های آینده است.
به گــزارش خــراســان ،واگـــذاری سهام و
خصوصی سازی واقعی ،یکی از اساسی
ترین اقداماتی است که می تواند برای
اصالح صنعت خودرو انجام شود و اتفاق ًا
سابقه ای نسبت ًا قدیمی نیز داشته است،
به طــوری که در دولــت قبل تالش هایی
در ایــن زمینه انــجــام شــد کــه بــه نتیجه
مطلوب نرسید .در دولــت سیزدهم نیز
رئیس جمهور در قالب هشت فرمانی که
درباره صنعت خودرو در اسفند صادر کرد،
دستور داد که مدیریت دولتی شرکت
های ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف
شش ماه به بخش غیردولتی واگذار شود.
در این زمینه اوایل امسال وزیر صمت از
واگــذاری بلوک های  40و  25درصدی
سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و
سایپا به بخش خصوصی به منظور کاهش

نفوذ دولت خبر داد .با این حال ،باید گفت
پیچیدگی هــای مــوجــود ،ایــن رونــد را با
دشواری های خاصی روبه رو کرده است.
برخی از این پیچیدگی ها به طور خالصه
شامل موارد زیر است:
 -1اگر چه بخشی از سهام این شرکت
هــا در اخــتــیــار دولـــت اســت امــا بخشی
دیگر در قالب سهام به اصطالح تودلی
یا خودسهامداری ،ساختاری پیچیده از
نظر مالکیت سهام را رقم زده است.
 -2واگذاری سهام دولت با مشکل وثیقه
بودن این سهام نزد بانک ها مواجه است.
 -3اساس ًا خودروسازان با زیان انباشته
مواجه انــد ،به طــوری که ایــن میزان به
ترتیب برای ایران خودرو و سایپا به  43و
 25هزار میلیارد تومان می رسد .به طور
مشخص تر در این باره ،آمارها حاکی از
آن اســت که فــروش هر دستگاه خــودرو
از خانواده سمند برای ایــران خــودرو در
سال گذشته زیانی حــدود  ۳۶میلیونی
داشته و این عدد برای فروش هر دستگاه
از خانواده ( X200تیبا ،ساینا و کوییک)
سایپا بیش از  ۱۷میلیون تومان بوده

اســـت .ایــن مسئله را مــیتــوان نتیجه
سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت
خــودرو دانست که از یک طــرف جلوی
افزایش قیمت را نگرفته و از طرف دیگر،
بــازار دونرخی ایجاد کــرده اســت .با این
اوصــاف حتی چندی پیش خبرگزاری
تسنیم به نقل از قربانزاده رئیس سازمان
خصوصی سازی با اشــاره به مانع قیمت
گ ــذاری دســتــوری بــر ســر راه س ــودآوری
خودروسازان بیان کرد ،کدام آدم عاقلی
شرکتی را کــه روزانــــه زی ــان مــی دهــد،
خریداری می کند؟
در پایان باید گفت آن چه مطالبات مردم
از خودروسازان را هم اینک افزایش داده،
ارتقای کیفیت و بهبود نسبی قیمت است،
موضوعیکهبهعنوانمثالدرمقایسهقیمت
خــودروهــای خارجی به پــول ملی بیشتر
آشکار می شود .با این اوصاف اگر خصوصی
سازی صرف ًا به تغییر مالکیت خودروسازان
منجر و زیان انباشته خودروسازان در قالب
مدیریت خصوصی بــه قیمت خــودروهــا
تحمیل شــود ،ایــن مسیر پیچیده نتیجه
مطلوب را به همراه نخواهد داشت.

نشانههایتورمیدر
آمارهای پولیمرداد ماه

تازه ترین داده های بانک مرکزی
از تغییر مسیر پایه پولی و نقدینگی
در مرداد حکایت دارد

آمارهای جدید بانک مرکزی از تحوالت مرداد امسال
نشان می دهد که روند نزولی رشد نقدینگی متوقف
شده و روند شاخص های پولی در مسیر صعودی قرار
گرفته است که می تواند آثار تورمی داشته باشد.
به گزارش خراسان ،تازه ترین آمارهای منتشر شده
از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که روند کلی دو
متغیر اصلی پولی یعنی پایه پولی و نقدینگی در مرداد
امسال نسبت به ماه های اخیر تغییر یافته و صعودی
شده است .بر این اساس ،رشد  12ماهه پایه پولی که
(در هر ماه) از آغاز امسال نزولی شده و در چهار ماهه
امسال از  31.5به  26.2درصد رسیده بود ،به یک باره
تا  30.3درصد در مرداد افزایشی شده است.
از سوی دیگر ،نرخ رشد نقدینگی نیز که روند تقریب ًا
نزولی آن از اسفند سال قبل دیــده می شــود ،برای
چهارمین ماه متوالی در کانال  37درصد درجا زده
و مسیر نزولی خود را ادامه نداده است .البته بانک
مرکزی توضیح داده که در حدود  2.5واحد درصد
از رشد نقدینگی در  12ماه منتهی به پایان مرداد
 ،1401مربوط به اضافه شدن اطالعات حسابداری
بانک مهر اقتصاد به بانک سپه (به واسطه ادغام بانک
های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و در
صورت تعدیل آثار پوشش آماری مذکور ،رشد نقدینگی
در پایان مــرداد امسال نسبت به پایان مــرداد سال
گذشته معادل  35.3درصد خواهد بود.
بــرای روشــن شــدن بیشتر دالیــل ایــن دو موضوع که
می تواند زمینه ساز تورم باشد ،باید منتظر جزئیات
بیشتر از سوی بانک مرکزی بود .با این حال روزنامه
دنیای اقتصاد در تشریح دالیل رشد این دو متغیر پولی
(بدون در نظر گرفتن این که رشد نقدینگی طبق روال
محاسباتی سابق در مرداد به  35.3درصد می رسیده)
به رشد مطالبات بانک ها از بانک مرکزی و استقراض
دولت از این بانک اشاره کرده که به اصطالح موجب
چاپ پول بیشتر بانک مرکزی شده و در نتیجه نبود
تعادل در منابع و مصارف بانک ها و بودجه بار دیگر
فشار جدیدی را به منابع بانک مرکزی وارد کرده است.

بازار خبر

ثبت تورم  ۲رقمی در اتحادیه اروپا
برای نخستین بار
تسنیم -پایگاه خبری یورو استات اعالم کرد،
نرخ تورم ساالنه اتحادیه اروپا در اوت (مرداد)
 2022با  0.3درصد افزایش نسبت به ماه قبل
به  10.1درصد رسید .این برای نخستین بار در
طول تاریخ تاسیس اتحادیه اروپا از سال 1993
است که نرخ تورم در این اتحادیه دو رقمی می
شود .بر اساس این گزارش ،از  27عضو اتحادیه
اروپا  15کشور در اوت امسال با تورم باالی 10
درصد مواجه بوده اند .این کشورها عبارتند از
بلژیک ،اسپانیا ،یونان ،اسلوونی ،کرواسی،
رومانی ،اسلوواکی ،هلند ،لهستان ،بلغارستان،
چک،مجارستان ،لیتوانی ،لتونی و استونی.

تعیین سقف و کف تراکنش
برای تفکیک حساب های شخصی
و تجاری منتفی شد ؟!
تسنیم -خاندوزی درباره اقدام دولت در حوزه
تفکیک حسا بهای شخصی و تجاری گفت:
از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این
اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله
حساب ها متعلق به قانون بودجه سال 1400
بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده
بود و در سال  1401هیچ حکم قانونی ناظر بر
این که بخواهیم سقف و تعداد گردش را مصوب
کنیم ،وجــود نداشت و آن چه منتشر شــد ،کم
دقتی در خبررسانی بود .بنای دولت در حوزه
تفکیک حسا بهای شخصی و تجاری ،تکیه بر
خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.
اطالع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی اعالم خواهند کرد.

قرعه کشی خودرو ماهانه می شود
اقتصاد آنالین -سخنگوی وزارت صمت با بیان
این که تولید خودرو در نیمه دوم سال افزایش ۵۰
درصدیراتجربهخواهدکرد ،گفت:فروشخودرو
درسامانهیکپارچهماهانهخواهدبودودرهرمرحله
 ۱۰۰هزار دستگاه عرضه خواهد شد .قالیباف از
پایانقرعهکشیخودروتاپایانامسالخبرداد.

㐀 㠀㠀㐀㤀㤀
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تازه های مطبوعات
••صبح نــو  -ب ـهشــدت نــیــازمــنــد یــک نهضت
گفتوگوی اقناعی بــرای رفــع سوءتفاهمها
و شنیدن یکدیگر هستیم .بــا غلبه بــر موانع
ایــن نهضت که مـــواردی مانند رادیکالیسم،
مطلقانگاری و عدم رواداری اســت ،میتوان
رفتهرفته فرهنگ جدیدی را در مقابل ادبیات
شکاف نسلی و فرهنگی بسط داد .رویکردی
که همواره موردتاکید حضرت آقا بوده و حکمت
عملی آن توسط حاج قاسم عزیز مشاهده شد.
••ایران  -به نظر میرسد کارنامه هشت ساله
اجرایی و مدیریتی روحانی چنان بر نفس تجربه
حضور هشت ساله در مسند ریاست جمهوری
سایه انداخته است که نتواند صالحیت حضور
در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد.
به ویژه این اتفاق درصورتی افتاده است که حسن
روحانی تا پیش از رسیدن به صندلی پاستور،
یکی از اعضای ادوار مجمع تشخیص مصلحت
نظام بوده است.
••کیهان  -همه میدانیم توطئه خارجی بدون
تکیه بــه پایگاه داخــلــی بــه نتیجه نمیرسد.
ادعاهای ضددینی و ضدانقالبی محافلی نظیر
بیبیسی و ...بــدون بهر هگیری از پشتیبانی
نظری چهرههایی در داخل ایران مدلل و موجه
نیست...کشور نمیتواند ایــن موضوع را در
حالی که باطن این حوادث ،درگیری میان مردم
و قربانی شدن عد های است ،رها کند .چرا که
رها کردن آن میتواند به تکرار جرم و حوادث
منجر شود .نظام نمیتواند در مقابل کسانی که
زمینهساز درگیری هستند و باعث ریخته شدن
خون افراد بیگناه میشوند ،سکوت کند.
••اطــاعــات -وقتی تجربه کــارایــی نداشتن
روشهایی مانند گشت ارشاد را داریم چرا اصرار
بر استمرار آن داریم و در صدد اصالح این روش بر
نمیآییم؟کمی اندیشه کنیم که چنین اقداماتی،
بیشتر به نفع گرایش جامعه به حجاب و پوشش
مناسب بوده و هست یا به ضرر آن؟ حداقل برای
احترام به حجاب و بانوان محجبهمان بیشتر در
اینباره بیندیشیم.
••همشهری -اعتراضاتی که از مبدا با جنگ
خیابانی آغاز شده است یک ثمره بسیار کلیدی
داشته و دارد و این است که دوقطبی توهمی
بیحجاب-باحجاب را به دوقطبی حقیقی
مردم-ضدانقالب تبدیل میکند.

