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آزادی بیان یعنی همین که همه تا دلشون  •
ــران مخصوصا  بخواد پشت سر دولــت و وزی
جواد ظریف صحبت کنند اما حق نداشته 
انتقاد  یک  دیگر حتی  مسئوالن  از  باشند 

کوچک کنند!
من بابت حرف های رئیس جمهورمان از  •

مهاجران افغانستانی عذرخواهی می کنم. 
آقای روحانی بعضی وقت ها نمی فهمه که 
چی میگه! وگرنه با تمسخر دربــاره اوضاع 

کشور همسایه مان صحبت نمی کرد.
 شما جراید را سوگند می دهیم که یکی پیدا  •

شود و از آقای رحمانی، وزیر صمت بپرسد 
که شما واقعا چه کــاره هستی و مسئولیت 
شما چیست؟ آن از قیمت خودرو و آن هم از 
افزایش قیمت ارزاق عمومی. به خدا بودن و 

نبودن شما فرقی ندارد.
یک نفر مثل  آقــای تبریزیان با آتــش زدن  •

کتاب پزشکی وجهه روحانیون معزز را تخریب 
می کند و یک نفر به اسم حسن عباسی در ظاهر 
اصولگرایی، سپاه عزیز را تخریب می کند!  چرا 

جلوی این جور آدم ها را نمی گیرند؟
دریافت  • معیشتی  کمک  کــه  را  کسانی 

نکردند تهدید می کنید به قطع یارانه؟ ما 
واقعا تو چه دوره ای داریم زندگی می کنیم؟ 
آیا عدالت این جوریه؟ اگر کسی مبلغی به 
عنوان سپرده بانکی داره حتما برنامه ای 
برای پولش داره. آیا این به معنی ثروتمند 

بودن اوست؟
ما اتباع افغانستان جوری رفتار نمی کنیم  •

که مردم کشورهای دیگر ناراحت شوند.  مثال 
همین آقای روحانی که حاال با تمسخر درباره 
افغانستان صحبت می کنه، بیاد از عملکرد 
خودش دفاع کنه که چجوری ارزش پول ملی 

ایران رو این قدر پایین آورده؟ 
 شما خجالت نمی کشید خبرسهمیه بندی  •

طالق را به عنوان یک خبر تنها منتشر می کنید؟
انگار جناب روحانی فراموش کــرده اند  •

که خودشان هم دو دوره با همین انتخابات 
ــاره  رئیس جمهور شــده انــد کــه امـــروز درب
تشریفاتی بودن انتخابات حرف می زنند. 

انگار هر روزی که جناح خودشان پیروز شود 
انتخابات خــوب اســت در غیر ایــن صورت 
تشریفاتی و غیر دموکراتیک است و حتما 

تقلب شده است.
ــه کـــار فرهنگیان  • ــاف  پــنــج مـــاه اســـت اض

ــت نــشــده اســـت. حتما  ــرداخ بازنشسته پ
منتظرند دوباره تحصن همکاران فرهنگی 
شروع بشه تا پرداخت ها رو شروع کنند؟ هنوز 
سه ماه از پارسال رو هم بدهکارند. آیا عمدی 

در کار نیست؟
 آقــای روحــانــی! شما جلوی گرانی های  •

افسارگسیخته دولــت بــرای جبران بودجه 
ناشی از غارت دور و بری هایت را بگیر، نیازی 

به وعده سرخرمن انتخاباتی نیست.
 ماپزشکان  رشته داخلی  با افتخار روزانه  •

 هزاران  بیمار بدحال  را باتعرفه  کم  دولتی  یا 
حتی رایگان  در مطب  و خیریه ها درمان  می 
کنیم  اما صدا و سیما و بعضی  رسانه ها به جای 
 قدردانی، مرتب از اطبا بدگویی  می کنند. آن  
جاهلی  هم  که  کتاب  علمی  ما را سوزاند، پیرو 
افرادی  است که  با ترویج  خرافات  قصد دارند 

از اعتبار صاحبان  علم  و دانش  بکاهند.
حاال که خراسان از چاپ گالیه های مردم  •

درباره بی کفایتی وزیران با توجه به خیل پیام 
ها یا به هر دلیلی خودداری می کند شایسته 
است پیام ها را به وزیران منفعل منتقل کند تا 
آن ها بدانند در افکار مردم جایگاه و اعتباری 
ندارند. نمونه بــارزش وزیر صمت است که 

بودن یا نبودنش فرقی برای مردم ندارد.
ــودرو قــبــال هـــرچـــنـــدروز یک  • ــ قــیــمــت خـ

ــد االن هــرســاعــت  ــی ش ــران م ــ مــیــلــیــون گ
ــود. مثال پــرایــد ساعت ۴ بود  ــران مــی ش گ
۵۹تومان،  ساعت۶شد۶۱تومان! حاالواقعا 
دلیلش چیه؟ باید از مسئوالنی پرسید که 
توقع دارندبااین وضع تورم وگرونی مردم 

پرشور تو انتخابات دوم اسفند شرکت کنند.
گیره  • می  تعلق  کارمندان  به  چراعیدی   

بقیه مردم چی؟ ماکه باماشین کار می کنیم 
هرچی درمیاریم بنزین می زنیم. چرا به ما 

عیدی نمی دهند؟

 چه اصراری هست که افرادی مانند حسن  •
عباسی دایم سخنرانی کنند و برای نظام و 

کشور هزینه بتراشند ؟
 از آقای رئیسی تقاضا می کنم تحقیقی از  •

شرکت های خودروساز به عمل آورند. گویا 
عزل و نصب مدیران این شرکت ها چاره ساز 
نشده و همچنان مدیران جدید راه مدیران 
قبلی را در پیش گرفته اند. خــودرو نه تنها 
ارزان نشده بلکه از قیمت هــای قبلی هم 

گران تر شده است.
 آقای روحانی میشه بگین دلیل این همه  •

دولت  در  چندهزارمیلیاردی  مالی  فساد 
شما چیست؟!

از قدیم گفتند آزموده را آزمودن خطاست.  •
در  ظــریــف  جــنــاب  دیپلماسی  و  سیاست 
ــورده و ضررهای زیــادی  برجام شکست خ
هم به کشور وارد کرده است. بعضی چیزها 
احتیاج به دانستن علم دیپلماسی ندارد، 
دید انقالبی می خواهد. ایشان از روز اولی 
که آمد به دنبال مذاکره با کدخدا بود و هنوز 

بر همان عقیده است.
چرادولت اعالم می کند عیدی کارگران  •

کارخانه هــا و شرکت هــا از ســه میلیون و 
۵00 تومان نباید کمتر باشد ولی خودش به 
بازنشستگان ومستمری بگیران که شب عید 
به این پول بیشتراحتیاج دارند یک میلیون و 

200 تومان می پردازد؟
چرا درباره یارانه معیشتی که به یک راننده  •

تاکسی ساده هم تعلق نگرفته گزارشی تهیه 
نمی کنید؟ با اون پول حتما می خواد کاری رو 
انجام بده اصال ارتباطی به صالحیت دریافت 
یارانه نداره. آقای مسئول نمی تونی مدیریت 

کنی استعفا کن.
بقیه  • مثل  هستم  بانک  نگهبان  یــک  مــن 

نگهبان های بانک. چرا به ما طبق قانون کار 
حقوق نمیدن؟ در صورتی که به کارکنان 
خودشون به بهانه های مختلف پاداش میدن!

 آقــای ظریف، بــدان که ما مــردم راضــی به  •
معامله خــون حــاج قاسم نیستیم و حتی از 
صحبت شما در این خصوص عصبانی هستیم.

وعده ای دروغین همچون» اسلو« 

رسانه ها  در  چه  آن  از  رسمًا  ترامپ  سرانجام 
ــرن« یــاد می شد رونمایی کــرد و آن  »معامله ق
را چشم انداز صلح نامید. در دو سال گذشته 
گمانه زنی های زیادی درباره آن شده بود؛ از محل 
پایتخت فلسطین تا وضعیت قدس و راه ارتباطی 
میان غزه و کرانه باختری و آینده شهرک های 
ساخته شده در کرانه باختری.بخش بسیاری 
از گمانه زنی ها و ادعاهای فاش شده پیشین به 
حقیقت پیوست و دیگر گمانه زنی نیست بلکه یک 
سند سیاسی است که آمریکا آن ها را به رسمیت 
شناخته است.آمریکا برای تحقق معامله قرن، 
اقدامات مختلفی طی دو سال گذشته انجام داده 
بود. انتقال سفارت آمریکا به قدس، به رسمیت 
شناختن جوالن به عنوان خاک سرزمین های 
ــت فلسطین از سایت  اشغالی، حــذف نــام دول
وزارت خارجه آمریکا و قطع کمک های مالی به 
سازمان آنروا )آوارگــان فلسطینی( نمونه ای از 
مهم ترین اقدامات بود.این عبارات را به خاطر 
بسپارید: »بهبود سه برابری اقتصاد فلسطینی ها، 
ایجاد راه ارتباطی امن میان غزه و کرانه باختری، 
ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی، وعده 
۵0 میلیاردی سرمایه گذاری خارجی و فرصت 

طالیی برای فلسطینیان که دولتی به نام خود 
داشته باشند.« این عبارات بخشی از وعده های 
ترامپ به فلسطینیان در شب رونمایی از معامله 
ــود. وعده هایی که در حاشیه نقشه ای  قــرن ب
عجیب از دولت فلسطینی ارائه شد. وعده هایی 
که با شروطی از جمله خلع سالح تمام جریانات 
از سوی  قــرن  و پذیرش تمام معامله  مقاومت 
فلسطینیان هم همراه بوده است. جارد کوشنر، 
دامــاد ترامپ در مصاحبه با اسکای نیوز گفته 
است: اگر فلسطینی ها قبول کنند مذاکره کنند 
از فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال بهره مند 
خواهند شد!اما تاریخ نشان داده این طرح های 
صلح تنها یک گام برای برداشتن گام های بعدی 
در اشغالگری کامل است. بر اساس توافق مشهور 
به اسلو که میان یاسر عرفات به نمایندگی ساف و 
اسحاق رابین به نمایندگی رژیم صهیونیستی در 
سال ۱۹۹3 امضا شد، قرار بر این شد که ساف 
به ازای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 
ســوی  از  فلسطینیان  نــمــایــنــده  ــوان  ــن ــه ع ب
صهیونیست ها به عنوان دولت فلسطینی شناخته 
شــود و صهیونیست ها هم از کرانه باختری و 
نوار غزه )مرزهای ۱۹۶7( عقب نشینی کنند.
همچنین بر اساس اسلو موضوعات اصلی ظرف 
پنج سال از طریق مذاکره باید موردتوافق نهایی 
قرار می گرفتند و دو طرف بر پایه یک معاهده، 
پایان منازعه را اعــالم می کردند. موضوعات 
اصلی عبارت بودند از: تعیین تکلیف شهر قدس، 
شهرک های  فلسطینی،  ــان  ــ آوارگ بازگشت 
صهیونیست نشین که در سرزمین های اشغالی 
سال ۱۹۶7 ساخته شده اند و تعیین مرزهای 
مشترک.حال با گذشت بیش از 2۵ سال از توافق 
اسلو نه تنها رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی 

تشکیالت  حتی  نکرده،  عقب نشینی   ۱۹۶7
خودگردان هرگز به عنوان دولت فلسطینی به 
رسمیت شناخته نشده است. اسلو در حقیقت 
کلیدواژه ماهیت و مشروعیت وجــودی تداوم 
اشغالگری صهیونیست ها بود.نتانیاهو رسما 
ــالم می کند: ترامپ حق  و با تمام وقاحت اع
حاکمیت اسرائیل بر غور اردن)بخشی از کرانه 
باختری( را به رسمیت شناخته است. طرح های 
قبلی همگی شکست خورد زیرا منافع اساسی 
آن  در  فلسطینیان  خواسته های  و  “اسرائیل” 
گنجانده نشده بود. سخنان نتانیاهو در خصوص 
طرح های پیشین به خوبی فاش می کند که این 
طرح ها هیچ کدام با هدف پایان و حل مسئله 
نیست.معامله قرن و حضور برخی سفرای عربی 
در اجالس رونمایی آن، نه تنها مقدمه ای برای 
حل مسئله فلسطین نخواهد بــود، بلکه نقطه 
شروعی بــرای آغــاز گام های بعدی اشغالگری 
خواهد بود. روزی که برخی کشورهای عربی 
چون یاسر عرفات از تصمیم خود در امضای توافق 
نیست؛  دور  باشند  پشیمان  صهیونیست ها  با 
اما کاش آن روز آن قدر دیر نباشد که پشیمانی و 
تالش برای جبران به داستان ترور عرفات ختم 
شود.تشکیالت خودگردان و محمود عباس، 
اسرائیل را به لغو اسلو و خــروج از آن در حالی 
از معامله قرن  با رونمایی  تهدید می کنند که 
عماًل طرح اسلو به پایان خط رسیده و حاال طیف 
سازشگر عربی- فلسطینی باید برای خواسته ها 
و آرزوهــایــی کمتر از مــرزهــای ۱۹۶7، قدس 
شریف، بازگشت آوارگان و وعده های اسلو تالش 
و التماس کنند. مسیر تاریخ روشن است؛ تنها راه 
فلسطین مقاومت مسلحانه است، همان گونه که 

غزه و لبنان آزاد شد.

اینک خدا را یاری کنید!

ایـام  باورهـای دینـی و عقایـد مذهبـی مـا در 
سـوگواری خانـدان رسـالت دل هایمـان را بـه 
عمـق تاریـخ پیونـد مـی دهـد و دردهایمـان را 
تـازه مـی کنـد و شـعله شـوق در جـان هایمـان 
فـروزان مـی سـازد.   آرزو می کنیـم کـه ای کاش 
مـی شـد در کوچـه بنـی هاشـم باشـیم و جلـوی 
آن در نیـم سـوخته بایسـتیم و از حریـم خانـواده 
پیامبـر )ص( دفـاع کنیـم.  آرزو مـی کنیـم کـه ای 
کاش در کربـال حضور داشـتیم و در سـخت ترین 
لحظـه هـای تنهایـی و غربت فرزنـد پیامبـر، جان 

مـان را فدایش مـی سـاختیم.  در صـدق و صفای 
نیـت هایمـان تردیـد نداریـم، امـا بـه راسـتی اگـر 
در موقعیـت آزمـون و امتحـان الهـی قـرار بگیریم 
آیا سـربلند و سـرافراز بیـرون خواهیم آمـد؟ آیا ما 
که ادعـا داریم پیـروان و دوسـتداران اولیای خدا 
هسـتیم در برابـر اهـداف و آرمـان هـای حقیقـی 
شـان کـه خـون و جـان شـان را بـرای آن نقشـه ها 
و برنامـه هـای بـزرگ دادنـد تسـلیم هسـتیم؟ آیـا 
همان قـدر کـه ادعا مـی کنیـم و شـعار مـی دهیم 
در عمـل هـم بـرای هدایـت انسـان و خدمـت بـه 
محرومـان و رسـیدگی بـه اطرافیـان و نجـات 
دردمندان آماده ایم؟ اگر به نـوای وجدان گوش 
فـرا دهیم ایـن بانـگ رسـا را خواهیـم شـنید:  ای 
کسـانی که می گویید:»یا لیتنا کنا معـک« و ادعا 
مـی کنیـد کـه ناله»هـل مـن ناصر«آتـش تـان زده 
اسـت!  اگر راسـت می گویید نـوای إن تنصروا... 
را پاسـخ دهیـد! اگـر در کربـال نبودیـد تـا جـان 
فدای حسـین )ع( کنیـد، اکنـون دعـوت خدایی 

را لبیـک گوییـد که حسـین )ع( بـه خاطـر او جان 
داد! الزم نیسـت جـان بدهید، الزم نیسـت حتی 
دسـت و پایتـان را قطـع کننـد، الزم نیسـت حتی 
عرق بریزید و فرسـنگ ها بر سـینه خـراش و زخم 
بپذیریـد! تنهـا خـدا را در ادای حـق بندگانـش 
یـاری کنیـد بـه مـال یـا وقـت یـا محبتـی سـاده! 
اکنون در مأموریت خدا که سـاختن انسان است 
مشـارکت کنید، به عیـادت بیماری بشـتابید، به 
نادانی تعلیـم دهیـد، اختالفی را برطـرف کنید، 
غـم و انـدوه از دلـی بزداییـد!  اگـر چنیـن کنیـد 
هـر لحظـه در کربـال هسـتید و هـر نفـس بـه یاری 
حسـین )ع(  شـتافته ایـد، زیـرا کربال فقـط قطعه 
خاکـی در جغرافیا نیسـت و عاشـورا فقط برشـی 
از زمـان در تاریـخ نیسـت،»کل أرض کربـال و کل 
یوم عاشـورا« کربالی شـما آن جاسـت که دستی 
از نیاز به سـوی شـما دراز شـده اسـت و عاشورای 
شـما آن لحظـه ای اسـت کـه مـی توانیـد در کنـار 

ویرانـه هـای دلـی بنشـینید!

*»گرفتنم و...«؛ خبری که روز پنج شنبه مثل 
بمب همه جا صدا کرد.  »امیرحسین مقصودلو« 
معروف به امیر تتلو از خوانندگان زیرزمینی، 
از سوی پلیس بین الملل دستگیر شد. پیش 
از این، مقصودلو در یک استوری اینستاگرام 
اعــالم کرد که هنگام سفر از ترکیه به مقصد 
لندن از سوی پلیس این کشور بازداشت شده 

است. 
هر چند که تا االن  جزئیات زیادی از این خبر 
منتشر نشده است اما سواالتی داریــم که در 
صفحه ادب و هنر )۱۱( به آن ها پرداخته ایم. 
این که تتلو به چه جرمی دستگیر شده  و اصال  

چطور در چنگال پلیس اینترپل افتاده است؟
بلند  فیلم  هشتمین  واشــنــگــتــن،  ــی  ــاج *ح
سینمایی علی حاتمی در مقام کــارگــردان و 
محصول سال ۶۱ است. این فیلم پس از تولید 
توقیف شد و برای دوره طوالنی توقیف بود و در 

زمان حیات علی حاتمی مجوز نمایش نگرفت، 
تا این که باالخره در سال 77 اکــران عمومی 
شد. این فیلم یک تــراژدی از داستان زندگی 
حسینقلی خان صدرالسلطنه است. هر چند که 
حاجی واشنگتن علی حاتمی، بیشتر ساخته 
ــود، امــا در دنیای  و پرداخته ذهــن خــالق او ب
حقیقت حاجی واشنگتن شخصیتی است که 
داستان زندگی او و فراز و نشیب هایی که از سر 
می گذراند، هم خواندنی است و هم درس آموز. 
او در دنیای واقعی کیست؟ اصال چنین کسی 
وجود دارد؟ در صفحه تاریخ، به زندگی حاجی 
واشنگتن پرداخته ایم؛ البته نه با نگاه هنرمندانه 
علی حاتمی بلکه با عنایت به مستندات تاریخی. 

صفحه ۱2 را بخوانید.
ــرارداد  *دروازه بـــان تیم فوتبال پرسپولیس ق
خود با باشگاه بلژیکی را امضا کرد.  پس از توافق 
باشگاه های پرسپولیس و  میان  انــجــام شــده 

آنتورپ، علیرضا بیرانوند قــرارداد رسمی خود 
با باشگاه بلژیکی را امضا کرد تا این دروازه بــان 
رسما در پایان فصل به آنتورپ بلژیک ملحق شود. 
قرارداد بیرانوند و آنتورپ سه ساله خواهد بود و 
باشگاه پرسپولیس بابت این انتقال 700 هزار 
دالر دریافت می کند. اما این وسط رقم قرارداد 
بیرانوند شگفت زده تان می کند. در صفحات 

ورزشی دو مطلب  درباره علی بیرو کار کردیم.

پنتاگون در بیانیه ای بازهم اطالعات جدیدی به صورت قطره چکانی ارائه کرد 

افزایش سربازان مصدوم عین االسد به 50 نفر! 
در پی حمله موشکی ایــران به پایگاه نظامی 
آمریکایی عین االسد در عراق، دست کم ۵0 
نفر از پرسنل نظامی این کشور دچــار ضربه 

مغزی شده اند.
 این آمار را پنتاگون روز سه شنبه در بیانیه ای به 
صورت رسمی تایید کرد و نوشت: این ۵0 نفر 
دچار آسیب تروماتیک مغزی شده اند که نوعی 
صدمه مغزی مالیم تشخیص داده می شود. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بامداد ۱8 
دی ماه در انتقام از ترور حاج قاسم سلیمانی 
توسط ارتش آمریکا، پایگاه نظامی عین االسد 
در عراق را که به پایتخت آمریکا در عراق معروف 
است با ۱3 موشک نقطه زن هدف حمله قرار 
داد. یورو نیوز در این باره نوشت: این در حالی 
است که پنتاگون پیشتر تعداد آسیب دیدگان 

را 3۴ نفر اعالم کرده بود و پیش از آن دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد پس 
از حمله 8 ژانویه ایــران به پایگاه عین االسد 
هیچ یک از نظامیان ارتش این کشور کشته یا 

مجروح نشده اند.
براساس این گزارش، توماس کمپل، سخنگوی 
پنتاگون در بیانیه  وزارت دفاع آمریکا تصریح 
کرده است: »در ۵0 نفر ضربه مغزی تشخیص 
داده شده است که 3۱ نفر در عــراق درمان 
شدند و به ماموریت بازگشتند، ۱8 نفر برای 
بررسی بیشتر عازم آلمان شدند و یک نفر هم 
به کویت فرستاده شد.«  این در حالی است که 
چندین مقام پنتاگون تایید کرده اند این عدد 
ممکن است افزایش یابد چرا که حدود 200 
نفر در زمان حمله ایران به پایگاه عین االسد 

در منطقه انفجار حضور داشتند و تمام آن ها 
در حال معاینات پزشکی هستند. ترامپ هفته 
گذشته این جراحات را »کم اهمیت« توصیف 
کــرده و گفته بــود: »شنیده ام آن هــا ســردرد و 

چیز های دیگری دارند.«  
این اظهارات موجب انتقاد یک گروه از کهنه 
سربازان جنگی در آمریکا شد. ویلیام اشمیتز 
از گروه موسوم به »کهنه سربازان جنگ های 
خارجی« روز جمعه گفت: این گروه »منتظر 
عذرخواهی رئیس جمهور از نظامیان وظیفه 
ما به خاطر اظهارات گمراه کننده اش است.«  
این گروه از کهنه سربازان ارتش آمریکا تاکید 
کرده اند که آسیب مغزی نظامیان این کشور 
»جدی« محسوب می شود و نباید کم اهمیت 

جلوه داده شود.

یادداشت  

  محمدرضازائری 
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خروج 40درصد نیروهای آمریکایی از عراق
ترامپ همزمان با آزادسازی خان طومان، از انهدام 2 هواپیمای نظامی آمریکا در افغانستان و عملیات مجدد انصارا.. .علیه آرامکو خبر داد 

رحیم پور-روزهای سیاه آمریکا در منطقه آغاز 
شده است.آمریکایی ها پس از چند دهه امنیت 
در پایگاه هایشان، در روزهــای اخیر، پایگاه ها 
موشک ها  هــدف  به  تبدیل  هواپیماهایشان  و 
ــت. بــه نظر مــی رســد بــه همین دلیل  شــده اس
است که رئیس جمهور آمریکا دیروز تصریح کرد 
شمار نیروهای این کشور در عراق به ۵ هزار نفر 
کاهش یافته و این رونــد کاهشی ادامــه دارد.
مجلس نمایندگان آمریکا قرار است  امروز بر سر 
قطعنامه ای رأی  گیری کند که خواستار کاهش 
رئیس جمهور  به  اعطا شده  جنگی  اختیارات 
آمریکا در زمان جنگ عراق است.نمایندگانی که 
حامی این طرح هستند، هدف خود از این اقدام 
را کاستن از اختیارات ترامپ برای انجام اقدامات 
نظامی علیه ایران اعالم کرده اند. رئیس جمهور 
آمریکا در توئیتر نوشت: »در خصوص»قطعنامه 
جنگ عراق«که امــروزدر مجلس نمایندگان به 
رأی گذاشته می شود ]الزم به ذکر اســت[ که 
شمار نیروهای ما به ۵ هزار نفر کاهش یافته و 
رو به کاهش است و من از همه، اعم از دموکرات 
یا جمهوری خواه می خواهم با دل و جان رأی 
بدهند!«پیش از این برخی رسانه ها از حضور 8 
هزار نفری نیروهای آمریکایی در عراق خبر داده 
بودند.پارلمان عراق در جلسه رای گیری ۱۵ 
دی ماه طرح اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را 
تصویب کرد. »عادل عبدالمهدی« رئیس دولت 
پیشبرد امور عراق یک روز پس از تصویب این 
طرح  لزوم خروج نیروهای خارجی از عراق را به 
سفیر ایاالت متحده آمریکا در بغداد ابالغ کرده 
بود. راهپیمایی میلیونی اخیر مردم عراق علیه 
حضور نظامیان اشغالگر آمریکایی در کشورشان 
نیز آمریکا را با دو گزینه خروج مسالمت آمیز یا  
رویارویی نظامی با مردم عراق مواجه کرده است.
این در حالی است که در افغانستان هم خبرهای 
خوبی برای آمریکایی ها به گوش نمی رسد.پس 
از سرنگونی هواپیمای افسران ارشــد سیا در 
غزنی،حاال ذبیح ا... مجاهد،سخنگوی طالبان 
درتوئیتی نوشته اســت:در حریم هوایی والیت 
قندز حمله موشکی انجام دادیم، در این حمله 
دو هواپیمای آمریکایی ساقط شدند،دو تن از 
جمله یک خلبان کشته شدند و یک نفر زخمی 
و  طالبان  توئیت های  بررسی  به  توجه  شد.با 

سقوط سریالی بالگردها و هواپیماهای نیروهای 
آمریکایی بــه نظر مــی رســد کــه دیــگــر آسمان 
افغانستان برای آمریکا امن نیست.ازسوی دیگر 
تروریست های تحت حمایت آمریکا در سوریه 
با مجاهدت های  و  نیز ضربه سختی خوردند 
رزمندگان محور مقاومت شهر  خان طومان در 
ــازی شــد. ایــن شهر  جنوب غــرب  حلب پــاک س
یادآور حماسه شهدای لشکر ویژه 2۵ کربالی 
استان مازندران اســت. خان طومان به دلیل 
نزدیکی به اتوبان حلب-دمشق نیز از اهمیت 
راهبردی برخوردار است.پیشروی های ارتش 
سوریه در حومه ادلــب، پس از یک وقفه کوتاه 
که بنا بر توافق مسکو میان روسیه و ترکیه در 
۱2 ژانویه )22 دی( به وجود آمده بود، مجدد 
از سر گرفته شده و طی روزهای گذشته مناطق 
بیشتری از حومه ادلب از کنترل تروریست ها 
خارج شد. آتش بس در ادلب به میانجی گری 
روسیه و ترکیه از 22 دی، اجرایی و پس از دو 
نقض  الشام  تحریر  تروریست های  توسط  روز 
مسلح  نیروهای  و  ارتــش  کل  شد.فرماندهی 
سوریه دیروز چهارشنبه در بیانیه ای اعالم کرد 
که شماری از روستاها و شهرک های ریف جنوبی 
استان ادلــب از جمله »معره النعمان« بزرگ 
ترین شهرستان ادلب، واقع در 33 کیلومتری 
جنوب شهر ادلب پاک سازی شد. این منطقه 
ماه هاست که زیر بمباران شدید ارتش سوریه 
و جنگنده های روسیه قــرار دارد. موفقیت در 
این عملیات، پیروزی ارزشمندی برای دولت 
بشار اسد به شمار می رود. حاال می توان گفت 
آخرین سنگر تروریست های مسلح در ادلب به 
کنترل ارتش در آمده است. ادلب که ۱۱ درصد 

از خاک سوریه را تشکیل می دهد، تنها استان 
باقی مانده در اشغال گروه های تروریستی است 
که خود را در زمره معارضین نظامی علیه دولت 
مرکزی می دانند. بر همین اساس تداوم کنترل 
این استان از اهمیت راهبردی برای معارضین 
ــوالت آیــنــده  ــح ــه مــنــظــور نــقــش آفــریــنــی در ت ب
سوریه به ویژه فرایند سیاسی برخوردار است.
همزمان،سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی 
یمن با حضور در مقابل دوربین ها، گزارشی از 
آخرین موفقیت های نیروهای مسلح یمن در برابر 
دشمن سعودی صهیونیستی ارائه کرد. سرتیپ 
ــازی 2۵00  یحیی السریع ضمن اعالم آزادس
کیلومتر مربع در عملیات »البنیان المرصوص« در 
جبهه »نهم«، تصریح کرد: ارتش یمن تأسیسات 
نفتی »آرامکو« در »جازان« عربستان سعودی را 
هدف گرفته اســت.وی تأکید کرد: در عملیات 
مربع  کیلومتر   2۵00 المرصوص«  »البنیان 
آزاد شده است.به گفته سریع، در این عملیات 
هــزاران نفر از نیروهای دشمن کشته، زخمی 
یا اسیر شده اند و ۱7 تیپ نظامی و 20 گردان 
است. رفته  بین  از  سعودی  ائتالف  نیروهای 
ــادی موشک و پهپاد  سریع گفت: »بــا تعداد زی
شرکت آرامکو در جازان، فرودگاه ابهاء و پایگاه 
خمیس مشیط و اهداف حساس دیگر در عمق 
سعودی هدف گرفته شد«.جبهه نهم در شرق 
صنعا از هفته گذشته شاهد درگیری های شدید 
میان ارتش یمن و نیروهای دولت مستعفی است. 
درگیری هایی که با یک حمله نیروهای دولت 
مستعفی آغاز شد اما این حمله با پاسخ سخت 
انصارا... به شکست انجامید و مناطق زیادی در 

این منطقه به دست ارتش یمن افتاد.

برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( با حضور رهبر انقالب
مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه   
زهرا سالم ا... علیها در حسینیه  امام خمینی 
)ره(، با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، 
جمعی از مسئوالن و هــزاران نفر از قشرهای 
مختلف مــردم برگزار شد. به گــزارش پایگاه 
دفتر حفظ و نشر آثــار رهبر انقالب، در این 
مراسم حجت االسالم والمسلمین رفیعی در 

سخنانی، حکومت اهل بیت علیهم السالم را بر 
هفت پایه  »مدارا، الفت، وقار، رازداری، برخورد 
نیکو با مردم و تالش و کوشش« استوار دانست 
و با بیان جلوه هایی از مهر و محبت حضرت 
صدیقه  کبری)س( گفت: حضرت فاطمه )س( 
جلوه و مظهر رضای الهی و خشنودی آن بانوی 
بــزرگــوار، موجب خشنودی خــداونــد متعال 

است. حجت االسالم رفیعی همچنین، یکی از 
مهم ترین پیام های قرآنی را امید و پرهیز از یأس 
خواند و افزود: امید قطب نمای حرکت جامعه  
اسالمی است و القای ناامیدی در مردم کاری 
شیطانی است. در این مراسم، میثم مطیعی 
نیز به ذکر مصیبت و نوحه خوانی بر مصائب 

حضرت فاطمه)س( پرداخت.