انعکاس
••عصرایران مدعی شد :بسیاری از کاربران
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در زمان
مراجعه به سایت این وزارتخانه با پیام «کاربر
گرامی ،با عرض پــوزش ،سایت به دلیل انجام
عملیات به روزرسانی برای ساعاتی در دسترس
نــمـیبــاشــد».مــواجــه مــی شــونــد .ایــن موضوع
گمانههایی بر هک ایــن سایت به وجــود آورده
است ،موضوعی که پیشتر نیز اتفاق افتاده بود و
سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از دسترس
خارج شده و مدتی فعال نبود.
••قرن نو نوشت  :عطریانفر با اشــاره به حضور
دوبــاره احمدینژاد در مجمع تشخیص گفت:
اگــر احــمــدی ن ــژاد حــذف شــود تبدیل بــه یک
ساختارشکن می شود و رفتارهای او بدتر خواهد
شد و این برای کسی که دو دوره رئیس جمهور
بوده است ،برای مصلحت ملی درست نبوده و
باید کنترل شود .بنابراین ،اگر بخواهم به حذف
نام ایشان خوشبین باشم ،بیشتر داللت بر این
دارد که با نوع تدبیری که رهبری به کار بردند،
آقای احمدی نژاد نوعی مراعاتهایی را در حق
نظامداشتهباشدوبهاعتبارآنکهنامشدرمجمع
تشخیص هست ،از رفتارهایی که در گذشته
داشته ،دست بکشد و کنترل شدهتر در عرصه
سیاسی حضور یابد.
••امــتــداد مــدعــی شــد :دانــشــگــاه تــهــران به
دانشجویان اعالم کرده که کالسهای حضوری
از هفته سوم مهرماه آغاز میشود و کالسها در
دو هفته ابتدایی مهر مجازی اســت! در همین
زمینه محمد میرایی ،مدیر کل خدمات آموزشی
دانشگاه تهران در گفت وگو با ایسنا ،با بیان این
که تاکنون هیچ تغییری در برنامه آموزشی این
دانشگاه صورت نگرفته است ،تصریح کرد :اگر
تغییریدربرنامههایایندانشگاهصورتبگیرد،
رسما اعالم میشود.
•• دیده بان ایران نوشت:عزت ا ...یوسفیان مال
نماینده ادوار مجلس گفت «:به نظر میرسد که
غربیهافعالنمیخواهندواردمذاکراتتازهدرباره
برنامههستهایایرانشوندزیراشرایطبرایآنها
مساعد نیست .ممکن است مالقاتهایی میان
طرفهاانجامشوداماموضوعبرجامبهطورجدی
مطرح نمیشود .غربیها فعال میخواهند با همه
توان خود ایــران را در افکار عمومی بینالمللی
تضعیف کنند تا در شرایط دلخواه خود بار دیگر
بحثمذاکراتراادامهدهند».

رئیسی:پایحقوقملتایستادهایم

رئیسجمهوردرهفتادوهفتمیننشستمجمععمومیسازمانمللبانشاندادنتصویر
شهیدسلیمانیگفت:رسیدگیقضاییبهجنایتترامپراازطریقیکدادگاهعادالنه،
دنبالخواهیمکرد
کامیار-رئیس جمهور با اشــاره به ایستادگی
کشورمان در مقابل سیاستهای زورگویانه و
مداخلهجویانه آمریکا و ناکام کردن تغییر نقشه
کشورهای منطقه به فرماندهی ســردار شهید
سپهبد سلیمانی تاکید کرد :رسیدگی عادالنه
قضایی به جنایت رئیس جمهور سابق آمریکا را
از طریق یک دادگــاه عادالنه پیگیری می کنیم.
به گزارش ایرنا ،آیتا ...سید ابراهیم رئیسی در
هفتاد و هفتمین اجالس ساالنه مجمع عمومی
سازمانمللمتحددرحالیکههیئتدیپلماتیک
آمریکادرجلسهحضورداشت،مصادیقمتعددی
از بیعدالتی و استانداردهای دوگانه آمریکا را در
قبال مسائلی همچون تروریسم و حقوق بشر در
نقاط مختلف جهان از جمله در مواجهه با ایران
برشمرد و با تبیین سرفصلهای نقش برجسته
و پیشرو جمهوری اسالمی ایران در ایستادگی
مقابل سیاستهای زورگویانه و مداخلهجویانه از
جملهمهارتروریسمدستسازآمریکاوناکامکردن
تغییرنقشهکشورهایمنطقهبهفرماندهیسردار
شهید سپهبد سلیمانی تأکید کرد:ما از جهانی
شدنعدالتحمایتمیکنیمزیراعدالتوحدت
آفرین و ظلم جنگ افروز است.آیت ا ...رئیسی

خاطرنشان کــرد :انباشت بی عدالتی موجب
حرکاتمردممیشودچهدربسیاریازحرکتها
به بلوغ انقالب نرسیده اند و بسیاری از انقالب ها
از مسیر اصلی خود منحرف شده اند اما موفقیت
برخی انقالب ها مانند ایــران در تــداوم ماهیت
انقالب اسالمی خود امید به برقراری عدالت را
در دل مردم جهان زنده و پابرجا نگه داشته است.
رئیسجمهورباتاکیدبراینکهماقائلبهسرنوشت
مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی شدن
عدالت حمایت می کنیم ،اظهار کرد :کشوری
که مدعی عدالت اما حامی تروریستها باشد،
باید از بشریت ،آزادی و عدالت شرم کند؛ باالتر
از حقوق بشر ،حقوق ملتهاست که به راحتی
توسط قدرتهای بزرگ پایمال میشود .آن چه
ما میخواهیم حقوق ملت ایــران است و رابطه
مبتنی بر ظلم را برنمیتابیم .ما پای حقوق ملت
خودایستادهایم.آیتا...رئیسیبااشارهبهاینکه
قهرمانجنگعلیهتروریسمونابودکنندهداعش
کسیجزسردارسپهبدحاجقاسمسلیمانینبود
کهدرراهآزادیملتهایمنطقهبهشهادترسید
و رئیس جمهور سابق آمریکا سند این جنایت را
به اسم خود زد ،تصریح کرد :رسیدگی عادالنه
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به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن
اعترافکرده،خدمتبهانسانیتاستتاازاینپس
ظلم زبون شود و عدالت ،سربلند باشد .ما اجرای
عدالتومحاکمهآمرومباشرشهادتسپهبدقاسم
سلیمانیراازطریقیکدادگاهعادالنهتاحصول
نتیجه قطعی دنبال خواهیم کرد.رئیسجمهور
همچنینباتأکیدبرناتوانیتحریمهادربازداشتن
ایــران پیشرفته و مستقل و اذعــان رسمی دولت
آمریکا به شکست مفتضحانه فشار حداکثری
علیهایران،بهمسئلهعهدشکنیآمریکادرموضوع
توافقهستهایاشارهکردوباتبیینمنطقروشن
جمهوری اسالمی در اخذ تضمینهای پایدار
برایاستفادهازمنافعاقتصادی،دربخشپایانی
سخنان خود ضمن ی ــادآوری چالش انــرژی در
جهان کنونی از طرح جمهوری اسالمی ایران
برای تضمین عادالنه امنیت انرژی در جهان خبر
داد.سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی
سازمان ملل بازتاب گسترده ای در رسانه های
خارجی داشــت  .آسوشیتدپرس در گزارشی
نوشت :رئیسجمهوری ایران معتقد است آمریکا
توافق هسته ای ایــران با قــدرت های جهانی را
لگدمال کرده است.خبرگزاری آسوشیتدپرس
همچنین تاکید رئیسجمهوری ایران بر روابط
گسترده با همه همسایگان را در اخبار خود
برجسته کرد و نوشت :منظور رئیسجمهوری
ایران از همه همسایگان به طور خاص ،عربستان
سعودی است.همچنین خبرگزاری رویترز
نوشت :ایران بر ارائه تضمین از سوی آمریکا برای
احیای برجام تاکید کرد تا مانع از خروج دوباره
واشنگتن از توافق احتمالی شود.تارنمای شبکه
خبری فرانس  ۲۴با اشاره به این که سخنرانی
رئیسی یکی از سخنرانی هایی بود که بسیاری
در انتظار آن بودند نوشت :ابراهیم رئیسی به
سازمان ملل گفت که ایران به دنبال دستیابی به
سالحهست هاینیست.ازسویدیگر،درحالیکه
طی چند روز گذشته ،منافقین و گروه های معاند
تالشکردهبودندبافراخوانگستردهبهنیروهای
خود در مسیر سازمان ملل تا هتل محل اقامت
رئیسی ،اقدام به تجمع علیه جمهوری اسالمی
کنند اما وی پس از سخنرانی در صحن سازمان
ملل تمامی مسیر مذکور را به صورت پیاده طی
کرد و تنها تعدادی انگشت شمار از این گروهها
در مسیر حاضر شدند.
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▪  پرچمتهمیشهباالستحاجقاسم

اما باال بردن عکس حاج قاسم سلیمانی توسط
رئیسجمهور در سازمان ملل با واکنش های
کاربران در فضای مجازی روبه رو شد.کاربری
نوشت:دم شما گرم آقای رئیسی! کاربر دیگری
نوشت:پرچمتهمیشهباالستحاجقاسم.یکی
دیگر از کاربران نوشت:انتقام از آمران و عامالن
ترور ســردار سلیمانی به جای خود محفوظ؛اما
بهترازایننمیشدسیلیبرصورترژیممستکبر
و ریاکاری نواخت که «فرمانده مبارزه با تروریسم
در قلب خاورمیانه» را بزدالنه در فرودگاه بغداد
ترورکرد.آمریکادوبارهبیحیثیتشدواینننگ،
تا ابد بر پیشانی زمــامــداران کاخ سفید خواهد
ماند.جالب این جاست که احمد الموسوی عضو
فراکسیون الصادقون پارلمان عراق در صفحه
توئیتر خود نوشت :رئیس جمهوری ایران تصویر
شهید سلیمانی را در سازمان ملل متحد باالبرد.
ویافزود:آیامصطفیالکاظمینخستوزیرعراق
نیزهمینکارراخواهدکردوتصویرشهیدعراقی
ابومهدی المهندس را باال خواهد برد؟ یا این که
تسلیمپذیرینظریدیگردارد؟
یکی دیگر از کاربران نوشت:امروز عکس سردار
عزیز درست در قلب آمریکا که فرمان به شهادت
رساندن او را صادر کردند ،بر بلندای دستان
رئیسی همچون پرچم اقتدار و عزت میدرخشد
و با تمام قــدرت میگوید که عامالن تــرور را
مجازات خواهیم کرد .سالم بر ســردار شهید
 ...ادمین کانال اخبار سوریه نیز نوشت:ابتدا
با سفر رئیسجمهور به نیویورک مخالف بودم
و میگفتم نیاز به رفتن نیست اما حاال نظرم
عوض شد .باال بردن تصویر رستم ایرانشهر در
سازمان ملل و درخواست برای محاکمه عامالن
و بانیان ترور او به ویژه رئیس جمهور سابق آمریکا
بدون شک برای آمریکا خیلی خیلی گران تمام
خواهد شد .آمریکاییها یک عمر در گوشه و کنار
جهان جنایت کردند ،کشتند و اشغال کردند
و کسی به آنها هیچ نگفت اما نفرین ایرانیها
چیزی نیست که نخواهد دامن آنها را رها کند.
سخنان سیدابراهیم رئیسی در مجمع عمومی
سازمان ملل قوی ،قابل توجه و از منظر راهبردی
تعیین کننده بود .این اقدام رئیس جمهور بیش
از غربیها ،صهیونیستها را دچــار هــراس و
وحشت خواهد کرد.

اوج گیری زمزمه ها درباره اصالح گشت ارشاد
پسازبهارستان،ستادامربهمعروفنیزازضرورتتغییرشیوهگشتارشادسخن
گفت.اسماعیلیوزیرارشادهمازتدوینطرحجدیدیدرشورایعالیانقالبفرهنگی
خبرداد.همزمانگزارشکمیتهحقیقتیابمجلساعالمکردهیچگونهآثارضربو
شتمدربارهمهساامینیوجودندارد
گــروه سیاسی  -در گذشت تلخ مهسا امینی
همچنان سر خط خبرهاست و تیتر یک رسانه
ها به این حادثه غمبار اختصاص یافته است .در
آخرین خبر اما معاون امنیتی انتظامی وزارت
کشور جزئیات جدیدی را درباره پرونده مرحومه
مهساامینیمنتشروتاکیدکردکهظرفدوهفته
آینده نتیجه پرونده مهسا امینی روشن خواهد
شد .میر احمدی در گفتوگوی تلفنی زنده روز
گذشته خود با شبکه خبر اظهار کرد« :از کلیه
دستگاه های مستقیم و غیرمستقیم دخیل در
پروندهمرحومهامینیدرخواستاسنادمدارکو
فیلمکردیموکلیهدوربینهایشهرینیزبازبینی
میشود».میراحمدی گفت« :مجزای از دستگاه
هایمسئول،تحقیقاتخودراآغازوصحنهاتفاق
مربوطبهمرحومهمهساامینیرابازسازیودرکنار
آنیککمیتهتخصصیپزشکیمتشکلازرئیس
کمیسیونبهداشتمجلس،ریاستسازماننظام
پزشکی،نمایندهانجمنهایجراحی،رادیولوژی
وقلبایرانایجادکردیم ».معاونامنیتیانتظامی
وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود
تصریح کرد  «:فارغ از جنگ های روانی ،رسانه
ایوفضایاحساسی،منتظرپاسخسازماننظام
پزشکیوپزشکیقانونیهستیمکهاز 10روزتادو
هفتهزمانبراست».
▪گزارشکمیتهحقیقتیاب

ازبهارستاننیزخبرمیرسدکمیتهویژهدرحال
نهایی کردن گــزارش خود و سپس ارائــه آن به
صحنعلنیاست.درهمینراستامحمدصالح

جوکار رئیس کمیسیون امــور داخلی کشور و
شوراهای مجلس که این روزها از طرف رئیس
مجلس پیگیری پرونده مرحومه امینی را در
دستور کار خود دارد ،با اشاره به آخرین وضعیت
رسیدگی به پرونده مهسا امینی گفت «:در این
کمیته ویژه در راستای بررسی حادثه تلخ فوت
خانم امینی گــزارش هایی را از دستگاههای
مختلف از جمله عوامل انتظامی ،فرماندهان
انتظامی ،پزشک قانونی ،اورژانــس و سوابق
پزشکی از بیمارستان دریافت کردیم ،تقریبا
اسنادمادراینزمینهکاملاست؛نکتهباقیمانده
نتیجه کامل و رسمی پزشکی قانونی است ».به
گزارشخانهملت،رئیسکمیسیونامورداخلی
کشوروشوراهایمجلس یادآورشد«:درجلسات
مختلفاینکمیتهمتخصصانومسئوالنپزشکی
قانونی به صراحت اعــام کردند که در معاینه
ظاهری و اولیه از پیکر ایشان هیچ گونه آثار ضرب
و شتم که تروما به دنبال داشته باشد و شکستگی
اعضای بدن وجود ندارد و فیلم صوتی و تصویری
آن نیز موجود است ».وی تصریح کرد   «:پزشکی
قانونی نظر نهایی خود را منوط به آزمایش سم
شناسی ،نــوع داروهــایــی کــه متوفی مصرف
میکرده و پاتولوژی اعضای نمونه برداری شده
از متوفی ،اعالم خواهد کرد .پس از اعالم نتیجه
رسمی و کتبی پزشکی قانونی و بعد از بررسی
آناتومیوسمشناسی،کمیتهویژهگزارشخودرا
براساسمستنداتمکتوببهصحنارائهخواهد
کرد».گفتنیاستکهبهارستانعالوهبرپیگیری
کم و کیف ماجرای در گذشت مرحومه امینی ،به

تداومدیدارهایهستهایدرنیویورک
زاهدی–سهروزازحضوررئیسجمهورکشورمان
در مجمع عمومی سازمان ملل می گذرد و مهم
ترین برنامه وی که سخنرانی در مجمع عمومی
بود،عصرروزگذشتهبرگزارشد.بااینحالبخش
زیــادی از این سفر به دیدارهای دوجانبه میان
ابراهیمرئیسیوهمتایانخودازکشورهایدیگر
اختصاص داشت و به نوعی شاهد یک ترافیک
دیپلماتیکحولهیئتایرانیحاضردرنیویورک
بودیم.دیدارهاینوبتظهردیروزباحضورشهباز

شریف نخستوزیر پاکستان در هتل محل اقامت
رئیسی آغاز شد که در آن هر دو طرف بر افزایش
دیدارها و رایزنیهای مقامات دو کشور و تاثیر
سازند هآنبرگسترشهمکاریهاوارتقایسطح
روابــط میان ایــران و پاکستان تاکید کردند .در
ادامــه دیــدارهــا ،لوئیس آرســه رئیسجمهوری
بولیوی هم در مالقات خود با رئیسی خواستار
تــداوم و تعمیق همکاریها شد ،دیدگاهی که
از سوی رئیسجمهوری ای ــران با این جمالت

بررسی ابعاد پرونده مهسا امینی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

دنبالتغییرواصالحشیوهگشتارشادنیزهست.
▪اظهارنظراولیهپزشکیقانونی

مدیرکلپزشکیقانونیاستانتهراننیزدراظهار
نظر اولیه در باره فوت مهسا امینی گفت:وی در
سال  ۱۳۸۶در یکی از بیمارستانهای تهران
جراحی مغز داشته است.هیچگونه آثــاری از
ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی
دراطرافچشمهاوشکستگیدرقاعدهجمجمه
مشاهده نشده است.در کالبد گشایی تنه و شکم
نیزهیچگونهآثاریازخونریزی،لهشدگی یاپاره
شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده
اســت.آنچــه نیازمند زمــان اســت ،تعیین علت
فوت متوفی است که پس از مشخص شدن نتایج
آزمایش های نمونههای برداشته شده و تجمیع
آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق
پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش
رسمی سازمان پزشکی قانونی ارائــه خواهد
شد.همچنین خبرهایی از ستاد امر به معروف و
نهیازمنکربهگوشمیرسدکهآنهانیزهمانند
اهالیخانهملتبهمدلفعلیگشتارشادانتقاد
دارندوبهدنبالاصالحشیوهموجودگشتارشاد
هستند .در همین زمینه و به گزارش خبر آنالین
سید علی خان محمدی ،سخنگوی ستاد امر به
معروف و نهی از منکر کشور در گفت و گوی اخیر
خودباتاکیدبراینکهبافعالیتگشتهایارشاد
مورد تاکید قرار گرفت :وزیر امور خارجه ایران
موظفاستکمیسیونمشترکهمکاریهایدو
کشوررافعالکند.مهمانبعدیرئیسیمصطفی
الکاظمی،نخستوزیرعراقبودکهباارائهگزارشی
ازآخرینوضعیتسیاسیکشورش،ازحسننیت
و تالشهای دولت جمهوری اسالمی ایران برای
افزایشهمکاریهاباعراققدردانیکرد.شامگاه
دومین روز سفر به نیویورک برای رئیسجمهور با
حضور گای پارملین همتای سوئیسی او در محل
اقامتشگذشتکهدرآنبرافزایشهمکاریهای
تجاری و اقتصادی و به ویژه تسهیل روابط پولی

درشهر،به شکلکنونی مخالف هستیم،گفت«:
با سازوکارهای غیرمستقیم باید به صورت قاطع
تر اما کم هزینه تر امر به معروف و نهی از منکر
تحققیابد».
▪خبروزیرارشادازاصالحقانونگشتارشاد