تتلو در بازداشت، حاجی واشنگتن واقعی و دست های میلیاردی علی بیرو!
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کارتون روز 

چهره روز 

قاب بین الملل نمای روز  خروش امت اسالمی علیه خیانت قرن 
در سکوت سران عرب سازشکار ، مردم در رد طرح ضد فلسطینی آمریکا دست به تظاهرات زدند 

جمهور  رئــیــس  الملل-سرانجام  بین  گــروه 
آمریکا پس از گمانه زنی های بسیار به همراه 
»بنیامین نتانیاهو« در کاخ سفید حاضر شد و از 
طرح صلح خود موسوم به »معامله قرن« رونمایی 
کــرد، موضوعی که با واکنش منفی بسیاری از 
کشورها و چهره  های خارجی مواجه شد و بسیاری 
یا با دیده تردید به آن نگریستند یا با آن مخالفت 
کردند.ترامپ که این روزها خود را گرفتار محکمه 
استیضاح و فشار داخلی می بیند، در این طرح 
عالوه بر تایید اشغالگری رژیم صهیونیستی، از 
فلسطینی ها نیز خواست به این طرح بپیوندند ؛ 
اظهاراتی که مورد تایید نتانیاهو هم  قرار گرفت و از 
ترامپ به عنوان بهترین دوست اسرائیل نام برد.با 
این حال،برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در غزه و 
کرانه باختری که از ظهر روز گذشته آغاز شده نیز 
در چارچوب اعتراض به خیانت قرن است و تا روز 
جمعه ادامه خواهد یافت. شرکت کنندگان در این 
تظاهرات که امروز و فردا نیز ادامه خواهد یافت، 
شعارهایی با مضمون مخالفت با معامله قرن سر 
دادند و پرچم آمریکا واسرائیل و نیز عکس های 
دونالد ترامپ  را به آتش کشیدند. عالوه بر این، 
نیروهای ملی و اسالمی فلسطین اعالم کردند به 
منظور اعالم مخالفت و رویارویی با معامله قرن و 
ناکام گذاشتن تمام تالش هایی که برای اجرای 
آن انجام می شود،  غزه و کرانه باختری امروز و 
فردا صحنه تظاهرات  گسترده خواهد بود. مردم 
ترکیه هم در اعتراض به اعالم طرح ترامپ مبنی 
بر اعطای فلسطین به رژیم صهیونیستی در مقابل 
سرکنسولگری آمریکا در استانبول تجمع کردند. 
اعــالم این طرح با واکنش های مختلفی چه از 
سوی رهبران فلسطینی و چه از سوی مقام ها و 
شخصیت های دیگر کشورهای جهان مواجه شد از 
جمله: محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین گفت: قدس فروشی نیست و طرح ترامپ 
توطئه ای بی سرانجام است. وزارت خارجه ترکیه 
هم با تاکید بر این که مردم و سرزمین فلسطین 
ــرن« را رد و اعالم  فروشی نیستند، »معامله ق
کرد که این طرح مرده به دنیا آمد. دفتر سیاسی 
انــصــارا... یمن از مــردم این کشور خواست روز 
جمعه در محکومیت طرح به اصطالح معامله قرن 
به خیابان ها بیایند. حزب ا... لبنان نیز با صدور 
بیانیه ای ضمن محکوم کردن طرح صلح  ترامپ 
موسوم به »معامله قرن« اعالم کرد که هیچ توطئه، 
معامله و خیانتی نمی تواند حقوق فلسطینیان را 
در اراضی شان پایمال کند. حتی وزارت خارجه 
مصر اعــالم کــرد، فلسطینیان و اسرائیلی ها به 
جای هرگونه تصمیم شتابزده ابتدا طرح معامله 
قرن را بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند.با 
این حال،رونمایی از این طرح  با حضور سفیران 
امارات، بحرین و عمان انجام شد و هیچ نماینده ای 
از فلسطینی ها در آن حضور نداشت. بر اساس این 

طرح ترامپ دوباره با نادیده گرفتن طرح تشکیل 
دو کشور و دو دولت بر اساس قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل که تشکیل کشورفلسطینی در 
مرزهای 1967 را به رسمیت می شناسد تاکید 
کرد که قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 
شناخته می شود. حاکمیت رژیم صهیونیستی بر 
دیگر مناطق راهبردی دره اردن و کرانه باختری 
و همچنین جوالن به رسمیت شناخته شده  و در 
صورت خلع سالح گروه های فلسطینی، کشور 
فلسطین در محدوده مرزهایی که یک کمیته 
مشترک اسرائیلی / آمریکایی مشخص می کند 
تشکیل خواهد شد. به نظر می رسد»خلع سالح 
مقاومت« هدف اصلی طرح ننگین ترامپ باشد.

یکی دیگر از نکات مهم طرح ترامپ موضوع آوارگان 
فلسطینی است که به گفته ترامپ این مسئله 
باید خــارج از اسرائیل حل شــود. یعنی مسئله 
بازگشت آوارگان منتفی است.توجه به این چند 
محورکلیدی در طرح ترامپ چند نکته را مشخص 
می کند؛ نخست این که این طرح به طور یکجانبه به 
گونه ای تنظیم شده است که رضایت صهیونیست 
ها را به دنبال داشته باشد.دوم این که تمامی 
قطعنامه های شــورای امنیت از جمله قطعنامه 
242 مبنی بر تشکیل کشور فلسطینی در مرزهای 
1967 به پایتختی قدس شرقی را نادیده گرفته 
است.سوم این که حق بازگشت آوارگان فلسطینی 
که شمار آن ها هم اکنون بیش از پنج میلیون نفر 
است نادیده گرفته  است.چهارم این که معلوم 
نیست که کشور فلسطینی در کجا و چه محدوده 
ای باید تشکیل شود و این محدوده را کمیته ای 
اسرائیلی / آمریکایی تعیین می کنند و فلسطینی 
ها در آن نقش نخواهند داشت. پنجم این که تعیین 
مرزها در کمیته ای که طرف فلسطینی هیچ حق 
اظهار نظری در آن نــدارد به معنای آن است که 
توسعه طلبی رژیم صهیونیستی پایان ندارد و در 
صورت پذیرش این طرح از سوی فلسطینی ها باید 
منتظر بود تا با گذشت زمان، طرف اسرائیلی حتی 
به همین طرح معامله قرن هم راضی نشود و به 
توسعه طلبی خود ادامه دهد چنان چه پیش از این 
هم با خرید زمان  و در فقدان واکنش مناسب طرف 
فلسطینی وجهان اسالم، به توسعه طلبی خود 
ادامه داده است.امادر خصوص واکنش فلسطینی 
ها و کشورهای عربی نیز به چند نکته اشاره می 
شود؛ نخست این که به نظر می رسد  عربستان، 
امارات، عمان وبحرین با این طرح موافقت کرده 
اند چنان که پیش از این هم محمدبن سلمان 
درباره برخی جزئیات این طرح به مواردی اشاره 
کرده بود که اکنون ترامپ آن ها را رونمایی کرد.
این طیف اعراب سازشکار با آگاهی از جنایت های 
ــم صهیونیستی در بیش از 70  ضد بشری رژی
سال گذشته، عامدانه یا از روی غفلت راهبردی 
ــد . ــن جنایت ها بسته ان ــود را روی ای  چشم خ

 دوم ایــن که محمود عباس 
رئیس تشکیالت خودگردان 
فــلــســطــیــن ضــمــن اعـــالم 
ــن طرح  ــود بــا ای مخالفت خ
گفت که قدس فروشی نیست 
و بر راهبرد مبارزه برای پایان 
تاکید  اشغالگری  بــه  دادن 
کــرد.  او بــا اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسی جنبش 
حماس نیز تلفنی گفت وگو  
ــرای  ــر تـــالش مشترک ب و ب
مقابله با این طرح تاکید کرد 
اما به نظر می رسد اگر روش 
مبارزه فقط مبتنی بر برگزاری 

تظاهرات و راهکارهای سیاسی باشد فلسطینی 
ها هیچ موفقیتی به دست نخواهند آورد چنان چه 
پیش از این هم در طول دهه های گذشته راهکار 
سیاسی چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق 
دیگر مذاکرات نتوانسته حقوق آن ها را تامین 
کند و تنها مقاومت مسلحانه بوده که توانسته است 
صهیونیست ها را به عقب نشینی وادار کند که در 
این زمینه می توان به آزادسازی نوار غزه و جنوب 
لبنان اشــاره کرد و اگر منظور محمود عباس از 
مقاومت، توسل به راهکارهای سیاسی باشد باید 

گفت همچنان او آب در هاون می کوبد.

پیام هنیه به عباس: به اختالف ها پایان دهیم	 
»اسماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش 

مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( خطاب به 
»محمود عباس« رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین گفت: باید در جبهه واحدی تالش کنیم 
و درباره پایان دادن به اختالفات و چنددستگی 
ها به توافق برسیم.هنیه در گفت و گو با شبکه 
خبری الجزیره گفت: اعزام یک هیئت از کرانه 
باختری به غزه از سوی محمود عباس، آغازگر 
مرحله جدیدی از گفت وگوهای ملی است.
وی با ابــراز تاسف از حضور نمایندگان برخی 
از کشورهای عربی هنگام مراسم رونمایی از 
طرح ضدفلسطینی »معامله قرن« در آمریکا، 
تاکید کرد: کشورهای عربی باید حامی و پشت 
فلسطین باشند و مواضع تاریخی خود را در این 

باره زیرپا نگذارند.

کاریکاتور روزنامه دانمارکی »یولندپستن« که ستاره 
های روی پرچم چین را با ویروس در حال گسترش 
)تصویری نمادین از ویروس کرونا( عوض کرده بود، 
خشم دولت پکن را برانگیخته است. سفارت چین 
در کپنهاگ نوشته است که این روزنامه به چین 
توهین کرده و باعث جریحه دار شدن »احساسات 

ملت چین« شده است.

عمان و معامله قرن! 

در مراسم رونمایی از طرح "معامله قرن”  سفیر 
کشور سلطنتی عمان نیز حضور داشت. البته 
ــارات و بحرین هم شرکت کردند،  سفیران ام
ولــی به نظر می رســد حضور آن هــا حامل پیام 
تازه ای نیست و اساسا این دو کشور چند سالی 
است روابــط خود را با اسرائیل عادی کردند و 
در سطوحی عالی در جریان اســت، اما عمان 
همواره در طول چند دهه گذشته تالش می کرد 
حداقل خود را در موضوعات و مسائل اختالفی 
بی طرف نشان دهد و در مسئله فلسطین با وجود 
روابط پنهان با اسرائیل جانب احتیاط را رعایت 
می کرد و از اجماع عربی و به ویژه موضع رسمی 
حکومت خودگردان فلسطین عبور نمی کرد و 
خود را پایبند به آن نشان می داد.حتی عمان 
تالش کرد سفر پارسال نتانیاهو به مسقط را در 
راستای همان سیاست بی طرفی و ارتباط با همه 
در خاورمیانه توجیه کند.واقعیت اما این است 
که مشارکت سفیر عمان در مراسم رونمایی از 
معامله قرن را نمی توان در چارچوب سیاست 
بی طرفانه عمان در منطقه تجزیه و تحلیل کرد 
بلکه اقدامی کامال سوگیرانه به نفع اسرائیل 
است و بدان معناست که این کشور از این به بعد 
در مسائل اختالفی اگر پای اسرائیل در میان 
باشد، سیاست بی طرفی را کنار می گذارد؛ حتی 
اگر مسئله مورد اختالف قضیه فلسطین باشد. 
این در حالی است که اجماع فلسطینی ها از هر 
طیف و گروهی چه الئیک چه ملی چه اسالم گرا 
از حکومت خودگردان گرفته تا حماس و جهاد 
اسالمی و ... مخالفت قاطع با "معامله قرن" 
به  تا جایی که محمود عباس معروف  ــت؛  اس
»معمار اوسلو« پس از سه دهه مذاکره چنان از 
این اقدام آمریکا به خشم آمده است که حتی از 
پاسخ به تماس تلفنی دونالد ترامپ خودداری 
می کند و می گوید می خواهد "شهیدانه" بمیرد 
و در ۸4 سالگی زندگی خود را با "خیانت" به 
پایان نرساند.در واقع، این اقدام سلطنت عمان 
چشم اندازی آشکار از سیاست خارجی آن در 
دوره سلطان جدید این کشور هیثم بن طارق 
آل سعید را ترسیم می کند. جالب این جاست 
کشورهایی چون مصر و اردن که خود پیمان 
صلح با اسرائیل امضا کــرده و روابــط رسمی و 
آشکار دارند، ولو برای حفظ ظاهر هم که باشد، 
در این نشست شرکت نکردند. این نشان می دهد 
که دیگر معیار سنجش دوری و نزدیکی کشورها 
به اسرائیل داشتن روابط سیاسی و دیپلماتیک 
آشکار نیست، بلکه آن چه پشت پرده سیاست 
می گذرد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نکته دیگر این که سفیر عمان در این مراسم 
چندین بــار با سفیران امــارات و بحرین برای 
نتانیاهو کف زد و سخنان او را تایید کرد. تو خود 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

معامله قرن نام یک فیلم هالیوودی ژانر کمدی در 
سال 19۸۳ بود. این فیلم مخلوطی بود از حماقت، 
دلقک بــازی، فروش اسلحه، آدمکشی، تخریب و 
مسخره بازی. کسی در آن زمان فکر نمی کرد که در 
سال 2020 معامله قرن دیگری در واقعیت و با همان 
مشخصات توسط ترامپ، پمپئو و نتانیاهو اجرا شود.

فردا موعد برگزیت،  فرا 
می رسد. طی روزهای 
گــذشــتــه جــانــســون، 
ــر ایــن  ــ ــ ــت وزی ــس ــخ ن
کشور با دانشجویان، 
پزشکان، کارگران و ... 
عکس یادگاری گرفته 
و شــمــارش معكوس  

برگزیت را در اینستاگرامش قرار داده است.

    بارزترین مفادطرح موسوم به  »معامله قرن«
ابودیس )با مساحتی کمتر از چهار کیلومتر مربع( به عنوان پایتخت دولت آینده فلسطین.

حاکمیت فوری اسرائیل بر ۳0 درصد کرانه باختری از جمله دره اردن.

خلع سالح جنبش حماس در نوار غزه و اعالم این منطقه به عنوان منطقه عاری از سالح.

الزام فلسطینی ها به شناسایی اسرائیل به عنوان دولتی یهودی.

عدم اخراج هیچ اسرائیلی از هیچ شهرکی.

قدس پایتخت بالمنازع اسرائیل است.

تمام آن چه خارج از دیوار حائل) نژادپرستی( در قدس قرار دارد اراضی فلسطینی است.

عقب نشینی از حق بازگشت آوارگان.

ایجاد صندوق پرداخت غرامت به آوارگان.

شناسایی اسرائیل به عنوان دولت یهودی.

شناسایی مرزهای جدید اسرائیل.

الزام فلسطینی ها به کار برای مقابله با »تروریسم و توقف تحریک«.

ساخت جاده ها و تونل ها میان کرانه باختری و نوار غزه برای دولت فلسطینی.
توقف شهرک سازی ها طی دوره انتقالی چهار ساله، تا با فلسطینی ها برای ایجاد دولت 

فلسطینی مذاکره شود.
ایجاد پروژه هایی در دولت فلسطین به ارزش 50 میلیارد دالر با حمایت مالی کشورهای حوزه 

خلیج) فارس(.
محافظت از وضعیت کنونی در مناطق مقدس قدس شرقی.

دادن مناطقی در صحرای »النقب« به فلسطینی ها تا به دولت فلسطین الحاق شود.

طبق طرح سازش 
دولت ترامپ، موسوم 
به »معامله قرن« این 

لکه های آبی قرار است 
کشور آینده فلسطین 
باشد! با نگاهی ساده و 

بدون توجه به جزئیات، 
کاماًل مشخص است 
که در کرانه باختری 

قسمت فلسطینی 
به جزیره هایی از 

هم جدا تبدیل شده 
تا شهرک های 

صهیونیستی جزئی از 
سرزمین های اشغالی 

فرض شوند. این در 
حالی است که در 

نقشه، شهرک های 
درون قسمت کرانه 

باختری را هم مشخص 
کرده و آنان را هم به 

رسمیت شناخته است!

اخبار ضد و نقیض از مرگ »مایکل دی آندریا« مسئول میز ایران در سیا 

پایان مایک؟ 
سقوط هواپیمای ارتــش آمریکا در  غزنی 
افغانستان و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره 
سرنوشت و تعداد کشته شدگان هواپیما، یک 
نام را دوباره بر سر زبان ها انداخت؛ »مایکل 
ــا« مــعــروف بــه آیــت ا... مایک که  ــدری دی آن
مسئولیت عملیات سازمان سیا علیه ایران 
در دولت ترامپ را بر عهده داشته و مطابق 
برخی اخبار در این حادثه کشته شده است. 
نام مایک، پیش از این بارها و بارها شنیده 
شده است .وی شاخص ترین چهره سازمان 
جاسوسی آمریکا )سیا( در منطقه خاورمیانه 
محسوب می شود ومسئول عملیات های سیا 
علیه عراق،  ایران و افغانستان بوده است. از 
جمله به تصریح »دنیل مک آدامز« کارشناس 
و تحلیلگر آمریکایی در ناآرامی های بنزین در 
آبان ماه 9۸ ایران، آیت ا... مایک یا شاهزاده 
تاریکی در بروز و تشدید ناآرامی ها و تنش ها 
نقش مستقیم و کلیدی داشته است. از محل 
»مایکل  پیوستن  نحوه  و  تحصیالت  تولد، 
ــا« به ســازمــان سیا جز اطالعات  ــدری دی آن
پــراکــنــده ای که چندان قابل اتکا نیست؛ 
مستندات معتبری وجــود نــدارد اما پایگاه 
خبری تحلیلی »وترنز تودی« به نقل از منابع 

اطالعاتی روسیه نوشت، مایکل دی آندریا 
که مسئول پرونده ترور سردار سپهبد قاسم 
هواپیمای  سقوط  حادثه  در  بود  سلیمانی 
آمریکایی در غزنی کشته شده است.با این 
درخصوص  تاکنون  آمریکا  حال،هرچند 
تعداد سرنشینان این هواپیما و هویت آن ها 
سکوت کرده اما یک مقام ناشناس آمریکایی 
دی   شــدن  کشته  رسانه ها  با  گفت وگو  در 
آندریا در این حادثه را تکذیب کرده است.

این مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش 
»وی او ِای«  شبکه  بــا  گفت وگو  در  نــشــود، 
مدعی شده است که این گزارش ها »بازتولید 
پــروپــاگــانــدای طالبان« اســت.بــه نظر می 
رسد واقعیت های سقوط هواپیمای نظامی 
اهمیتی  چنان  دارای  باید  افغانستان  در 
باشد که اطــالع رسانی دربــاره آن موجب 
تحت الشعاع قرار گرفتن نمایش تبلیغاتی 
معامله قرن نیز شده است. می توان انتظار 
داشت که طی روزهای آینده و با روشن شدن 
ابعاد مختلف سقوط هواپیمای آمریکایی در 
افغانستان، چرایی پنهان کاری دولت آمریکا 
در این رخداد مهم برای افکار عمومی جهان 

روشن شود.

توئیت روز

برنی سندرز،نامزد انتخابات ریاست 
صلح  ــرح  ط هرگونه  آمریکا:  جمهوری 
قابل  قبول )مــیــان رژیــم صهیونیستی و 
فلسطین( باید منطبق با قوانین بین المللی 
و قطعنامه های سازمان ملل باشد.باید به 
اشغالگری اسرائیل پایان دهد و )حق( تعیین 
سرنوشت را برای فلسطینیان در کشوری 
مستقل و در کنار اسرائیلی امن امکان پذیر 
کند.معامله به اصطالح صلح ترامپ در این 
مسیر نیست و تنها موجب تــداوم مناقشه 

می شود.این غیرقابل قبول است.

آمریکا

 لحظه رونمایی از طــرح موسوم به معامله قرن
 در کاخ سفید 
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...خارج از دستور
  محمد اکبری  

چهره ها و گفته ها 

دولت پاسخ گو باشد

ــادی طحان نظیف عضو حقوقدان شــورای  ه
برخی  سیاسی  اظـــهـــارات  ــت:  ــوش ن نگهبان 
مقامات در مقام سخنگویی جناح های سیاسی،  
ــرای سالمت انتخابات اســت.  زنــگ خطری ب
این اظهارات، نگرانی ها از تغییرات گسترده و 
سیاسی استانداران و فرمانداران به عنوان عوامل 
ــورای نگهبان به عنوان  اجرایی انتخابات، ش
داور ملی انتخابات را هوشیارتر کــرد. دولت 

ــات  ــدام بــایــد پــاســخ گــوی اق
هیئت های اجرایی و تایید 

خالف  صالحیت های 
قانون باشد./مهر

رایزنی با شورای نگهبان تا آخر 

انتخابات  رئــیــس ســتــاد  سیدحسن رســولــی 
از  اصالح طلبان  جبهه  شورای عالی  مرکزی 
رایزنی با شورای نگهبان تا آخرین مهلت ممکن 

ــاق حقوق  ــق ــرای اح بـ
ــالح  ــای اص ــزده ــام ن
ردصالحیت  طلب 

شده یا عدم احراز 
خبر داد./ایرنا

ورود شخص ترامپ برای ترور ظریف

ــدان بــیــن الــمــلــل گفت:  ــوق ــق ــری ح ــص ــا ن رضـ
رئیس جمهور آمریکا شخصا برای ترور شخصیتی 
ظریف وارد میدان شده است.  اجرای عملیات 
روانــی علیه ظریف، قبال بر عهده نیکی هیلی، 
برایان هوک و مایک پمپئو بود . عــده ای عماًل 
صحنه سیاست داخــلــی را بــه تــرامــپ واگــذار 

ــن  کــــرده انــــد؛ ای
یــک فاجعه بــرای 
ــی  ــل ــت م ــ ــی ــ ــن ــ ام

است./ایلنا

قانون جدید به انتخابات می رسد

محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس با اعالم خبر نظر مساعد 
ــرح شفافیت مالی  ــورای نگهبان بـــرای ط شـ
نامزدها گفت: بخش هایی از این قانون همچون 
مشخص شدن حساب بانکی نامزدها، معرفی 
مسئول مالی  آن ها و دریافت کننده و پرداخت 

کننده وجه به نامزدها از 
مــواردی است که باید 
پیش رو  انتخابات  در 

اجرایی شود./تسنیم

عالوه بر واکنش های خارجی به طرح به اصطالح 
معامله قرن که در ایران مقامات مختلف به بیان 
مواضع خود دراین زمینه پرداختند وزارت خارجه 
کشورمان در این باره در بیانیه ای، این مسئله را 
»خیانت قرن« دانست و تاکید کرد: جمهوری 
ــران آمادگی دارد تا صــرف نظر از  اسالمی ای
اختالفات خود با برخی کشورهای منطقه به 
منظور مقابله با توطئه بزرگی که کیان امت 
اسالمی را به خطر افکنده است در هر سطحی 

همکاری کند.

توئیتر رهبر انقالب: طرح شیطانی »معامله 	 
قرن« هرگز محقق نخواهد شد

حساب کاربری رهبر معظم انقالب در توئیتر 
در واکنش به رونمایی از طرح »معامله قرن«، 
با بازنشر بخشی از سخنان ایشان در 25 تیر 
97 نوشت: »قضیه  فلسطین از یادها نخواهد 
رفت و مسلمًا ملت فلسطین و همه ملت های 
مسلمان در مقابل آنان خواهند ایستاد و نمی 
گذارند معامله قرن اتفاق بیفتد. به کوری چشم 
دولتمردان آمریکا سیاست شیطانی و خبیث 
آمریکا در مورد فلسطین با نام معامله قرن به 
توفیق الهی هرگز تحقق نخواهد یافت. در مورد 
یهودی شدن بیت المقدس که می گویند باید 

دست یهود باشد، غلط بیخودی می کنند.«

الریجانی به روسای پارلمان های کشورهای 	 
اسالمی نامه نوشت

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به رونمایی از این طرح به گفته او 
قالبی ، دست به قلم شد و روســای مجالس 
کشورهای اسالمی را مورد خطاب قرار داد و 
در نامه ای به همتایان خود در ممالک اسالمی 
نوشت : رئیس جمهور آمریکا بدون مراجعه 
به سازمان های بین المللی از جمله سازمان 
ملل و مشورت با طرف های فلسطینی ، صرفا 

حزبی  و  شخصی  منافع  و  مصالح  براساس 
یک  اشغال  تا  دارد  تــالش  صهیونیستی،  و 
سرزمین امــت اسالمی را با توسل به زور، 
رسمی جلوه گر سازد و حقوق مسلم یک ملت 
مقاوم را به نفع عده ای صهیونیست مصادره 
ــران با ثبت طرح  کند.جمهوری اسالمی ای
دموکراتیک و سیاسی برگزاری همه پرسی در 
سرزمین های اشغالی و با مشارکت ساکنان 
اصلی آن، نــزد سازمان ملل، بــرون رفــت از 
بحران فعلی و حل عادالنه قضیه فلسطین را 
حق ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین می داند؛ 
بدین وسیله از آن جناب تقاضا دارم در جهت 
با طــرح قالبی معامله قــرن مساعی  مقابله 
الزم را داشته و با حمایت از  طرح برگزاری 
همه پرسی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی 
پارلمانی به روند حل بحران فلسطین بیش 
از پیش کمک کنیم. وی همچنین با برخی 
مقامات پارلمانی در کشورهای اسالمی نیز 

گفت و گو کرد. 

ظریف : این طرح، کابوسی برای منطقه و 	 
جهان است

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در واکنش به رونمایی از طرح 
سازش تحمیلی آمریکا عرصه توئیتر را برای 
ــرد و نوشت : »طــرح  ــن منظور انتخاب ک ای
موسوم به »چشم انداز صلح«، به زبان ساده، 
پــروژه رویایی یک بساز و بفروش ورشکسته 
است. ولی این طرح، کابوسی برای منطقه و 
جهان است و امید آن که بیدارباشی برای همه 
مسلمانانی باشد که بر سر گوری گریه می کنند 
که در آن مــرده ای نیست.« ظریف همچنین 
هشتگ »بیایید_برای_فلسطین_هم پیمان_
شویم« را نیز در این توئیت درج کرده و درضمن 
عنوان طرح آمریکا را نیز به »قدم گذاشتن به 

سوی فاجعه« تغییر داده است.

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به طرح 	 
معامله قرن 

عالوه بر ظریف و توئیتش ، وزارت امور خارجه نیز 
واکنش رسمی جمهوری اسالمی ایران به این 
طرح را از زبــان موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه بیان کرد . وی معامله قرن را خیانت قرن 
در حق مردم فلسطین و امت اسالمی خواند و 
خواستار مقابله دولت ها و ملت های آزاده منطقه 
و جهان با این طرح ننگین شد. موسوی با بیان 
این که از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران مسئله 
فلسطین و قدس شریف مسئله اول جهان اسالم 
است، افزود: جای تاسف است برخی کشورهای 
اسالمی با فراموشی این آرمان که آینده و حیثیت 
مسلمانان و کشورهای اسالمی را نشانه رفته 
است، دشمن را جای دوست نشانده و بیش از 
7۰ سال جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی 
را عامدانه یا از روی غفلتی راهبردی به فراموشی 

می سپارند.

حاضریم همه اختالفات را کنار بگذاریم 	 
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با اشاره به 
ابتکار جالب و وحدت گرایانه تهران به موضوع 
حساس و حیاتی اخیر ، تاکید کــرد: جمهوری 
اسالمی ایران با توجه به فوریت و اهمیت مسئله 

فلسطین و توطئه عظیمی که پشت سر به اصطالح 
معامله قرن ضد امت اسالمی نهفته است، آمادگی 
دارد تا صــرف نظر از اختالفات خــود با برخی 
کشورهای منطقه که بسیاری از این اختالفات 
ساخته غاصبان قــدس شریف و معامله گران 
حیثیت، آبــرو و ناموس مسلمانان اســت، برای 
وحدت جهان اسالم و به منظور مقابله با توطئه 
بزرگی که کیان امت اسالمی را به خطر افکنده 

است در هر سطحی همکاری کند.

آشنا: در طرح جدید فلسطینی ها »طرف 	 
معامله« نیستند،»موضوع« معامله اند

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
نیز دست به قلم شد و در توئیتر خود نوشت : در 
طرح »معامله قرن«، فلسطینی ها موضوع معامله 
هستند، نه طرف معامله. رئیس مرکز تحقیقات 
استراتژیک ریاست جمهوری در توئیت دیگری 
با بیان این که »فلسطین در ابتدا مسئله ای جهان 
ــود، )امــا( به تدریج آن را مسئله ای  اسالمی ب
عربی، فلسطینی، حماسی و ایرانی جلوه دادند« 
افزود: پس از رونمایی از »قمار قرن« اکنون وقت 
آن است که فلسطین در جایگاهی برتر از قبل 
قرارگیرد و به کارزار»انسانیت« در برابر »بربریت« 
و »مستضعفین« در برابر »مستکبرین« تبدیل شود.

ایران: برای مقابله با »خیانت قرن« حاضریم همه اختالفات را کنار بگذاریم 
آشنا: در طرح جدید فلسطینی ها »طرف معامله« نیستند،»موضوع« معامله اند 

پژمانفر: منشأ ناکارآمدی مجلس  
ناتوانی شخص علی الریجانی 

است

مهر- حجت االسالم نصرا... پژمانفر نماینده مشهد 
در مجلس در تذکری شفاهی با بیان این که منشأ 
ناکارآمدی مجلس، ناتوانی شخص علی الریجانی 
است، افزود: قوه مقننه می توانست کارآمد و موثر 
باشد. وی با بیان این که نوع موضع گیری های 
او)الریجانی(  مجلس را ناکارآمد کرده است تاکید 
کرد: ضعف های آقای الریجانی منجر به ضعیف 

شدن جایگاه مجلس شد.

مطهری:  عامالن ترور شهید 
سلیمانی باید قصاص شوند

ــران در مجلس  ــه عــلــی مــطــهــری، نــمــایــنــده ت
ضمن تسلیت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
اظهارکرد:  ان شاءا... کمترین نتیجه شهادت 
سردار سلیمانی اخراج آمریکایی ها از منطقه 
باشد و البته مسئله قصاص خون ایشان هم به 
جــای خــودش باقی اســت و حتمًا باید عامالن 
شهادت او قصاص شوند. نماینده مردم تهران 
در مجلس همچنین درباره اظهارات اخیر دبیر 
شورای نگهبان گفت: این روش که پیش گرفته اند 
و سخنگوی شورای نگهبان به طور مستمر تأکید 
می کند ردصالحیت ها بیشتر به دلیل تخلفات 
 مالی و اخالقی بوده، بازی با آبروی افراد است.

ــن کــه مجلس اســاســا باید  مطهری بــا بیان ای
نمونه ای از جامعه باشد و همه قشرهای جامعه 
باید در مجلس  نماینده داشته باشند، تصریح 
کــرد: بنده با اصل نظارت استصوابی مخالف 
نیستم، اما نحوه اجــرای آن واقعا بــرای کشور 
ــت. نماینده تهران  ــرده اس ما مشکل ایجاد ک
در مجلس خطاب بــه شـــورای نگهبان گفت: 
کسی که فساد مالی و اخالقی نــدارد و قانون 
اساسی را هم قبول دارد؛ شما آن فــرد را رد 
نکنید و بقیه را به عهده مــردم بگذارید که به 
خــدا مــردم اشتباه نمی کنند؛ مگر در مجلس 
اول مــردم اشتباه کردند، مجاهدین خلق هم 
 کاندیدا داشتند و مجلس خوبی تشکیل شد.

در همین حال علی الریجانی رئیس مجلس نیز 
طی سخنانی در صحن مجلس با انتقاد از سیاه 
مجلس  انتخابات  کاندیداهای  برخی  نمایی 
ــده ای فکر کردند  گفت: تعجب آور است که ع
با تخریب مجلس و سخنان ناصواب  حرکتی 
رکن  مهم ترین  مجلس  می کنند.  تعقیب  را 
مردم ساالری در کشور است هرگونه محدودیت 
و تخریب مستقیما اراده ملت را هدف گیری کرده 

و یک عمل غیرانقالبی است.

روحانی:وکیلالدولههمانوکیلالملهاست
در این 2 سال، زندگی سخت و شرایط برای همه غیرقابل پیش بینی بود

ــا و آرمان  رئیس جمهور با بیان این که آرزوه
های بلندتری در این دولت داشتیم اما به رغم 
آرزوهایمان  و  امید  از  دشمنان،  فشارهای 
عقب نشینی نمی کنیم، افزود: در این دو سال 
زندگی سخت و البته شرایط برای همه غیرقابل 
پیش بینی بود. وی افزود: تمام عقالی دنیا و همه 
کشورها و مسئوالن کمتر فکر می کردند که یک 
دولتی که ادعای تمدن، دموکراسی و حقوق 
بشر می کند، بخواهد یک پیمان و توافق را زیرپا 

بگذارد و ظلم و ستم بی حد و مرزی را به ملتی 
بزرگ آغاز کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حسن روحانی همچنین روز سه شنبه 

در مراسم بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه 
هفتم آب تهران  و همچنین طرح های صنعت 
آب و برق استان تهران با اشــاره به این که در 
آستانه انتخابات بــزرگ و ملی در دوم اسفند 
هستیم، گفت: این انتخابات در سیاست های 
منطقه ای و بین المللی و قدرت ملی ما تأثیرگذار 
است و اگر در گوشه و کنار اشکال و ایــرادی 
می بینیم و برخی مسیر را به خطا رفته باشند، 
به هر حال هم باید نصیحت کنیم، هم بگذریم و 

هم هدف بلند خود را از یاد نبریم که آن حضور 
ــت. رئیس جمهور با  در صحنه انتخابات اس
بیان این که ممکن است عــده ای به آن صدی 
که می خواستند نرسیده باشند اما نباید این 
وظیفه مهم را فراموش کنیم، ادامه داد: باید در 
این مقطع تاریخی بدانیم حضور ما در صحنه 
تأثیر فراوانی دارد. روحانی با اشاره به این که 
متأسفانه دستگاه های تبلیغاتی برای بیان این 
موفقیت های به دست آمده مقداری کم کاری 

دارنــد ، تأکید کرد: باید از تفکرات و تخیالت 
کودکانه فاصله بگیریم، بعضی ها می گویند 
برخی از طرح ها و پروژه ها را توضیح ندهید چرا 
که دولت محبوب می شود در حالی که دولت 
خادم و نوکر ملت و نماینده ملت است. وی افزود: 
بعضًا حرف ناصحیحی زده می شود که مثاًل آن 
نماینده وکیل المله یا وکیل الدوله است. اگر 
رژیم سابق بود این حرف درست بود اما امروز 
که دولت منتخب مردم است، چنین حرفی از 
اساس و بنیان غلط است. رئیس جمهور با تأکید 
بر این که همه انقالب برای این بود تا دولت و ملت 
کنار هم قرار گیرند، گفت: وکیل الدوله همان 
وکیل المله است و دولت جز خدمت به مردم 

سمت و مسئولیت دیگری ندارد.
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جامعهاز میان خبرها

مترجم گوگل به زودی گفتار را هم 
ترجمه می کند

به  ــام شرکت گوگل، مترجم گوگل  اع طبق 
زودی قادر خواهد بود گفتار را به صورت زنده به 
نوشتار تبدیل و همزمان ترجمه کند. به گزارش 
ایسنا و به نقل از انگجت، در آینده مترجم گوگل 
قادر خواهد بود ضمن ترجمه یک زبان به زبان 
دیگر در زمان واقعی، سخنرانی های طوالنی 
را نیز به حالت نوشتار دربیاورد و ترجمه کند. 
به »حالت  ایــن ویژگی موسوم  شرکت گوگل 
رونوشت«)Transcribe mode( را در رویدادی 
در سانفرانسیسکو معرفی کرده که در آن برخی 
از پروژه های هوش مصنوعی خود را به نمایش 

گذاشته است.