مــوضــوعــی کــه دغــدغــه جــدی مــقــامــات عالی
فرهنگی کشور است و آن طور که وزیر ارشاد در
پاسخ به سوال خراسان اعالم کرد ،دستگاه های
مختلف وضعیت موجود را آسیب شناسی کرده
اند و به دنبال اصالح شیوه گشت ارشاد هستند
«:اگر ایراد به قانون است باید قانون اصالح شود
و این موضوع در جلسات متعدد شورای عالی
انقالب فرهنگی بررسی شده است  .نتیجه این
بررسی ها تهیه طرحی بــوده که با تصمیمات
جدید به نظرم برخی از مشکالت فعلی را اصالح
خواهد کرد و در مسیر خوبی است و ابالغ خواهد
شد  » .وی در پاسخ به این انتقاد که چرا دستگاه
های دیگر فرهنگی کار نمی کنند و فقط پلیس
در حوزه حجاب و عفاف فعال است  ،به خراسان
گفت  «:حتما در همه دستگاه هــای مسئول
نقایصی وجود دارد و ما باید در همه عرصه ها
برای اقناع عمومی کار کنیم ولی امروز با یک
تهاجم گسترده فرهنگی روبه رو هستیم و در
همین اتفاق اخیر مشخص است رسانه های
برانداز چه واکنش هایی دارند» .
و بانکی دو کشور تاکید شد .دیــداری که البته
از طــرح موضوع مــذاکــرات هستهای هم خالی
نماند و رئیسجمهوری مشکل قضیه هستهای
را تصمیم نگرفتن آمریکاییها دانست و گفت :ما
میز مذاکره را ترک نکرده و برای یک توافق خوب
و عادالنه آمادهایم ،اما با توجه به سابقه آمریکا،
مطالبه جمهوری اسالمی برای دریافت تضمین
پایداریتوافق،مطالبهایکام ً
المنطقیاست.در
ایندیدارایگنازیوکاسیسرئیسجمهورسوئیس
نیزباتأکیدبرلزومافزایشهمکاریهایدوجانبه،
گفت :از سال  ۲۰۱۶نقشه راهــی بــرای بهبود
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برندهوبازندهرادیکالیسم
شش روز از مرگ غم انگیز مهسا امینی ،دختر
 22ساله سقزی می گذرد .اتفاق دردناکی که
احساسات عموم مردم ایران را جریحه دار کرد .
نخستین واکنش های جامعه ،فضای مجازی را
پر کرد و همزمان ،مقامات کشورمان در ردههای
مختلف ،متعهد به پیگیری ماجرا و پاسخ گویی به
افکار عمومی مردم شدند .در عین حال ،اعتراض
و ابراز ناراحتی بخشی از مردم فراتر از رسانهها و
فضای مجازی شکل گرفت و در برخی شهرهای
کشور این شب ها تجمع های گاهی چندصدنفره
تشکیل شده است.تجمعاتی که حضور عناصر
مشکوک وفرصت طلبانی چون سلطنت طلب
ها ومنافقین در آن گزارش شده است.بدیهی
است که مطالبه شفافیت و پاسخ گویی درباره
این حادثه تلخ و متوجه کردن مسئوالن درباره
آن از حقوق قطعی همه ایرانیان است که در
قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است اما
نکته این جاست که رفته رفته میزان خشونت در
مقابله با نیروهای انتظامی و همچنین حرفهای
گری در نوع مواجهه با اقدامات ضدشورش یا
خشونت ها نسبت به افراد مذهبی،تخریب اموال
عمومی و ...نشان از آن دارد که عامل اصلی
اتفاقات مردم عادی نیستند .حجم برنامههای
تولیدی شبکههای لندنی همه نشان دهنده
آمادگی برای چنین بسامدسازی ضدامنیتی
در ایــران است.تجربه نشان داده که هروقت
مطالبه عمومی شکل می گیرد،رادیکال شدن
فضا و ســوق دادن مطالبات به سمت آشوب
وساختارشکنی اولین نتیجه اش قربانی شدن
همان مطالبه اســت.در کنار همه ایــن ها می
دانیم که ایران در مرکز توجهات دشمنانی است
که هر کدام به بخشی از این کشور طمع دارند.
دشمنانی که اندیشه تقسیم ایــران ،تضعیف
ایران ،تنبیه ایران و ...را سال ها تکرار کرده اند.
باید گفت که متاسفانه در بسیاری از اعتراض
هــای اقتصادی واجتماعی  ،جریان اعتراض
به سمتی می رود که مسئله اصلی معترضان
معمولی به حاشیه کشیده می شــود و نیاز به
کنترل های انتظامی و حتی امنیتی به وجود
می آید .همانند آن چه این شب ها دیده شد.
هرکدام از این ها که بر موج عصبانیت مردمی
آسیب دیــده ســوار می شــود ،موجب تضعیف
خواست آن ها نیز می شود یعنی خواسته های
منطقی آن ها را به حاشیه موضوعی سیاسی
می برد که نفع بران آن ،همان پمپئو،نتانیاهو و
رجوی هستند .بنابراین باید این طور توصیف
کرد که در هر اعتراض معمول و منطقی ،کسی
که شعار تند می دهد یا درگیر شدن با نیروهای
انتظامی را شروع می کند ،عمال نوعی مخالفت
با مردم را نیز همزمان آغاز می کند .عبور از این
موج هرچند مقطعی اما هزینه ساز چگونه ممکن
است؟ اوال روشنگری و اطالع رسانی فوری و
شفاف از دالیل مرگ نابهنگام مهسا امینی می
توانست مرهمی بر دل سوخته خانواده داغدار
وی و آحــاد ملت باشد .از سوی دیگر تردیدی
نیست که در برخی قوانین و شیوه اجرای آن که
هزینههایی این چنین به ملت و نظام تحمیل می
کند ،شاید اکنون بازنگری مدبرانه و هوشمندانه
الزم است .ثانی ًا پیگیری مطالبات از کف خیابان
قطعا فرایند درستی نیست ومــردم معترض
به ویژه جوانان و زنان باید به خوبی از ماهیت
پشتپرده تحرکات مشکوک در جمع خود آگاه
شوند؛ ناآرامی هایی که بیش از هرچیز وحدت
ملی و ایرانیت و اسالمیت یک ملت را نشانه
رفته و طوالنی شدن آن ،عالوه بر مختل کردن
زندگی عــادی مــردم ،ممکن است مانند سال
 ۸۸تشدید تحریمهای بینالمللی (و به تبع آن
اقتصادی) را در پی داشته باشد.خالصه آن که
بازنده رادیکال شدن فضای این شب ها همان
افــرادی هستند که پیگیر شفافیت ومشخص
شدن ابعاد دقیق ماجرای اخیرند و برنده آن
دشمنانی هستند که هر کدام از آن ها به بخشی
از این کشور چشمداشت و طمع دارند.
روابط تجاری دو کشور ترسیم شد که همچنان به
آنپایبندومعتقدیمبایدموانعسیاسیوژئوپلیتیک
راازسرراههمکاریهایدوکشورکنارزد.حسین
امیرعبداللهیان و وزیــر امــور خارجه لبنان نیز
در حاشیه برگزاری هفتاد و هفتمین اجالس
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با
یکدیگردیدارکردندوموضوعاتمهممنطقهایو
بینالمللیازجملهآخرینوضعیتروابطدوجانبه،
آخرین تحوالت گفت وگو برای رفع تحریمها و
توافقاتتهرانوریاضدرمسیربازگشتروابطبه
حالتطبیعیموردرایزنیقرارگرفت.

«اوموآموا»

سند سفر آدم هایفضاییبه زمین؟

پنج شنبه

 25صفر 1444

 31شهریور 1401

 22سپتامبر2022
شماره 21040

2260

مروری بر داستان عجیب و دنبالهدار یک شیء فضایی که به تازگی ادعا شده یک فناوری بیگانه بوده
و ما به اشتباه تصور کردیم یک تکه سنگ طبیعیفضایی است
مجید حسین زاده | روزنامهنگار

بوغریب از 6سپتامبر 2017شروع شد .در آن روز یک شی ء با منشأ ستاره «وگا» در فاصله 25سال نوری با جو زمین
این ماجرای عجی 
پرونده
برخورد داشت و سپس در  9سپتامبر یعنی سه روز بعد به سمت خورشید حرکت کرد .در پایان همان ماه میالدی ،این ناهنجاری با
سرعت  94790کیلومتر در ساعت به سمت سیاره ناهید رفت .این جرم پس از ربازگشت و در  17اکتبر ،به زمین نزدیک شد .در
ن تلسکوپ زمین ،تلسکوپ پیمایش پانورامیک و سیستم واکنش سریع در هاوایی برای اولین بار به صورت
همان روزها ،قویتری 
تخصصی این جسم را تحتنظر گرفتند و به آن مشکوک شدند .از همان زمان که این شیء عجیب شبیه به سیگار برگ در سال 2017از
منظومهشمسیونزدیکزمینعبورکرد،ستارهشناسانفرضیههایمتفاوتیرانظیراینکهیککوهیخهیدروژنیاست
یا یک سیارک عجیب که از خارج از منظوم ه شمسی آمده ،مطرح کردند و اکنون تئوری جدیدی مطرح شده
است.پروفسورلوب،استادهارواردورئیسسابقدپارتماننجومهارواردمدعیشدهکه«اوموآموآ»،
یک فناوری بیگانه بوده که ما به اشتباه تصور کردیم یک تکه سنگ طبیعی فضایی است.
بنابراینماهیتدقیقشیءعجیبمیانستارهایموسومبه«اوموآموآ»بهشکل
یک راز باقی مانده است و در پرونده امروز زندگیسالم ،مروری بر
معتبرترینوخبرسازتریننظریههادربارهاینجرمپررمزوراز
خواهیمداشت.درخورذکراستکهاجرامنجومی
مانند سیارکها ،دنبالهدارها یا سیارات
سرگردان در فضای بین ستارهای
کهتوسطگرانشبهستارهها
مــحــدود نمیشوند،
اجرام بین ستارهای
نامیدهمیشوند.

رازهای «دختر یخی» در آرژانتین
جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان روی جسد دختری  15ساله که

در دوران امپراتوری اینکاها زندگی میکرده و هنوز خون در قلب و ریههای

مومیاییاش موجود است

عکس  :ناسا

چرا «اوموآموا» عجیب
است؟

که هیدروژن منجمد شــود .سپس این کو ههای
یخی برای میلیو نها سال در فضا میچرخند تا
زمانی که گذر از فاصله نزدیک با یک ستاره مانند
خورشید به زندگیشان پایان دهد« .گریگوری
الفلین» سرپرست این مطالعه در همان زمان
گفت« :از آن جا که «اوموآموا» به خورشید
نزدیک شد و گرمای آن را دریافت کرد،
هیدروژن ذوب شده به سرعت از سطح
یخی آن تبخیر شده و موجبات شتاب
گرفتن آن را فراهم کــرده اســت و



در سال  2019ستاره شناسان در دانشگاه ییل
و دانشگاه شیکاگو ،تئوری جدیدی را مطرح
کردند که توجه ها را برانگیخت وتوانست شکل
و ویژگیهای عجیب و غریب این جرم را توجیه
کند .به گفته محققان این دو دانشگاه معروف در
جهان« ،اوموآموا» میتواند یک کوه یخ هیدروژنی
باشد که در این صورت ،همه ویژگیهای عجیب آن
توجیه میشود .این نظریه از این ناشی میشود که
در هستههای متراکم ابرهای مولکولی در فضای
عمیق ،درجه حرارت میتواند به حدی کم شود





پیشنهاد ساخت یک
فضاپیمابرای رهگیری
«اوموآموا»



«اومــوآمــوا» در ســال  2017پس از آنکــه به دور
خورشید گشت ،کشف و بهسرعت بــا مشخص
شــدن مسیر آن معلوم شد که متعلق به منظومه
شمسی نیست و پس از گذراندن میلیو نها سال
در فضای بین کهکشانی ،این شیء اکنون در حال
گذر از منطقه ماست .اخترشنا سها وقتی برای
اولین بار چنین شیئی را شناسایی کردند ،نام آن
را  Oumuamuaگذاشتند ،کلمهای هاوایی به
معنای پیام از دور ،اما منشأ «اوموآموا» ،تنها موضوع
عجیب درباره آن نیست« .اوموآموا» برخالف تقریب ًا
بیشتر سیار کها و دنبالهدارها که شکلی گرد
و کــروی دارنــد ،به شکل یک سیگار برگ است و
تخمین زده شده در حدود  274متر طول دارد.
عجیبتر از همه این که ستاره شناسان شاهد شتاب
گرفتن آن در حال خروج از منظومه شمسی بودند.
اینها همه باعث میشود «اوموآموا» با هر چیزی که
تاکنون دیدهایم ،متفاوت باشد.

نگران نباشید ،یک کوه هیدروژنی است!

اواخر سال  2019میالدی بود که یک شیء
میان ســتــار های دیگر که تا حــدودی شبیه
به «اومــوآمــوا» بــود ،کشف شد.
ایــن اتــفــاق نــشــان م ـیدهــد که
شاید حضور اجــرامــی شبیه به


آن در فضا ،رایج باشد .بنابراین یک گروه
از محققان موسسه فناوری ماساچوست،
ساخت و استفاده از فضاپیمایی را پیشنهاد
کرده است که بتواند در مدت زمان کوتاهی
بــرای رهگیری چنین اجرامی در آسمان
استفاده شود .هرچند هنوز خبر تولید آن
به طور رسمی در جایی اعالم نشده اما در
همان زمان ،گروهی از محققان مدعی شده
بودند که در حال تکمیل تحقیقاتشان برای
رونمایی از فضاپیما هستند تا بتوانند رمز و
رازهای این جرم عجیب را برمال کنند.

وقتی شواهد کافی و قطعی
موجود نیست
اظهارنظر استاد دانشگاه هاروارد درباره این سیارک
مرموز باعث بحث و جدل در جامعه علمی شده است.
قرار است یک مطالعه بینالمللی جدید با هدف
رد فرضیه لوب مبنی بر این که اوموآموا یک بادبان
خورشیدی است ،شروع شود تا برای انتشار پذیرفته
شــود و همه چیز در یک جمله خالصه میشود:
«بعید است اوموآموایک بادبان خورشیدی باشد».
از سوی دیگر ،پروفسور «آوی لــوب» همچنان به
قطعیت دادههای خود معتقد است و از جایگاه قبلی
خود دور نمیشود .او در جدیدترین مصاحبهاش
با دیلیبیست مدعی شده که «بقیه پژوهشگران به
چند نکته مهم توجه نکردهاند ».عالوه بر این ،یک تیم
بینالمللی به رهبری «شانگفی لیو» ،ستارهشناس
سرشناس دانشگاه «سان یات سن» در چین ،فرضیه
استاد هــاروارد را نپذیرفته و به دنبال رد آن است.
آنها معتقدند اگر سیارک مرموز اوموآموا یک بادبان
خورشیدی بود ،سطح بزرگی داشت و نور بیشتری
نسبت به آن چه مشاهده شده منعکس میکرد.
عالوه بر این ،رنگ قابل تغییر گستردهتر بود .البته،
بر اساس تحقیقات خود پروفسور لوب ،خود بادبان
طــوری شکل گرفته اســت که نــور را به روشهــای
شاید غیرمنتظره منعکس کند .عالوه بر همه اینها،
ممکن اســت سیارک مرموز اومــوآمــوایــک مسافر
فضایی باقی بماند که به منظومه شمسی
نفوذ کرده است ،به عبارت دیگر احتمال
دارد سند سفر آدم های فضایی به زمین
باشد .در هر صورت ،شواهد کافی برای
اعالم نتیجه قطعی وجود نــدارد .توجه
داشته باشید که رصد دنبالهدارهای
بین ستارهای نادر است ،در واقع تنها دو
مورد از آن دیده شده است؛ یکی آموماوا و
دیگری یک دنبالهدار بین ستارهای به نام
 lBorisov2در سال  .2019بنابراین
پژوهش برای رمزگشایی از این اجرام
فضایی همچنان ادامه خواهد داشت.

«اوموآموا» ،کار فضاییها
و یک بادبان خورشیدی است!
قطعه را بهعنوان شکل پیشرفته پیشرانهای
که به فضاپیما اجازه میدهد از فشار کم تابش
خورشیدیبرایحرکتدرفضااستفادهکند،
تعریف میکند .پروفسور لوب نوشته است:
«ایــن شکل هندسی عجیب« ،اومــوآمــوا» را
حداقل چند برابر از نظر نسبت عرض به طول
آن از عجیبترین سیارکها یا دنبالهدارهایی
که تاکنون دیدهایم ،افراطیتر میکند و به
نظر من یک جسم بیگانه جسور بوده است».
او برای حمایت از ادعای خود درباره بادبان
خورشیدی بودن این جرم که مربوط به یک
فضاپیما بوده ،به این واقعیت اشاره می کند
که «اوموآموا» بهطور منظم نور خورشید را
هر هشت ساعت یک بار با روشنایی مشابه
منعکس میکند که نشان میدهد این مدت
زمان الزم برای چرخش کامل آن در فضاست.

ابتداییترین پاسخها
به چیستی «اوموآموا»

آن انجـام شـود.



بعد از این که مشـخص شـد« ،اوموآموا» با هر چیزی
کـه تاکنـون دید هایـم ،متفـاوت اسـت بـرای همـه
پژوهشـگران ایـن حـوزه سـوال پیـش آمـد کـه پـس
«اوموآموا» چیسـت؟ ابتداییترین پاسخ این بود که
یـک دنبالـهدار یا سـیارک اسـت امـا ایـن فرضیهها،
مشخصههای عجیب «اوموآموا» را توضیح نمیداد
چراکه اگر یک دنبالهدار باشـد ،با گرم شدن توسط
خورشید باید از زیر سـطح آن گاز آزاد شود که باعث
شـتاب آن میشـود امـا پـس چـرا ایـنقـدر طوالنـی
اسـت؟ یـک پاسـخ دیگـر ایـن بـود کـه «اوموآمـوا»
میتوانـد بیشـتر شـبیه بـه سـیارک باشـد  ،یعنـی
قطعهای از یک سـیاره اسـت که توسـط یک برخورد
نزدیک بـا یک سـتاره جدا شـده اسـت .هرچنـد این
فرضیـه میتوانسـت شـکل عجیـب «اوموآمـوا» را
توجیـه کند امـا هنـوز هـم سـواالت بیپاسـخ زیادی
دربـاره آن باقـی میمانـد .جالـب اسـت بدانیـد کـه
ستارهشناسـان حتـی بررسـی کردنـد تـا اطمینـان
حاصل کنند کـه «اوموآموا» یک نوع سـفینه فضایی
بیگانـه نباشـد کـه سـیگنا لهای رادیویـی پخـش
میکنـد و در نهایت دریافتند که بر اسـاس شـواهد،
اثبـات ایـن ادعـا شـدنی نیسـت .بـه همیـن دلیـل به
ایـن فکـر کردنـد کـه «اوموآمـوا» احتمـاال یـک شـیء
ً
کاملا جدیـد باشـد و بایـد تحقیقـات بیشـتری روی





ســال  2021مــیــادی بــود که
آوی لوب ،استاد هاروارد و رئیس
سابق دپارتمان نجوم هاروارد،
درباره سیارک مرموز «اوموآموا»
کنجکاو شد .نه تنها به این دلیل
که از جنبه متفاوتی از ستار هها برخاسته
اســت ،بلکه به ایــن دلیل که هرچه بیشتر
راجــع بــه آن مطالعه م ـیکــرد ،جنبههای
مرموز آن برایش بیشتر ظاهر میشد .او
پس از انجام تحقیقات الزم و جمعآوری
دادههای کافی ،ویژگیهای غیرمعمولی را
که این جرم بین ستارهای نشان میداد و در
واقع یک جرم فضایی بود ،نه یک سیارک یا
دنبالهدار ،با همکارانش در میان گذاشت.
طبق پیشنهاد لوب در مقالهای که به تازگی
چاپ و پرسروصدا شده « ،اوموآموا» ممکن
اســت کــاوشــگــری باشد
ک ــه تــوســط تــمــدنهــای
فرازمینی فرستاده شده
اســــت«.لــــوب» از مرکز
اخــتــرفــیــزیــک هــــاروارد
مــعــتــقــد اســــت کـــه ایــن
جرم ،صخره فضایی یک
فــنــاوری بیگانه یــا حتی
یک فضاپیما بوده است.
او در مقاله اخیرش برای
دپارتمان نجوم هــاروارد
از اســتــدالل خــود دفــاع
ک ــرده و مــدعــی شــده که
«اومـــوآمـــوا» یــک بــادبــان
خورشیدی است .او این

شکل عجیب و غریب آن هم میتواند به همین
دلیل باشد؛ مانند یک قالب صابون که پس از
استفاده مکرر کم کم نازک میشود».

منابع پرونده:
مجله Astrophysical Journal Letters
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جسد یک دختر در سال  1999در قله کوه لوالیالکو بین کشو رهای
شیلی و آرژانتین و در ارتفاع  6700متری کشف شد که توجه بسیاری از
باستان شناسان را برانگیخت .از همان زمان ،تحقیقات روی آن و درباره
دالیل سالم ماندن جسدش شروع شد .در سال  ،2007محققان در موزه
باستانشناسی آرژانتین ،مومیایی یخزده آن دختر  15ساله به نام «ال
دونسال» را به نمایش گذاشتند که باعث حیرت همگان شد اما به تازگی
خبری جدید از این دختر مومیایی ،دنیای باستان شناسی را دگرگون
کرده است .این خبر نشان میدهد «ال دونسال»  500سال پیش بر فراز
کوهی تاریک و سرد به عنوان قربانی دفن شده است و برای مومیایی
کردن او از روشهای عجیبی استفاده کردهاند .در مینی پرونده امروز
زندگی سالم ،در این باره می خوانید.
نها  3کودک بودند
آ 
«ال دونسال» یکی از سه کودکی
است که در دوران «اینکا» یعنی
تقریبا  500سال پیش باالی یک
کوه به عنوان قربانی دفن شدند.
اجسادیخزدهآنهادرسال1999
از قله  22هزار فوتی یک کوه
آتشفشانی در نزدیکی مرز شیلی
کشف شد .در طی هشت سال پس
ازکشفمومیاییها،عکسبرداری
با اشعه ایکس ،سیتی اسکن و
بیوپسی برای  DNAروی آنها
انجام شد .پارچهها ،سفالها و
مجسمههای مدفون شده با آنها به دقت ذوب شد و خود اجساد در فریزر
نگهداریشدند اما در سال  ،2007ال دونسال ،دختر  15ساله ،برای اولین بار
در موزه باستانشناسی آرژانتین به نمایش گذاشته شد.
باورهای عجیب برای مومیاییکردن این کودکان
باستان شناسان در سال  2007گفتند که در حقیقت این کودکان به عنوان
بخشیازیکمراسمباستانیبهنامکاپاکوچاقربانیشدند.آنهاصدهاکیلومتر
پیادهروی کردند تا به مراسم برسند .سپس آنها را به سولههای زیرزمینی بردند
وگذاشتندتاحدمرگیخبزنند.دراینمراسمفقطبچههایزیباوازنظرجسمی
کامال سالم قربانی میشدند و انتخاب شدن برای کودکان و خانوادههایشان
باعث افتخار بود .اینکاها معتقدند بچهها نمیمیرند ،بلکه به اجداد خود
میپیوندندومانندفرشتگانازباالیکوههابرروستاهایخودنظارتمیکنند!
به نظر میرسد این دختر از یک سال قبل برای قربانی شدن انتخاب شده است.
محققانمیگویند«:ماگمانمیکنیمکهایندختریکیازآکاالهایازنانبرگزیده
بود که در دوران بلوغ برای زندگی دور از جامعه انتخاب شده است ».مطالعهای
روی  DNAاین مومیایی ،تغییرات در رژیم غذایی دختر را نشان میدهد از جمله
مصرف غذاهایی مانند ذرت و پروتئین حیوانی ،گوشت الما و  . ...اما بزرگ ترین
تغییر در رژیم غذایی این دختر ،مصرف کوکاست .دانشمندان دریافتند که این
دختر  12ماه قبل از مرگ مقدار زیادی برگ کوکاخورد ه است .کوکا یک گیاه
بومی است که عوارض مصرف آن شباهت های زیادی به کوکائین دارد.
بهترین نمونههای کشفشده از نظر حفظ شرایط فیزیکی
اجساد یخزده آنها که در سال  1999کشف شد ،از نظر حفظ شرایط فیزیکی
جسد جزو بهترین نمونههای کشف شده است .باستانشناسان درباره این
مومیاییها میگویند« :اندامهای داخلی آنها دست نخورده است ،حتی خون
هنوز در قلب و ریهها وجود دارد .پوست و اجزای صورت عمدت ًا آسیب ندیدهاند.
آنها هنگام خواب یخ زدند و مردند و  500سال بعد هنوز شبیه کودکان
خوابیده بودند نه مومیایی ها ».همچنین بررسی موی این کودکان ،نشان داد
که به هر سه کودک مواد مخدر و الکل داده شده تا آنها را طی ماههای پیش
از مرگشان مطیع سازند .میزان این مواد مخدر و الکل در «ال دونسال» بیشتر
بوده که احتماال به دلیل مقاومت بیش از حد وی بوده است .به گفته محققان،
احتماال برگهای کوکا که با
جویده شدن ،یک محرک ضعیف
آزاد کرده ،به دختر در سازگار
شدن با ارتفاع کمک کرده است.
هیچشواهدیوجودنداردکهاین
دختربهشکلخشنیکشتهشده
باشد ،در عوض تصور میشود که
وی در مواجهه با سرما مرده باشد
و اینکاها تا بیهوشی کامل وی
صبر کرده و سپس او را در اتاق
دفن قرار دادهاند.
منابع این بخش از پرونده:
nytimes.com، nationalgeographic
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جوانه

نامه به معلمی که هنوز ندیدهام
لطفا ما را با نمرههای بدمان دوست داشتهباشید!