پیشنهاد ایجاد دانشگاه طب ایرانی 
برای جلوگیری از فعالیت شیادان

 وزیر بهداشت بر ضرورت ایجاد دانشگاه طب 
ایرانی و مکمل و جلوگیری از ورود و عوام فریبی 
شیادان و کاهبرداران در عرصه طب سنتی 
تاکید کرد. به گــزارش ایسنا، دکتر نمکی در 
مطلبی با عنوان »دانشگاه طب ایرانی ساخته 
می شود«، در اینستاگرام خود نوشت: »امروز 
نمی توانیم راه را بر طب سنتی و طب مکملی 
همکاران  ببندیم.به  گذاشته  پــا  دنیا  در  کــه 
ــردم کــه باید بــه ایــجــاد دانشگاه طب  ــام ک اع
شیادان  نگذارند  و  بپردازند  مکمل  و  ایرانی 
ــرده و  و کــاهــبــرداران به ایــن موضوع ورود ک

عوام فریبی کنند. «

بدهی150 میلیاردی بهزیستی به 
6 بیمارستان ویژه درمان معتادان

بیماری های  و  پیوند  مدیریت  مرکز  رئیس 
وزارت بهداشت در واکنش به انتقادات اخیر 
پلیس و بهزیستی از وزارت بهداشت مبنی بر 
همکاری نکردن در پذیرش معتادان متجاهر 
دارای زخــم بــاز، بــااشــاره به معرفی و فعالیت 
شش بیمارستان در این بــاره در عین حال از 
150 میلیارد ریالی بهزیستی به این  بدهی 
بیمارستان ها در این خصوص خبر داد.دکتر 
شادنوش  با بیان این که تعریف پروتکل های 
درمــانــی در کشور به عهده وزارت بهداشت 
ــت، افـــزود: ایــن وزارت بهداشت اســت که  اس
می گوید روش های درمانی باید چگونه باشد که 
بر همین مبنا در خصوص بیماران مبتا به ایدز 
و هپاتیت، طی جلسات متعددی که با نیروی 
انتظامی و سازمان بهزیستی داشته ایم، اعام 
کردیم که نیازی به جداسازی بیماران مبتا به 
ایدز و هپاتیت از دیگران در کمپ های نگهداری 
نیست، اما صرفا اگر بیمار مبتا به این دو بیماری 
را شناسایی و به ما معرفی کنند، ضمن آن که 
پزشک معرف بیمار مورد تشویق ما قرار خواهد 
گرفت؛ کلیه هزینه های درمانی این بیماران نیز 
به صورت رایگان از سوی وزارت بهداشت تقبل 

خواهد شد.

معاون گردشگری کشور:
مراکز اقامتی از مالیات بر ارزش 

افزوده معاف شدند

معاون گردشگری کشور از معافیت مالیات بر 
ارزش افــزوده مراکز اقامتی دارای مجوز به غیر 
از هتل های ۴ و 5 ستاره بر اساس مصوبه امروز 
نمایندگان مجلس خبر داد. بــه گزارش میزان، 
ــبــال پیگیری های  ولــی تــیــمــوری گــفــت:بــه دن
چندساله و رایزنی های گسترده روز هــای اخیر 
وزارت گردشگری، تشکل های حرفه ای مرتبط 
و فعاالن گردشگری، باالخره نمایندگان مجلس 
شورای اسامی کلیه مراکز اقامتی دارای مجوز 
فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی )به غیر از هتل های ۴ و 5 ستاره( را 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند.او 
افزود: مالیات بر ارزش افزوده در عمل پولی است 
که از مردم گرفته می شود و معافیت مراکز اقامتی 
از پرداخت این مالیات دراصل به مفهوم نپرداختن 
ایــن وجــه از ســوی مــردم و گردشگران اســت. به 
عبارتی دیگر این موضوع به طور مستقیم در کاهش 
هزینه سفر مردم تاثیر گذار است. وی خاطرنشان 
کرد:حمایت های دولت، مجلس و بخش خصوصی 
از صنعت گردشگری می تواند نتایج خوبی را در 

شرایط اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.

ممنوعیت استفاده از مانکن زنده 
در ویترین فروشگاه ها

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی 
پایتخت به ممنوعیت استفاده از مانکن زنده در 
ویترین مغازه ها تاکید کردو گفت: تصویر منتشر 
شده در فضای مجازی که در آن خانمی در ویترین 
یک مانتو فروشی در کنار دیگر مانکن ها نشان 
داده می شود واقعی نیست و این تصویر مربوط 
ــت. به گــزارش  به پــان یک فیلم سینمایی اس
ایلنا، سرهنگ نادر مرادی در پی انتشار تصویری 
در فضای مجازی که در آن از خانمی به عنوان 
مانکن زنــده در ویترین یکی از فروشگاه های 
فروش مانتو، استفاده شده بود، بیان کرد: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد این تصویر 
مربوط به قطعه ای از فیلم سینمایی راند چهارم 
است که در این پان از فیلم، خانمی که در ویترین 

مغازه دیده می شود یکی از بازیگران فیلم است.

محمد جواد رنجبر- نسل تازه ای از ویروس 
پیدا  شیوع  چین  از  منطقه ای  در  که  کرونا  
کرده و تاکنون جان بیش از 130 نفر را گرفته 
است، همچنان به تاخت و تاز خود در تعدادی 
از کشورها ادامــه می دهد و حاال به مرزهای 
کشورمان نزدیک شده است و احتمال ورود 
آن به ایران نیز وجود دارد؛ هرچند که تاکنون 

مورد تایید شده ای از آن گزارش نشده است.
به گزارش خراسان، چند روزی است جهان با 
نسل تازه ای از ویروس کرونا یا کرونا ویروس 
روبه رو شده است. ویروسی که مرکز انتشار آن 
شهر ووهان کشور چین است. طبق آمار تا عصر 
دیروز شمار مبتایان به ویروس کرونا در این 
کشور به پنج هزار و ۹۷۴ نفر رسیده و تعداد 
ــوارد مرگ ناشی از کرونا هم به 13۲ نفر  م
افزایش یافته است.تاکنون حداقل 16 کشور 
جهان همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، 
ــارات از ورود این  استرالیا، کره جنوبی و ام
ویروس به کشور خود خبر داده اند، اما ظاهرا 
این ویروس به جز در چین، در کشور دیگری 
قربانی نداشته است.تعدادی از کشورها نیز 
در حال خارج کردن اتباع خود از شهر ووهان 
چین مرکز انتشار ویــروس کرونا هستند.در 
همین زمینه بی بی سی اعام کرد: همزمان 
با افزایش آمار ابتا و مرگ ناشی از ویروس 
جدید کرونا، صدها شهروند خارجی از شهر 
ووهان چین که در کانون شیوع این بیماری 
قرار دارد خارج شده اند.از سوی دیگر استرالیا 
قرار است 600 شهروند درحال بازگشت این 
کشور را برای دو هفته در جزیره کریسمس، 
در فاصله دو هزار کیلومتری از خاک اصلی 
کشور، قرنطینه کند که این موضوع باعث ایجاد 
جنجال در این کشور شده است. این جزیره به 
خاطر شرایط نگهداری مهاجران و حتی موارد 
ادعایی نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته 
است.   رئیس جمهور چین، این ویروس را یک 
موجود »شرور« توصیف کرد اما گفت کشورش 

بر آن غلبه خواهد کرد.یک کارشناس بهداشت 
ملی چین پیش بینی کرده است که روند شیوع 
بیماری ظرف هفت تا 10روز دیگر به اوج برسد 

و بعد از آن روند نزولی پیدا کند.

کرونا هنوز واکسن ندارد       
این ویروس باعث عفونت حاد تنفسی می شود 
و هنوز شیوه معالجه یا واکسن مشخصی برای 

آن موجود نیست.

تعلیق پروازها       
به گزارش خراسان، مسافران چینی که وارد 
کشور می شوند نیز در بدو ورود در فرودگاه 
امام خمینی )ره(، با تب سنج و اسکنر حرارتی 
معاینه می شوند. در هفته بیش از ۲0 پرواز بین 
تهران و شهرهای پکن، شانگهای و گوانگجوی 
چین انجام می گیرد.در همین زمینه شرکت 
هواپیمایی بریتانیا نیز به دلیل نگرانی از شیوع 
ــروس کرونا، پــروازهــای خــود به سرزمین  وی
اصلی در چین و همچنین مسیر بازگشت را به 

حالت تعلیق درآورده است.

نزدیکی کرونا به مرزهای ایران       
ــاع رسانی  ــط عمومی واط رئیس مرکز رواب
وزارت بهداشت دیروز در گفت و گو با خراسان 
با بیان این که ویروس کرونا به مرزهای ایران 

ــت،  ــک شــده اس ــزدی ن
افــزود: مشاهده ابتا 
فعا  کروناویروس  به 
در امارات  تایید شده 
ممالک  ــر  ــگ دی در  و 
خاورمیانه و مدیترانه 
شرقی از جمله کردستان عــراق، پاکستان، 
عربستان و ... موارد مشکوک مشاهده شده 
و هنوز تایید نشده است.کیانوش جهان پور 
با اشاره به این که احتمال قریب الوقوع ورود 
کروناویروس به ایــران وجود دارد، به تشریح 
اقدامات وزارت بهداشت به منظور مراقبت و 
جلوگیری از ورود این ویروس به کشور در برخی 
فرودگاه ها و بنادر و راه های زمینی پرداخت و 

ادامه داد: مراقبت ها و غربالگری ورود ادامه 
دارد؛ لکن هیچ کدام مانع قطعی و کاملی در 
مقابل ویروس نخواهد بود.وی با بیان این که 
در کان مناطق و پایتخت، بیمارستان های 
معین با بخش ایزوله منفی آمادگی پذیرش 
مبتایان احتمالی را دارند، افزود: تیم های 
واکنش سریع اورژانس کشور و آمبوالنس های 
CBRNE برای هرگونه انتقال و اقدام فوریتی 
در آمادگی به سر می برند و همچنین نظام 
آزمایشگاهی اقدامات تشخیصی الزم را آغاز 
کرده است.رئیس مرکز روابط عمومی و اطاع 
رسانی وزارت بهداشت درباره موارد مشکوک 
به کرونا در کشور نیز گفت: چند مورد مشکوک 
به کرونا در کشور از جمله دو مورد گردشگر 
آلمانی و چینی مشاهده شد، اما با توجه به این 
که نتایج هیچ کدام از دو آزمایش مثبت نبوده 
است، از مراقبت بهداشتی خارج شدند.وی 
خاطرنشان کرد: تا به امروز هنوز مورد تایید 
شده ای مبنی بر ابتا به کرونا در کشور مشاهده 
ــت. امــا ممکن اســت هر لحظه این  نشده اس
ویروس به کشور وارد شود و باید آماگی الزم را 
داشته باشیم.جهان پور افزود: به نظر می رسد 
سطح هوشیاری مناسبی در جامعه ایجاد شده 
است و باید مراقبت کرد که این هوشیاری به 

اضطراب و نگرانی بی مورد بدل نشود.

بررسی تازه ترین خبرها درباره ویروس چینی در گفت و گو با رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت

تاخت و تاز  کرونا 
 وزارت بهداشت: این ویروس به نزدیکی مرزها رسیده است، مردم مراقبت کنند

هشدار منع پرواز از ایران  توسط اروپا لغو شد
وضعیت هشدار موقت منع پرواز از آسمان 
ایــران از سوی آژانــس امنیت پــرواز اتحادیه 
اروپا لغو شد. به گزارش  مهر، وبگاه آژانس 
امنیت پرواز اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای 
وضعیت هشدار موقت منع پرواز از آسمان 
ایران را لغو کرد. در این بیانیه گفته شده است 
که گروه ارزیابی ریسک امنیتی هوانوردی 
آژانس امنیت پرواز اتحادیه اروپا با تشکیل 

جلسه ای دربــاره ارزیــابــی وضعیت امنیت 
پرواز در ایران و عراق، تصمیم گرفته است که 
دو هشدار صادر شده درباره لزوم اجتناب از 
پرواز در آسمان ایران و عراق را ملغی اعام 
کند. با وجود لغو این دو هشدار اما آژانس 
مذکور هشدار منع پرواز در ارتفاع کمتر از 
۲5هــزار پا در آسمان ایــران را همچنان در 
حالت مهم نگه داشته و از لغو این هشدار 

ــودداری کــرده اســت. پیش از این آژانس  خ
امنیت هوانوردی اروپــا به عنوان یک نهاد 
تخصصی تحت نظر اتحادیه اروپا که در زمینه 
ایمنی هوانوردی غیرنظامی و مسافربری به 
وضع و اعمال قوانین و مقررات می پردازد، 
در بیانیه ای به تمامی شرکت های هواپیمایی 
اروپایی هشدار داده بود که تا اطاع ثانوی بر 

فراز آسمان ایران پرواز نکنند.
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سینمای جهان

پارسا پیروزفر برای بازی در فیلم 
»مغز استخوان«، انتخاب اول 
کارگردان این فیلم حمیدرضا 
قربانی بـــوده، امــا او بــه دلیل 
این  نتوانسته  کـــاری  مشغله 

پیشنهاد را بپذیرد و بابک حمیدیان جایگزین 
پیروزفر شده است.

چهره ها و خبر ها

»گربه  فیلم  در  رادان  بــهــرام 
امینی،  کریم  ساخته  ســیــاه« 
عالوه بر تهیه کننده به عنوان 
بازیگر هم حضور داشته و نقش 
خودش را در این اثر بازی کرده 
است. »گربه سیاه« سال جدید اکران خواهد شد.

هوتن شکیبا روزهــای پرکاری 
را سپری می کند. او برای بازی 
در فیلم »تی تی« اثر آیدا پناهنده 
جلوی دوربین رفته و 23 بهمن 
برای اجرای نمایش »قهوه قجری« 

به کارگردانی آتیال پسیانی روی صحنه می رود.

ماهور الوند با فیلم »غالمرضا 
تختی« به کــارگــردانــی بهرام 
توکلی به شبکه نمایش خانگی 
آمده است. این فیلم در اکران 
نـــوروزی، شکست عجیبی در 

گیشه خورد و تنها یک میلیارد و 900 میلیون 
تومان فروخت.

ــول صدرعاملی امسال در  رس
»شنای  فیلم  تهیه کننده  مقام 
ــارت، در  ــر محمد کـ ــه« اث ــروان پ
جشنواره فجر حضور دارد.  او 
سال گذشته با فیلم »سال دوم 

دانشکده من«، حضور موفقی در جشنواره نداشت.

ــا اواخـــر  ــ فــاطــمــه مــعــتــمــد آری
بهمن ماه برای اجرای نمایش 
افسانه  کارگردانی  به  »بچه« 
ماهیان روی صحنه مــی رود و 
در این تئاتر با سعید چنگیزیان 
این  نویسنده  ثمینی  نغمه  می شود.  همبازی 

نمایش است. پیشتازی فیلم پوالنسکی در سزار

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فرانسه، صبح 
چهارشنبه اسامی نامزدهای چهل و پنجمین 
دوره جوایز ســزار را که از آن به عنوان اسکار 

سینمای فرانسه یاد می شود، اعالم کرد.
ــزارش هنرآنالین، فیلم »یــک افسر و یک  به گ
جاسوس« به کارگردانی رومــن پوالنسکی با 
12 نامزدی از جمله در بخش های بهترین فیلم 
و بهترین کارگردان پیشتاز اســت. فیلم نامزد 
اسکار »بینوایان« به کارگردانی الد لی، برای 11 
جایزه شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردان 
رقابت می کند. فیلم» La Belle Epoque «به 
کارگردانی نیکال بدوس هم 11 نامزدی کسب 
کرده است. »پرتره یک بانو در آتش« ساخته سلین 
سیاما 10 نامزدی به دست آورده و »آتالنتیک« 
به کارگردانی ماتی دیــوپ در سه بخش نامزد 

شده است.
درام تاریخی »یک افسر و یک جاسوس« درباره 
ماجرای دریفوس در قرن نوزدهم اســت، یک 
افسر توپخانه یهودی ارتش فرانسه که در 1894 
به اشتباه و به دالیل یهودستیزانه به جرم دادن 
ــش فرانسه به سفارت  اطــالعــات محرمانه ارت
آلمان مجرم شناخته شد. این فیلم امسال در 
جشنواره فیلم ونیز جایزه بزرگ هیئت داوران 
را بــرد و دوشنبه شب در پاریس، جایزه لومیر 
بهترین کارگردان را برای پوالنسکی به همراه 
آورد. »بینوایان« در جوایز لومیر که اغلب از آن 
به عنوان گلدن گلوب فرانسوی یاد می شود، 
سه جایزه از جمله بهترین فیلم را از آن خود کرد. 
ــاری در هالیوود« و »انگل« ، جزو  »روزی روزگ
نامزدهای جایزه ســزار بهترین فیلم خارجی 
هستند. چهل وپنجمین دوره جوایز سزار 9 اسفند 

در پاریس برگزار می شود.

»ماتریکس 4« با بازیگر زن هندی

پریانکا چوپرا بازیگر هندی در حال مذاکره است 
تا به فیلم »ماتریکس 4« بپیوندد.

به گزارش مهر، بازیگر بالیوود در حال گفت وگو 
اســت تا به عنوان یکی از بازیگران فیلم هنوز 
بی عنوان »ماتریکس 4« با این مجموعه همکاری 
کند. این فیلم توسط النا واچوفسکی یکی از 
کــارگــردانــان سه گانه اولیه ساخته می شود. 
پیشتر اعالم شده بود کیانو ریوز، کری-آن ماس، 
یحیی عبدالمتین و نیل پاتریک هریس بازیگران 
این فیلم خواهند بود. جزئیات نقش هایی که 
این بازیگران ایفا می کنند هنوز روشن نشده اما 
تاریخ اکران »ماتریکس 4« 21 می 2021 اعالم 

شده است.
چوپرا تاکنون در بیش از ۶0 فیلم بــازی کرده 
است. او در تلویزیون آمریکا نیز نخستین بار با 
سریال درام »کوانتیکو« در شبکه ABC دیده شد 
که سه فصل ادامــه داشــت. وی به عنوان اولین 
بازیگر هندی در نقش اصلی این سریال ظاهر و 
برای آن موفق به کسب جایزه منتخب مخاطبان 
هم شد. وی روی جلد مجله تایم هم جای گرفته 
و ســال 201۶ به عنوان یکی از 100 چهره 
تاثیرگذار سال انتخاب شده است. پریانکا چوپرا 
به تازگی به عنوان بازیگر و یکی از تهیه کنندگان 
فیلم مستقل »آسمان صورتی است« در بخش 
رسمی جشنواره بین المللی فیلم تورنتو دیده 
شد. او به زودی در فیلمی از نتفلیکس با عنوان 

»ما می توانیم قهرمان باشیم« دیده خواهد شد.

»نقدسینما«ویژهفجر،زندهنیست
تهیه کننده برنامه »نقد سینما« از ضبطی شدن 
ایــن برنامه سینمایی شبکه 5سیما در طول 
جشنواره فیلم فجر خبر داد و دالیل این تصمیم 
را تشریح کرد. یوسف بچاری در گفت وگو با مهر با 
اشاره به تولیدی شدن این برنامه در ایام جشنواره 
فجر تصریح کرد: »در تصمیم گیری برای ضبطی 
شدن ویژه برنامه های زنده مرتبط با جشنواره 
سی وهشتم فیلم فجر، دو نکته مدنظر بوده 
است؛ یکی باال بردن کیفیت برنامه هاست چون 
برنامه زنده، سرعت و شتاب بیشتری نیاز دارد و 
دیگری فراهم شدن امکان حضور کارشناسان 
متنوع تر در برنامه که با توجه به زمان پخش برنامه 
در ساعات قبل از نیمه شب، دست مان بازتر 

است.« وی ادامه داد: »در جشنواره فیلم فجر 
برنامه »نقد سینما« ساعت 12 و نیم شب روی 
آنتن می رود و تا دو و نیم یا سه بامداد پخش آن 
ادامه پیدا می کند. با توجه به این ساعت پخش، 
با ترفند ضبطی شــدن، می توانیم اشخاص و 
کارشناسان بیشتری را برای حضور در برنامه با 
خود همراه داشته باشیم.« بچاری تأکید کرد: 
»البته فاصله زیادی بین ضبط و پخش نیست و 
صرفًا چند ساعت زودتر برنامه ضبط و برای پخش 
ارسال می شود. این فاصله بین ضبط و پخش هم 
آن چنان زیاد نیست که بخواهد بازبینی خاصی 
روی آن صورت بگیرد. اما شرایط مهمانان بهتر 
است و تا نیمه شب مجبور نیستند برای حضور 

در برنامه منتظر بمانند.« وی افزود: »از طرفی در 
برنامه زنده ممکن است بحث جایی طوالنی شود 
و ما گاهی مجبور شده ایم برخی آیتم ها را پخش 
نکنیم و با ضبطی شدن برنامه مدیریت بهتری 

روی کنداکتور خواهیم داشت.«

 گاف تلویزیون درباره  
مایکل دی آندریا  جهانی شد!
ماجرای گاف هایی که صبح یک روز در 2 شبکه رخ داد

ماجرای مانکن زنده سینمایی	 
روز دوشنبه ویدئویی در فضای مجازی منتشر 
شد که حضور مانکن های زنــده را در پشت 
ویترین فروشگاهی در ایران نمایش می داد. 
در شرح ویدئو با عنوان »فاجعه انسانیت«، 
آمــده بــود ایــن فروشگاه در خیابان ولیعصر 
ــدام نامتعارف،  تهران قــرار دارد و با ایــن اق
قصد جذب مشتری دارد. ویدئوی این اتفاق 
و  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  عجیب 
از آن انتقادات بسیاری شد. صبح روز بعد 
)سه شنبه( پای این ویدئو به تلویزیون باز شد 
و در برنامه صبحگاهی شبکه 5 هم نمایش 
داده شد. محمدرضا باقری مجری »یه روز 
ــازه« پس از پخش بخشی از این تصویر، از  ت
وجود مانکن های زنده انتقاد کرد و این اتفاق 

را امری نادرست دانست.
با این حال ساعتی بعد و با پیگیری رسانه های 
مانکن های  ماجرای  شد  مشخص  مجازی، 

زنده مربوط به فیلم برداری یک فیلم سینمایی 
با عنوان »رانــد چهارم« در تهران بوده است. 
این فیلم به کارگردانی علیرضا امینی، این 
روزها در حال فیلم برداری در خیابان ولیعصر 
تهران اســت و ظاهرا در بخشی از قصه، به 
ــردازد. این  ــی پ ــده هم م بحث مانکن های زن
اشتباه را عالوه بر مجری رسانه ملی، بسیاری 
از رسانه های رسمی نیز مرتکب شدند. با این 
حال باقری مجری »یه روز تازه« سه شنبه شب 
در توئیتی نوشت: »این ویدئو دیشب به دستم 
رسید و خب طبیعتًا صبح تو برنامه بهش اشاره 
و اعتراض کردم. هرچند در تصویر و کسی که 
فیلم رو گرفته، تجهیزات فیلم برداری ندیدند، 
اما االن متوجه شدم که این صحنه فیلم برداری 
بوده. عذرخواهی می کنم.« او در ادامه توضیح 
داد چون تا روز شنبه برنامه »یه روز تازه« پخش 
نمی شود، الزم دیده در توئیتر عذرخواهی کند.

آیت ا... مایک جعلی در بخش خبری	 
ساعتی بعد از گاف اول در برنامه »یه روز تازه«، 
اخبار تلویزیون هم مرتکب یک گاف شد و تصاویر 
آن به شکل عجیبی در رسانه های داخلی و حتی 
بین المللی منتشر شد. بخش خبری ساعت 
9:30 صبح شبکه جام جم در روز سه شنبه، 
در زمانی که خبر احتمال کشته شدن »مایکل 
دی آندریا« )معروف به آیت ا...مایک( رئیس میز 
ایران در سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( را اعالم 
کرد، تصویری از یک بازیگر هالیوود را به نمایش 
گذاشت! ماجرا از این قرار است که این بازیگر 
با نام »فردریک لینیه« در فیلم مشهور »سی 
دقیقه پس از نیمه شب« به کارگردانی کاترین 
بیگلو، در نقش فرعی یک افسر اطالعاتی سیا 
ظاهر شده بود. کاربران شبکه های اجتماعی 
اخبار  ــاران  ــدرک ــت ان دس احتمااًل  گفته اند، 
صداوسیما، نام مایکل دی آندریا را در اینترنت 
جست وجو کــرده انــد و تصویری را که گوگل 

نمایش داده، بدون بررسی صحت و سقم آن، 
در اخبار تلویزیون پخش کرده اند!این گاف 
عجیب، در حالی اتفاق افتاد که در بسیاری از 
رسانه های مجازی، اشاره شده بود که از این 
شخص تصویری منتشر نشده و او به خاطر آن 
که شخصیتی پشت پرده وقایع است، حتی به 
»شاهزاده تاریکی« ملقب شده است. ساعتی 
بعد از این گاف عجیب، رسانه های بین المللی 
همچون ایندیپندنت و بیزینس اینسایدر، این 
اتفاق را پوشش خبری دادند و عماًل گاف عجیب 
اخبار صداوسیما، جهانی شد! تفاوت این دو 
گاف تلویزیون در این بود که در اولــی، باقری 
مجری شبکه 5 عذرخواهی کرد ولی در دومی، 
بخش خبری شبکه جام جم و باالتر از آن معاونت 
سیاسی صداوسیما، طبق معمول واکنشی 
نداشت و اجازه داد مرور زمان و احتمااًل گاف 

بعدی، توجهات را از این اتفاق بردارد.

  مصطفی قاسمیان   - روز سه شنبه در دو شبکه5 و جام جم تلویزیون، به فاصله 
بسیار کمی دو گاف انجام شد که سرنوشت متفاوتی داشت. بابت یکی، مجری 
عذرخواهی کــرد و کار بیــخ پیدا نکــرد، ولی دومــی در شــبکه های اجتماعی 
دست به دست شد و حتی به رسانه های بین المللی هم راه یافت. ماجرای بامزه 

این دو اتفاق را بخوانید.
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بشاگرد
 تهناست

ماندن کمک های ناچیز پشت رود و کوه

عصر روز سه شنبه یکم بهمن ماه راهی بشاگرد شدم. هماهنگی 
برای ورود به این شهرستان چند روز زمان برد. همین هشداری 
بود تا بفهمم اوضاع بشاگرد همچنان نابه سامان است. در راه از 
راننده درباره سیل جویا شدیم. او که بشاگردی است و این روزها 
به روستاهای بحران زده رفت وآمد داشته ، می گوید: »از بعدازظهر 
پنج شنبه )19 دی( حدود ساعت 7، باران نم نم می بارید. من 
آن موقع در جاده بودم. حدود ساعت 24 که رسیدم سردشت، 
باران شدت گرفت. باید دکتر را می رساندم به روستای سیت. 
باران آن قدر تند می بارید که چشم، چشم را نمی دید. اصال شبیه 
باران نبود. انگار آسمان دهن باز کرده  و یک تنگ آب از آن سرازیر 
شده  بود. در راه برگشت دیگر جاده ای نبود. یک آب راه کوچک 
خودش سیل شده و جاده را کامل خراب کرده بود. دو، سه سالی 
بشاگرد خیلی کم آب بود. توی جاده که می رفتیم عین جهنم 
بود اما این چند روز از زمین آب می جوشد. بعد از سه روز باران 
بی وقفه، روز شنبه همه جا سیل راه افتاد. همان روز یک نفر با 
موتور به آب زد. اهل بشاگرد نبود و نمی دانست رودخانه های این 
جا وحشی است. جنازه اش را چند روز قبل تحویل خانواده اش 
دادند. اوضاع آن هایی که در کپر زندگی می کنند، خیلی وخیم 
است.«برای رسیدن به سردشت که مرکز شهرستان بشاگرد 
است، از دل جاده هایی باریک عبور کردم که در محاصره کوه 
بودند. آفتاب کامل رفته بود و در مسیر پرپیچ وخم جاده حتی 
یک تابلوی راهنما وجود نداشت. هرچه به سردشت نزدیک تر 
می شدم، فاصله آب راه هایی که از وسط جاده می گذشتند و 
آسفالت نه چندان هموار آن را تخریب کرده بودند، کمتر می شد. 
مسیر 255 کیلومتری بندرعباس تا سردشت را شش ساعته 
طی کردم و مجبور شدم شب را همان جا سرکنم. فردای آن روز 
اول صبح به مرکز هالل احمر گوهران رفتم. آن جا با زن جوانی 
مواجه شدم که با همسرش از روستای زمین تنبان آمده بود. 
هردو لباس بلوچی به تن داشتند. همین مشخصه ظاهری شان 
نشان می داد که به مرز سیستان وبلوچستان نزدیک تر هستند و 
احتماال روستای شان در بحران جدی تری گرفتار است. سیل 
مسیر دسترسی روستای شان را بسته است و پای پیاده تا گوهران 
آمده اند بلکه کمکی بگیرند و بتوانند زندگی شان را جمع وجور 
کنند. زن جوان می گوید: »هنوز کسی نیامده  تا از روستای مان 

بازدید کند. فقط یک بار هالل احمر بسته 72 ساعته مواد غذایی 
برای هر خانوار آورد. آن هم به روستای دَرنگَمدو دادند تا خودمان 
برویم و تحویل بگیریم. دیروز که با چند خانم دیگر رفتیم تا بسته ها 
را بیاوریم، آب جگین من را برد. بین دوتا تخته سنگ گیر کردم و 
زن ها نجاتم دادند. باید از پنج رودخانه رد شویم تا به جاده اصلی 
برسیم. آن روز فقط دوتا رودخانه را توانستیم رد کنیم. بقیه راه 
را از کوه رفتیم. اگر جاده داشتیم، مشکالت مان کمتر بود و 
این همه سختی نمی کشیدیم. می توانستیم راحت رفت  وآمد 
کنیم نه این که مجبور باشیم برای رسیدن به یک آبادی از چند 

کوه بگذریم.«

باز کردن راه با دست خالی

صبح پانزدهمین روز سیل به سمت روستاهای بخش گافر و 
پارامون حرکت کردم. این منطقه یکی از مرکزهای اصلی سیل 
است. قرار بود به سه روستای محمودآباد، کوِلغ و َسربیر بروم 
که بعد از سیل، اولین بار است کسی سراغ شان می رود. هنگام 
خروج از هالل احمر، یکی از راننده ها در حالی که لنت ماشینی 
را نشان مــی داد که این روزهــا با آن امدادرسانی کرده است، 
گفت: »ببین! آن قدر ساییده که به آهن رسیده است. همین چند 
روز قبل عوضش کرده بودم«. می دانم که قرار است پا توی جاده 
ناهمواری بگذاریم. پیشتر اهالی هم البه الی حرف های شان 
گفته بودند که بشاگرد جاده  درست وحسابی ندارد، اما وقتی 
ماشین از جاده اصلی به سمت گافر می رود، می فهمم اوضاع از 
آن چه فکر می کردم، بغرنج تر است. اصال جاده ای وجود ندارد. 
مسیری است در دل کوه و پر از سنگالخ. با تعجب از همراهانم 
که بشاگردی هستند می پرسم، آیا این جاده اصلی گافر است 
و می فهمیم نه تنها جاده اصلی است بلکه خرابی هایش ربط 
چندانی به سیل ندارد. قبل از این هم همین قدر ویران بوده است. 
یک راهنمای محلی با لباس بلوچی، سوار بر موتور جلوتر می رود و 
راه را نشان مان می دهد. ماشینی که با آن به سمت گافر می رویم، 
حامل کمک های مردمی است. مرد راهنما برای این که ماشین 
کمک به روستایش برسد، سنگ های بزرگ را تنهایی از دل گل 
بیرون می کشد تا راه برای عبور ماشین باز شود. بیشتر اهالی هر 
سه روستا کپرنشین هستند. سقف کپرها پوشیده از حصیرهای 

قدیمی و آفتاب خورده   است. برخی آن قدر زهوار شان در رفته 
که با تکه  های پارچه  وصله شده است. یکی از زن های روستا 
می گوید: »تا امروز خودمان را با خرما سیر کردیم. هالل  احمر 
به روستای باال رفته اما این جا کمک نیامده است«. پیرمردی را 
نشانم می دهد که در این مدت یک بار پای پیاده، از مسیر کوه تا 
سردشت رفته است. پیرمرد با لهجه غلیظ بشاگردی می گوید: 
»از سختی راه، یک لحظه فکر کردم که دارم می میرم. فقط 

توانستم یک شانه تخم مرغ با خودم بیاورم«.