ریحانه رمضانی تیموری  | 15سال ه



آمد هانـد» .معلـوم شـد بـرق روسـتا دیشـب
قطع شـده و مـردم در تاریکـی بودهانـد .اهالی
میگفتند اگر تیر برق را درسـت کنیـم ،باز هم
ایـن درخـت بـر اثـر بـاد روی سـیمها میافتد و
بـرق دوبـاره قطـع میشـود ،بایـد ایـن درخـت
را از ریشـه قطـع کنیـم .بـاورم نمیشـد چـه
میشـنوم .بعد هم بالفاصله یک وسیله بزرگ
و پرسـروصدا آوردنـد و روی تنـهام کوبیدنـد؛
دردی طاقتفرسـا داشـت ،شـدیدتر از درد
شکسـتن شـاخهام .با هر ضربـه به پایـان عمرم
نزدیکتر میشـدم .بعـد از مدتـی ،تکههایم را
سـوار خودرویی بزرگ کردند .وقتـی مرا روی
زمین انداختند ،چشـمم افتاد بـه درختهای

بسیار دیگری که به سرنوشت
مـن دچـار شـدهبودند .یعنـی
میخواسـتند بـا مـا چـه کار کننـد؟ بعـد
از چنـدروز ضربههـای دردنـاک تبدیـل بـه
چیزی شـدم که اسـمش را نمیدانسـتم .فقط
میدانسـتم دوبـاره سـوار آن خـودروی بـزرگ
شـدهام و بعد از مدتی چند بچه شـلوغ گرد من
جمع شـدند .انـگار از دیدنم خیلی خوشـحال
بودنـد .باالخـره از البـهالی حرفهایشـان
فهمیدم که اسـمم چیسـت .من نیمکـت بودم
و از آن روز بهبعـد بـا ایـن اسـم زندگـی کـردم.
اگرچـه گاهی دلـم برای روسـتا تنگ میشـود
ولـی حـاال از نیمکـت بودنـم خوشـحالم.



چندروزی بود که باد شــدیدی میوزید.
از شــانس بدم کنار تیــر برق بــودم .یک
شــب که هوا بارانی بود ،از تــرس به خود
میلرزیدم و شــاخ و برگهایــم را درهم
میکشــیدم .ناگهان رعدوبرق زد و یکی
از شاخههایم را سوزاند و شکست .عجب
دردی داشت ،دردی تحملنکردنی.
شـاخهام افتـاد روی تیـر بـرق و دیگـر
نمیدانم چه شـد .از حال رفتـم و وقتی
چشـمهایم را باز کردم ،صبح شـدهبود.
«دوروبـرم چقـدر شـلوغ اسـت .ایـن آدمهـا
که هسـتند؟ چه میخواهند؟ میشنوم
کـه بـرای درسـت کـردن تیـر بـرق

گفتوگو با مادر یک دانشآموز دهههشتادی درباره تفاوت
مدرسههای قدیم و جدید

شیطنت کردن به خرج «اونشیفتیها»!
طناز عادل فهمیده  | 13سال ه

روزی که باالخره شر هیوالی انضباط
از سرمان کم میشود



مــدارس بــا یــک دانشآمــوز قدیمــی درباره

تفاوتهای مدرسههای امروزی و دهههفتادی

گفتوگو کــردهام .در ادامه ،توضیحات خانم

حریری»41سالهازحالوهوای
«وجیههتیمچه
ِ

«مدرســه از 30ســال پیش تــا االن کلــی فرق
کرده .یادتان هســت دو ســالی که مدرســه به
دلیل کرونــا غیرحضــوری بــود ،رفاقتها هم
مجازی شدهبود؟ خیلی از شما دوستانتان را
از نزدیک ندید ه بودید و فقط در تماس تصویری
–آن هم با کلی فیلتر -با هم آشــنایی داشتید.
کرونا هم که کمرمق شد ،با همدیگر توی کافه و
پارک قرار گذاشتید .در دوره ما اما رفاقت فقط
محدود میشد به زمان مدرسه .چون بیرون از
آن همدیگر را نمیدیدیــم و فقط گاهی تلفنی
یمان
یها 
نحال دوســت 
یزدیــم .با ای 
حرف م 
خیلــی صمیمانه بــود .شــاید بــه ایندلیل که
اختالف طبقاتی زیاد نبــود .همه ما کموبیش
یکجــور زندگــی میکردیــم ،خوراکیهــای
زنگ تفریحمان مثل هم بود (ســاندویچ پنیر و
گردو و ســیب و نارنگی) و از قمقمههای رنگی
و آب معدنی هم خبری نبود .ما مجبور نبودیم
لباس فرم بپوشیم .هرکس به دلخواه خودش
مانتوومقنعهایمیپوشیدکهالبتهبایدمناسب
مدرسهمیبود.اینهمههمکتابکمکدرسی

ســام رفقا! حالتان چطور است؟ خب دیگر
پاییــز هم که از راه رســید بــا ماهی که به اســم
«مهر» ،باعث و بانی کابوسهای شــبانهروزی
دانشآموزان میشود .اما آیا بهنظرتان مدرسه
همیشــه همینقدر ترســناک بوده؟ در آینده
چطور؟ بهنظر شما مدرس ه در آینده چه شکلی
خواهدبود؟ مثال ممکن است یکروز هیوالی
نمره انضباط دست از سر دانشآموزها بردارد؟
شــاید در مدرســههای آینــده خبــری از مدیر
و ناظم نباشــد و کســی هی بــه بچههــا نگوید
«خانمم رفتارت رو درست کن» ،یا «آهای
پسر! زانوتو از توی حلق دوستت
دربیار!» معلمهــا هم دیگر
بهخاطــر یــک تکلیــف
ننوشــتن ســاده یــا
ِ
شیطنت معمولی
نمی تو ا ننــد
پــای مدیــر را
بــه کالس بــاز
کنند تا مدیر با
جملــه عجیب
« 2نمــره از
انضباط کل کالس
کــم میشــه» بچههــا را تهدیــد کنــد! جالــب
اینجاست که برای تشــویق کردن هم 2نمره

به کل کالس اضافه میکنند.
ایــن دیگر چه روشــی اســت؟
بگذریم! ولی حاال کــه حرفش پیش آمد ،توی
پرانتز یک توصیه دوســتانه بــه ناظمها بکنم؛
ناظمهای عزیز! شما باید مهربان باشید ،دانا
و خوشبیــان باشــید تــا وقتی بچههــا متوجه
آمدنتان میشوند ،گل بریزند جلوی پایتان.
خب دیگر واقعــا بگذریم و برویم ســراغ همان
رویای مدرســههای آینده که در آنها از مشق
نوشــتن خبری نیست.
آخر چــرا باید ســه
صفحــه تمریــن
ریاضی را که توی کتاب
چــاپ شــده ،دوباره
توی دفتر بنویسیم؟
شــاید در آینــده
نفری یک تبلت
خیــار گاززده بهمــان
بدهند کــه تکالیفمان
را توی آن حــل کنیم .خب
دیگر تا از خیالپردازیهایمان کار
به جاهــای باریک نکشــیده و مدیرهای
محترم عصبانی نشدهاند و از کل کشور
2نمره کم نکردهاند ،خدا نگهدار! در ماه
مهربانی ،توی مدرسه میبینمتان.



نداشتیم .هر درس ،یک کتاب
و جــزوه داشــت و هــر هفتــه مطالــب همانها
را امتحــان میدادیــم .خیلــی از شــما چیزی
درباره «اونشــیفتیها» نشنیدهاید .این کلمه
مخصوص زمان ماســت که مدارس دوشــیفته
بودند و ما بهصورت چرخشی یک هفته صبحها
کالس داشــتیم و هفته بعد ،ظهرها و همیشــه
هم تقصیــر شــیطنتها و خرابکاریهایمان
را میانداختیم گردن «اونشــیفتیها»! شما
االن دوتا کارنامه نوبت اول و دوم دارید ،ما سهتا
کارنامه ثلث اول ،دوم و ســوم داشتیم .نفرات
اول تا ســوم هر ثلث ،یــک تقدیرنامــه دریافت
میکردند .من یکبار جزو کسانی بودم که در
سالن اجتماعات مدرسه اســمم را صدا زدند و
در حضور والدین به مــن تقدیرنامه دادند .چه
حس خوبی داشــت! درست اســت که مدرسه
از آن موقع تا حاال فرقهای زیــادی کرده ولی
استرس امتحان هنوز مثل قبل است .ما معلم
فیزیکی داشــتیم بهاســم آقای «حیــدری» که
همیشــه پای تختــه ،امتحــان میگرفــت .من
از ترســم آنقدر فیزیک میخوانــدم که یکبار
وقتی معلممــان نتوانســت بیاید ســر کالس،
مدیر از من خواست به بچهها درس بدهم .البته
شرایط درس خواندن آن موقعها خیلی سخت
بود چون همه ما کلی خواهــر و برادر کوچک و
بزرگ داشــتیم .از اتاق شخصی هم که خبری
نبود برای همین همیشــه تــوی خانهمان کلی
سروصدا بود و درس خواندن ،جزو
کارهای سخت دنیا».

تعداد صفحات204 :

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سارا ذبیحی  | 15سال ه

مدرســه رفتن را هدیــه دادن و
گرفتناستکهجذابمیکند.اگرمیخواهید
روز اول مهر با دست پر به دیدن دوست عزیزتان
بروید ،پیشــنهاد مــن خریدن یــک کتاب خوب
اســت .مثل «روح عزیز» که از همان صفحه اول
خواننــده را وادار میکنــد تا ماجــرای جذاب و
در عیــن حــال تفکربرانگیــزش را یکنفــس تا
آخر دنبال کند .شــخصیت اصلی ایــن رمان،
پســری بهنام آرش اســت .یک روز کــه آرش به

خانه برمیگردد ،مادرش را ســخت مشــغول
خانهتکانی میبیند .مــادر از او میخواهد که
در آویزان کردن پرده کمکــش کند ولی آرش
که با دوســتش قــرار دارد ،قــول میدهد یک
ســاعت بعد برگردد .وقتگذرانی با دوســت
از یک ساعت به چهار ساعت تبدیل میشود.
آرش بــه خانه برمیگــردد و آماده اســت که از
مادرش معــذرت بخواهــد و کمکــش کند اما
با صحنه غمانگیزی روبهرو میشــود .مادر از
نردبــان پایین افتــاده و تکان نمیخــورد .این
اتفاق ،روزهای عید آرش را وحشتناک میکند
زیرا او درگیر عذاب وجدان شدهاست و خودش
را مسئول به کما رفتن مادرش میداند .آرش
در خواب و بیداری چندبار با مادرش صحبت
میکنــد و وقتــی مطمئــن میشــود خیاالتی
نشدهاســت ،میفهمــد کــه بهتر شــدن حال
مادرش با کمک کردن به دختر همسایهشان
تســریع میشــود اما آرش نمی داند چطور به
آن دختر عجیب که نامش «تلی» است ،کمک
کند؛ دختری مرمــوز که بــا آرش رفتار خوبی
ندارد .اتفاقاتی میافتد که آرش را به حل این
معمانزدیکترمیکند.پیشنهادمیکنمحتما
این کتاب را بخوانید تا کلید خوب شدن حال
مادر آرش و تلی را پیدا کنید.