کمک! ما این جا گیر افتادیم

ــادی دارد. روستاهای آن  بشاگرد بیش از 27۰ روستا و آب
جمعیت چندانی ندارد اما پراکنده هستند. در هر دره  یا دامنه 
کوه چند خانوار ساکن شده اند که بیشترشان در کپر زندگی 
می کنند. اغلب روستاها جاده ندارند و برق تنها امکانی است 
که از آن بهره مند هستند. سیل همین امکان حداقلی را هم 
این روزهــا از آن ها گرفته است و هنوز برق بعضی از روستاها 
قطع است. روستاهایی که در مناطق مرتفع تر واقع شده اند، 
می توانند از تلفن همراه و اینترنت استفاده کنند اما آن هایی که 
در دره  هستند، مشکل آنتن دهی دارند به همین دلیل بعضی 
از روستاها، امکان اطالع رسانی از وضعیت روستای شان را 
نداشتند. به گفته اهالی، بچه ها فقط تا کالس ششم می توانند 
در روستای خودشان تحصیل کنند. بعد از آن باید به سردشت 
)مرکز شهرستان بشاگرد( بروند و بیشتر هفته را دور از خانواده و 
در خوابگاه بمانند. همین امکان حداقلی تحصیل در روستاها نیز 
شرایط مطلوبی ندارد. بیشتر مدرسه ها کپری است. فقط بعضی 
از روستاها که خوش شانس تر بوده اند، کانکس محقری جای 
مدرسه را گرفته است. محاصره روستاها در سیل، دانش آموزان 
را از درس و مدرسه انداخته است. آن هایی که برای تعطیالت 
آخر هفته به روستای شان بازگشته  بودند، امکان برگشتن به 

مدرسه را ندارند.
بارندگی های اخیر النه مار و عقرب را خراب کرده است و با 
وجود سرمای هوا، چندین مورد گزیدگی گزارش شده است. 
امدادگران داوطلب اظهار می کنند متاسفانه به دلیل بسته 
بودن راه ها و نبود پزشک یا مرکز درمانی در روستا، بعضی موارد 
به فوت منجر شده و چند خانم باردار نیز بچه شان مرده به دنیا 
آمده است. روستاها معموال مغازه ای ندارند تا اهالی بتوانند 

مایحتاج روزانه شان را تامین کنند. به دلیل مسدود بودن راه ها 
و محاصره روستاها در سیل، ذخیره غذایی خانواده ها رو به پایان 
است و مردم خودشان را با خرما سیر می کنند. بشاگرد حتی در 
فصل تابستان هم باران های رگباری دارد اما خانه ها مقاومت 
چندانی در برابر باد و باران ندارند. بیشتر روستاییان کل ماه را با 
پول یارانه و مستمری کمیته امداد می گذرانند، به همین دلیل 
درآمدشان کفاف ساختن خانه ای قرص و محکم را نمی دهد. 
حتی آن هایی که درآمدی جز این دارند، خانه های شان سیمانی 
است و معموال شناژ و ایزوگام ندارد. سیل دارایی های ناچیز 
روستایی را ویران کرده است. زمین های کشاورزی زیر آب رفتند 
و دام ها تلف شدند. جبران این خسارت برای روستاییان که درآمد 
چندانی ندارند، تقریبا شدنی نیست. بشاگرد چندین رودخانه 
فصلی دارد که اهالی روستاها به دلیل نداشتن آب تصفیه شده، 
از آن ها استفاده می کنند. سیل آب این چشمه ها را گل آلود 
کرده است و امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم وجود ندارد.

بحراِن در تبعیض مانده

بشاگرد رودخانه ای به نام »جگین« دارد که آب آن به سمت 
جاسک روان است. با آغاز فعالیت سامانه بارشی 19 دی ماه، 
آب این سد رو به سرریز شدن گذاشت و مدیران شهر برای 
مدیریت بحران، دریچه های آن را باز کردند. دیری نپایید که 
شهر جاسک زیر آب جگین رفت. در این سیل 9 روستای جاسک 
به طور کامل تخریب و حدود 2۰۰ روستا دچار بحران شد. با آغاز 
سیل، گروه های امدادی از مردم تقاضای کمک کردند. هرچند 
اطالع رسانی درباره نحوه کمک و اقالم مورد نیاز ناکافی بود اما 
هالل احمر شماره حساب استانی برای کمک به سیل زدگان 
هرمزگان اعالم کرد. فرقی نمی کند مردم کمک شان را برای 
جاسک یا بشاگرد اهدا کنند. کمک ها بین جاسک و بشاگرد 
تقسیم می شود. همین موضوع آغازی برای تبعیض در مدیریت 
بحران جاسک و بشاگرد است. بیشتر کمک ها به سمت جاسک 
سرازیر هستند. مواد غذایی در بشاگرد با کمبود مواجه است و 
بالگردی برای کمک رسانی به روستاهای در محاصره سیل وجود 
ندارد. بالگردهایی هم که تاکنون به بشاگرد کمک رسانده ، از 
جاسک به پرواز درآمده اند. طبق اخبار منتشرشده،  مسئوالن 
نیز در بازدید از مناطق سیل زده، تبعیض آمیز رفتار کرده اند. 
جدای از این که بسیاری از مسئوالن کشوری تا سیستان رفته اند 

اما پای شان به هرمزگان نرسیده است، مسئوالن هرمزگان نیز 
همین رفتار را با بشاگرد داشته اند. بودجه مصوب هیئت دولت 
برای رسیدگی به مناطق سیل زده، تیر خالص تبعیض هاست. 
به گزارش ایرنا، در سیل اخیر سه استان سیستان و بلوچستان، 
کرمان و هرمزگان  به 27 هزار و 5۰۰ واحد مسکونی خسارت 
وارد شده است. با تصویب هیئت دولت برای جبران خسارت های 
وارد شده، مبلغ هزار و ۶۳5 میلیارد تومان به مردم پرداخت 
خواهد شد اما این که بودجه مصوب شده با چه نسبتی بین 

استان ها تقسیم می شود، مبهم مانده است.

لزوم بسیج نیروهای ملی و مردمی

»چون راه نیست، کمک زیادی به مردم نرسید«، این را یکی از 
نیروهای امدادی بشاگرد گفت. وزیر راه در سفرش به بشاگرد 
قول نصب سریع یک پل عبور موقت را داده است. با وجود این 
هنوز بخش قابل  توجهی از بشاگردی ها راهی به بیرون ندارند و 
در روستا حبس شده اند. بحران های عدیده بشاگرد در بن بست 
نبود جاده مناسب گیر کرده است. ماشین آالت راه سازی بشاگرد 
جواب گوی نیاز شهرستان نیست. بازگشایی مسیرها و تامین 
ماشین آالت سنگین مورد نیاز، کمک مسئوالن کشوری و دیگر 
شهرها و استان ها را می طلبد. بخشی از مسیرهای بازشده 
در بارندگی ششم بهمن مجدد مسدود شده است. راه های 
بازشده هم فقط برای امدادرسانی به کار می آید و ماشین های 
عادی نمی توانند از آن عبور کنند. از طرف دیگر نمی توان تا 
ساخت جاده، کمک رسانی را متوقف کرد. مردم به نایلون، آب 
آشامیدنی، پتو و مواد غذایی نیاز دارند. اگرچه در این شرایط 
نیازهای اساسی اولویت دارند اما اسباب بازی هم از اقالمی 
است که می تواند کودکان را سرگرم و تحمل شرایط را برای شان 
آسان تر کند. باید به دنبال راهی برای رساندن مستقیم کمک ها 
به بشاگرد بود. شرایط فعلی بشاگرد، به معرفی یک راه مستقیم 
کمک نیاز دارد. امدادرسانی در بحران های این چنینی باید از 
جانب نهاد های رسمی مدیریت شود. اعتمادسازی این نهادها و 
اطالع رسانی دقیق از شرایط و نیازهای منطقه می تواند به بسیج 
هدفمند کمک های مردمی منجر شود. با این کار نه کمک های 
جمع آوری شده هدر می رود و نه افراد سوءاستفاده گر، بحران 
را دست مایه مطرح کردن خودشان در فضای مجازی می کنند.

بشاگرد، همواره در خطر
سیل در راه است. این هشداری بود که در میانه روزهای پرالتهاب و دردناک دی  98، البه الی اخبار 
مختلف گم شد. سازمان هواشناسی ایران دو روز قبل از وقوع سیل، از ورود یک موج بارشی فعال 
به جنوب و جنوب شرق کشور خبر داد. طبق اخطاریه شماره 1۰ هواشناسی هرمزگان این سامانه 
بارشی از پنج شنبه 19 دی  آغاز و تا یک شنبه 22 دی ماه ادامه داشت. ستاد بحران استان نیز از صبح روز 
پنج شنبه به فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان آماده باش کامل اعالم کرد. با وجود این خبری 
از اقدام های پیش گیرنده نبود و بعد از سه روز باران  بی امان، جاسک و بشاگرد زیر آب رفتند. در همین 
روزها مردم سیستان وبلوچستان هم با سیل دست وپنجه نرم می کردند. به مدد شبکه های اجتماعی، 
خداروشکر صدای آن ها  کمی بعد از وقوع این حادثه، به گوش مردم ایران رسید. فعاالن اجتماعی و 
رسانه ها، نیروهای مردمی را برای کمک به سیستان وبلوچستان بسیج کردند اما خبر سیل هرمزگان 
همچنان در خیل اخبار کشوری کم رنگ مانده و هرمزگان از سیل کمر راست نکرده است. تا جایی 
که یک روزنامه کشوری، عکسی از مردم سیل زده روستای حاجی آباد جاسک را با تیتر »بلوچستان بر 
آب« عکس یک کرد. حتی در خود استان نیز آن طور که باید از وضعیت سیل هرمزگان و به ویژه بشاگرد، 
اطالع رسانی نشد. برای فهمیدن آن چه بعد از سیل بر مردم بشاگرد می رود، دست به دامن دوست و 
آشنا شدم و بارها این جمله را شنیدم که »مگر در  بشاگرد هم سیل آمده است !« متاسفانه با گذشت 22 
روز از سیل، وضعیت بشاگرد همچنان ناپایدار و نگران کننده است. به گفته امدادگران، مسیر دسترسی 
به  حدود 45 روستا هنوز بسته است و مردم در محاصره سیل به سر می برند. این یعنی حدود سه هزار 
بشاگردی هنوز کمکی دریافت نکرده اند. هالل احمر و ستاد مدیریت بحران، تجهیزات کافی برای 
بازگشایی سریع مسیرها را  ندارند. از طرف استان پنج دستگاه لودر در اختیار شهرستان قرار گرفته است 
اما بنا به قول یکی از مسئوالن محلی، به دلیل باتالقی بودن مسیر، بیشتر آن ها در همان روزهای اول از 
کار افتاده اند. روستاهایی که در بستر خشکیده رودخانه ها شکل گرفته، بیشترین خسارت را دیده اند. 
زیرساخت های فرسوده در حوزه راه، الی روبی نشدن رودخانه ها و نبود سیستم دفع آب سطحی باعث 
می شود تا مسیرهای روستایی با هر بارش، مسدود شوند. به همین دلیل بشاگرد همواره در معرض 

آسیب های ناشی از حوادث طبیعی است.

 گزارشی عینی از بشاگرد که بعد از 22 روز

 اهالی 40 روستایش هنوز در محاصره سیل هستند

مرجان دهقان- »بیش از دو هفته است که در سیل و راه بندان گیر کرده ایم. 
خانه های کپری مان پر از آب شده است و تا خانه و زندگی مان را خشک می کنیم، 
باران از نو خانه خراب مان می کند«. این ها گالیه یک زن اهل روستای َسربیر در 
شهرستان بشاگرد است. 22 روز از سیل گذشته است و بشاگرد همچنان در انتظار  
کمک و در بحران به سر می برد. ذخیره غذایی کافی در روستا ها نیست و اهالی 
بیش از 40 روستا هنوز در محاصره سیل هستند. سیل جان یک نفر را در رودخانه و 
چندین نفر را در راه های مسدود شده، گرفته است. این روزها مرگ و زندگی مردم 
بشاگرد در گرو توجه مردم و مسئوالن است. برون رفت از این بحران عزمی ملی 
می طلبد. در این گزارش از آن چه در بعضی از این روستاها دیدیم و شاهد بودیم 

که این روزها مردم سیل زده بشاگردی با آن دست وپنجه نرم می کنند، گفته ایم.
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

اینم شد تبلیغ!

سود از ترس بیماری! 

مایکروفر قدیمی!

دژبان ملت و میهن

درآمد زایی از درد انسان و یک میلیون نخل در خطر مرگ!
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یک میلیون نخل در خطر مرگ

مطلبی درباره در خطر بودن بیش از یک میلیون نخل، در 
حاشیه اروندرود آبادان در فضای مجازی منتشر شده که 
کاربران امیدوارند تا دیر نشده مسئوالن، اقدامی برای 
نجات شان انجام دهند. ظاهرا این نخل ها به دلیل اختالل 
در برق شبکه آبیاری در سه ماه گذشته، با بی آبی روبه رو 
بوده و در آستانه خشک شدن هستند. یکی از نخل داران 
روستای »منیوحی« آبادان می گوید: »نخلستان های این 
منطقه از ۱۶ سال گذشته تا کنون همواره  با مشکل تامین 
آب روبه رو بوده اما به تازگی با از کارافتادن ایستگاه های 
پمپاژ، وضعیت تامین آب نخل ها به حالت بحرانی درآمده 
و مشکالت بیشتر شده اســت«. کاربری نوشت: »این 
منطقه حدود یک میلیون و 200 هزار نخل داره که هشت 
هزار نفر از شون ارتــزاق می کنن. باور کنیم این همه  

زندگی شونه که داره از بین می ره«.
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هوای حیوانات را داشته باشیم

 »دم همه محیط بان ها گرم«. در فصل سرد سال، بسیاری 
از حیوانات برای به دست آوردن غذای مورد نیازشان دچار 
مشکل می شوند. به خصوص حیوانات گیاه خوار که در 
مناطق پوشیده از برف، خوراک الزم را پیدا نمی کنند و این 
می تواند موجب به خطر افتادن جان شان شود. هر ساله 
ویدئوهای مختلفی از زحمت محیط بانان منتشر می شود اما 
در ویدئویی که به تازگی منتشر شده تعدادی از محیط بانان 
بدون تجهیزات خاصی در برف سنگین لرستان، بسته های 
علوفه را به دوش می کشند تا در اختیار حیوانات بگذارند. 
کاربری نوشت: »این کار واقعا ستودنیه و چیزی جز عشق و 
محبت نیست. محیط بان ها با این که حقوق زیادی نمی گیرن 
اما کارشون رو با عشق انجام می دن«. کاربر دیگری هم به 
حیوانات و پرنده های شهری اشاره کرد و نوشت: »ما که 
تو شهر زندگی می کنیم هم خوبه پرنده ها و گربه ها رو 

فراموش نکنیم و اجازه ندیم گرسنه بمونن«.
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نابودگران طبیعت!

ویدئویی از تخلیه زباله  یک خــودروی حمل زباله در 
رودخانه ای در فضای مجازی منتشر شد که ادعا شده 
متعلق به کشور اکوادور است. این ویدئو واکنش های 
زیــادی در جهان داشت و کاربران فارسی زبان هم با 
انتشار آن به این پدیده شوم واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: » این صحنه فقط محدود به اکوادور نمیشه. 
همه جا این اتفاق به نوعی می افته. چه ایران که عده ای 
فاضالب شون رو یک راست وارد خلیج فارس میکنن، 
چه هند که رودخونه اصلیش منشأ یک دهم پالستیک 
دریاهای دنیاست، چه آمریکا و چین که میلیون ها برابر 
این مقادیر رو به شکل گازهای گلخانه ای وارد طبیعت و 
زمین می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »کاش یادمون باشه 
که این طبیعت برای خودمونه و این جور آسیب زدن بهش 
باعث میشه در آینده ای نزدیک دیگه هیچ طبیعت زیبایی 

برامون نمونه.«

 

  2.9     M   views 

کالس در ِگل و الی

بیش از دو هفته از سیل مهیب سیستان و بلوچستان 
می گذرد اما همچنان مردم این استان با تبعات سیل 
درگیر هستند. به تازگی ویدئویی از یک کالس درس در 
دشتیاری چابهار منتشر شده که در فضای مجازی پربازدید 
بوده است. در این فیلم دیده می شود که کالس درس در 
محیطی کامال گل آلود برگزار می شود و تمام کف کالس را 
گل پر کرده است اما با این همه شوق به درس خواندن 
اجازه نداده بچه ها کالس را تعطیل کنند. کاربری نوشت: 
»کاش این بار دیگه این مردم نازنین رو فراموش نکنیم و 
هر تالشی می تونیم برای زدودن محرومیت از این استان 
انجام بدیم«. کاربر دیگری هم نوشت: »این استان نشون 
داده بچه های بسیار بااستعدادی داره. حداقل کاری 
که مسئوالن وظیفه دارن انجام بدن، ایجاد کردِن بستر 

مناسب برای آموزش رایگان مردم این منطقه است«.
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درآمد زایی از درد انسان!

»شاید باورش براتون سخت باشه!« قیمت ماسک پزشکی 
در کانادا پس از شیوع ویروس کرونا پنج برابر افزایش 
پیدا کرده و حاال از ۱۸دالرو ۴۹ سنت به ۱00 دالر رسیده 
است. در خود چین هم داروخانه ای به دلیل فروش ماسک 
شش برابر بیشتر از قیمت واقعی به مردم ۴30 هزار دالر 
جریمه شده است! این خبرها که خیلی زود در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد، نشان می دهد آدم های سوء 
استفاده گر در همه جای جهان پیدا می شوند که حاضرند 
به خاطر سود بیشتر جان انسان ها را به مخاطره بیندازند. 
کاربری نوشت: »کجاست ترودو جان بعضیا که بیاد از قشر 
فقیر کانادا که نمی تونن حتی ماسک تهیه کنن تا از کرونا در 
امان بمونن حمایت کنه و ...« کاربر دیگری نوشت: »این 
کار هر کجا اتفاق بیفته محکومه چه داخل کشورم باشه 

چه جاهای دیگه.«
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فالفل برای ماهی ها

بعضی از ویدئوها هستن که حال آدم را خوب می کنند و 
هرقدر بیشتر آن ها را می بینی لذت بیشتری می بری. در 
روزهای گذشته یکی از این ویدئوها با بازتاب خوبی در 
شبکه های اجتماعی روبه رو شد. در این ویدئو پیرمردی 
هرشب، از مغازه های فالفل  فروشی دزفول، باقی مانده  
های نان  های ساندویچی را جمع  آوری می  کند و برای ماهی  
های رودخانه دز می ریزد. کاربران که مجذوب مهربانی 
پیرمرد شده بودند، به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری با شعری احساسات خود را بروز داد و نوشت: 
»مهربانی را اگر قسمت کنیم / من یقین دارم به ما هم می 
رسد / آدمی گر ایستد بر بام عشق / دست هایش تا خدا 
هم می رسد.« کاربر دیگری نوشت: »چقدر به داشتن یه 
همچین آدم هایی توی کشورمون نیاز داریم. بی منت و 
بدون توقع از هیچ کسی کارشون رو می کنن اونم برای 

حال دل خودشون.«

این دژبان عزیز 
ارتش نشون 
داد، ارتش 

همون طوری 
که حواسش به 
امنیت کشوره، 
در کنار مردم و 
به فکر مردمم 

هست

قدیما وقتی 

غروبای زمستون، 

شیفت بعد از ظهر 

بودیم و از مدرسه 

بر می گشتیم، 

مامانامون برامون 

غذارو گذاشته 

بودن رو بخاری تا 

یواش یواش گرم 

شه!

رشد تقاضای 
ماسک به خاطر 

ویروس کرونا 
باعث شده 

ارزش سهام 
شرکت ژاپنی 
تولید کننده 
ماسک توی 

همین چند روز 
۶ برابر بشه!

تصویری زیبا از عشق در اردبیل

این پیرمرد 
دست 

همسرش 
رو گرفته تا 
یه وقت لیز 

نخوره بخوره 
زمین، قدیمیا 
به پای هم پیر 

می شدن نه به 
دست هم

یه ضرب المثل 
برای کسی 

که خوشحاله 
هست که میگه 

یارو با دمش 
گردو میشکونه 

ولی مثل این که 
باید بگن یارو با 
گوشیش گردو 

می شکونه

ویروس کرونا و عالیم بیماری کرونا: ویروس جدید 
و مرموزی از خانواده کرونا در چین باعث شده تاکنون 
ــن ویـــروس مبتال شوند و  ــش  هــزار نفر بــه ای بیش از ش
تعدادجان باختگان ناشی از ورود این ویروس هم از مرز صد 

نفر گذشته است.
سامان خواننده: سامان که به خواننده لس آنجلسی 
معروف است آخر هفته گذشته در یکی از سفره خانه های 
شمال تهران اقدام به برگزاری کنسرت غیرمجاز کرده بود 

که از سوی پلیس پایتخت دستگیر شد.
ــردی که خــود را متخصص طب  عباس تبریزیان: ف
اسالمی می نامد و طب مدرن را به شدت نفی می کند. 
او در 5 بهمن یکی از معتبرترین کتاب های پزشکی 
جهان به نام هاریسون را به آتش کشید که این اقدامش با 

واکنش های تندی رو به رو شد.
ثبت نام ایران خودرو: شاید شما هم برای ثبت نام خودرو 
این واژه ها را جست وجو کرده باشید اما به گواه بسیاری 
ظرفیت ها در کسری از ثانیه پر می شود البته جالب است 
که در برخی سایت ها،  شغلی به نام ثبت نام کننده خودرو 

ایجاد شده است.
خروج هواپیما از باند: 7 بهمن خبرها با خروج یک 
هواپیما از باند فرودگاه ماهشهر شروع شد که خوشبختانه 

ختم به خیر شد و 135 مسافر آن در سالمت هستند.
در میان پربازدیدهای این هفته یک مقاله غیراخالقی 
درباره یکی از بازیگران فیلم های مستهجن هم به چشم 

می خورد.

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#لیلة_القدری_بنام_فاطمه: کاربران شبکه های 
مجازی با استفاده از این هشتگ، دل نوشته های خود را 

باحضرت زهرا )س(  در میان گذاشتند.
#ظریف: بعد از صحبت های وزیر امور خارجه با هفته 
نامه اشپیگل درباره مذاکره با آمریکا و جواب ترامپ به 
آن، بسیاری از کاربران از این که وزیر خارجه با وجود ترور 
حاج قاسم توسط دولت آمریکا هنوز به دنبال مذاکره 

است، انتقاد کردند.
#ویروس_کرونا: بعد از انتشار خبر شیوع ویروس کرونا 
ویدئوها، تصاویر و خبرهای زیادی درباره این ویروس با 

این هشتگ در توئیتر قرار  گرفت.
#رائفی_پور_صدای_ماست: بعد از متوقف شدن 
             صفحه هــواداران علی اکبر رائفی پور توسط توئیتر، 

کاربران با استفاده از این هشتگ از او حمایت کردند.
#معامله_قرن: همزمان با اعالم معامله قرن توسط 
ترامپ، کاربران فضای مجازی هشتگ های #معامله_
قرن و #ترور_قرن را در شبکه های اجتماعی داغ کردند 
و به سیاست های آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی 
که سال هاست با کشتار و غصب منازل مردم فلسطین 
آن ها را آواره کرده و حاال در کمال وقاحت ادعا می کند 
فلسطین به اسرائیل تعلق دارد، اعتراض کردند و نابودی 

اسرائیل را امری قطعی و حتمی دانستند.
#جهان_آرا: بعد از اعالم پخش نشدن زنده سه برنامه 
عصرانه، ثریا و جهان آرا بسیاری از کــاربــران برای 
 حمایت از برنامه جهان آرا این هشتگ را داغ کردند.
#عــراق: بعد از راهپیمایی میلیونی مردم عراق برای 
خــروج آمریکا از کشورشان ایــن هشتگ بسیار مورد 

استفاده قرار گرفت.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه7

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

ویــروس کرونا: از عالیم اصلی این بیماری می توان 
به تب، سرفه، تنگی نفس و مشکالت حاد تنفسی اشاره 
کرد. روش های انتقال بیماری از انسان به انسان شبیه 

بیماری آنفلوآنزا از طریق سرفه و عطسه است.
قاسم سلیمانی: زندگی نامه، افتخارات و تاثیر این سردار 
بزرگ در منطقه را که در یک حمله تروریستی در عراق به 
دستور ترامپ به شهادت رسید، در این مقاله می خوانید.
کوبی برایانت: مرگ »کوبی برایانت« ستاره پیشین تیم 
بسکتبال آمریکا در سانحه هوایی، بازتاب گسترده ای 
داشت. او که با لقب » آسمان خراش« شناخته می شد و 
۴1 سال داشت در حادثه سقوط بالگرد به همراه دختر 

13 ساله اش و هفت نفر دیگر درگذشت.
کاخ مرمر: بعد از صحبت های پرویز فتاح در برنامه 
»نگاه یک« که از استقرار آیت ا... رفسنجانی در کاخ مرمر 
انتقاد کرده و گفته بود بعد از فوت او کاخ را به سختی پس 
گرفتیم، این مقاله پر بازدید شد. البته این صحبت ها با 
واکنش محسن هاشمی همراه بود. کاخ مرمر این روزها 

تبدیل به موزه شده است.
فیلم سینمایی قسم: با راهیابی این فیلم ساخت تنابنده 
به شبکه نمایش خانگی بسیاری برای دانستن درباره آن، 

این مقاله را مطالعه کردند.
اصول طب داخلی هاریسون: کتاب اصول طب داخلی 
هاریسون که از مهم ترین منابع طب داخلی است  و از سال 

1۹5۰ تاکنون ۲۰ بار توسط پزشکان ویرایش مجدد 
شده  چند روز پیش توسط عباس تبریزیان به آتش 

کشیده شد.
ــارات منوچهر  ــه ــی: اظ ــان شــهــرداد روح

صهبایی رهبر مهمان ارکستر سمفونیک 
ــدت که  ــاالر وح تهران در۴ بهمن در ت
جایگزین شهرداد روحانی رهبر ارکستر 
شده و درباره غیبت شهرداد روحانی گفته 

بود: »گویا رهبر ارکستر سمفونیک تهران 
)شهرداد روحانی( دو هفته پیش از ایران فرار 
کرده است! « هم پربازدید شد. البته واکنش 
به این موضوع در روزهای بعد هم ادامه یافت و 
عده ای با انتقاد از سخنان صهبایی تهمت فرار 
شهداد را رد کردند اما برخی نوع خروج او از 
کشور بعد از ماجرای حمله موشکی به عین 

االسد را سوال برانگیز دانستند. 

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

این هفته طبق روال هفته های گذشته هفت مقاله، کلمه، پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را باهم مرور می کنیم.

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی هستند؟

هاریسون در آتش، 

1. یارانه در سال ۹۹ به 7۲ هزار تومان افزایش می یابد
6.97 میلیون بازدید در  ۳۵۰۸ کانال، تاریخ انتشار: 11.7

۲. خروج هواپیما از باند فرودگاه در ماهشهر
6.61 میلیون بازدید در 1۵6۳ کانال، تاریخ انتشار: 11.7

3. قطع رمز دوم ایستا از هشتم بهمن ماه
4.96میلیون بازدید در 1۲۲۰ کانال، تاریخ انتشار:11.7

۴. ساخت بیمارستان در 1۰ روز توسط چینی ها
4.47 میلیون بازدید در 119۲ کانال، تاریخ انتشار: 11.4

5. تاج گردون: یارانه بنزین در سال آینده به همه یارانه 
بگیران تعلق می گیرد

4.۲6 میلیون بازدید در 14۳۰ کانال، تاریخ انتشار: 11.7

۶. توافق نهایی دروازه بان پرسپولیس با تیم خنت بلژیک
۳.۸۵ میلیون بازدید در ۵۰4 کانال، تاریخ انتشار: 11.4

7. یارانه و معیشتی یکی شد!
۳.44 میلیون بازدید در 14۸۳ کانال، تاریخ انتشار: 11.7

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی7

نیویورک تایمز-  شب سالم و سرحال به تخت 
ــواب می روید امــا صبح با گلودرد و تب بیدار  خ
می شوید. با خودتان فکر می کنید آیا می توانید 
سرکارتان بروید یا بهتر است در خانه بمانید و 
استراحت کنید؟ باالخره تصمیم می گیرید که 
در خانه بمانید. زنگ می زنید به محل کارتان تا 
مرخصی استعالجی بگیرید. رئیستان هم می پذیرد 
اما می گوید حاال که خانه ای لطفًا این گزارش را هم 
بنویس و آن موضوعات را هم پیگیری کن. برای 
خیلی ها، روزهای بیماری دیگر فرقی با بقیۀ روزها 

ندارد.

بسیاری کارها در منزل هم قابل انجام اند	 
مرخصی استعالجی دارد روزبـــه روز از فرهنگ 
واژگــان اداری محو می شود، حتی در فصل اوج 
ــاری مرخصی استعالجی همین  آنفلوآنزا. روزگ
بود، یک روز از محل کار دور می شدی، تا استراحت 
کنی و بهتر شوی. اما در سال های اخیر، ابهامات 

بیشتری در تعریف این مرخصی به وجود آمده که 
بازتاب دهندۀ زندگی شغلی شبانه روزی و به شدت 
رقابتی ماست. تغییر تعاریف و افزایش پویایی 
اداره، مرخصی استعالجی را حداقل برای بعضی 
مشاغل تا حدی منسوخ کرده است. کیت وارچول، 
رئیس بازاریابی محتوای اسکیل کراش که یک 
مدرسۀ آنالین کدنویسی است، می گوید: »حتی 
اگر مرخصی استعالجی بگیرید باز هم باید صبح 
ایمیل بزنید و چند ساعت بعد دوباره چک کنید. 
این به نوعی هنجار تبدیل شده که به همکاران تان 
ایمیل بزنید و به آن ها بگویید که آن روز در منزل کار 
می کنید«. قاضی روث بیدر گینزبرگ نیز این هفته 
همین کار را کرد. او در دوران بهبودی اش بعد از 
یک عمل جراحی مربوط به سرطان، در دیوان عالی 
حضور نداشت تا ادلۀ یک پرونده را بشنود. قاضی 
ارشد جان رابرتس می گوید او از منزل این کار را 
انجام می داد. کار در منزل شاید آرامش بخش به 
نظر برسد اما کلمۀ »کار« در این عبارت حکایت از 

انتظارات همراه با آن دارد: این که فرد 
در دسترس باشد تا ایمیل ها را بخواند 
و پاسخ دهد، وارد ویدئو کنفرانس شود 

و درکل، حتی با وجود حال نه چندان 
خوشایندش، کارایی داشته باشد. خانم 

وارچول در یکی از شغل های پیشینش 
به خاطر آنفلوآنزا به پزشک مراجعه کرده 

و در سالن انتظار بود. در آن وقت آزاد با گوشی 
هوشمندی که در دستش بود سراغ ایمیل ها رفت. 
او می گوید: »گوشی های هوشمند خیلی چیزها را 

عوض کرده اند«.