درددلهای یک مدرسه

مدرسهدررویایدانشآموزهاچهشکلیاست؟

مدرسه رویایی من
شبنم فتحی  | 15ساله از روستای ساالرآبا د

همهما انســانهااز کودکی رویاهاییدر ســر
داریمک ه میخواهیم آنها را ب ه واقعیتتبدیل
کنیم امــا بــاگذشــتزمــان وبرخــورد برخی
معلمها و خانواده باور میکنیم که رویاهایمان
ک زندگی
د و باید یــ 
بیهــودهوبیمعنــا هســتن 
معمولیرا تــا آخر عمــر ادامهبدهیــم که هیچ
اثریاز رویادر آننیست اما مگر کار خانواده و
م این نیستکه بهما بیاموزندرویاهایمان
معل 
را جــدیبگیریمو بــرایرســیدنبــهآرزوها و
اهدافمانبجنگیم؟ خب حداقل در ذهن من،
در مدرســهرویاییمن ،معلمها چنین نقشــی
دارند .در مدرســه رویایــی مــن،معلمها فقط
درسمیدهندبدون آن کــه خبریازامتحان
و نمرهگرفتن باشــد تا بچههابتواننــد با خیال
راحتبهدرسها گوشبدهند ویاد بگیرند.در

اعترافات یک دانشآموز خیلی خیلی خوب

آن چه این گلستان میخواهد...

بنده تکذیب میکنم!

اشکان محمودی  | 16سال ه

زینب شفیعنادری  | 16سال ه

برای من شــهریور ،ماه آغاز به کار اســت .اگر
پولی برســد و آقای مدیر هم ســر کیسه را شل
کنــد ،شــهریور را میزبــان بــوی رنــگ و تینــر
خواهــم بــود؛ روی در و دیوارهایــی کــه هنوز
چســب فهرســت وعدههای تبلیغات شورای
دانشآموزی ازشــان جدا نشدهاست و رویای
بچهها را در دل خود جا دادهاند؛ مدرســهای
با حیاط بــزرگ ،کمددیواریهــای زردرنگ،
نفــی امتحــان و زنگتفریحهای نیمســاعته.
بچهها تشــنه درسهایی هســتند که در زنگ
تفریــح فرامیگیرنــد .درسهایــی کــه وقتی
معلم  10دقیقــه آخر کالس بیکار میشــود،
برایشــان میگویــد و حتــی نیمکتهــا هم
در آن دقایــق دســت از قیژقیــژ میکشــند تــا
چیزی از دســت نرود .هنوز اواســط شــهریور
است .نقاشان طرح را کم رنگ رسم کردهاند؛
زمینی با نهال و درخت شــکوفهزده .مدرسه،
خاکی اســت که باید توان رویش هــر گیاهی
را داشــته باشــد .کاش بــه بچههــا میگفتند
طرحهــای پیشنهادیشــان را بــرای نقــش
بســتن بر دیــوار ارائــه کننــد .کاش این «حق
انتخــاب داشــتن» بــه برنامه درسیشــان راه
پیــدا میکــرد؛ کال سهــای هماندیشــی،
بحثهــای آزاد ،مطالعــه رمــان و هرچیــزی
کــه در آن ردپای انتخاب و هویتیابی باشــد.
داخــل کالسها هم رنــگ میخواهــد .روی



عالــی باشــد .من امــروز به مناســبت شــروع

مدرس ه در زمان قدیم را میخوانید.

خیالپردازیهای یک ذهن خسته درباره مدرسههای آینده

نادیا غفوری  | 16سال ه

ســام به دوســتان خوبم .امیدوارم حالتان

2

اول ما را بشناســید و کمی از
نقش معلم صرف بودن دوری
کنید .لطفا کمی از زندگی برایمان بگویید،
از چطور خوب حرف زدن ،از عصبانی نشدن،
از چطور دفاع کردن از حقمان بگویید .شاید
بگویید مدرسه فقط و فقط جای درس خواندن
اســت اما مگر دو ســالی که مدرســه بهخاطر
کرونا تعطیــل بــود ،درس نخواندیــم و به پایه
باالتر نرفتیم؟ اگر میشــود تــوی خانه درس
خواند و باسواد شد ،پس مدرسه به چه دردی
میخــورد؟ معنــیاش ایــن نیســت که مــا به
چیزی بیشــتر از علم نیــاز داریــم؟ معلمهای
عزیز ،لطفــا البــهالی برگههای کتــاب کمی
هنــر زندگی بیاموزیــد .بدانید که مــا قدرتان
را میدانیم ،گرچه گاهی شــیطنت میکنیم
و امتحانها را لغو میکنیم اما دشــمن درس
و مدرســه نیســتیم .این روزها که به مدرســه
میآییم ،از عمرمان میگذرد و در چشمبههم
زدنــی بــزرگ میشــویم .لطفــا حواستــان
به عزتنفس مــا باشــد ،حتی اگــر نمرههای
پایینی گرفتیم .آخر چــه تضمینی وجود دارد
کــه دانشآموزی بــا نمرههای ، 20در مســیر
زندگی آیندهاش هم 20بگیرد؟



درختی که سر از کالس درآورد

نویسنده :مینو کریمزاده

تنــه دیــوار کالس تجربــی،
یکــی از بچههــا اتودهایــی زده کــه گویــی
کودکیهای فرشــچیان و کمالالملک در او
زندگی میکند .دیوار کالس بچههای ریاضی
هــم بینصیــب نمانــده و ردی از نوشــتههای
خــام «آلاحمد»هــای آینــده روی آن نقــش
بستهاســت .اگر به من باشــد ،میگویم رنگ
الزم نیست .کالسها همینطوری قشنگتر
هســتند .آخرین روز شــهریور دارد بســاطش
را جمــع میکنــد .هنــوز چنــد قوطــی رنــگ
ســیاه بیحوصله روی ســکوی گوشــه حیاط
نشستهاند .شاید بتوان با رنگ و قلممو خیلی
یواشــکی ،طوری که آقای مدیــر نفهمد ،یک
صفــر کوچولو کنــار قــرارداد معلمهــا اضافه
کــرد تــا همــه نیمنمرههــای ارفاقــی تاریخ را
جبران کرد .راســتی کالسها گل و گیاه هم
میخواهنــد .گل کــه باشــد ،بــه کالس روح
میبخشــد .اصــا مدرســه باید ســبز باشــد.
مثل دفتر دبیرهــا که پر اســت از ُرزهای براق
و گیاهــان کوتــاه و بلند امــا نه ،بــدون گل هم
میشود .کافی است خاک این مدرسه آماده
باشــد ،بچهها بهنیروی ذوق و خالقیتشــان
میبالنــد و مدرســه گلســتان میشــود.
نشنیدهاید که ســعدی میگوید« :گل همین
پنج روز و شــش باشد /وین گلســتان همیشه
خوش باشد»؟

مدرســه رویاهای من ،معلمها
فقطاز رویکتاب درسنمیدهنــدبلکهما را
تهای زیادی آشــنا میکننــد تا وقتی
بــا مهار 
بزرگ شــدیم ،از آن مهارتها برای پیداکردن
کار وراحــتزندگــیکــردن اســتفادهکنیم.
در مدرســه رویاهایــم دانشآمــوزان بهجــای
سهایمحلی
سفر مهایتیره،لبا 
نلبا 
پوشید 
خودشان را میپوشــند تا مدرسه لبریز از رنگ
و شــادی شــود و از روی لبــاس هــر دانشآموز
میتوانیم با فرهنگ او آشنا شــویم .در کالس
رویایی ،خبریازنیمکتهای ســفت و خشک
نیســت .دانشآموزان اجازه دارند روی زمین
فرششده بنشــینند و معلمهاازدانشآموزان
میخواهنــدتــااستعدادهایشــانرا نمایان
کنند و به دوستانشان هم بیاموزند.



حاال کــه ســالهای ســال اســت پاییــز برایم
تداعیگر درس و مدرسه شده ،میتوانم بگویم
مدرســه رفتن واقعا چیز خوبی است .مدرسه
جایی اســت برای خندههای دستهجمعی از
ته دل ،دلداریهای دوستانه و حرفهای د ِر
گوشــی تمامنشــدنی .راســتش وجود همین
دوستان خوب است که مدرسه را تحملپذیر
میکند وگرنــه مشــتاقترین فرد بــه علم هم
کــه باشــی ،درسهــای دوستنداشــتنی و
امتحا نهــای ســخت باالخــره کالفــهات
میکند .مــا تمــام تالشمــان را میکنیم که
مدرســه برایمــان به کابــوس تبدیل نشــود،
بهرغــم ســختگیری معلمهایی کــه تکتک
لحظات کالس را به درس و سوالوجوابهای
پراضطــراب میگذراننــد ،معلمهایــی کــه
ثانیهای کالس از دستشــان درنمیرود و ما
هیچوقت حرفــی جز کلمــات کتــاب از آنها
نشنیدهایم .برای همین در این یادداشت روی
صحبتم با معلمهاست؛ آدمهای دلسوزی که
مادرانه مــا را نصیحــت میکنیــد و هدفتان
پیشرفت ماست! امسال هم قرار است در کنار
هم زندگــی کنیم .مــن از تمام زحمات شــما
متشــکرم اما یک خواهش دارم .لطفا امسال

داستان

روح عزیز



هلیا فرزادمهر  | 17سال ه

جوانه

پیشنهادکتاب

(ویژه نوجوانان)

(ویژه نوجوانان)

رفقا سالم!
ت ،صدای ما رو
نجا جوانهاس
ای 
یشنوید.
وز تابستان م 
از آخرین ر
فتخاری جوانه،
ا» خبرنگارهای ا
«م
عشق نوشتنی
نهای

نوجوو
مناسبت شروع
تیم که امروز به
هس
نهامونو
حصیلی ،آستی 
سال ت
دغدغهها ،رویاها
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های مدرسها 
ل
و دردد 
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و با ه 
سه حرف بزنیم.
مدر

زندگیسالم
پنجشنبه
 31شهریور ۱۴۰۱
شماره 2260

اینجانب با اسم مســتعار کت (کوشــای توانا) دانشآموز
کالس بز (بچهزرنگها) یکروز پیش از شــروع سال تحصیلی به فشار،
نه درخواســت مدیر محتــرم اعترافنامه خود را مینویســم .مــن اقرار
میکنــم آن روزهایی که معلمهــا یکبهیک از صندلی بــه زمین اصابت
میکردنــد و آن موقعهایی کــه بلندگوهای صبحگاه ســر صف گلچین
شــاد پخش میکردند ،اصال کار من نبوده اســت .مثال شما زنگ تفریح
چهارشنبه پارسال را یادتان هست که توی مانور زلزله هفتتا ترقه ترکید
و چندتایی از بچههای باندپیچیشده واقعا مصدوم شدند؟ یادتان میآید
شیرموزهایی را که با طعم اسید قوی آزمایشــگاه توی جشن نوشجان
کردید و فردا کل مدرسه بهدلیل وضعیت نامساعد هوا تعطیل شد؟ من
اعتراف میکنم هیچکدامش کار من نبوده .یکذره هم شک نکنید .من
اعتراف میکنم شاگرد بسیار خوبی بودهام طوری که کماالتمان آنقدر
زیاد است که اصال جا نمیشود اســممان را روی تابلوی اعالنات بزنند.
من همان دانشآموز نازنازی و مظلومی هستم که زنگ تفریحها بهجای
دعوا با دوســتانم «مشــت بیار ،لگد ببر» بازی میکنیم .من ســوگند یاد
میکنم آنقدر مدرسه و مســئوالنش را دوست دارم که حد ندارد .اصال
از همینجا به کادر زحمتکش مدرســه بستری در بیمارستان خداقوت
عرض میکنم و برایشان آرزوی سالمتی دارم.