حریم خصوصی فراموش نشود	 
مارک جی. مارسن، مدیر منابع انسانی مؤسسۀ »با 
هم برای سالمت و تندرستی« می گوید مرخصی 
استعالجی در شرکت او »پابرجا و برقرار« است، 
هرچند واژگان آن تغییر یافته است. آقای مارسن 
می گوید: »ما به این موارد، روزهای فوریت شخصی 

می گوییم«. 
او می گوید گسترده سازی 
تعریف باعث می شود کارمندان حریم خصوصی 
بیشتری داشته باشند. با این تعریف جدید، موارد 
جدیدی هم لحاظ می شود: سالمت ذهنی یا این 
که فرزند یا عضو دیگری از خانواده که تحت تکفل 
کارمند مدنظر است، بیمار و نیازمند مراقبت باشد. 
از  با فهرستی  درضمن، کارمند مجبور نیست 
سمپتوم ها، بیماری اش را به رئیس خود »بفروشد«. 
آقــای مارسن می گوید روزهـــای شخصی یعنی 
»به خاطر شرایطی که پیش آمده، امروز نمی توانید 

کار کنید«.                                                            
 منبع: ترجمان

مرخصی استعالجی دارد منسوخ می شود
امروزه خیلی از کارمندان اداری به جای یک روز استراحت زیر پتو، مجبورند دورکاری کنند

الهتاب کروان            سقوط آمسان خراش!و
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معما

نوعروس
امید آرمین

ساعت 12 ظهر بود که ماجرای قتل مردی پشت 
فرمان پرایدش در تهرانپارس به بازپرس پژوهش 

گزارش شد. 
بــازپــرس در صحنه قتل دیــد که سمت راست 
پراید به سه راهــی ورودی کوچه، سمت چپ 
آن به فضای سبز بین دو کوچه مــوازی هم و دو 
سمت جلو وعقب آن به دو سمت بن بست کوچه 
مشرف بود. همه ساختمان ها در کوی گل سرخ 
چهارطبقه بودند و پنجره هایشان به محل رها 

شدن پراید مشرف می شد!
انگار هیچ کس مقتول را نمی شناخت، بازپرس 
وقتی به پراید رسید به جسد نگاه کرد، جز روی 
سینه سمت چپ او همه جای بدنش سالم بود و 

آثارهیچ خراشیدگی  دیده نمی شد. 
مردی قوی هیکل در حالی که سرش از گردن 
روی صندلی خم شده بود و احساس می کرد 
برای استراحتی کوتاه خوابیده است، به زور پشت 

فرمان نشسته بود.
براساس اعالم پزشک جنایی قتل  چهار ساعت 
قبل رخ داده بود، از گواهی نامه مقتول که عکس 
آن با چهره اش مطابقت داشــت، مشخص شد 

کیارش 26 ساله کشته شده است. 
دکتر فرزانه گفت:»انگار قاتل خیلی کینه به 
دل داشته، 18 ضربه چاقو فقط به یک نقطه 
و دقیقًا روی قلب! بــه نظر مــی رســد بــا همان 
ضربه اول، کار را تمام کرده است، همه ضربات 
عمقی و در فاصله های کمی از هم اصابت کرده 
و زاویه ضربات نیز همگی از سمت چپ بوده و 
موربی وارد شده و هیچ ضربه ای به صورت عمود 
نبوده است که نشان می دهد قاتل حتی به خود 
زحمت نــداده در حین وارد آوردن ضربات، به 
ــوده ضرباتش  خــود حرکتی بدهد ومطمئن ب

کاری است. 
توصیف دکتر فرزانه شنیدنی و مطابق با صحنه 
قتل بود چون کیارش نتوانسته بود حتی ذره ای 

از خود دفاع کند. 
بازپرس در صحنه شنید زن جوانی قاتل را دیده 
است و می تواند چهره فرضی قاتل را به راحتی 

ترسیم کند.
به سمت ساختمان چهارطبقه ای حرکت کرد که 
دیوارهایی با سنگ مرمر سفید و چارچوب های 
آهنی سبز رنگ داشت و فاصله آن تا پراید دقیقًا 

10 متر بود.
همه طبقات پنجره هایی داشتند که در آن به 
بالکنی باز می شد سمانه نوعروس بود و تنها 

شاهد جنایت. 
سمانه گفت:وقتی شوهرم سرکار رفــت، من از 
پنجره به بیرون نگاه کردم و متوجه پراید سفید 
رنگی شــدم که دو مــرد داخــل آن بودند و دقیقًا 
در زاویــه چپ بالکن و در 10 متری در خروجی 
ساختمان، توقف کرده بودند.حدود ساعت 9 صبح 
که برای پهن کردن لباس های شسته شوهرم به 
بالکن رفتم باز هم آن دو مرد را دیدم، هنوز با هم 
حرف می زدند و حالت جر و بحث داشتند چون 
دستانشان را تکان مــی دادنــد.  هنوز کــارم تمام 
نشده بود که دیدم در سمت راست پراید باز و مردی 
سیاه پوش از آن پیاده شد. او متوجه من نبود، به 
دو طرف کوچه نگاهی انداخت و با خونسردی به 
داخــل فضای سبز رفــت، اصــاًل مشکوک نشدم. 
دیدم که راننده نیز سرش را روی صندلی گذاشته 
و خوابیده است.  نوعروس که صدایش می لرزید، 
گفت: قاتل موهای سرش کاماًل ریخته بود، صورتی 
ــت و احــســاس می کنم سبیل بــوری  سفید داش
هم داشت، نه چاق بود و نه الغر و اگر او را ببینم 
حرف  هنوز  پژوهش  شناخت.بازپرس  خواهم 
هایش تمام نشده بود که صدای گریه زنی را شنید. 
همسر کیارش در تماس ماموران پی به قتل برده 
بــود. وقتی بازپرس، مشخصات مرد سیاه پوش 
را به مهستی ارائــه کــرد، او با دو دست محکم به 
صورتش کوبید و ناله کنان گفت داداش عادل من 
قاتل است، آن ها  شریک بودند و همیشه اختالف 
داشتند. ساعتی بعد عادل بازداشت شد و همان 
لحظه نخست با دیدن خواهر گریانش سکته کرد و 
راهی بیمارستان شد. فردای آن روز وقتی بازپرس 
خواست به بیمارستان برود، ناگهان مسیرش را 
تغییر داد. یک دلیل کافی بود تا تازه عروس و داماد 
اعتراف کنند! سمانه گفت:من وقتی برای خرید به 
بوتیک کیارش رفته بودم، او شماره تلفنم را گرفت تا 
وقتی شلوارم تعمیر شد، آن را برایم بفرستد. آن روز 
مردی که ادعا کردم قاتل بود روی صندلی پشت 
گیشه بوتیک نشسته بود، از آن به بعد مزاحمت های 
کیارش شروع شد. وقتی به شوهرم گفتم، قرار 

گذاشتیم او را به خانه بکشانیم و به قتل برسانیم. 
تنها دلیل 	 

بازپرس از پزشک جنایی شنید ضربات چاقو 
موربی بوده و از سمت چپ به بدن کیارش وارد 
شده است یعنی قاتل باید در زمان قتل، خارج از 
پراید بوده باشد و از سمت چپ او ضربه ها را بزند. 
کیارش قوی هیکل هم بود پس قاتل نمی توانست 
یک درصد هم روبه روی مقتول که پشت فرمان 
بود بنشیند و ضربه از چپ بزند اما سمانه ادعا کرد 
قاتل و مقتول داخل پراید با هم درگیر شده بودند 
و وقتی قاتل پیاده شد، مقتول انگار روی فرمان 
خوابیده بود.پس او و همسرش صحنه سازی 

کرده بودند و حتما انگیزه ای داشتند.

پسر جوان وقتی دید می تواند از راه زورگیری پول 
خوبی به دســت بیاورد به مسیری پاگذاشت که 

برگشتی نداشت.
سهراب خیلی زود یک تبهکار حرفه ای شد  تا این که 

به دام پلیس افتاد.
نخستین سرقت	 

سال 97 بود که زن جوانی با حضور در اداره پلیس 
از گرفتار شدن در دام یک زورگیر مسافرکش نما 
خبر داد که با بی رحمی طالها و پول هایش را به 

سرقت برده است.
زن جوان که نرگس نام دارد وقتی پیش روی افسر 
تحقیق ایستاد، گفت: غروب بود که از محل کارم 
خــارج شدم و قصد رفتن به خانه را داشتم، کنار 
خیابان منتظر تاکسی بودم، دقایقی گذشت تا این 
که یک خــودروی پراید جلوی پایم توقف کرد مرد 
جوانی پشت فرمان خــودرو بود مسیر را پرسید و 

متوجه شدم او با خودرویش مسافرکشی می کند.
وی افــزود: چون برای رفتن به خانه عجله داشتم 
تصمیم گرفتم با خودروی پراید مرد جوان که چهره 
آرامی داشت تا نزدیکی خانه بروم، در صندلی عقب 
خودرو نشستم. خودرو به آرامی حرکت می کرد و 
همه چیز عادی به نظر می رسید تا این که ناگهان 
ــودرو زیــاد شد و مرد جــوان مسیرش را  سرعت خ

تغییر داد.
خیلی وحشت کردم از ترس مرگ را جلوی چشمانم 
دیــدم با صــدای بلند به راننده اعتراض کــردم که 
ناگهان چاقویی از زیر لباسش بیرون آورد و خواست 
تا ساکت شوم به التماس افتادم و خواستم رحم کند 
بعد از دقایقی خودرو در یک خیابان خلوت توقف 
کرد و راننده چاقو به دست به سمت عقب برگشت 
و خواست تا طالها و پول هایم را در اختیارش قرار 

دهم.
تــا خواستم اعــتــراض کنم، چاقو را روی پایم 
گذاشت و تهدید کرد که اگر بخواهم مقاومت 
کنم مرا خواهد کشت، طالهایم را به او دادم و 
کیف پولم را خالی کردم و 200 هزار تومان پول 
را که همراهم بود هم در اختیارش قرار دادم، 
سپس قفل در را باز کرد  و خواست بدون سر و صدا 

از خودرو پیاده شوم.
وی افزود: تا از خودرو پیاده شدم هنوز در خودرو 
بسته نشده بود که به سرعت حرکت کرد و پا به فرار 
گذاشت اما نتوانستم شماره پالک خودرویش را 

یادداشت کنم.
ردیابی پلیسی	 

ماموران در گام نخست به محل سرقت رفتند و در 
بررسی دوربین های مداربسته یک شرکت، شماره 
پالک خودرو به دست آمد و همین سرنخ کافی بود 

تا ماموران برای دستگیری متهم وارد عمل شوند.
تجسس هــا در حــالــی ادامـــه داشـــت کــه چند 

زورگیری مشابه هم پیش روی ماموران قرار گرفته 
بود و ماموران با در اختیار داشتن شماره پالک 
خودرو توانستند خانه مرد جوان را در غرب تهران 
ردیابی و در یک عملیات غافلگیرانه صاحب خودرو 

را که مرد جوانی به نام پوریا بود دستگیر کنند.
شناسایی دزد خشن	 

پوریا اصرار بر بی گناهی داشت و طعمه های زورگیر 
مسافرکش نما نیز وقتی در برابر پوریا قرار گرفتند 
او را بی گناه معرفی کردند تا این که مشخص شد 
مرد جوان روزهایی که در محل کار خود بوده است 
خودرویش را در اختیار برادرزنش قرار می داد تا او 

مسافرکشی کند.
ــاد خانواده،  به این ترتیب با راهنمایی های دام
سهراب  مخفیگاه  شناسایی  به  موفق  مــامــوران 
شدند و در یک عملیات غافلگیرانه این جوان را در 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
سهراب نیز اصــرار بر بی گناهی داشت اما وقتی 
در مقابل طعمه هایش قرار گرفت به ناچار لب به 

سخن گشود.
گفت وگو با زورگیر مسافرکش نما	 

سهراب که یک سال است در زندان به سر می برد 
به دادگاه کیفری 2 تهران احضار شد و در راهروی 
دادگاه در حالی که سرش را پایین انداخته بود ابراز 

پشیمانی می کرد و زیر لب می گفت طمع باعث 

شد تا کارم به این جا بکشد.
سابقه داری؟	 

نه، قبل از این دستگیری بازداشت نشده بودم که به 
زندان بروم و سابقه دار شوم.

یعنی زرنگ بودی که بازداشت نشدی؟	 
نه، تاحاال خالف نکرده بودم.

چه شد زورگیر شدی؟	 
باور کنید نمی دانم چرا دست به این کار زدم.

شاید چون اعتیاد داری؟	 
نه، سیگار هم نمی کشم.

پس چرا دزدی می کردی؟	 
شرکتی که در آن کار می کردم تعدیل نیرو کرد و 
من بیکار شدم . مدتی دنبال کار بودم اما با حقوقی 
که قبال می گرفتم نتوانستم کــاری پیدا کنم. به 
همین دلیل از دامادمان که مثل برادرم است کمک 
خواستم که او نیز پیشنهاد داد تا وقتی که کار پیدا 
کنم با خودرویش مسافرکشی کنم که پس از مدتی 

دست به زورگیری زدم.
چرا؟	 

با مسافرکشی پول زیادی به دست نمی آوردم و کلی 
وام داشتم که باید قسط هایش را پرداخت می کردم 
و دیگر زمانی برایم نمانده بود تا این که زن جوانی را 
سوار بر خودرو کردم و در یک لحظه وسوسه شدم و 

این سرقت را انجام دادم.

چاقو همیشه همراهت است؟	 
نه، داخل خودروی دامادمان بود.

چقدر پول به دست آوردی؟	 
اولین بار که از زن جوان طال و پول سرقت کردم 
توانستم قسط عقب مانده ام را پرداخت کنم به 
همین دلیل دیگر این کار برایم عادت شد و هر هفته 

یک بار دست به سرقت می زدم.
فکر نمی کردی دستگیر شوی؟	 

نه، چون سرقت زیادی انجام نداده بودم و سابقه دار 
هم نبودم فکر نمی کردم دستگیر شوم.

قصد داشتی تا کی دزدی کنی؟	 
بعد از سومین سرقت که توانسته بودم کمی پول 
ــداز کنم تصمیم گرفتم دیگر  بــرای خــودم پس ان
دزدی نکنم و با همان مسافرکشی بگذرانم تا کاری 
پیدا کنم اما سرقت دیگر جزئی از کارم شده بود و در 
بین مسافران هر وقت سوژه مناسب و شرایط خوبی 

می دیدم دست به سرقت می زدم.
چرا از زنان سرقت می کردی؟	 

به این دلیل که مقاومت نمی کردند ومی دانستم 
همراهشان طال هست. از طرفی چون ترسو هستم 
اگر سمت مــردان چاقو می کشیدم و آن هاکمی 

مقاومت می کردند حتما کم می آوردم.
دستگیر نمی شدی سرقت ها ادامه داشت؟	 

نمی دانم، هر روز توبه می کردم و پشیمان می شدم 
اما دوباره وسوسه می شدم.

اگر خدایی نکرده یک نفر با خانواده ات این کار 	 
را می کرد چه کار می کردی؟

می دانم اشتباه بزرگی انجام داده ام و نه تنها اموال 
طعمه هایم را به سرقت بردم بلکه ترس به جانشان 

انداختم. پشیمانم.
برنامه ای برای آینده داری؟	 

نه، امیدوارم به زودی آزاد شوم و یک کار درست و 
سالم پیدا کنم.

اگر کار پیدا نکنی دوباره دزدی می کنی؟	 
یک بار شرمنده خانواده ام شده ام و آبرویم رفته است 
و دیگر دست به این کار نمی زنم ،اگر دوباره دزدی 

کردم اعدامم کنید.
حتما زندان می روی به حکمی که برایت در نظر 	 

گرفته شده اعتراض می کنی؟
اصال اعتراضی ندارم حق من زندان است اصال روی 

رفتن نزد خانواده ام را ندارم.
حرف آخر؟	 

مسیر درست شاید دیر به مقصد برسد اما با آبرو و 
عزت می رسیم و مسیر میانبر چیزی جز بدبختی 
و پشیمانی ندارد، من شرمنده خانواده ام هستم و 
امیدوارم بتوانم یک روز این اشتباه بزرگ زندگی 
ام را جبران کنم. بنا بر این گزارش، سهراب بعد از 
محاکمه در دادگاه به چهار سال زندان و پرداخت 

رد مال محکوم شد .

سرگذشت عجیب سایه وحشت زنان در تهران

دکتر رضا احمدی 
 روان شناس و استاد دانشگاه

بنا به نظر روان شناسان، عــادت به هر کار 
غیرمعمولی بیماری و اختالل روانی به شمار 
می رود که این عادت های بیمارگونه موجب 
اخــتــالالت آسیب زای بیشتری می شود. 
برخی افراد به دلیل همین عادت ها و تکرار 
آن ها ناخودآگاه مجرم می شوند و برای آن 
ها حکم صادر می شود.  عادت نوعی وسواس 
به شمار می رود که افراد را درگیر اختالالت 
روانی و اجتماعی بی شماری می کند برخی 

افــراد به ارتکاب بعضی رفتارهای ناهنجار 
اجتماعی و ناپسند اخالقی عادت می کنند 
سبب  بیمارگونه  هــای  ــادت  عـ همین  کــه 
می شود نتوانند در جامعه، در محیط کار، 
زندگی مشترک و... تعامل خوب اجتماعی 
و خانوادگی بــرقــرار کنند.  افـــرادی که به 
رفتارهایی مانند توهین، تهمت، افترا، کتک 
زدن، بی حرمتی و.... وسواس پیدا می کنند 
تا حرکت غیراخالقی خود را به فرد مقابل 
بروز ندهند آرام نمی گیرند و آتش کینه شان 
فروکش نمی کند این افراد به دلیل همین 
عــادت های بیمارگونه ناگهان به مجرمان 
حرفه ای تبدیل می شوند که مسیر زندگی 
شان را به تباهی می کشاند. عادت بالی جان 

و نوعی آسیب مخرب محسوب می شود که 
شاید در ابتدا خطرناک و آسیب زا تصور نشود 
اما به مــرور زمــان و تکرار رفتارهای زشت و 
ناپسند فرد را به انواع جرم ها آلوده می کند. 
اگر عادت های ناپسندی مانند کتک زدن و 
ضرب و شتم یا توهین و فحاشی در فرد شکل 
بگیرد این رفتار بیمارگونه تعامل خانوادگی 
وی را زیــر ســوال می بــرد و ایــن رفتار سبب 
افزایش آمار طالق در خانواده ها می شود 
همچنین این عادت های بیمارگونه در محیط 
کــار سبب می شــود ایــن فــرد تــوان برقراری 
ارتباط با همکاران را نداشته باشد و مدام 
در تنش و درگیری به سر ببرد. از سوی دیگر 
افرادی که عادت به انجام رفتارهای ناپسند 

اخالقی و اجتماعی دارنــد گرایش شان به 
جرایم خرد و کالن بیشتر است زیرا به دلیل 
شخصیت وابسته ای که دارنــد به انجام آن 
ــواس پیدا می کنند. البته  کــار ناپسند وس
اصول تربیتی نادرست در شکل گیری چنین 
شخصیتی تاثیر بسزایی دارد . اعضای خانواده 
و به ویژه پدر و مادرها در نوک پیکان شناسایی 
عادات بد فرزندان هستند به این معنا که وقتی 
عادت های غیرمعمول فرزندان چه دختر و پسر 
را می بینند می توانند با آگاهی از خطرات این 
عادات اقدامات پیشگیرانه را انجام بدهند اما 
به دلیل این که والدین در این گونه زمینه های 
تربیتی آگــاه نیستند و آمــوزش هــای الزم را 
نمی بینند تصمیم گیری های صحیحی در این 

زمینه صورت نمی گیرد و عاداتی که می شد 
در همان نطفه خفه کرد رشد سرطانی پیدا 
ناهنجاری های  به  که  ای  گونه  به  کند  می 
شخصیتی و در ابــعــاد گــســتــرده تــر بــه یک 
معضل اجتماعی تبدیل می شــود. از سوی 
دیگر آمــوزش و پــرورش هم وظایفی دارد که 
در کنار آموزش باید روحیات دانش آموزان را 
با تست های روانی تحت کنترل قرار دهد که 
متاسفانه هیچ کدام از این وظایف به خوبی 
عملی نمی شود و همیشه شاهد هستیم بعد از 
به وجود آمدن ناهنجاری و بروز آن گاهی اوقات 
روان درمانی هایی صورت می گیرد و خیلی از 
مواقع اصال توجهی به این نکته به ظاهر ساده 

که می تواند فاجعه بار باشد نمی شود.

 مجرمانی که عادت 
به جرم دارند

ــوان در اقــدامــی وحشتناک گوش  مــرد ج
ــریــد و  خــواســتــگــار ســمــج خـــواهـــرش را ب

سناریوی تکان دهنده ای را  آغاز کرد.
این مرد که نتوانسته بود جلوی خشم خود را 
بگیرد حاال با حکم مجازاتی مواجه می شود 

که در آن باید دیه گوش بریده را بپردازد.
صحنه وحشتناک	 

پانزدهم اردیبهشت 96 بود که مردی به نام  
امین 28ساله در حالی که آثار کتک خوردن 
وحشتناک  روی صورتش نمایان بود و روی 
گوش سمت راست اش پانسمان  دیده می 
شد با ناراحتی به اداره پلیس اسالمشهر 

مراجعه و ادعای وحشتناکی را مطرح کرد.
ــاره به ایــن که دو مــرد شبانه به  امین با اش
او حمله کــرده اند و پس از کتک زدن او با 
بی رحمی گوشش را بریده اند خواستار 
بازداشت مهاجمان گوش بر شد و از آن ها  

شکایت کرد.
وی گفت : من نگهبان  یک کارگاه در نزدیکی 
دانشگاه آزاد پرند هستم. شب سیزدهم 
اردیبهشت   دو مرد جوان که صورت هایشان 
را  با پارچه پوشانده بودند به کارگاه حمله 
کردند ابتدا تصور کردم دزد هستند اما آن 
ها کاری با کارگاه نداشتند هر دو مرد من را 

به شدت کتک زدند و با میله به سرم کوبیدند 
که بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم متوجه 
شدم مــردان خشن گوش سمت راستم را 
بریده و با خود برده اند. من که وحشت زده 
بودم با برادرم  تماس گرفتم و در بیمارستان 
تحت عمل جراحی پیوند گوش قرار گرفتم.

کینه از خواستگار	 
به دنبال اظهارات امین، ردیابی دو مرد 
ناشناس آغاز شد و پلیس به بازجویی از برادر 
امین پرداخت .اظهارات این مرد پرده از 
اختالفات دنباله دار امین با یکی از بستگان 
دورش برداشت و با این رازگشایی امین 

حرف های تازه ای را مطرح کرد.
ــه مـــأمـــوران گــفــت: مــدتــی پیش به   وی ب
خواستگاری دختر یکی از اقــوام دورمــان 
اما  رفتم  لرستان  نــورآبــاد  شهرستان  در 
چون به تنهایی به خواستگاری رفته بودم 
بــرادر بزرگ دختر مورد عالقه ام که مریم 
نام دارد عصبانی شد و خواستگاری را به 
هم زد. آن ها به من جواب منفی دادند و به 
ناچار برگشتم .من به مریم عالقه مند بودم 
و به همین دلیل چند بار  با او تماس گرفتم و 
برایش پیامک ارسال کردم  .بعد از این ماجرا 
برادر او کیومرث  مرا تهدید به مرگ کرد و به 

همین خاطر آن شب کیومرث به همراه پسر 
عمویش اسماعیل به محل کارم حمله کردند 

و مرا کتک زدند و گوشم را بریدند .
بازداشت 2 مرد خشن	 

به دنبال اظهارات جدید شاکی ،کیومرث و 
پسر عمویش اسماعیل که در شهرستان قم  
نظامی بود ردیابی و بازداشت شدند. آن ها 
در دادسرای اسالمشهر جرم شان را انکار 
کردند و مدعی شدند اشتباهی بازداشت 

شده اند. 
ــاه  پــرونــده ایــن دو مــرد در شعبه 19 دادگ
کیفری استان تهران رسیدگی شد و در 
نخستین مرحله آن ها تبرئه شدند امــا با 
اعتراض امین ،حکم در دیوان عالی کشور 
شکسته شد تا آن ها این بار  به اتهام مشارکت 
در ضرب و جرح منجر به قطع عضو در  شعبه 
ــم دادگـــاه کیفری یــک اســتــان تهران  ده

محاکمه شوند.
درخواست قصاص گوش	 

در جلسه دادگاه، امین  درخواست قصاص 
گوش را مطرح کرد. وی گفت : من قصاص 
می خواهم اما اگر پزشکی قانونی اعالم 
کند امکان قصاص گوش  فراهم  نیست دیه 

می خواهم .

وی ادامه داد:  من قسم می خورم کیومرث  
با میله به سرم زد و اسماعیل گوشم را برید. 
من تا امروز  حدود 300 میلیون تومان خرج 
کــرده ام تا توانستم  چند عمل پیوند روی 

گوشم انجام دهم. 
ایستاد  ــژه  وی جایگاه  در  کیومرث  سپس 
ــرد.  وی گفت :قبول  و جرمش را انکار ک
را برای  دارم وقتی سماجت هــای امین 
خواستگاری از خواهرم دیدم از او ناراحت 
شدم اما درگیری میان ما یک سوءتفاهم بود 
که حل شد. من انگیزه ای برای کتک زدن و 

بریدن گوش او نداشتم .
اسماعیل نیز خودش را بی گناه نشان داد و 
گفت: من نمی دانم چه کسی شبانه به امین 

حمله کرده است.
صدور حکم	 

در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با 
توجه به نظر کارشناسان پزشکی قانونی 
ــوش را منتفی  ــه گ کــه امــکــان قــصــاص الل
اعالم کرده بودند اسماعیل را به پرداخت 
دیه گوش محکوم کردند. پرونده دو متهم 
همچنین بــرای رسیدگی به اتهام  ضرب 
و جرح شاکی به دادگــاه کیفری  2 استان 

تهران ارجاع شد.

اصرار به بی گناهی دربریدن گوش خواستگار سمج خواهر



معما

معما

معما

چند استخوان ران داری؟

در یک امتحان دانشگاه، استادی یک استخوان ران 
به شاگردش داد و از او پرسید: اکنون چند استخوان 
استخوان  5 داد:  پــاســخ  دانشجو  داری؟   ران 
استاد به دانشجو نمره کامل داد. چطور چنین 

چیزی ممکن است؟

خانم ها و گل ها

سه خانم با نــام هــای مریم، شقایق و نیلوفر در 
نمایشگاه گل شرکت می کنند و اتفاقا گل هایی که 
در نمایشگاه می آورند عبارت است از مریم، شقایق، 
نیلوفر؛ اما این طور نیست که کسی گل همنام خود 
را آورده باشد. اگر بدانیم مریم، گل شقایق را به 
نمایشگاه نیاورده است، چند مورد از عبارت های 

زیر صحیح خواهد بود؟
1 – مریم گل شقایق آورده است.
2 – شقایق گل مریم آورده است.

3 – نیلوفر گل مریم نیاورده است.
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به شکل های داده شده، گزینه مناسب 
را انتخاب کنید.

آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

2 8 6 5 1

7 3 9 8
2 3 7 6

5 7
9 5 6 1
8 4 6 5

9 6 2 1 3

2 6 3
8 2 7

5 1 4 2
7 9 3

2 8
8 5 4

8 9 1 7
4 5 6

7 9 1

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

241876395
398524167
756391428
164287953
923615784
875439216
689143572
412758639
537962841

428963517
169875342
753412968
281397456
645281793
937546281
874139625
312654879
596728134

هوش منطقی

با توجه به الگوی عددی داده شده به جای 
عالمت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

شرح در متنمعما

ا س  ک   ی خ         ک ن  چ  م  
ا ل م ا ن   و ک  ر  ب  و  ش ی      
ر خ س ر ب  س  ا ف      م خ م ل ب 
ا ت و  ا ی ش ب  ل  د       م د  
ر ر  ل  ر  ف  ا   ا ج  ن    خ ش  

 

و  ت ن ب ک ر ش  و    

و ر  ر     ش س ت  ک 
   

ر ا ی  و م پ  و   ا ت   

و ن د ا ل  ر م ش     
 

هوش منطقی:گزینه 4 – جمع دو عدد الیه بیرونی برابر با عدد الیه درونی 
مقابل است.             ؟+2=9

مسابقه ریاضی: پاسخ گزینه یک است. با توجه به شرایط بیان شده آروین به 8 
سوال، آریا به 5 سوال و رادین به 4 سوال پاسخ درست داده اند. پس تعداد پاسخ 

های درست آن ها در مجموع 17 سوال است.

الگوی اعداد: جواب عدد 30 می شود. با کمی دقت متوجه می شویم الگوی هر 
تساوی به این شکل است: عدد به توان 2، )یا ضربدر خودش( و بعد منهای خودش. 

با این الگو 6-36=30

چند استخوان ران داری: شاگرد خانمی باردار بود. درنتیجه 2 استخوان 
ران خودش، 2 استخوان ران بچه اش و استخوان داخل دستش مساوی است 

با 5 استخوان ران.

تست هوش: گزینه )4( در هر مرحله شکلی که در ردیف باال از سمت راست شکل 
سوم است به ردیف پایین آمده و بقیه شکل ها به جز مثلث یک واحد به سمت چپ 

حرکت می کنند و شکل ردیف پایین به سمت راست ردیف باال می رود.
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انگلستان  سالیسبوری  شهر  در  کلیسایی  نیایش-   .4
5.کلنگ- کلمه تعجب 6. بــاالی پرچم گــل- عقرب- 
واحد تنیس 7. حرف درد-کلمه ندا-اتحادیه هواپیمایی 
ــاز انــیــدریــد  ــی خـــاک رس 9. گـ ــوع ــری-ن 8.دخـــتـــر ل
 نیتروژن– واحد اندازه گیری 10. یسار- فاضالب- توان
11. برج معروف فرانسه- منسوب به شک–مجلس اعیان 

12.سراینده یونان باستان-سیلی

عمودی:

1.ظــرف- غنی- شکاف 2.کشتی خشن- لنز- پایتخت 
کشور ساموآ 3.پایتخت دولت سامانیان–رگ خواب - نیلوفر 
هندی 4.  شهر نیروگاه شمال -فرماندار5.   پرهیزکار-  
 اسب سفید  6.از ماه های سریانی- موشک زمین به زمین
 7. عصب شناسی- کاشف ویــروس سل 8. رها-فعال
9. نام قدیم مدینه-   وتد 10. نور کم-بردگی- کشیشی از 
مردم اسکندریه 11. سرکش- شاخه نازک و تازه–الفبای 
موسیقی 12.وسیله هیزم شکنی- دومین حرف یونانی 

-زغال

افقی:    1. صدمه- ورم روده کور 2.واحد طول سنتی-توده بخار متراکم-پاداش 
کار خوب و پسندیده 3.هر گلی دارد–پسوند شایستگی- سخنی از روی نارضایتی 

افقی:  1.همیشگی 2.فربه -مایع لعابدار- حرف درد 3. خاندان–شهر جشنواره- 
پزشکی که دوره تخصصی را می گذراند 4. کودک شر-پژواک 5.حالت بیهوشی- 

زورگو-گل سرخ 6. آینده-سالن انتظار هتل7. زمزمه–
نوعی حریر نازک 8.عدد تنفسی- نوعی کبوتر- شکننده 
 9. برزن–ناخدا 10. میوه تابستانی- لحظه-من و شما

11. بوی رطوبت-  تقلیل–ضعیف 12.نجوم

 عمودی :
1. سرعت–کمانگیر اسطوره ای- الفت 2.عامل انعقاد 
خون- فیلمی از افشین شرکت 3.گل بتونه-ارض–صفحه 
اینترنتی 4. پادشاه-جوینده 5.یک ششم چیزی-مجلس 
مهمانی- اثر چربی 6.سودای ناله–سوسن زرد- ورزشی 
راکتی 7. سرلشکر فرنگی– تصدیق آلمانی-نفس چاق 
8. پول خارجی- آن سوی سقف-لقب امپراتوران عثمانی 
9.پروردگارا-انجیر عرب 10.راندن مزاحم– خانه ترکی- 
عــدد مــاه 11.رزمــایــش– سقز جویدنی 12. لباس- پدر 

رستم- بدجنس
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حل جدول:

مسابقه ریاضی

در یک مسابقه ریاضی 10 مسئله طرح شده بود 
که دانش آموزان باید به آن ها پاسخ می دادند. هر 
دانش آموز برای هر پاسخ درست 5 امتیاز کسب 
 می کرد و با هر پاسخ نادرست 3 امتیاز از دست 
می داد. همه دانش آموزان به همه مسئله ها پاسخ 
داده بودند. آروین 34 امتیاز، آریا 10 امتیاز و رادین 
2 امتیاز کسب کرد. آن ها روی هم به چند مسئله 

پاسخ درست داده اند؟

21)4  9 )3  8 )2  17 )1

الگوی اعداد

با کمی دقت و محاسبه الگوی اعداد را پیدا کنید تا 
به پاسخ برسید.

؟=6                    20=5                    12=4                   6=3                    2=2
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خانم ها و گل ها:با توجه به 
آنچه در سوال آمده موارد 2 و 3 

درست هستند.
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موسیقیادبی

اخبار ضد و نقیض درباره ترخیص 
استاد شجریان از بیمارستان

از چند روز پیش خبرهایی 
استاد  ترخیص  بر  مبنی 
از  شجریان  محمدرضا 
شده  منتشر  بیمارستان 
اســت امــا تماس ایسنا با 
عضو گــروه پزشکی او در 

شامگاه سه شنبه و صبح چهارشنبه حاکی از آن است 
که گویا او همچنان در بیمارستان بستری است. 
پس از آن که در روزهــای گذشته اعالم شد استاد 
آواز ایرانی، در بیمارستانی در تهران بستری شده و 
خبرهای بعضا متناقضی هم درباره  وضعیت سالمت 
و پزشکی او منتشر شد، از روز گذشته رسانه های 
مختلفی از مرخصی و عزیمت او به منزل خبر دادند؛ 
اما حسن عباسی ـ دکتر هماهنگ کننده تیم پزشکی 
محمدرضا شجریانـ  اعالم کرد که استاد شجریان 
البته در  همچنان در بیمارستان بستری اســت 
وضع جسمانی خوبی قرار دارد. عباسی همچنین 
صبح  دیروز، چهارشنبه، نهم بهمن ماه در پی تماسی 
که خبرنگار ایسنا با او داشــت، اعالم کرد: من در 
حال حرکت به سمت بیمارستان هستم. استاد در 
وضعیت جسمانی خوب و بهتری قرار دارد. قرار 
است با پزشکان دیگر استاد درباره بررسی وضعیت 
ایشان و ترخیص، امروز صحبت کنیم. این در حالی 
است که روز گذشته ایلنا نوشت: محمدرضا شجریان 
که طی روزهای گذشته برای انجام برخی معاینات 
پزشکی در بیمارستان جم بستری شده بود، عصر 
سه شنبه هشتم بهمن ماه از بیمارستان مرخص 
شد. همچنین، ایرنا در خبری نوشت: واحد پذیرش 
و ترخیص بیمارستان جم گفت: استاد شجریان بعد 
از دستور ترخیص پزشک خود، از بیمارستان مرخص 

خواهد شد.

از نامزدهای جشنواره شعر فجر 
خبری نیست!

اختتامیه جشنواره شعر فجر در حالی روز شنبه 
ــدان برگزار می شود که همزمان خبری از  در زاه
معرفی نامزدهای دریافت این جایزه منتشر نشده 
اســت. به گــزارش  مهر، قــرار است در این مراسم، 
برگزیدگان بخش های »شعر بزرگ ســال«، »شعر 
کودک و نوجوان«، »درباره شعر« و همچنین »بخش 
ویــژه شعر جــوان« معرفی شوند. همچنین، طبق 
روال معمول نشست رسانه ای نیز، برای این رویداد 
که تنها و مهم ترین رویداد ملی حوزه شعر کشور به 
شمار می رود، برگزار نشده است. از سوی دیگر سعید 
بیابانکی دبیر این دوره از جشنواره نیز تاکنون از 
ارائه هر توضیحی درباره روند این رویداد به رسانه ها 

خودداری کرده است.

اشعار خانم نویسنده منتشر می شوند

خالق رمان »سرگذشت ندیمه« بعد از حدود یک 
دهه قرار است مجموعه شعر جدیدی منتشر کند. 
به گــزارش ایبنا، شعرهای کتاب جدید مارگارت 
اتوود، نویسنده مشهور کانادایی درباره ابعاد زندگی 
جسمانی و روحانی انسان و سیر تحول بین این دو 
ــروده شده اســت. آخرین مجموعه شعر  مرحله س
اتــوود در سال 2007 با عنوان »در« منتشر شده 
بود. مجموعه شعر جدید اتوود، »عزیزم« نام دارد. 
کتاب صوتی این مجموعه قرار است با صدای خود 
اتوود وارد بازار شود. این نویسنده پیش از این، در 
مصاحبه ای گفته بود که اولین بار در حال قدم زدن 
در کنار یک زمین فوتبال به این باور رسیده است که 

می  تواند شعر بگوید و داستان بنویسد.

 ناتمام ماندن کتاِب  کوئیلو
 به دلیِل درگذشت کوبی

مشهور  کــتــاب  نویسنده 
ــالم کــرد  ــ »کــیــمــیــاگــر« اع
ــه با  ــه نــوشــتــن کــتــابــی ک ب
برایانت  کوبی  همکاری 
ــود،  ــارش بـ ــگـ ــال نـ ــ در ح
ادامـــه نــمــی دهــد و بــدون 
کمک کوبی دلیلی برای ادامه کتاب نمی بیند. به 
گزارش ایران آرت، برایانت، ستاره بسکتبال یکی از 
طرفداران »کیمیاگِر« کوئیلو بود که در حادثه سقوط 

بالگرد شخصی اش جان خود را از دست داد.

کنسرت روزبه بمانی در کرج
خواننده و ترانه سرای آلبوم »کجا باید 
برم«، در کرج روی صحنه می رود. به 
گزارش موسیقی ما، »روزبه بمانی« که 
سال گذشته اولین آلبوم رسمی خود 
را پس از مدت ها انتظار روانه بازار کرد، 
برگزاری کنسرت هایش را از تابستان 
با همکاری موسسه »آوای  و  امسال 
هنر« آغاز کرده و در شهرهای مختلفی 

از جمله تهران، ارومیه، اصفهان، متل 
ــده پرداخته  قو و رشــت به اجــرای زن
ــت. ایــن خــوانــنــده در ادامـــه تور  اسـ
کنسرت هایش، روز 28 بهمن 1398 
بــرای اولین بــار در کــرج روی صحنه 
خواهد رفت. این کنسرت پیش از این 
به دالیــل مختلفی لغو و به این تاریخ 

منتقل شده است.

نام: طوفان البکاء فی مقاتل الشهدا
محمدباقر  بن  ابراهیم  محمد  میرزا  نویسنده: 

جوهری
به کوشش: مصطفی لعل شاطری

ناشر: مرندیز
تعداد صفحه: 592

قیمت: 125 هزار تومان
حفظ و انتشاِر متوِن مراثی 
ائمه اطهار )ع(، از جمله 
فرهنگی  مهم  موضوعاِت 
است که از سویی موجِب 
مـــددرســـانـــی بـــه جــریــان 
هویت یابی در میان اقشار 
گوناگون جامعه و از سوی 

دیگر زمینه ساِز تحقیقات نوین در این باره می شود. 
دوره قاجار را می توان یکی از ادوار ویژه در زمینه 
تألیف متون دینی با رویکرد ادبی دانست. در این 
بین، از جمله آثار فاخر در زمینه مرثیه سرایی فارسی 
در رثای خاندان پیامبر)ص(، کتاب ُطوفاُن الُبکاء ِفی 
َمقاِتُل الُشَهداء، اثر میرزا محمد ابراهیم بن محمدباقر 
جوهری )وفات 1253ق( از ادیبان برجسته این 
دوره اســت. این کتاب که سرایش آن به  احتمال 
فراوان بین سال های 1245 تا 1247ق پایان یافته 
است، برای نخستین بار به  صورت خطی و سپس 
با ورود چاپ سربی و سنگی به ایران در شمارگان 
گسترده منتشر شد. مصطفی لعل شاطری برای 
نخستین بار با بررسی نسخه های خطی و چاپ 
سربی و سنگی موثِق قابل  دسترس، ضمن افزودن 
نکات تکمیلی برای درک آسان متن برای مخاطبان، 
به ارائه متنی منسجم و کامل از این اثر پرداخته است.

معرفی کتاب

گروه ادب و هنر - اهل خواندن شعر و خریدن دفتر و دیوان 
شعر هم که نباشید، حتمًا یک بار هم که شده شعر »سیب« 
را شنیده اید و گاهی زمزمه کرده اید: »تو به من خندیدی 
و نمی دانستی/ من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب 
را دزدیدم«. هوا که بارانی بوده است، برای یک بار هم که 
شده زیر لب گفته اید: »شیشه پنجره را باران شست/ از دل 
من اما/ چه کسی نقش تو را خواهد شست«؟ به قول استاد 
آیینه ها«، اگر شاعری  شفیعی کدکنی در کتاب »شاعر 
توانسته باشد یک مصرع یا یک بیت خوب شعر بگوید و تأثیری 
گذاشته باشد، کاِر خودش را کرده است. مصداق این سخن، 
حمید مصدق است که با اشعار ساده و صمیمی اش به دل 
مردم راه باز کرده و بر آن ها تأثیر گذاشته است. امروز سالروز 

تولد این شاعر معاصر است.

شاعری شبیه سهراب سپهری	 
یکی از ویژگی های مهم شعر مصدق نزدیک بودن آن به زبان 
عامیانه مردم است. از این جهت لحن و بیان شعر او به لحن 
سهراب سپهری در اشعاری مانند »مسافر« و »صدای پای 
آب« نزدیک می شود. دیگر ویژگی اشعاِر مصدق این است 
که در دوره ای که فرهنگ مرگ و ناامیدی بر ادبیات سایه 
انداخته بود، شعر او رو به سمِت زندگی و امید داشت. مصدق 
در مضامین مختلفی مانند عاشقانه، سیاسی و حماسی شعر 
سروده و می توان گفت در همه آن ها مخاطب خود را داشته 

است. او روزهای پنج شنبه در خانه اش محفلی ادبی داشت 
که شاعرانی مانند اخوان ثالث، سپانلو، براهنی و... به آن 

رفت و آمد می کردند.

شاعرانه هایی سِر کالس حقوق تجارت	 
حمید مصدق دکترای حقوق داشت و در دانشگاه تدریس 
می کرد اما مانند دیگر اهالی حقوق نبود. به عبارتی او پیش 
از این که یک حقوق داِن شاعر باشد، یک شاعِر حقوق دان 
است. چرا که روح لطیف شاعرانگی او در دانشکده حقوق 
و حتی هنگام تنظیم الیحه های حقوقی هم جریان داشت. 
رضا ضیائی بیگدلی از دوستان و همکاران مصدق می گوید: 
»برای من تعریف می کرد که حتی وقتی می خواهم حقوق 
ــدون آن کــه چند خط  تــجــارت درس بــدهــم، نمی توانم ب
ــروع کنم. به گــونــه ای شــده که  ــم را ش شعر بخوانم، درس
دانشجویان عادت کرده اند و تا می روم می گویند استاد شما 
ما را مستفیض نمی کنید؟«. نعمت احمدی، یکی دیگر از 
دوستان آقای شاعر، درباره ذوق و طبع او این طور می گوید: 
»کاش روزی غزل)دختر مصدق( یا الله)همسر مصدق( این 
لوایحی را که حمید می نوشت، منتشر کنند. الیحۀ حمید، 
الیحۀ خشک و خشن و استناد به ماده و قانون نبود. یک بابی 
را در قانون وکالت باز کرده بود. کارهای تحقیقی در حقوق 
داشت و شاعر بود اما این روح لطیف چگونه بود که در بخش 

حقوق هم حرف داشت«.

 ماجرای ضرر میلیاردی
 و سکوت »محسن یگانه«
اظهارات مدیر برنامه خواننده »رگ خواب« نشان 

داد چرا طی چند ماه اخیر،خبری از او نیست

 یک ضرر میلیاردی، محسن یگانه خواننده قطعه های هیت پاپ و 
صاحب سبک را به صدر اخبار موسیقی بازگرداند. داستان از این 
قرار است که چند روز پیش یک فعال موسیقی در برنامه »صحنه« 
رادیو تهران مدعی شد محسن یگانه به دلیل خرید یک خانه 15 
میلیاردی در تهران که بعد مشخص شده به شش نفر دیگر نیز 
فروخته شده و بالتکلیف است، به کانادا رفته تا آب و هوایی تازه 
کند. این اظهارات باعث شد تا محمد حاتم پور مدیربرنامه های 
این خواننده پاپ طی یک گفت و گوی تلفنی با تی وی پالس، 
اصل موضوع را تایید و رقم گفته شده را رد کند و همچنین درباره 
برنامه های جدید محسن یگانه توضیحاتی ارائــه دهد. همین 
بهانه ای شد تا جزئیات بیشتری دربــاره این خواننده محبوب 

بنویسیم.

سکوت قلبتو بشکن و برگرد!	 
چهار سال از انتشار آخرین آلبوم محسن یگانه به نام »نگاه من« 
می گذرد. او امسال کنسرت هایی را نیز در شهرهای مختلف 
ایران  روی صحنه برد، اما لغو کنسرت های دیگرش تا نوروز سال 
99 باعث شد تا پاییز امسال گمانه هایی مبنی بر مهاجرت وی به 
کانادا شکل بگیرد. یگانه که خواننده کم حاشیه  و کم صحبتی  
است، در واکنش به این خبر نیز سکوت کرد تا این که گفت و گوی 
رادیویی که پیشتر به آن اشاره کردیم، باعث شد مدیربرنامه های 
یگانه درباره مهاجرت او شفاف سازی کند. او گفت: من چند روز 
پیش که با محسن جان تلفنی صحبت می کردم، قرار شد احتمااًل 
در اردیبهشت و خرداد سال 99 به تهران تشریف بیاورند و ما 
کنسرت ها را برگزار کنیم؛ حتی داریم سالن های مان را برای آن 
موقع رزرو می کنیم. وی ضمن رد مهاجرت دایمی این خواننده 
به کانادا افــزود: فعال مشخص نیست. این که گفته اند محسن 
صد درصد برنمی گردد، کذب است چون ما داریم با محسن جان 
کار می کنیم و با او قرارداد داریم. ما االن حتی داریم مجوز شعر و 
ملودی های محسن را می گیریم و ان شاءا... بتوانیم قطعات جدید 

را در آینده منتشر کنیم.«

سرنوشت دو »محسن« شبیه است؟	 
محسن یگانه و محسن چاوشی هر دو کار خود را با موسیقی 
زیرزمینی آغاز کردند. یگانه دهه شصتی بود و چاوشی متولد 
اواخر دهه پنجاه. سرگذشت اولین قطعه محسن یگانه نیز جالب 
است، این قطعه با همکاری چاوشی و حامد هاکان شاخته شد. 
چاوشی در آن روزهــا شهرتی نداشت و به عنوان یک خواننده 
زیرزمینی مشغول فعالیت بود. هاکان نیز مهر ماه دوسال پیش در 
34 سالگی درگذشت. عجیب این که اولین و آخرین آلبوم رسمی 
او با وجود داشتن صدها تک آهنگ، مرداد ماه امسال منتشر شد و 
در واقع دو سال پس از درگذشتش مجوز دریافت کرد. سرنوشت 
محسن یگانه و چاوشی باز هم به هم گره خورد و سرانجام هر 
دو در سال 87، اولین آلبوم رسمی خود را منتشر کردند، یگانه 
»نفس های بی هدف« و چاوشی »یه شاخه نیلوفر« را. هر کدام از 

این خواننده ها در ادامه راه خود صاحب چندین 
قطعه هیت و محبوبیت شدند با این تفاوت 

کــه هنوز چــاوشــی روی 
صحنه کنسرت نرفته 

است.

نکته هایی از زندگی حمید مصدق 
شاعر معاصر در زادروز او

حریر شعر بر تن 
الیحه های حقوقی!

»تتلو«در تور پلیس بین الملل
ترغیب جوانان به مصرف مواد مخدر و اشاعه فساد گریبان خواننده پر حاشیه را در ترکیه گرفت

به  معروف  مقصودلو«  »امیرحسین 
امیر تتلو از خوانندگان زیرزمینی، از 
سوی پلیس بین الملل دستگیر شد. 
سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین 
الملل ناجا به ایسنا گفت: »با درخواست 
مرجع قضایی، پلیس اینترپل برای 
این فرد اعالن قرمز صادر کرد و طبق 
گزارش های دریافتی این فرد از سوی 
پلیس ترکیه بازداشت شده است«. 
پیش از این، مقصودلو در یک استوری 
اینستاگرام اعالم کرد که هنگام سفر 
از ترکیه به مقصد لندن از سوی پلیس 
این کشور بازداشت شده است. تاکنون 

جزئیاتی از چگونگی انتقال این فرد به 
کشور از سوی پلیس اعالم نشده است. 
در همین حال، پایگاه رسمی اطالع 
رسانی ناجا به نقل از سردار نوریان، 
سخنگوی نیروی انتظامی اعالم کرد: 

»به درخواست مرجع 
قضایی و به دلیل ترغیب 
شــهــرونــدان، خصوصًا 
جــوانــان به استفاده از 
مواد مخدر، به ویژه روان 
ــردان هــا و نیز اشاعه  گـ
فساد، پلیس بین الملل 
ایرانی  تبعه  بــرای  ناجا 

»امیرحسین مقصودلو« )تتلو( از طریق 
سازمان اینترپل اعالن قرمز صادر کرد 
که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط 

پلیس ترکیه بازداشت شده است.«



جواد نوائیان رودسری – حاجی واشنگتن، 
یکی از پخته ترین و به یاد ماندنی ترین کارهای 
تاریخی در سینمای ایــران اســت؛ فیلمی که 
زنده یاد علی حاتمی، بر اساس عالقه اش به 
طرح مباحث تاریخی دوره قاجار ساخت و در 
آن به انعکاس شرایط آن زمانه پرداخت. هر چند 
که حاجی واشنگتن علی حاتمی، بیشتر ساخته 
و پرداخته ذهــن خــالق او بــود، امــا در دنیای 
حقیقت حاجی واشنگتن شخصیتی است که 
داستان زندگی او و فراز و نشیب هایی که از 
سر می گذراند؛ هم خواندنی است و هم درس 
آمــوز. در نوشتار پیِش روی شما خوانندگان 
عزیز صفحه تاریخ، به زندگی حاجی واشنگتن 
پرداخته ایم؛ البته نه با نگاه هنرمندانه علی 
حاتمی؛ بلکه با عنایت به مستندات تاریخی و 
نیز، تلطیف روایت خشک تاریخی برای نشستن 

بر دل مخاطب خراسانی!

پسر قاتل امیرکبیر     
به  مشهور  صدرالسلطنه،  حسینقلی خان 
حاجی واشنگتن، نخستین وزیرمختار ایران 
میرزاآقاخان  پسر  هفتمین  و  دنیا  ینگه  در 
نوری، قاتل واقعی امیرکبیر و صدراعظم دوره 
ــدرش، از وابستگان  ــود. پ ناصر الدین شاه ب
بریتانیایی  تابعیت  و  بــود  انگلیس  سفارت 
داشــت؛ هرچند که برخی مــورخــان مدعی 
هستند پیش از رسیدن به مقام صدارت، ترک 
تابعیت انگلیسی کرد. افزون بر این، در میان 
رجال وطن خواه، میرزا آقاخان و خاندانش، 
به دلیل مشارکت در عزل و سپس، به شهادت 
رساندن امیرکبیر، چهره محبوبی نبودند و 
سایه  حسینقلی خان  زندگی  بر  قضیه،  این 
انداخته بود. او 10 سال داشت که پدرش به 
غضب ناصرالدین شاه دچار شد و پادرمیانی 
مهدعلیا، مــادر شــاه هــم، نتوانست کــاری از 
پیش ببرد و به ناچار، میرزاآقاخان، با همه 
ــه در این  اهــل و عیالش، به تبعید رفــت و درب
شهر و آن شهر شد و در نهایت، در اسفندماه 
سال 1243، درگذشت. حسینقلی خان تا 
این زمان تحت نظر پدر تحصیل می کرد؛ اما 
شغلی به وی محول نشده بود.با مرگ پدرش 
و پادرمیانی تعدادی از دوستان خانوادگی، 
تا هفتمین پسر  ــازه داد  ناصرالدین شاه اج
میرزاآقاخان به وزارت خارجه آن زمان برود 
و در دستگاه دیپلماسی مشغول به کار شود. 
او در زمان مؤتمن الملک تا مقام معاونت این 
وزارتخانه ارتقا پیدا کرد و در سال 1263 
هـ.ش، به عنوان ژنرال کنسول ایران در هند، 
لقب معتمدالوزاره گرفت و دوسالی را در محل 

مأموریتش سپری کرد؛ اما ناصرالدین شاه او را 
در سال 1265 به تهران فرا خواند. دلیل این 
احضار به تحقیق معلوم نیست. در مردادماه 
ناصرالدین شاه  که  هنگامی   1267 ســال 
تصمیم گرفت هیئتی را به عنوان سفارت، به 
آمریکا بفرستد، حسینقلی خان مأمور انجام 
این کار شد و با هیئتی 10 نفره، راه ینگه دنیا 
حسینقلی خان  مأموریت  گــرفــت.  پیش  را 
یک ساله بود. اما هشت ماه پس از ورودش به 
آمریکا، ناصرالدین شاه از فرستادنش پشیمان 
شد و او را به ایران فراخواند. این   فراخواندن 
ــت که در ادامــه به آن ها اشــاره  دالیلی داش
خواهیم کرد؛ اما بد نیست بدانید که نخستین 
ــران در ینگه دنیا، در گــزارش هــای  سفیر ای
مفصلی به ایران، برای نخستین بار، سیستم 
حکومتی، ساختارهای دولتی و اقتصادی و 
نیز، ویژگی های اجتماعی مردم آمریکا را برای 
دولتمردان ایران شرح داد و حتی، نامه های 
ارسالی او در برگیرنده قیمت اقالم صادراتی 
آمریکا و سیستم گمرکی این کشور نیز می شد.

روایت هایی درباره حاجی واشنگتن     
درباره رفتار و منش اخالقی حسینقلی خان 
ــای  ــت ه ــوری ــأم و چــرایــی احــضــار وی از م
دیپلماتیک، روایت ها و حکایت های متنوع و 
گاه متضادی منتشر شده است. برخی از این 
روایت ها از اقدامات خارج از چارچوب وظایف 
دیپلماتیک و بروز دادن رفتارهای نامتعارف 
بــرای مــردم محل مأموریتش حکایت دارد. 
فی المثل، گــزارش مشهوری وجود دارد که 
حسینقلی خان، از آن جا که حاجی بود، روز 
ـــ.ق، روی بالکن  عید قربان ســال 1306 ه
قربانی  را  گوسفندی  واشنگتن،  در  هتلی 
ــاری شــدن خــون ایــن گوسفند به  کــرد که ج
داخــل خیابان، باعث وحشت عمومی شد. 

گزارش های موجود در خاطرات رجال دوره 
ــردی ساده لوح  قــاجــار، حسینقلی خان را ف
معرفی کــرده انــد که بالهتش، موجب بیان 
این  شاید  مــی شــد.  خطا  و  پرخبط  جمالت 
گزارش ها عمومًا متأثر از اقدامات وی در بغداد 
باشد؛ حسینقلی خان، مدتی به عنوان کنسول 
ایران در بغداد حضور داشت و در همین ایام، 
ــوال تاجری ایرانی را که فــوت کــرده بود،  ام
ضبط کرد و یکی از مأمورانش به نام آقاعیسی 
را چنان ضرب و جرح کرد که آن بی نوا، دار 
فانی را وداع گفت و به همین دلیل، حاجی 
واشنگتن مدتی را در زندان عثمانی ها گذراند. 
گزارش هایی هم درباره دسیسه های وی علیه 
میرزای بزرگ شیرازی، صاحب فتوای تنباکو 
وجود دارد که قابل اعتناست. پیشتر هم اشاره 
کردیم که او، وابسته به خاندانی بود که چندان 
محبوبیتی در میان مردم، اعم از نخبه و عامی 
نداشتند. همه این ها در کنار هم، بر طنزآلود 
و مسخره آمیز بودن حکایت هایی که از وی نقل 
می شود، تأثیرگذار بود؛ ضمن این که نباید از 
تالش برخی نویسندگان غربی  بــرای نشان 
دادن چهره ای مضحک از ایرانیان غفلت کنیم؛ 
چنان که جیمز موریه در کتاب معروف »حاجی 

بابای اصفهانی« انجام داد.

حقایقی که نباید نادیده گرفت     
ــال، بد نیست بدانید که برخی از  با ایــن ح

حسینقلی خان  بــه  مــربــوط  روایـــت هـــای 
به  مقرون  نمی تواند  ــواًل  اص صدرالسلطنه، 
صحت باشد؛ فی المثل همین حکایت مربوط 
به قربانی کــردن گوسفند؛ حسینقلی خان 
 )1267 ــور  ــ ــری ــ ــه ــ 1306)ش در مـــحـــرم 
ــان همین  ــض ــد و در رم وارد واشــنــگــتــن ش
1268(، آمریکا را ترک  سال)اردیبهشت 
کرد و اصاًل روز عید قربان آن سال، در آمریکا 
حاضر نبود که بخواهد گوسفندی را به همین 
در  اعتمادالسلطنه  کند.  قربانی  مناسبت 
حسینقلی خان  که  می کند  نقل  خاطراتش 
پاریس  1306 در  11 ذی الــحــجــه  را روز 
ــرار بــود وی اثــاث  ــده و نوشته اســت کــه ق دی
ناصرالدین شاه را در سفر فرنگ، به تهران 
منتقل کند. اعتمادالسلطنه نیز، در روزنامه 
خاطراتش، از مالقات با حسینقلی خان در 
ــور 1268( در  محرم ســال 1307)شــهــری
استانبول خبر داده اســت. ایــن دو گــزارش 
وقــوع ماجرای قربانی کــردن گوسفند را در 
واشنگتن، تقریبًا غیرممکن می کند. از طرفی، 
اسناد و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
صدرالسلطنه، به زبــان فرانسه و انگلیسی 
مسلط بــود، خطاطی می کرد و گاهی شعر 
هم می سرود. به همین دلیل، باید گفت که 
به احتمال زیاد، بخش مهمی از روایت های 
طنزآلود درباره وی، مغرضانه است؛ هر چند 
که صدرالسلطنه، مانند پدرش، فردی خوش 
سابقه و مردمی محسوب نمی شد. وی، مانند 
بسیاری از رجال سیاسی دوره قاجار و پهلوی، 
در پی تقویت جایگاه خود، در دربار بود و برای 
رسیدن به این هدف، از هیچ کاری خودداری 
نــمــادی عینی از  نــمــی کــرد. شخصیت او، 
بادمجان دور قاب چین های عصر قاجار است؛ 
البته صدرالسلطنه نتوانست از این چاپلوسی 
طرفی ببندد. او که پس از بازگشت به ایران، 
مدتی وزیر فواید عامه نیز شد، تا سال 1316 
ــود و دوران سقوط  هـــ.ش در قید حیات ب
قاجاریه و به قــدرت رسیدن رضاخان را به 
چشم دید. صدرالسلطنه به واسطه سفارتش 
در آمریکا و اقامتش در واشنگتن، نزد مردم به 

»حاجی واشنگتن« مشهور شد.
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انگلیسی ها چگونه به دنبال 
مستعمره کردن ایران بودند؟

 راز مگوی آیرونساید
 درباره قرارداد 1919

قرارداد 1919، سند 
رسمی مستعمره شدن 
ایران بود؛ انگلیسی ها 
ــژه پس از خروج  به وی
ــی در  نــیــروهــای روسـ
بلشویکی  انقالب  پی 
را  خـــــود   ،1917

ــرار آن ها برای  ــران می دانستند و اص مالک ای
تصویب قــرارداد 1919 که اختیار اداره کشور 
را به بریتانیایی ها مــی داد، برای همین بود. با 
این حال، مقاومت های داخلی و مخالفت های 
خارجی، مانع از تصویب این قرارداد در مجلس 
شــورای ملی شد؛ اما برای انگلیسی ها که بعد 
از جنگ جهانی دوم، به قدرت اول منطقه بدل 
شده بودند، تصویب مجلس یا مخالفت دیگران، 
چندان مهم نبود. خاطرات آیرونساید، همان 
ژنرال انگلیسی که بعدها رضاخان را به عنوان 
فرمانده قزاق ها منصوب و راه او را برای رسیدن 
به قدرت هموار کرد، در خاطراتش به مسئله ای 
در این زمینه اشاره می کند که بسیار حائز اهمیت 
است. با هم، فرازی از نوشته های او را می خوانیم:
»به موجب این قرارداد، انگلیسی ها امکان یافتند 
مستشاران خود را در کلیه وزارتخانه ها و ادارات 
ایــران به کار گمارند. برای ارتش ایــران، افسر، 
اسلحه و ساز و برگ تأمین کنند و سازمان ارتش 
ایران را تجدید و نیروی مسلح یکپارچه ای، زیرنظر 
ــرای انجام  افــســران انگلیسی ترتیب دهند. ب
این اقدامات، انگلیس ها متعهد شدند به ایران 
وام بدهند. اما این وام پس از ابقای مستشاران 
انگلیسی در رأس مالیه ایران قابل پرداخت بود 
... قرارداد تحمیلی سال 1919 انگلیس - ایران، 
عماًل ایران را به کشوری تحت الحمایه انگلیس 
تبدیل می کرد و البته پایگاهی برای تحریکات و 
اقدامات ضدشوروی انگلیس ها در ایران پدید 
می آمد ... ما بدون تصویب مجلس ایران، اجرای 

مواد این قرارداد را آغاز کردیم.« 
ادموند آیرونساید، خاطرات و سفرنامه ژنرال 

آیرونساید در ایران، ترجمه بهروز قزوینی، تهران: 

نشر آینه، 1366، ص 81

مکتوبات تاریخی

»حاجی واشنگتن« علی حاتمی؛ فانتزی یا   واقعی؟
ماموریت فرزند قاتل »امیر کبیر«در آمریکا چه بود؟

 چند خط تاریخ

گزارش تاریخی

تاریخ باستان

درباره دولت باستانی آشور و چرایی اقتدار آن

حکومتی که هزارسال دوام آورد

ــای بالمنازع  ــدرت ه ــان را باید یکی از ق ــوری آش
خاورمیانه دوران باستان دانست. شاهان مقتدری 
توانستند  تیگالت پالسر،  و  آشوربانیپال  مانند 
سرزمین آشور را از کرانه های دریای مدیترانه تا 
دامنه های کوه های زاگــرس توسعه دهند و این 
تسلط را برای هزار سال پایدار نگه دارند؛ اقدامی 
که با وجود تنوع اقوام ساکن در منطقه میان رودان، 
بسیار سخت و مشکل به نظر می رسد؛ در همین 
محدوده جغرافیایی، پیش از تسلط آشوری ها، 
بابلی ها، ایالمی ها، فینیقی ها و قبل از آن ها، 
سومری ها، سیادت و ســروری تمام داشتند، اما 
هیچ کدام نتوانستند اقتدار و اهمیت دولت آشور 
را پیدا کنند. راز این اقتدار هزار ساله چیست و 
آشوری ها، با چه سیاستی توانستند تفوق خود را 
بر مستملکاتشان پایدار کنند و ارکان حکومت های 
پرسابقه ای مانند مصر را، بلرزانند؟ نگاهی به تاریخ 
شکل گرفتن سرزمین آشــور و رونــق شهر نینوا، 
نشان می دهد که حکمرانان این سرزمین، برای 
جهان گشایی، تنها به نیروهای خودی اتکا داشتند. 
باور به این که می توانند سرور جهان شوند، در میان 
آشوریان بسیار قوی بود. آن ها فرزندان ذکورشان 
را از کودکی با فنون جنگی آشنا می کردند و در 
واقع، به کاری جز سربازی نمی گماردند. سربازان 
آشوری این قابلیت را داشتند که عملیات نظامی را 
با سرعت و دقت زیادی به انجام برسانند و با اضافه 
کردن چاشنی بی رحمی به فنون رزمی، در هر شهر 
و روستای آبادی، حمام خون به راه می انداختند. در 
واقع، حکومت مقتدر آشور بر پایه ای از جنس خون 
بنا شده بود. آشوربانیپال در کتیبه ای که به مناسبت 
فتح ایالم از خود به یادگار گذاشته است، می نویسد: 
»تمام خاک شهر شوشان و شهر ماداکتو و شهرهای 
دیگر را با توبره به آشور کشیدم و در مدت یک ماه 
و یک روز، کشور ایالم را با همه پهنای آن، جارو 
کردم. من این کشور را از چارپایان و گوسفند و نیز از 
نغمه های موسیقی بی بهره ساختم و به درندگان، 
ماران، جانوران و آهوان رخصت دادم که آن را فرو 
گیرند.« آشوریان توانستند در دوره »فر ورتیش«، 
دومین پادشاه ماد، بر بخش مهمی از قلمرو مادها 
استیال پیدا کنند؛ اما این اقتدار خشونت بار، باالخره 
به پایان رسید. شاهان آشور که با ثروت دیگر ملل، 
قدرتی افسانه ای به هم زده بودند، سنت های 
پیشینیان را فراموش کردند و به جای پرورش سرباز 
از میان آشوریان، به استخدام نظامیان مزدور از 
دیگر ملل پرداختند؛ سربازانی که در تنگناها، به 
راحتی معرکه را ترک می کردند. این وضعیت باعث 
شد که همسایگان مقتدری در کنار آشوری ها جان 
بگیرند؛ مادها با رهبری »هوخشتره« توانستند در 
سال 612 پیش از میالد، به عمر حکومت ستم پیشه 

آشور برای همیشه خاتمه دهند. 

منم نشان »بند جوراب« می خوام!
رودسری – چند روز قبل، در 
همین صفحه، به شــرح یکی 
از سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و البته 
دیدارش با لویی پاستور پرداختیم. نکته قابل 
ذکــر ایــن اســت که ناصرالدین شاه، با وجود 
عالقه فــراوان به عیاشی و بهایم فرض کردن 
رعایا، هوش و قریحه ای نیم بند داشت. تا آن جا 
که در ممالک اروپایی سعی می کردند به هر 
شکل ممکن، َدِم او را ببینند و راضی به بستن 
قـــرارداد و واگـــذاری امتیازش کنند. دولت 
انگلیس، پس از ورود ناصرالدین شاه به لندن و 
دیدارش با ملکه ویکتوریا، نشان »بند جوراب« 
را که یکی از نشان های عالی دربار این کشور 
بود، به شاه ایران اعطا کرد. این رویکرد، افزون 
بر تالش برای کسب امتیاز و موقعیت در ایران، 
به آن دلیل بود که اصواًل شاه قاجار با دعوت 
رسمی انگلیسی ها و وساطت میرزاحسین خان 
سپهساالر به سفر اروپا و البته، لندن رفت. اما 
در دوره مظفرالدین شاه، اوضاع فرق می کرد. 
شاه بیمار قاجار، عماًل وارث سرزمینی ویران 
شده بود که از هر سو، مورد تهدید بیگانگان قرار 

داشت و درباریان طماع و مال اندوزش، فکری 
جز تلکه کردن ملت نداشتند. مظفرالدین شاه 
که خواندن خاطرات سفر پدر، هوس مسافرت 
به فرنگ را در سرش انداخته بود، تصمیم گرفت 
به هر قیمت، سفری به فرنگستان داشته باشد. 
خزانه خالی مملکت باعث شد که شاه، برای 
استقراض  بیگانگان  از  سفر،  مخارج  تأمین 
کند و برای ضمانت وام، امتیازات فراوانی را به 
آن ها واگذارد. رهاورد این سفرهای تفریحی، 
چیز درخور توجهی نبود. اروپایی ها برخالف 
ناصرالدین شاه، به پسر بیمارش توجهی نکردند 
و او در بیشتر این سفرها، مانند یک گردشگر 
معمولی، فقط اروپا را دور زد! حتی در یکی از 
سفرها، لندن از پذیرایی شاه ایران عذرخواست 
و مظفرالدین شاه هم مدتی با انگلیسی ها قهر 
بود. شاه بیمار، عالوه بر توقع دعوت رسمی، 
انتظار داشت که نشان رسمی »بند جوراب« که 
دربار انگلیس به پدرش اعطا کرده بود، به او هم 
داده شود؛ اما چنین نشد و این اتفاق، اسباب 
ناراحتی و اوقات تلخی مظفرالدین شاه را فراهم 
کرد؛ البته، چه کسی به قهر او اهمیت می داد؟!