مدرسه یعنی اتفاقات کوچک
دوستداشتنی

یک روز
ی عادی
عاد ِ

زهی  | 12ساله

فرحناز باران
از روستای ساالرآبا د

یکــی از روزهــای خــوب خــدا بــا خواهــرم به
مدرســه میرفتــم .روز آخر ســال تحصیلی بود
و کالسپنجمیهــا بــرای آخریــن امتحــان به
مدرســه آمده بودند .خیلــی نگران
بــودم که قرار اســت چــه اتفاقی
بیفتــد .به هــر دانشآمــوزی که
نگاه میکردم ،یک کتاب دســتش
بــود .وقتــی زنــگ خــورد ،همــه
ســر جایشــان ایســتادند .وای
خدای من ...باالخره دیدمش...
دخترکوچولوی خانــم معلممان را
دیدم .خانم معلــم قــول دادهبود که
آخر ســال او را به مدرســه بیاورد .او
کوچولو بود و هنوز مدرسه نمیرفت.
مامانش موهایــش را بافته بــود و یک
لباس ســفید عروســی خیلی زیبا به
تن داشــت .دوســت داشــتم بغلش
کنمامانشد.شایدخجالتکشیدم.
از دیــدن آن دختــر خیلــی دلم
شــاد شــد .از بس که زیبــا بود.
بعد از تمــام شــدن امتحانمان
برایش دست تکان دادم و او هم
برای مــن دســتش را بــاال برد.
آخرین امتحــان بهخوبی برگزار
شــد و همــراه خواهــرم بــه خانه
برگشــتیم .من امســال به کالس
یروم.
ششم م 
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بازی ریاضی

سودوکو ها

هوش منطقی

قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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معما :2جواب 6،نفراست.تعداداستادانیکهفقطانگلیسیبلدندبرابراستبا:
 82-63=19نفروشماراستادانیکهفقطعربیبلدندبرابراستبا71-63=8:
نفر.بنابراینشمار استادانیکهیاانگلیسیبلدندیاعربی،یاباهردوزبانآشنایی
دارند،عبارتاستاز 63+8+19=90:نفر.پسشماراستادانیکهنهباعربیو
نهبازبانانگلیسیآشناهستندبرابراستبا 96-90=6:نفر.
معما :1در این دورهمی  42نفر حضور دارند .هر خانواده یک پدر خانواده ،یک
مادرخانواده 3،بچهکهاینبچههاهم 3همسرو 6بچهدارندیعنیهرخانواده14
نفراستپس 3خانوادهمیشود 42نفر.

 .6کدام حیوان سنگ می خورد؟
ب)راسو
الف)خرس 		
د)کروکودیل
ج)سمور 		

اطالعات عمومی:
 .1تومــاس ادیســون .2ابــن هیثم
 .3لقمــان  .4تانزانیــا .5کوســه
.6کروکودیل

اختالفتصاویر
آیا می توانید  10تفاوت بین این دو تصویر مشــابه را پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.لذت این بازی زمانی
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

چالش ذهن :
.1جنسیس.2مرسدسبنز
 .3لیفــان  .4برلیانس  .5ســاندرو
.6رونیز

 .3کدام ســوره همنــام یکی از دانشــمندان
است؟
ب)لقمان
الف)یونس 		
د)النّباء
ج)نوح 		

2

4
2
8
7
9
5
6
1
3

هوشمنطقی:

بحثاالغوگرگ

 .2اولین دانشــمند فیزیک نور در جهان چه
کسی است؟
)2ابنهیثم
)1ادیسون		
)4ریچاردسون
)3انیشتین		

 .5کدام حیــوان از روی ضربان قلب طعمه را
پیدا می کند؟
ب)کوسه
الف)نهنگ
د)خرس
ج)پلنگ 		

2 4
7
3
1
9
2
6
8
5
4
7

داستانک

 .1چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا
را اختراع کرد؟
)2ادیسون
ا)مادامکوری
)4گوتنبرگ
)3گراهامبل

 .4کــوه  ۵۸۹۵متــری کلیمانجــارو در کدام
کشور قرار دارد؟
ب)تانزانیا  
الف)مکزیک
 		 د)آرژانتین
ج)شیلی
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آهســته راه رفتن یا غذا خوردن را در اصطالح «میرزا
میــرزا رفتن» یــا «میــرزا میرزا خــوردن» مــی گویند.
در ابتــدا واژه میرزا را دربــاره امیرزاده هــا به کار می
بردند اما بعدها این واژه به طبقه باســواد گفته شــد و
چون در گذشته افراد باسواد بســیار کم بوده اند ،لذا
میرزاها از احتــرام ویــژه ای در بین مــردم برخوردار
بودند؛ بنابراین میرزاها چــون از میزان احترام مردم
نسبت به خودشان مطلع شــدند ،از باب فخر فروشی
یا برای رعایت شخصیت خود شمرده شمرده صحبت
می کردند و آرام آرام غذا مــی خوردند .به تدریج این
طرز زندگــی میرزاها به َمثــل تبدیل شــد و از آن پس
مردم به هرکس که آرام راه می رفت یا آهسته غذا می
خورد می گفتند:فالنی «میرزا میرزا» رفتار می کند.
بر گرفته از کتاب «ریشه های تاریخی امثال و حکم»
اثر مهدی پرتوی

اطالعات عمومی

8

2
7
3
6
8
9
4
5
1

میرزامیرزارفتنکنایهازچیست؟
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ریشه ضرب المثل
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در هر یک از شــماره های تصویر زیر ،نام یک
خودرو را نوشته ایم که شما باید با جا به جایی
حروفبهکاررفته،آننامراپیداکنید.
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چالش ذهن
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حلجداولومعماها
4
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3
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8
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1
6
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معروف اســت که در دوره ناصرالدین شــاه قاجار شــبی
از شــبهای ماه رمضــان توپچی از شــلیک توپ ســحر
خودداری کرد .امیر توپخانه او را احضار کرد و با خشــم
از او پرسید« :چرا توپ در نکردی»؟ توپچی با خونسردی
پاسخ داد« :قربان به هزار و یک دلیل! اول اینکه باروت
نداشــتیم» .امیــر توپخانه فــوری حرفش را قطــع کرد و
گفت« :همین یک دلیل کافی است».

دوستان کوچولو ،شــما باید جاهای خالی
را با یکی از شکل های داخل تصویر تکمیل
کنید اما حواســتون باشــه که توی سطر و
ستونهااونشکلتکرارینباشه.
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بههزارویکدلیل
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 3برادرهرهفتهبرایاینکهباهمباشندبههمراههمسران
و فرزندانشــان گرد هم جمع می شوند و ســاعاتی را باهم
میگذرانند .هر کدام از آن ها 2پسر و یک دختر دارند که
هر کدام از آن ها هم به همراه همســران و 2فرزندشان در
ایندورهمیحضوردارند.
با توجه بــه آنچه گفتیم در این دورهمــی چند نفر حضور
دارند؟

شرح در متن

سودوکوی کودک
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8

دورهمیخانوادگی

اگرکمیبااعدادرابطهخوبیداشتهباشید،میتوانیدرمز 5رقمیمخفیشدهرابراساسداده
هایباالبیابید؛فقطکافیاست باکمیدقت،رابطهبیناعدادرادرسطرهایباالپیداکنید.

یک تا 5را طوری قرار دهید که مجموع اعداد
سطروستونهابااعداددادهشدهبرابرشود.
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معما 1
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سرگرمی
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زندگیسالم
پنج شنبه
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االغ گفــت« :علف آبی اســت!» گــرگ گفت« :نه ســبز
است ».رفتند پیش ســلطان جنگل و ماجرای اختالف
خودراگفتند.شیرگفت«:گرگرازندانیکنید!»گرگ
گفت« :مگر علف سبز نیست؟!» شیر گفت« :سبزه! ولی
دلیل زندانی شدن تو ،بحث کردن با یک االغه!»
اختالفتصاویر:

سودوکویکودک:

معما2

استاداندانشگاه

بازیریاضی:

شمار استادان یک دانشگاه 96 ،نفر است .از بین آنها،
نها با
 82نفر با زبان انگلیسی آشنایی دارند 71 ،نفر از آ 
زبانعربیآشناهستند 63،نفرهمبازبانهایانگلیسی
و عربی آشــنایی دارند .آیا میتوانید بگوییــد چند نفر از
اســتادان به هیچکدام از ایــن دو زبان آشــنایی ندارند یا
زبانهای خارجی آنها غیر از اینهاست؟

افقی.1:پدال-نویسندهفرانسوی.2مقابلسود-نوعیسنبلالطیب-نخست.3ازعناصر .9دیواربلند-گلدندان.10کتابابوریحانبیرونی-کشور
اربعهقدما-پایتختسوئد.4مدد-باشگاهیونانی.5قصد-مطمئن-نمایش.6متاع-بلوط فراعنــه .11یــار چکش-دلیر-مقابل جفــا .12اثر ِ
میگل
دریایی .7شــاید -کهن ترین بخش ادبیاتی اوستا.8نوعی شــیرینی-پایه کارمندی-کنیه ِسروان ِتسساآ ِودرا-حاللالک
عمودی.1:فوتبالیستمشهدی-بابروز.2بزرگترین
جزیره یونان-گرما-اشاره به نزدیک.3مهندس معماری-
کاســنی.4فرمانروایی.5موازی-آگهــی.6چهره-میــوه
تابســتانی .7پترولیوم-ســبز مایــل بــه ســیاهی  .8پرنده
شــمالی-بازیگر زن آخر خط  .9برادر حضرت موسی.10
کاغذ نیمه شفاف طراحی-بخشــی از مغز .11روز-چیز-
بیانحالتوچگونگی.12آزاد-اثریبابازیالهامچرخنده
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افقی.1:نوعی شیرینی .2خاندان-نیمه بار-قوم تاریخی مکزیک .3نام آذری-برگ
درخت خرما-حیله گر  .4مشترک-ســال آذری  .5منقار کوتاه-چوبه اعدام-پژواک
.6بخش اصلى یاخته .7آویزه لباس افسران.8پراکنده-نهر-من و شما  .9پول کره-

جوابها

جدول سخت | 1536

شرحدرمتن:

جدول متوسط | 8330

جاســوس . 10غربال-عدل-خدای باستان .11
چهره-ماه ســرد-دورویی .12مثــل دیگر امیدی
نداشتن
عمودی  .1 :باالبر-پســوند شــباهت .2زادگاه
رازی-دفاع فوتبالی-چلیپا.3شعله آتش-صندلی
سنگی-حالت بیهوشــی  .4کودن-ساز تنها -دیو
طمع .5ســینمای آمریکا .6تخته شکستهبندی-
کمیاب  .7از اصطالحات فوتبالی-روسیاه مطبخ
.8بــی درنــگ .9شــگرد-کفش-رفیق .10برف
آذری-توانایی مالی-ورزش هدف گیری .11ساز
هندی-من و شما-پول سامورایی .12قوم آریایی-
بیماری تب نوبه
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