مکملی برای خاطرات فردوست

بسیاری از عالقه مندان به تاریخ معاصر گمان 
می کنند کــه کــتــاب »ظــهــور و ســقــوط سلطنت 
پهلوی« تنها به خاطرات ارتشبد سابق، حسین 
فردوست اختصاص دارد؛ در حالی که جلد دوم 
این اثر، نوشته عبدا... شهبازی است و اطالعات 
گسترده ای را با ارائــه اسناد و مــدارک در اختیار 
خوانندگان قرار می دهد. جلد دوم کتاب »ظهور 
و سقوط سلطنت پهلوی«، در واقع تکمله ای است 
بر اطالعات ارائــه شده توسط حسین فردوست 
او در  نام هایی که  از  در جلد نخست. بسیاری 
خاطراتش ذکر می کند، نیازمند معرفی کامل تر 
اســت و اگــر خواننده از آن ها اطالعی نداشته 
باشد، نمی تواند در ذهن خود به تحلیل درستی 
از شرایطی که فردوست توصیف می کند، برسد. 
برخی از ایــن افــراد، مانند بـــرادران رشیدیان و 
ریپورترها، نقش هایی کلیدی در صعود پهلوی ها 
به قدرت و بقای آن ها ایفا کرده اند و ارائه اسناد و 
مدارک ارتباط این افراد با سفارتخانه های بیگانه 
و خدمت به دشمنان ایران، می تواند نگاه متفاوتی 
را به خاطرات حسین فردوست ایجاد کند. در تهیه 
و تنظیم جلد دوم کتاب »ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوی«، افزون بر معرفی افراد و شخصیت های 
نام برده شده در کتاب نخست، رابطه ها و نقش 
آن ها در وقایعی مانند کودتای سوم اسفند و 28 
مرداد، به دقت بررسی می شود. این کتاب، با نمایه 
مفصلی که در پایان آن تنظیم و منتشر شده است، 
می تواند منبعی درخور توجه برای پژوهشگران این 
عرصه باشد. عبدا... شهبازی در 17 فصل پرحجم، 
هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی، سلیقه 
فراوانی در تنظیم اثر به خرج داده و نثر جذاب او، بر 

ارزش های نگارشی کتاب نیز، بسی افزوده است.

تصویر واقعی حاجی واشنگتن)راست(و نگاره ای از بازی عزت ا... انتظامی در نقش او



سجادپور- دو جوان پرایدسوار که با پرسه زنی 
های شبانه در منطقه غرب مشهد و با شگرد 
مسافرکشی، دختران جوان و نوجوان را می 
ربودند و با تهدید به مرگ طعمه هوسرانی های 
شیطانی خــود می کردند در حالی با صدور 
دستورات ویــژه قضایی و تالش شبانه روزی 
کارآگاهان پلیس آگاهی به دام افتادند که به 
خاطر وحشت قربانیان و ساعت ها پرسه زنی 
در خیابان های تاریک به »شیاطین شبگرد« 

معروف شده بودند.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای پرونده 
»شیاطین شبگرد« از حدود یک ماه قبل زمانی 
در مشهد لو رفت که دختر 15 ساله ای با طرح 
شکایتی در پلیس آگاهی خراسان رضوی مدعی 
شد، اوایل شب در بولوار امامت مشهد منتظر 
تاکسی بودم که راننده یک دستگاه پراید سفید 
رنگ مقابلم توقف کرد، وقتی مسیرم را گفتم از 
من خواست سوار شوم و سپس به طرف بولوار 
شریعتی قاسم آباد حرکت کرد. هنوز 200 متر 
جلوتر نرفته بود که جوان دیگری نیز سوار شد و 
در صندلی جلو نشست. وقتی به بولوار شریعتی 
نزدیک شدیم ناگهان او به درون کوچه ای دیگر 
ــازه بدهید دوستم را  پیچید و مدعی شد اج
برسانم بعد شما را به بولوار شریعتی می برم. 
در همین هنگام جوان سرنشین به بهانه این 
که تشنه است و می خواهد مقداری آب بنوشد 
به صندلی عقب آمد. او ناگهان تصاویری در 
گوشی تلفن همراهش را به من نشان داد و 
گفت: ما پلیس مبارزه با فساد هستیم! و باید 
شما را به بخش امنیت اخالقی ببریم! من که 
ترسیده بــودم صــدای بیسیم را درون خودرو 
شنیدم که با رمز صحبت می کرد! آن ها مرا که 
وحشت زده بودم چند ساعت در خیابان های 
شهر چرخاندند و در نهایت اوایل بامداد به گوشه 
ای در جاده بردند و سرنشین خودرو با تهدید 
چاقو مرا مورد آزار قرار داد و از خودرو پیاده شد 
اما راننده که مدعی بود مقام  پلیسی باالتر از 
جوان سرنشین دارد  مرا با خودش برد. خیلی 
ترسیده بودم و تصمیم گرفتم اعتماد او را جلب 

کنم تا بالیی به سرم نیاورد! در این هنگام دست 
زخمی ام را که بر اثر چاقوی جوان 19 ساله 
)سرنشین( خون آلود شده بود به او نشان دادم 
و گفتم حالم خوب نیست، حالت تهوع دارم! 
وقتی او خودرو را درحاشیه خیابان متوقف کرد. 
من در یک لحظه پا به فرار گذاشتم و در تاریکی 
شب به درون یکی از کوچه ها گریختم و پنهان 
ــزارش خراسان حاکی اســت، در پی  شــدم! گ
اظهارات این دختر نوجوان و به دستور سرهنگ 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضوی( پرونده ای در دایره جرایم مهمه اداره 
جنایی تشکیل شد و بدین ترتیب گروه زبده ای 
از کارآگاهان با فرماندهی مستقیم سرهنگ 
محمدرضا غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی 
ماجرای  به  رسیدگی  مامور  آگــاهــی(  پلیس 
آدم ربایی و آزار و اذیت دختر نوجوان شدند. 
از سوی دیگر با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع، این پرونده با صدور دستوراتی از سوی 
مقامات قضایی به شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی ارجاع شد و توسط قاضی 
جــواد شاکری زیر ذره بین دستگاه قضا قرار 
گرفت. قاضی شاکری که پیش از این ردای 
دادستانی یکی از شهرهای خراسان رضوی 
را نیز بر تن داشت، بالفاصله در البه الی سطور 
ماجرای تلخ دختر نوجوان به سرنخ هایی دست 
یافت که نشان می داد این دختر تنها طعمه 
پــرایــدســواران شبگرد نیست و ایــن قصه سر 
دراز دارد! به همین دلیل رئیس دادگاه پس از 
مشورت با قاضی »هادی دنیادیده«)مستشار( 
دستورات محرمانه ویژه ای را با رعایت همه 
جوانب و زوایای این پرونده حساس صادر کرد. 
بنابر گزارش خراسان، این گونه بود که پرونده 
مورد  آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  در  مذکور 
تجزیه و تحلیل های کارشناسی قرار گرفت. 
از سوی دیگر با گزارش ماجرا به سلسله مراتب 
فرماندهی انتظامی، سردار کاظم تقوی )رئیس 
پلیس خراسان رضوی( ضمن دستورات ویژه 
انتظامی و راهنمایی های تخصصی کارآگاهان 
به نظارت مستقیم بر این پرونده حساس ادامه 

داد و از کــارآگــاهــان خــواســت همه امکانات 
ــرای شناسایی پــرایــدســواران  اطالعاتی را ب

شبگرد به کار گیرند. 
به همین دلیل کارآگاهان به طور ویژه رسیدگی 
به این پرونده را با تدابیر سردار تقوی آغاز کردند. 
آنان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی و نحوه 
بازجویی های فنی، به سرنخ هایی رسیدند که 
نشان می داد؛ دختر دیگری نیز با همین شیوه 
طعمه شیاطین شبگرد شده اما به خاطر ترس از 

آبروریزی این راز هولناک را پنهان کرده است.

این گزارش حاکی است، بالفاصله کارآگاهان 
با هماهنگی های قضایی، دختر 17 ساله ای را 
که دوست یکی از شاهدان صحنه ربودن دختر 
15 ساله بود به پلیس آگاهی دعوت کردند. او 
که از شدت ترس آن ها را »شیطان« لقب می 
داد به کارآگاهان گفت: شب هنگام در بولوار 
امامت به همراه دوستم سوار یک دستگاه پراید 

سفید رنگ شدیم. آن ها دوستم را به مقصد 
رساندند اما وقتی من تنها در خــودرو ماندم، 
ناگهان تجهیزات پلیسی مانند شوکر و دستبند 
نشانم دادنــد و خواستند مرا به مقر انتظامی 
ببرند ولی آن جــوان 19 ساله که مدعی بود 
سرباز راننده 21 ساله است از خودرو پیاده شد 
و راننده با تهدید چاقو و شوکر مرا به یک سوئیت 
اجاره ای در منطقه 17 شهریور برد و تا صبح مرا 
چندین بار مورد آزار قرار داد اما من که در یکی 
از مراکز امدادی زندگی می کنم از ترس شکایت 

ــزارش اختصاصی خراسان،  نکردم! بنابر گ
هنوز عملیات ردیابی کارآگاهان ادامه داشت 
که دختر جوانی هراسان به پلیس مراجعه کرد 
و پرده دیگری از ماجرای »شیاطین شبگرد« 
را فاش کــرد. او که مدعی بود از چنگ جوان 
شیطان صفت، گریخته است درباره چگونگی 
گرفتار شدن در دام »شیاطین شبگرد« گفت: 

به همراه دوستم از کتاب فروشی در بولوار 
ــدم که رانــنــده یک دستگاه  امامت بیرون آم
پراید مقابلم توقف کرد. آن ها با توسل به شگرد 
خاصی دوستم را از خــودرو پیاده کردند و با 
تهدید چاقو مرا ربودند و به سمت جاده ویرانی 
ــودرو پیاده شد و  بردند جــوان سرنشین از خ
راننده تا ساعت 3 بامداد مرا مورد آزار قرار داد. 
او که شوکر و دستبند و چاقو داشت، ادعا می 
کرد پلیس است من هم از ترس مجبور بودم 
حرف هایش را بپذیرم. وقتی به بولوار دالوران 
بازگشت به طرف صندوق عقب خودرو رفت تا 
به قول خودش صورت جلسه بنویسد که من در 
یک لحظه از فرصت استفاده کردم و از چنگ 
او گریختم! او چند قدم به دنبالم دویــد ولی 

پشیمان شد و با خودرو از محل فرار کرد.
بنابر گزارش خراسان، با اظهارات این دختر، 
پــرونــده »شیاطین شبگرد« پیچیده تر شد و 
ــژه ای یافت به همین دلیل گروه  اهمیت وی
کارآگاهان جرایم مهمه با دستورات محرمانه 
سردار تقوی و راهنمایی های قاضی شاکری، 
شیوه تحقیقات را تغییر دادنــد. بررسی ها در 
این باره ادامه داشت تا این که یک هفته بعد از 
این ماجرا، زن جوان دیگری با همین شگرد 
طعمه شیاطین شبگرد شد. اما دوست همراه 
این زن جوان که فرزند خردسالی نیز دارد، به 
شگرد دو پرایدسوار شیطان صفت پی برد و چند 
شماره از پالک خودرو را حفظ کرد. او سپس 
پیامکی برای دوستش که در چنگ »شیاطین 
شبگرد« گرفتار بود، فرستاد و نوشت ماجرا را 

به پلیس گزارش می دهد! 
شیاطین شبگرد که اوضاع را این گونه دیدند 
باز هم از آزار دست نکشیدند و آن زن را هم 
مورد تعرض قرار دادنــد. آن ها سپس گوشی 
تلفن، انگشتر و مبلغ 140 هزار تومان از حساب 
بانکی طعمه خود را ربودند و او را نیز اوایل 

بامداد از خودرو بیرون انداختند.
ــزارش اختصاصی خــراســان، با به دست  به گ
آمدن این سرنخ، تالش گسترده کارآگاهان که 
به مخفیگاه شیاطین شبگرد نزدیک شده بودند 
به نتیجه رسید و دو متهم در بولوار صدف و صیاد 
شیرازی در یک عملیات ضربتی به دام افتادند.

تحقیقات بیشتر درباره این ماجرا از سوی قاضی 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 
در حالی ادامه دارد که پلیس احتمال می دهد 
زنــان و دختران دیگری نیز طعمه »شیاطین 

شبگرد« شده باشند.
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در امتداد تاریکی اختصاصی خراسان
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آهنگ مرگ!

ــوار شــده بــود امــا هنوز  نفس کشیدن برایم دش
دردی در بدنم احساس نمی کردم. رهگذران و 
رانندگان در اطرافم حلقه زده بودند. یکی می 
گفت: وحشتناک تصادف کرده، دیگری هم از 
مردنم سخن می گفت تا این که مردی پارچه ای 

روی سرم کشید و ...
جوان ویلچرنشین درحالی که بیان می کرد 9 ماه 
از واقعه تلخی می گذرد که نه تنها آرزوهای دوران 
جوانی ام در شعله های سهل انگاری یک نوجوان 
15 ساله سوخت بلکه کمر پدرم شکست و چهره 
زیبای مادرم با سیل اشک فرو ریخت افزود درست 
هشتمین روز اردیبهشت بود که مثل همیشه با 
صدای دلنشین اذان صبح ا... اکبر گفتم و به نماز 
ایستادم سپس صبحانه ام را خوردم و آماده رفتن 
به پادگان شدم. صبح زیبای بهاری وسوسه ام می 
کرد تا پیاده به محل خدمتم بروم چرا که پادگان 
در نزدیکی منزلمان بود و من برخی از روزها 
بدون استفاده از وسایل نقلیه عمومی به پادگان 
می رفتم تا عالوه بر پیاده روی و ورزش از هوای 
پاک صبحگاهی نیز بهره مند شوم. از روزی که 
برای سپری کردن خدمت سربازی وارد پادگان 
شدم و به اهمیت قوانین راهنمایی و رانندگی پی 
بردم درباره رانندگی هم وطنانم خیلی حساس 
شده بودم و از این که می دیدم برخی از رانندگان 
قوانین ساده ای مانند بستن کمربند ایمنی را 
رعایت نمی کنند، رنج می بردم. وقتی مادری را 
مشاهده می کردم که پشت فرمان خودرو، کودک 
خردسالش را نیز در آغوش گرفته، وحشت زده 

می شدم! 
همواره با خودم می اندیشیدم چرا هنگام رانندگی 
این همه عجله و شتاب داریــم و بعد از دریافت 
گواهی نامه همه قوانین رانندگی را به فراموشی 
می سپاریم و ... خالصه صبح آن روز تلخ هم 
شاداب و سرزنده مسیر منزل تا پادگان را پیاده 
طی کردم و مشغول انجام وظیفه شدم. ساعت 
14 بعدازظهر وقتی شیفت کاری ام به پایان رسید 
دوباره لباس شخصی پوشیدم و آماده بازگشت 
به منزل شدم. یکی دو نفر از دوستانم که با ما هم 
محله ای بودند اصرار کردند تا با خودروی آن ها به 
خانه برگردم ولی ظرفیت خودروی آن ها تکمیل 
بود و من حتی در برابر پافشاری آن ها حاضر نشدم 
به عنوان سرنشین اضافه سوار خودروی دوستانم 
شوم. باالخره با عذرخواهی و قدردانی از لطف و 
محبت دوستانم با یکی دیگر از هم خدمتی هایم به 
صورت پیاده راهی منزل شدیم و از قسمت خاکی 
حاشیه خیابان حرکت کردیم ناگهان با غرش 
آسمان هوای ابری بارانی شد و قطرات رگباری 
باران خاک های آسفالت سیاه را شست و شو داد. 
چند دقیقه طول نکشید که خیابان خیس و لغزنده 
شد. بسیاری از رانندگان سرعت خودرو را کاهش 
دادند و به قول معروف با سرعت مطمئنه حرکت 
می کردند. برف پاک کن ها به حرکت درآمده بود 
و صدای زیبای باران لذت تنفس در هوای پاک 
بهاری را صدچندان کرده بود. من و دوستم در زیر 
قطرات باران مشغول گفت وگو بودیم که در یک 
لحظه با شنیدن صدای نامتعارف گاز یک خودرو 

به عقب برگشتم.
نوجوانی پشت فرمان خودرویی قرار داشت و با 
سرعت به سمت ما می آمد لغزنده بودن خیابان 
ــرده بود.  ــارج ک کنترل فرمان را از دستش خ
تسلطی به رانندگی نداشت و مدام فرمان را به 

این سو و آن سو می چرخاند. 
گویی دست و پایش را گم کرده بود و به اشتباه 
پــدال گاز را می فشرد و ناگهان به خود آمــدم و 
خودرو را در چند قدمی خودم دیدم. دوست هم 
خدمتی ام با یک حرکت خودش را به آن سوی 
خیابان پرت کرد ولی من راه گریز نداشتم همه 
این حوادث طی چند ثانیه رخ داد و در یک چشم 
برهم زدن به طرف آسمان پرت شدم. صدای گریه 
راننده نوجوان را می شنیدم ولی توان حرکت 
نداشتم. رانندگان و رهگذران در اطرافم حلقه زده 
بودند وهرکسی چیزی می گفت. دوستم وحشت 
زده از مردم کمک می خواست تا این که یک نفر 
گفت: »تمام کرده است!« و پارچه ای را روی سرم 
کشید. می خواستم حرکتی بکنم ولی توان هیچ 
کاری را نداشتم! همه چیز را پایان یافته می دیدم و 
آهنگ مرگ را حس می کردم که با شنیدن صدای 

آژیر اورژانس قلبم لرزید.
یکی از نیروهای امدادی فریاد زد : »زنده است! 
برانکارد بیاور!« خالصه در حالی از مرگ نجات 
یافتم که مهره های کمر، جمجمه و پایم شکسته 
بود و خون ریــزی داخلی داشتم. با آن که چند 
مــاه بیشتر به پایان خدمت سربازی ام نمانده 
بود اما سهل انگاری یک نوجوان و بی توجهی 
خانواده اش، همه آمال و آرزوهایم را نابود کرد و ... 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس کرمان
  

کالهبردار اینترنتی با ترفند کمک به خیریه
توکلی- کالهبرداری که با ساخت سه سایت 
اینترنتی تقلبی  وبــه بهانه کمک به خیریه  از 
ــراد  سرقت مــی کــرد بــه چنگ   حساب هــای افـ
ــزارش  خبرنگار ما، فرمانده  قانون افتاد. به گ
انتظامی شهرستان رودبــار جنوب   درایــن باره 
گفت: درپی شكایت تعدادی از شهروندان مبنی 
بر این كه پس از خرید از یک سایت اینترنتی، 
موجودی حسابشان تخلیه شده است، بی درنگ 
موضوع در دستور کــار مــامــوران قرارگرفت. 
سرهنگ"رضا فیروزبخت" افزود:با تحقیقات 
پلیس مشخص شد فردی سه وبالگ اینترنتی به 
عناوین فروشگاه محصوالت كامپیوتری، كمك 
به خیریه ، چت تصویری ساخته و پس از این كه 

مشتریان اطالعات حساب خود را در درگاه های 
پرداخت این صفحات مجازی وارد می كردند، 
اطالعات را ذخیره و موجودی حساب شان را 
ــت. ایــن مسئول انتظامی   ــرده اس خالی می ك
ــه  پسر جوانی   ــن متهم ک ــرد:ای خاطرنشان ک
است پس از دستگیری وانتقال به مقر پلیس  در 
اعترافات اولیه به 11 فقره کالهبرداری به ارزش 
300 میلیون ریال به این شیوه در منطقه محروم 
جنوب  کرمان  اعتراف كرده است. وی هشدار 
داد:کالهبرداران با انتشار تصاویر دلخراش از 
آسیب دیدگان اجتماعی یا بیماران نیازمند، 
كاربران را به درگاه های جعلی می کشانند و به 

حساب بانکی  آن ها دستبرد می زنند.

تصاویر» شیاطین شبگرد« دقایقی بعد از دستگیری

راز شیاطین شبگرد!
عامالن آزار و اذیت زنان ودختران جوان دستگیر شدند
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شاخص

 رکوردداران رشد قیمت 
مصالح ساختمانی 

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت نهاده های 
ساختمانی پاییز، حاکی از این است که گروه 
سیمان، شن و ماسه در پاییز امسال نسبت به 
تابستان با افت منفی 8.1 درصــد، رکــورددار 
افت قیمت و گروه آهن آالت، پروفیل در و پنجره با 
14.4 درصد، رکورددار رشد قیمت بوده است. 

اخبار

 جزئیات طرح خانه دار شدن
 کم درآمدها به زودی اعالم می شود 

ــر راه و شهرسازی در خصوص طرح  معاون وزی
خانه دار شدن دهک های کم درآمد جامعه گفت: 
طرح خانه دار شدن دهک های کم درآمد جامعه 
مثل طرح ملی مسکن به شیوه ثبت نام نخواهد 
بود. به گزارش فارس، محمودزاده ادامه داد: در 
حال تنظیم شرایط طرح مسکن دار کردن افراد 
کم درآمد جامعه هستیم که به زودی شرایط آن 
اعالم می شود. وی ادامه داد: این طرح با کمک 
دستگاه های حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی انجام خواهد شد و این دستگاه ها پس از 
مشخص کردن افراد واجد شرایط، آن ها را به وزارت 
راه و شهرسازی معرفی می کنند تا ساخت مسکن 
برای آن ها انجام شود. به گفته وی، قطعًا این افراد، 
افــرادی هستند که توانایی بازپرداخت اقساط و 
آورده را ندارند. در این طرح سعی می شود 200 

هزار مسکن برای دهک اول تا سوم ساخته شود.

 تبدیل قرار وثیقه دیواندری
 به بازداشت موقت 

علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک های ملت 
و پارسیان، در پایان بیست و چهارمین جلسه 
ــود، با حکم قاضی بــازداشــت شد.  محاکمه خ
گــزارش تسنیم، بیست  و چهارمین جلسه  به 
رسیدگی به اتهامات علی دیواندری مدیرعامل 
سابق بانک های ملت و پارسیان و دیگر متهمان 
این پرونده، به ریاست قاضی موحد برگزار شد 
که پس از بیان دفاعیات دیواندری و اظهارات 
افراد دیگر، قاضی حکم بازداشت دیواندری را 
صادر کرد. قرار وثیقه هر سه متهم، دیواندری، 
ابوالحسنی و مختاری با نظر قاضی لغو و به قرار 
بازداشت موقت تبدیل شد. روز سه شنبه بیست 
و چهارمین جلسه محاکمه علی دیواندری برگزار 
شد. به گزارش ایسنا، دیواندری به اتهام مشارکت 
در اخــالل عمده در نظام ارزی کشور از طریق 
تشکیل و سرکردگی شبکه کاله برداری و خیانت 
در امانت از طریق بانک ملت و پارسیان به مبلغ 1۶ 
هزار دالر موضوع سفرهای محرمانه و مشارکت 
در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵00 هزار یورو در 

جلسات دادگاه حاضر و محاکمه می شود.

بازار خبر

چین و هند یک سوم اقتصاد 
جهان را در دست می گیرند

فارس - مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن گزارش 
داد تا سال 20۶0 چین و هند 3۵ درصد از کل 
اقتصاد جهانی را در دســت خواهند گرفت. به 
ــزارش راشــاتــودی، مرکز تحقیقات اقتصادی  گ
ژاپن پیش بینی کرد: سهم چین و هند از کل تولید 
ناخالص داخلی جهان به ترتیب از 17 و 4 درصد 
در سال 2019 به 20 و 1۶ درصد در سال 20۶0 
افزایش خواهد یافت. براساس این پیش بینی، 
مجموع سهم آمریکا و اروپــا از اقتصاد جهانی از 
۵0 درصد در سال 2019 به 38 درصد در سال 

20۶0 سقوط خواهد کرد. 

افزایش قیمت بیت کوین به بیش 
از 9 هزار دالر

تسنیم - قیمت بیت کوین به بیش از 9 هزار دالر 
رسید ولی ویروس کرونا تنها عامل تاثیر گذار بر آن 
نیست. بیت کوین هم  اکنون  9017 دالر معامله 
می شود. این قیمت بیش از 4 درصد نسبت به 24 

ساعت گذشته افزایش یافته است.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای 
شفاف شدن تراکنش های بانکی 
باالی یک میلیارد تومان، در حالی 
به بانک ها ابالغ شد که رئیس کل 
بانک مرکزی، از گام بعدی مبارزه 
با پول شویی رونمایی کرد و گفت: 
حساب های شخصی و تجاری از 

یکدیگر تفکیک می شود.
دوشنبه ایــن هفته بــود که بانک 
مرکزی در ادامه کنترل ها بر بازار 
پولی کشور، مهار پول شویی و نیز 
انتقاالت  و  نقل  بیشتر  شفافیت 
بانکی، یک دستورالعمل مهم را 
به شبکه بانکی ابالغ کرد. بر این 
اساس روسای بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی موظف شدند 
در کلیه انتقاالت وجوه باالتر از یک 
میلیارد تومان درون و بین بانکی 
)ساتنا(، انتقال وجه را منوط به 
ارائــه اسناد مثبته دال بر معامله، 
قــرارداد یا علت انتقال پول کنندو 
یک کپی از اسناد مربوط را نیز در 
پرونده این تراکنش ها نگهداری 
رئیس  همتی  عبدالناصر  کنند. 
کل بانک مرکزی یک روز بعد از 
این اقدام، یادداشتی را در صفحه 

اینستاگرام خود منتشر کرد و یادآور 
شد اقدام اخیر، یکی از اقدامات بر 
زمین مانده بانک مرکزی در زمینه 
مبارزه با پول شویی بوده که پس از 
اعمال موفق کنترل های الزم در 
تراکنش از طریق پوزهای بانکی، 
چک  نویسی  پشت  مــحــدودیــت 
های تضمینی، تعیین سقف برای 
تراکنش هــای غیر حضوری بین 
بانکی )ساتنا( و درون بانکی اعمال 
می شود. همتی البته از گام مهم 
دیگر این بانک خبر داد که بر اساس 
آن، قرار است حساب های شخصی 
و تجاری از یکدیگر جــدا شوند.
شایان ذکر است، تصمیم جدیدی 

ــرای تفکیک حساب  که همتی ب
ــالم  هـــای حقیقی و حــقــوقــی اع
کــرد، واکنش مثبت کارشناسان 
اقتصادی را در پی داشت. در این 
زمینه طهماسب مظاهری، رئیس 
استقبال  با  مرکزی  بانک  اسبق 
از تصمیم اخیر ایــن بانک بــرای 
جداسازی حساب های شخصی و 
حقوقی، اظهار کرد: خیلی وقت ها 
در صورتذهای مالی دستگاه های 
اجرایی و همچنین در حساب های 
مالی تراز نامه سود و زیان و جداول 
گــردش و نقدینگی شرکت های 
تجاری، به این مشکل بر می خوریم 
که منابعی در حساب های بانکی 

شرکت ها و موسسات ثبت می شود 
که هویت آن ها مشخص نیست 
و بین حساب شخصی و حقوقی 
ــدارد در  شرکت تفکیکی وجــود ن
حالی که شخص حقیقی و حقوقی 
دو نهاد مختلف و متفاوت هستند. 
همچنین هم اکنون گاه پول هایی 
به حساب های اشخاص حقیقی 
می رود که متعلق به آن ها نیست و 
برای یک شرکت اقتصادی است. 
وی این اقــدام را موجب شفافیت 

بیشتر نظام بانکی دانست.
ــز جــمــعــی از  ــی ــش ن ــی چـــنـــدی پ
ــود به  اقــتــصــاددانــان، در نــامــه خ
رئیس جمهور که 10 راهکار برای 
نجات اقتصاد ایــران بــدون کمک 
ــده بـــود، به  خــارجــی پیشنهاد ش
مسئله فوق اشاره کرده بودند. در 
این نامه، از رئیس جمهور خواسته 
شده بود که با شناسنامه دار کردن 
همه تراکنش های بانکی و تلفیق 
از  بانک های اطالعاتی موجود، 
حــدود 100 هــزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری 
و بخشی از کسری بودجه موجود را 

با آن جبران کند. 

حلقه مبارزه با پول شویی تنگ تر شد 
 گام مهم بانک مرکزی برای شفاف سازی تراکنش های میلیاردی

 گام بعدی تفکیک حساب های بانکی شخصی و تجاری 

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تصویب 
بررسی دستمزد منطقه ای توسط کارگروه 
ــورای عالی کــار خبر  پژوهشی کمیته مــزد ش
ــالم کــرد که بحث مــزد منطقه ای به  داد و اع
تصمیم گیری امسال درباره دستمزد نمی رسد.
تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در 
گفت وگو با تسنیم، با بیان این که مزد منطقه ای 
از جمله موضوع هایی است که در دستور کار 
بررسی کمیته مزد قرار دارد، ادامه داد: مزد 
منطقه ای به دستمزد 99 نخواهد رسید، اما در 
کمیته دستمزد مصوب شد، بررسی ها درباره آن 
در سال آینده توسط کارگروه پژوهشی زیر نظر 
این کمیته تحقیقات خود را انجام دهد. البته 
مزد منطقه ای نیازمند زیرساخت هایی است و 
تا زمانی که زیر ساخت ها را نداشته باشیم مزد 
منطقه ای در کشور اجرایی نخواهد شد.بحث 
دستمزد منطقه ای حدود دو سال است که در 
بحث ها و مذاکرات تعیین دستمزد مطرح می 
ــده، دستمزد براساس  شــود. براساس این ای
تفاوت سطح هزینه ها در شهرهای بــزرگ و 
کوچک یا روستاها در چند سطح متفاوت تعیین 
می شــود. موافقان این ایــده معتقدند تعیین 
دستمزد کمتر در مناطق کم برخوردار به دلیل 
هزینه های پایین تر زندگی قابل توجیه است و 
موجب کاهش هزینه تولید در آن مناطق و جذب 

سرمایه به آن مناطق می شود.

چراغ سبز نمایندگان 
کارگری به بررسی 
دستمزد منطقه ای

اضافه شدن 3.3 میلیون نفر به فهرست یارانه معیشتی در 2 ماه 

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی 
از اضافه شدن حدود دو میلیون و 200 هزار نفر به فهرست 
دریافت یارانه بنزینی در ماه جاری خبر داد و گفت که این 
افراد یارانه هر سه مرحله را یک جا دریافت کردند. ماه گذشته 
نیز 1.2 میلیون نفر به این فهرست اضافه شده بودند که در 
مجموع نشان می دهد 3.3 میلیون نفر در دو ماه اخیر به 
فهرست یارانه معیشتی افزوده شده اند.حسین میرزایی، در 
گفت وگو با تسنیم، با اشاره به این که در مرحله اخیر واریز یارانه 
معیشتی حدود دو میلیون و 200 هزار نفر از افرادی که نسبت 
به یارانه معیشتی بنزین اعتراض داشتند به فهرست دریافت 

کنندگان یارانه معیشتی بنزین اضافه می شوند گفت: تعدادی 
از افرادی که اعتراض کرده بودند ، پس از بررسی مشمول بسته 
حمایت معیشتی شدند. عده ای دیگر هم درخواست بررسی 
مجدد داده و شرایطی را پذیرفته اند. در مجموع کسانی که 
به فهرست قبلی افزوده شده اند حدود  7۵7 هزار و 323 
خانوار هستند که تعداد آن ها به طور دقیق  دو میلیون و 247 
هزار و 947 نفر است. در خور یادآوری است که ماه گذشته نیز 
برای 419 هزار و 304 خانوار یعنی یک میلیون و 221 هزار 
و 190 نفر پیامک ارسال و اعالم شد که یارانه معیشتی دو ماه 

آن ها یک جا به حسابشان واریز خواهد شد.

رسوب ۵ میلیارد دالر ایران در بانک مرکزی عراق 

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی، با اشاره به این که پول گاز 
و برق صادراتی ایران به عراق به حساب بانک مرکزی این کشور واریز می شود،  
گفت:  تحریم ها مانع از امکان برداشت پول می شود و پنج میلیارد دالر در بانک 
مرکزی عراق رسوب کرده است. حمید حسینی در گفت و گو با ایرنا، با اشاره 
به افزایش صــادرات به عراق پس از فروکش کردن آشوب ها در این کشور 
افزود: آمار صادرات 10 ماهه نیز نشان می دهد هشت میلیارد دالر صادرات 
به عراق انجام شده است. وی تاکید کرد: دولت عراق پول را به شکل دینار به 
بانک مرکزی این کشور واریز می کند، اما به دلیل تحریم ها و مباحث بانکی، 
شیوه ای برای انتقال آن پول به کشور وجود ندارد و براین اساس چهار تا 

پنج میلیارد دالر در حساب بانک مرکزی عراق رسوب کرده است.
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آمار روحانی از دسترسی 1۰ برابری روستاییان به آب سالم و پایدار 

روز سه شنبه فاز دوم تصفیه خانه هفتم آب تهران 
به  پاکدشت  شهر  در  جمهور  رئیس  حضور   بــا 
بهره برداری رسید. به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی درآیین بهره برداری 
از طرح های صنعت آب و برق استان تهران در 
شهرستان پاکدشت اظهار کرد: سال 94 خدمت 
شما رسیدیم برای افتتاح واحد اول در همین جا که  
آن روزها ما نگرانی شدیدی برای آب مردم تهران 
داشتیم و  اگر این واحد آن روز افتتاح نمی شد، 
ما در تابستان 9۵ دچار مشکل اساسی در بخش 
بزرگی از جنوب شرق تهران می شدیم.روحانی 
گفت: امروز بعد از چهار سال شاهد افتتاح واحد 
دوم هستیم و این تصفیه خانه در هر ثانیه ۵ متر 
مکعب آب بهداشتی و سالم را به جمعیت بزرگی 
در حدود دو  میلیون نفر در جنوب و شرق تهران، 
ورامین، پاکدشت پیشوا، باقرآباد و روستاها و 

شهرهای این منطقه می رساند. روحانی افزود: 
افتتاح بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه در یک 
روز در استان تهران هر زمان که باشد مهم است، اما 
در شرایط تحریم و سختی و فشار مهم تر است.  آن 
ها فکر می کردند از سال 9۷ که این فشارهای 
حداکثری را وارد می کنند، دولت حداکثر می تواند 
نان و غذای روزمره مردم را تامین کند و  از توسعه 
و پیشرفت کشور دیگر خبری نخواهد بود.رئیس 
دولت دوازدهم یادآورشد: امروز آمار و ارقام نشان 
می دهد در طول شش سال و چند ماه مجموعه 
دولت تدبیر و امید اقدامات بسیاری انجام گرفته 
ــر نیرو تعداد تصفیه  ــالم وزی ــاس اع ــت. بر اس اس
خانه های کشور در این دولت نسبت به گذشته 
2.۵ برابر شده است و تا پایان دولت با اجرای طرح 
های ارائه شده سه برابر آن چه در قبل بوده، احداث 
خواهد شد.رئیس جمهور افزود: اگر قبل از دولت 

تدبیر و امید آب سالم و پایدار برای کمتر از یک 
میلیون نفر از روستاییان بوده، تا پایان این دولت این 
یک میلیون به ۱۰ میلیون خواهد رسید که ۱۰ برابر 
است. روحانی با اشاره به بودن در فصل زمستان، 
گریزی به زمستان سال های قبل از دولت تدبیر 
و امید زد و اظهار کرد: با اقداماتی که در ماه های 
آینده و سال آینده انجام می شود، تولید گاز در روز 
به یک میلیارد متر مکعب می رسد که کار عظیم و 
بزرگی است.وی خاطر نشان کرد: دولت قبل از 
تدبیر و امید در فصل زمستان ناچار شد از کشور 
همسایه گاز بخرد به 9 برابر قیمت. برای این که 
می دانستند گرفتار هستیم و همان دولت در زمان 
 ما در فصل زمستان آمد گاز را گران کند ما گفتیم 
نمی خواهیم و خودمان واردات گاز را قطع کردیم و 
بعد به ما گفتند همان قیمت قبلی و کمتر به شما گاز 

می دهیم که نپذیرفتیم.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

دنیای اقتصاد- این روزنامه در گزارشی با  •
تیتر »کمین خریداران در منفی بورس« در پاسخ 
به ایــن پرسش که چــرا اصــاح سهام به سرعت 
متوقف شد؟ با اشــاره به معامات روز دوشنبه 
بورس تهران نوشت: موج تقاضای شکل گرفته در 
قیمت های منفی با عقب راندن عرضه ها به رقابت 
قیمت ها  صعودی  حرکت  که  شد  منجر  خرید 
و معکوس شدن روند دماسنج بــازار را در ادامه 
جریان معاماتی روزانه در پی داشت. نکته مهم 
درخصوص معادالت بورس در فضای کنونی این 
است که حجم نقدینگی موجود در این بازار و خارج 
نشدن نقدینگی از تاالر شیشه ای تا حد بسیار 
زیــادی از اصاح قیمتی سهام جلوگیری کرده 
و پول های آزاد شده از سهام در بازار بار دیگر به 
شکل تقاضا برای سهام جدید خودنمایی می کند.

جوان- مدیر مسئول این روزنامه در سرمقاله  •
ــای روحانی شما را به خــدا یک  خــود با تیتر »آق
چیزی بــرای این نظام باقی بگذارید« نوشت: 
رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران 
به گونه ای سخن گفت که گویی نه رئیس جمهور 
ــران بلکه بــه عــنــوان رهــبــر جریان  اســامــی ایـ
اپوزیسیونی است که راهی به حکومت و قدرت 
نــدارد. روحانی انتخابات کشور را با زمان شاه 
ــرای شهرستان ها  مقایسه کــرد که از تهران ب
نماینده انتخاب می کردند و ایران را با کشور های 
کمونیستی و حزب رستاخیز مقایسه کرد و البته 
بلد است چگونه اتهام و شبهه را در زرورق »انذار« 
بپیچد و با عبارت »خدای نکرده« از عوارض آن فرار 
کند. بعد از این که تاش کرد مردم را از سامت و 
روند انتخابات مأیوس کند، از همگان خواست که 

با صندوق آرا قهر نکنند.
اعتماد- کرونا ویروس کشنده و واگیردار، به  •

تازگی مهمان ناخوانده سال نوی چینی شده 
اســت، سال موش آن چنان تحت تاثیر وحشت 
به وجود آمده از این ویروس قرار گرفته که رفت 
و آمد به چین و همچنین سرمایه گذاری در آن 
کشور با تغییر کاهشی سریعی مواجه شده و این 
خود به مفهوم کاهش تقاضای واردات نفت خام 
چین است. غول اقتصاد چین به واقع بی شاخ و 
دم و همانند یک نهال نوپا در مقابل توفان هایی 
این چنین آسیب پذیر اســت، از ایــن رو کاهش 
تقاضای بازار مهمی چون چین، کاهش شدید 
قیمت نفت را به دنبال داشته اســت. بنابراین 
ساخت بیمارستان برای قرنطینه در 10 روز یا 
هر اقدام عاجلی از این دست، به امید جمع و جور 

کردن بحران در مدت زمانی کوتاه خواهد بود.

شرق نوشت : یک منبع آگاه در استانداری  •
تهران از دستگیری و بازداشت شهردار لواسان 
قبل از ظهر سه شنبه 8 بهمن- توسط مقامات 
قضایی بخش لواسان خبر داد. گفته می شود 
ــاره مسائل مالی و  اتــهــام علی حیدریان دربـ
اقتصادی و نحوه صدور پروانه های ساختمانی 
است. در این باره امام جمعه لواسان نیز گفت: 
چقدر تذکر دادیم که در لواسان شتر با بارش  
می برند، بی توجه بودند. وقتی تذکر را گوش 

ندهند با قانون مواجه می شوند.
نواندیش خبر داد: محمدرضا تابش نماینده  •

ــان در مجلس و خواهر زاده سید محمد  اردک
و  خاتمی  ــای  آق بین  نشستی  گفت:  خاتمی 
روحانی بوده و در این نشست بر لزوم مشارکت 

بیشتر مردم در انتخابات تاکید شده است.
تابناک نوشت : پایگاه خبری »هیل« گزارش  •

2۷ ساله  داد، »علیرضا یــزدانــی« دانشجوی 
ایرانی دارای روادیــد معتبر بــرای تحصیل در 
ــود کــه تــوســط مقامات  دانــشــگــاه میشیگان ب
فرودگاه دیترویت مجبور به بازگشت شد. بنابر 
اعام دانشگاه میشیگان، یزدانی داوطلبانه از 
درخواست خود برای ورود به آمریکا انصراف 
داد و پس از شش ساعت بازداشت در فرودگاه 
»دیترویت« از آمریکا اخراج شد. وکای حقوقی 
یزدانی به خبرنگاران گفته اند، در حال تحقیق 
هستند که آیا او تحت فشار قرار گرفته است تا 
از ورود به آمریکا منصرف شود. یکی از وکای 
یزدانی به بی بی سی گفته است: او شب قبلش 
به مدت شش ساعت بدون حضور وکیل مورد 
بازجویی شدید و فشار از طرف مأموران مرزبانی 
قــرار گرفته بــود. آن هــا اصــرار می ورزیدند که 

علیرضا ادعا های بی اساس آن ها را بپذیرد.
از  • یکی  از  کــوتــاهــی  فیلم  داد:  خبر  رکنا 

فروشگاه های لباس پایتخت در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان از به کارگیری مانکن های 
زنده در پشت ویترین این مغازه دارد اما بررسی 
ها حاکی از آن است، فیلمی که گفته می شود 
یکی از عابران از این فروشگاه واقع در خیابان 
ولیعصر)عج( گرفته و در فضای مجازی پخش 
شده، مربوط به فیلم برداری فیلم سینمایی راند 

چهارم علیرضا امینی است.

انتقادها از اظهارات هنجارشکنانه روحانی 
ذوالنور: اگر انتصابات و تشریفات بود، امروز روحانی رئیس جمهور نبود

اظهارات رئیس جمهور در جمع استانداران 
و فــرمــانــداران که با لحنی تند انتقادهایی 
بررسی  فــرایــنــد  ــاره  ــ درب را  هنجارشکنانه 
صاحیت ها مطرح کرده و سپس در توئیتر 
هشتگ »انتخابات تشریفاتی« را بازنشر داده 
بود با واکنش برخی فعاالن سیاسی و کاربران 
فضای مجازی مواجه شــد. برخی کاربران 
در مقابل هشتگی که توئیتر رئیس جمهور 
بازنشر داده بود، از هشتگ »دولت تشریفاتی« 

استفاده و از کارنامه دولت انتقاد کردند.

ذوالنور: اگر انتصابات و تشریفات بود، 	 
امروز روحانی رئیس جمهور نبود

ــزارش مشرق، در همین زمینه  حجت  به گ
االسام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون 
ــی مجلس  ــارج امــنــیــت مــلــی و ســیــاســت خ
در  مجلس  شنبه  ســه  روز  علنی  نشست  در 
تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور 
اظهار کرد: در آستانه حماسه بزرگ مردمی 
انتخابات قرار داریم، بنابراین نیاز به وحدت 
و انسجام وجود دارد. قانون اساسی، شورای 
نگهبان را مفسر خود قرار داده و برنامه داخلی 
این شورا را در اختیار خودش گذاشته است. 
وی ادامــه داد: آقای رئیس جمهور امــروز در 
ذهن مردم شبهاتی ایجاد می کنید و انتخابات 
را تشبیه به انتصابات و تشریفات کرده اید. 
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: آدم 
های زیادی در کشور وجود دارنــد، بنابراین 
اگر واقعًا انتصابات وجود داشت، نظام اجازه 
می داد امروز شما در کرسی ریاست جمهوری 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بنشینید؟ 
سیاست خارجی مجلس تصریح کــرد: چرا 
ذهــن مــردم را خــراب می کنید و سپس می 
گویید حقوقدان هستید؟ اگر یک بار قانون 
اساسی را مطالعه کرده بودید، این حرف را 

نمی زدید.

تالش روحانی برای جلب توجه	 
همچنین مهدی محمدی تحلیل گر مسائل 
سیاسی و بین الملل طی یادداشتی در کانال 

تلگرامی خود نوشت: شاید تعجب کنید ولی 
حسن روحانی با این که رئیس جمهور است 
ــده شــود.  بــه شــدت نیازمند آن اســت کــه دی
مخصوصا در این روزها به زودی مردم ایران 
ــن امــکــان را خــواهــنــد داشـــت کــه در یک  ای
انتخابات، دربــاره کارنامه او قضاوت کنند. 
ــرده، دارایــی  دربــاره شغل هایی که نابود ک
هایی از ملت که به باد داده، دروغ هایی که 
به مــردم گفته و امیدهایی که ناامید کرده. 
حق بدهید نگران باشد. نگران از ایــن که 
ــاره این موضوعات  اگر قــرار باشد مــردم درب
به  او  جایگاه  تثبیت  نتیجه،  کنند،  قضاوت 
عنوان منفورترین سیاستمدار پس از انقاب 
خواهد بود؛ بلکه بدتر. خب، آقای روحانی 
چه کار باید بکند؟ سخنان او را از این زاویه 
نگاه کنید. تنها شانسی که دارد، این است 
که نگاه ها را به سمت و سویی دیگر منحرف 
کند. تنها امید او این است که ما به جای نان و 
آب مردم، بایستیم و درباره دروغی که راجع به 
رد صاحیت ها گفته یا حمله ای که به شورای 
نگهبان کــرده با او مجادله کنیم. می گویم 
دروغ چون او و دوستانش همین حاال عاوه 
بر شنود منتقدان، دارند لیست می بندند و 
مردم روز انتخابات خواهند دید حرف های 
امروز او چیزی جز یک دروغ دیگر، اضافه بر 
دروغ هایی که قبا گفته و تا آن زمان خواهد 

گفت، نبوده است.

حزب موتلفه: انتظار دارید شورای 	 
نگهبان به  جای عمل به قانون، از 

خواسته های شما تمکین کند؟
به گزارش فارس، حزب مؤتلفه اسامی نیز در 
بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: 
اکنون شما آن چه را وظیفه دولت بوده، انجام 
نداده اید و انتظار دارید شورای نگهبان به  جای 
عمل به قانون، از خواسته های شما تمکین کند؟ 

امیرآبادی: صندوق های رأی دست شما و 	 
وزیر کشور است

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه 
مجلس نیز با بیان ایــن که تقاضای بنده از 
روحانی و ظریف این است که این روند تحقیر و 
پاس گل دادن به دشمن را کنار بگذارند، ادامه 
داد: آقای روحانی! صندوق های رأی دست 
شما و وزیر کشور است، به چه کسی این حرف 
را می زنید؟ مجلس فعلی هم نوش جان شما 

و وزیران تان بود.

واکنش ها در فضای مجازی	 
این مسئله در فضای مجازی به خصوص توئیتر 
نیز بازتاب گسترده ای داشت که برخی از این 

توئیت ها در ادامه آمده است:
 آقــای روحانی در واکنش به اعمال نظارت  •

شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم، این 
انتخابات را تشریفاتی خوانده است. در انتخابات 

ریاست جمهوری همین نظارت شورای نگهبان 
اعمال شد، برخی چهره های مشهور رد شدند و 
آقای روحانی به رغم همه شبهات تایید شد. چرا 

آن زمان انتخابات را تشریفاتی نخواند؟
 یکی نیست به رئیس جمهور محترم بگه  اگه  •

انتخابات تشریفاتیه و مردم سرکارن چطوری با 
24 میلیون رای  انتخاب شدی؟

 چه شده است که آقای رئیس جمهور این روزها  •
از انتخابات تشریفاتی صحبت به میان می آورید.
در سال 92 و 96 انتخابات تشریفاتی نبود.

برای فرار از پاسخ گویی درباره وضع معیشتی و 
سیاست خارجه این روزها فرافکنی می کنید. 

حاشا به انصافتان.

واکنش مشاور ارشد رئیس جمهور 	 
افغانستان به جمله روحانی

البته رئیس جمهور در بخشی از این اظهارات، 
جمله دیگری نیز گفته بود: »به هر حال نشد که 
این انتخابات را الکترونیکی کنیم، افغانستان 
هم این کار را کرد، این کار را بکنیم این که 
چیزی نیست.« هنگام گفتن این جمله هم 
روحانی و هم حضار لب به خنده وا می کنند 
که ایــن موضوع در شبکه هــای اجتماعی و 
به خصوص از سوی کاربران افغانستانی در 
فضای مجازی با انتقاد مواجه شد تاجایی 
که حتی شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد 
رئیس جمهوری افغانستان خطاب به روحانی 
گفت: »به ما طعنه نزنید، از ما بیاموزید.« رسانه 
های معاند نیز به صورت گسترده فیلم این 
بخش از اظهارات روحانی را بازنشر دادند. 
در واکنش به این مقام افغانستانی، حسام 
الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، در حساب 
توئیتری خود نوشت: »جناب آقای شاه حسین 
مــرتــضــوی، مــشــاور ارشـــد رئیس جمهوری 
دکتر  مخاطب  علیکم،  ســام  افغانستان، 
روحانی مسئوالن ایرانی بودند که گاه کمبود 
امکانات را بهانه می کنند. تجربه خواهران 
و بــرادران ما در کشور افغانستان حاوی این 
درس است که با وجود تمام مشکات تحمیلی 

می توان در مسیر پیشرفت گام برداشت.«

دیدار صمیمانه سیدحسن نصرا...  
با فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی  

سـپهبد  سـردار  دختـر  سـلیمانی  زینـب 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی پـس از شـرکت 
پنـج شـنبه هفتـه  در مراسـمی کـه حـزب ا... 
گذشـته به مناسـبت گرامـی داشـت حـاج قاسـم 
در ضاحیـه برگـزار کـرده بـود، بـا سیدحسـن 
نصـرا... دیـدار کرد.براسـاس ایـن گـزارش، 
دربـاره  دیـدار  ایـن  در  نصـرا...  سیدحسـن 
شـهادت سـردار سـلیمانی گفـت: خداونـد او را 
بـه جهـاد و شـهادت مشـرف کـرده و زندگـی وی 

بـا زیباتریـن عاقبـت بـه پایـان رسـید.

واکنش کدخدایی به توئیت 
جنجالی محمود صادقی

فـارس - سـخنگوی شـورای نگهبـان در واکنش 
بـه ادعـای محمـود صادقـی در صفحـه شـخصی 
خـود در توئیتـر تصریـح کـرد: ظاهرا هـر صبح آن 
چه را خواب می بیند، بی محابا منتشـر می کند! 
نه هیئت نظارت رسـیدگی می کند و نـه ظاهرا از 
قوه قضاییـه کاری سـاخته اسـت. هـر بار کـه از او 
سند خواسـته می شـود، شـنیده هایی بی اساس 
تازگی مدعـی  بـه  می کند!صادقـی  تکـرار  را 
شـده اسـت کـه برخـی در شـورای نگهبان بـرای 
تاییـد صاحیـت کاندیداهـا تا چهـار میلیـارد 

تومان دریافـت مـی کننـد.

 فرود اضطراری یک پهپاد در 
جنوب کشور 

روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه در اطاعیه 
ای از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای بدون 
سرنشین این نیرو به دلیل نقص فنی در  استان 
خوزستان خبر داد.بــه گــزارش تسنیم، نیروی 
هوا فضای سپاه پاسداران دراین اطاعیه آورده 
است: در ساعت 12:25 سه شنبه گذشته  یک 
فروند هواپیمای بدون سرنشین شاهد 129 
نیروی هوافضای سپاه حین انجام ماموریت بین 
استان های اصفهان و خوزستان دچار نقص فنی 
شد و در منطقه پیش بینی شده، نزدیک روستای 
سامات شهر ماثانی استان خوزستان فرود 

اضطراری داشت.

حمایت علنی عربستان از ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا 
فیصـل بـن فرحـان آل سـعود وزیـر خارجـه 
از  اقـدام تروریسـتی  عربسـتان با حمایـت 
آمریـکا در ترور سـپهبد »قاسـم سـلیمانی« 
و حمایـت از سـخنان وزیـر خارجـه آمریـکا در 
زمینـه اوضـاع کنونـی منطقـه پس از شـهادت 
گسـتاخانه  سـخنانی  در  سـلیمانی  سـپهبد 
گفـت: »آمریـکا در دفاع مشـروع از خـود عمل 

کـرد.« 

امـور  وزارت  حال سـخنگوی  همیـن  در 
خارجـه بـا انتقاد شـدید از ایـن اظهـارات وزیر 
خارجـه عربسـتان تاکیـد کـرد: از آن جایـی 
کـه عربسـتان خـود را در نقـش پـدر خوانـده 
داعـش و گروه های تروریسـتی مـی بیند، می 
پنـدارد شـهادت فرماندهـان محـور مقاومـت 
بـه دسـت رئیـس جمهـور تروریسـت آمریـکا،   
بـه امنیـت گـروه هـای تروریسـتی و دولـت 

هـای تروریسـت پرور منجـر شـده اسـت.
سـید عبـاس موسـوی افـزود: تـرور سـپهبد 
شـهید سـلیمانی توسـط ارتـش تروریسـتی 
آمریـکا در خاک یـک کشـور دیگـر، اقدامی 
خـاف مقـررات داخلـی عـراق و صدالبتـه 
خـاف قوانیـن محـرز حقـوق بیـن الملـل 
بوده اسـت. رژیـم عربسـتان با ایـن حمایت 

شـریک جـرم ترامـپ اسـت.

آغاز مرحله انتخاب مردمی 
فهرست اصولگرایان در تهران 

سخنگوی شورای ائتاف نیروهای انقاب از آغاز مرحله انتخاب 
مردمی کاندیداهای شورای ائتاف در تهران خبرداد. به گزارش 
تسنیم، محسن پیرهادی  این خبر را روز سه شنبه اعام کرد و 
گفت که این فرایند انتخاب مردمی که از ساعت 8 صبح سه شنبه 
آغاز شده تا ساعت 18 روز چهارشنبه )دیروز( ادامه پیدا می 
کند و نمایندگان قشرهای مختلف، در این فرصت می توانند با 
مراجعه به سامانه، رأی خود را ارائه دهند. وی افزود: این رویداد 
در واقع یک ماراتن انتخاب مردمی است که برای اولین بار توسط 
نمایندگان  و  شده  طراحی  انقاب  نیروهای  ائتاف  شورای 
ـ 8000   منتخب در شوراهای محلی ائتاف نیروهای  مردمـ 
انقاب کنار نمایندگان احزاب، اقشار، اصناف، اقوام و گروه های 
ـ به انتخاب گزینه های مد نظر خود خواهند پرداخت. بر  دیگرـ 
اساس برنامه ریزی صورت گرفته، 8000   مشارکت کننده در 
این رأی گیری الکترونیکی، باید به فهرستی 30نفره از میان 
کاندیداهای معرفی شده به مجمع عمومی تهران، رأی دهند.  
سخنگوی شورای ائتاف نیروهای انقاب تصریح کرد: پس از 
پایان رأی گیری، بر اساس فراوانی رأی افراد، لیستی سه برابر 
ظرفیت مورد نیاز در تهران تهیه می شود که به هیئت انتخاب 
شورای ائتاف نیروهای انقاب ارائه و مرحله پایانی رسیدن به 
فهرست 30نفره تهران آغاز خواهد شد.  وی ادامه داد: هیئت 
انتخاب متشکل از اعضای شورای مرکزی بدون حضور اعضای 
کاندیداشده، به همراه نمایندگان احزاب، اقشار، اصناف، اقوام 
و شورای ائتاف محات تهران خواهد بود که در مجمع انتخاب 
شده اند و در نهایت با مشارکت مردمی لیست نهایی تهران را 
ارائه خواهند کرد. پیرهادی، اظهار کرد: مشارکت کنندگان در 
رأی گیری الکترونیکی همزمان با رأی دهی به فهرستی 30نفره از 
میان نامزدهای معرفی شده، به یک تا سه نفر نیز به عنوان نماینده 
خود برای عضویت در هیئت انتخاب شورای ائتاف نیروهای 

انقاب، رأی خواهند داد.

عارف: فهرست ما کامال 
اصالح طلبانه خواهد بود  

رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به احتمال تایید صاحیت مجدد 
برخی کاندیداهای اصاح طلب، با اشاره به سوابق ردصاحیت ها در 
ادوار گذشته انتخابات گفت: جلسه ای را هم با آقای الریجانی برای 
همفکری در این زمینه داشتم و ایشان هم در حال پیگیری موضوع 
ردصاحیت برخی نمایندگان فعلی است. وی تاکید کرد، در این 
دوره از انتخابات در شورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان به این 
نتیجه رسیدیم که ائتاف نمی کنیم، لیست مان کاما اصاح طلبانه 
خواهد بود و هر جا کاندیدا داشته باشیم، لیست می دهیم. به گزارش 
ایلنا، محمدرضا عارف در مراسم رونمایی از گزارش عملکرد فراکسیون 
امید با بیان این مطلب   به جلسات خود با مقامات مربوط درباره رد 
صاحیت برخی نمایندگان فعلی و کاندیداهای اصاح طلب اشاره 
کرد و افزود: ما درخصوص بررسی صاحیت ها گزارش های غیر رسمی 
داریم، خوش بین هستیم و امیدواریم تعداد زیادی از افراد شایسته و 
واجد شرایط مجدد تایید صاحیت شوند و به گرم تر شدن فضا کمک 
کنند.  وی با بیان این که ما هم اکنون اصلی ترین جریان نظام و کشور 
را نمایندگی می کنیم و بنا داریم در انتخابات پیش رو لیست کاما 
اصاح طلبانه ارائه کنیم، اظهار کرد: این جریان باید قدر خودش را 
بداند، در صحنه حضور پیدا کند و البته این حضور فقط برای کسب 
قدرت و با این هدف نباشد. وظیفه ما در این زمینه سنگین است و باید 

به این وظیفه عمل کنیم.

 نمی توانیم زینت المجالس انتخابات باشیم	 
در همین حال به گزارش ایرنا،  شورای عالی سیاست گذاری جبهه 
اصاح طلبان در بیانیه ای با عنوان »گزارش به مردم«، تاکید کرد: 
هشدار می دهیم، چنان چه دایره انتخاب مردم همچنان بسته بماند 
ما نمی توانیم زینت المجالس انتخابات باشیم و به دلیل سلب امکان 
معرفی فهرست نامزدها از ما، لیست قابل قبولی برای معرفی به مردم 
نخواهیم داشت.در این  بیانیه آمده است: به نظر می رسد تکلیف بیش از 
160 کرسی مجلس، از پیش معلوم است و اساسا هیچ رقابتی در آن ها، 
حتی بین اصولگرایان نیز شکل نخواهد گرفت و در نزدیک ۷0 کرسی، 

در بهترین حالت، رقابتی کم رمق فقط بین اصولگرایان برقرار است.

شکایت ۲3 نماینده مجلس از 
ظریف به قوه قضاییه

مهر - نماینده مــردم کرمان در مجلس از 
شکایت 23 نماینده مجلس از وزیر امورخارجه 
به قوه قضاییه در راستای استیضاح محمدجواد 
پورابراهیمی  محمدرضا  داد.  خبر  ظریف 
اظهارات وزیر امورخارجه را ناقض منافع ملی 
خواند و گفت: این شکایت اولین گام برای 

استیضاح وزیر امور خارجه است.



یادگیری زبانی تازه مثل شروع 
رابطه ای عاشقانه است

وقتی شروع به یادگیری زبانی جدید می کنیم، 
دنیای تازه ای جلوی رویمان گشوده می شود

چگونه در ۲ ماه پایانی سال 
جلوی ولخرجی را بگیریم؟ 

پرونده های مجهول  | آیا ماجرای 
تایتانیک پیش بینی شده بود؟ 

2

3

4

هدی بانکی | مترجم

چند روز پیش و در یک جمع دوستانه، هر کسی از مشکالت، دغدغه ها و آرزوهایش می گفت. یکی از مشکالتش برای پیدا کردن 
کار می گفت، یکی از همسری که همراه و همدل نیست و دیگری هم از سختی های دفاع از پایان نامه که برایش دردسرساز شده بود. 

غرق در شنیدن این صحبت ها بودیم که یکی از دوستانم، کمی صدایش را صاف کرد و سوال تامل برانگیزی مطرح کرد: »بچه ها، 
آیا در این دنیا کسی هست که در زندگی با هیچ مشکلی روبه رو نشود؟«. انگار همه مان جا خوردیم چون برای لحظاتی، سکوت 
همه جا را فراگرفت. احتماال همه ما داشتیم به این فکر می کردیم هر فردی در هر گوشه ای از این دنیا که باشد، قطعا با مشکالتی دست و پنجه نرم 
می کند و البته، آرزوهایی برای خودش دارد. یکهو یکی دیگر از بچه ها، سکوت جمع را شکست و گفت: »به نظرم باید سوال مطرح شده را کمی تکمیل 
کنیم. باید بپرسیم که چطور باید یک ذهن باز و قدرتمند داشته باشیم که هم بتوانیم برای هر مشکلی، راه حلی پیدا کنیم و هم بهترین و سریع ترین 
راه ها را برای رسیدن به خواسته هایمان کشف کنیم؟«. این اتفاق که احتماال شبیه به آن برای شما در جمع های دوستانه و فامیلی هم افتاده، بهانه 
خوبی است تا درباره ذهن باز، بیشتر بدانیم. در پرونده امروز زندگی سالم تعریف روان شناسانه ذهن باز، ویژگی های شخصیتی افرادی که ذهن باز 

دارند، مزایای بهره بردن از ذهن باز و توصیه هایی طالیی برای دست یابی به این هدف را مطرح خواهیم کرد.
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فردی که ذهن باز دارد برای انجام هر کاری یا گرفتن 
هر تصمیمی، تمام جوانب آن را بررسی می کند و 

احتمال موفقیت اش بیشتر است

 ذهن باز و قدرتمند 
1527چرا و چگونه؟

پنج شنبه  10 بهمن 1398
30 ژانویه 2020  4 جمادی الثانی 1441 
شماره 20306

فراگرفتن این که چطور ذهن باز داشته باشید، غیرممکن نیست اما کمی سخت است. ذهن ما از جهات زیادی، به گونه ای تنظیم 
شده که با تغییر مخالف است. با این حال و اگر هر روز عملکرد یکسانی در زندگی داشته باشیم، عالوه بر این که احساس کسالت و 
خستگی خواهیم کرد، قوای عقالنی مان نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر، اگر به دنبال راه های جدید برای انجام کارها و نگاه کردن 
به زندگی باشیم، ظرفیت عقالنی خود را هر روز افزایش می دهیم، زندگی برایمان جذاب تر و تجربیات مان گسترده تر می شود. البته 

و به هر حال تمرین برای داشتن ذهن باز، به تالش زیادی نیاز دارد اما برای تعلیم ذهن تان، چند توصیه به شما داریم.

  از ایده های جدید نترسید
همیشه از زاویه بزرگ تری به زندگی نگاه کنید. هم به زندگی و هم به 
اتفاقاتی که با آن ها مواجه می شوید. همچنین از ایده های جدیدی که به 
ذهن تان می رسد، نترسید. این ترس، خالقیت را در شما از بین می برد.

  با سوگیری تاییدی مغزتان مبارزه کنید
ما دارای یک تمایل شناختی به نام سوگیری تاییدی هستیم که 
می تواند یکی از بزرگ ترین عوامل موثر در بسته شدن ذهن باشد. غلبه 
بر این گرایش کار سختی است زیرا سوگیری تاییدی مغز ما می خواهد 
که ما به چیزهایی که باورهای فعلی مان را تصدیق می کنند، توجه کنیم 
و همزمان همان چیزی که طرز فکرمان را به چالش می  کشد، بی اعتبار 
و کم اهمیت تلقی می کند. مبارزه با این دو نیروی درونی به هیچ وجه 
ساده نیست اما ممکن است. یکی از بهترین راه های مبارزه با سوگیری 
تاییدی مغز، آگاه بودن به وجود آن است. وقتی با اطالعات جدیدی 
روبه رو می شوید، لحظه ای مکث کنید و ببینید سوگیری تاییدی مغزتان 

چگونه ممکن است بر نحوه  ارزیابی این اطالعات جدید اثر بگذارد.
  همیشه از خودتان سوال کنید

بخشی از داشتن ذهن باز به این برمی گردد که بتوانید نه تنها از 
دیگران بلکه از خودتان نیز سوال کنید. وقتی با اطالعات جدیدی 
روبه رو می شوید، این سواالت کلیدی را از خودتان بکنید: درباره این 
موضوع واقعا چقدر می دانید؟ منبع این اطالعات تا چه اندازه معتبر 

است؟ آیا راه دیگری برای انجام دادن آن، وجود دارد؟ آیا سوگیری 
ذهنی خاصی دارید که بر طرز فکرتان درباره این موضوع اثر بگذارد؟ 
در خیلی از موارد، این نوع خود پرسشگری ها می تواند کمک تان کند 
باورهای تان را عمیق تر کنید یا این که برای انجام یک تصمیم جدید، 

دست به کار شوید.
  به خودتان زمان بدهید

وقتی چیزی می شنوید که با آن مخالف هستید یا نقدی به یک رفتار یا 
شخصیت تان وارد می شود که قبول ندارید، اولین واکنش درونی تان 
یا این است که مخالفت خود را ابراز کنید یا این که فقط سکوت کنید. 
ما انسان ها معموال در مواجهه با چیزی که برخالف ذهنیت مان است، 
وارد مرحله تالش برای اثبات اشتباه بودن طرف مقابل یا ایده مقابل مان 
می شویم و حتی گاهی فرصت بررسی تمام جوانب ایده  مخالف را 
هم به خودمان نمی دهیم. ضمنا به راحتی ممکن است در تله  یک 
واکنش هیجانی دربرابر ایده ای مخالف بیفتید: »با ایده ای مخالف 
هستید، چیزی را که شنیده اید اصال نمی پسندید و حتی اصرار دارید 
به طرف مقابل بفهمانید که طرز فکرش اشتباه است«. مشکل این گونه 
واکنش های فوری و هیجانی این است که در لحظه تصمیم می گیرید 
و به خودتان فرصتی برای بررسی تمام جوانب آن موضوع نمی دهید. 
راهکار بهتر این است که زمان کوتاهی به خودتان بدهید تا بتوانید 
شواهد موجود را بسنجید. پس بعد از این که ایده  ای را شنیدید یا به 

ذهن تان خطور کرد، چند لحظه مکث کنید و سپس درخصوص این که 
ارزش دارد تا بیشتر درباره اش فکر کنید یا نه، تصمیم بگیرید.

  داشتن تواضع را تمرین کنید
حتی اگر در حوزه ای بسیار تبحر دارید، این را فراموش نکنید که مغز، 
بسیار ناقص تر از چیزی است که بیشتر ما باور داریم. تحقیقات نشان 
داده داشتن اطالعات و دانش زیاد درباره چیزی در واقع می تواند 
منجر به بسته بودن ذهن شود. وقتی فکر می کنید در زمینه ای دانش و 
قدرت فوق العاد ه ای دارید یا باور دارید هم اکنون همه چیز را می دانید، 
احتمال این که بتوانید اطالعات جدیدی را بپذیرید یا تغییری در 
ایده های فعلی تان ایجاد کنید، بسیار کم است. این ویژگی نه تنها 
ظرفیت یادگیری تان را محدود می کند، بلکه می تواند باعث شود 
سطح دانش تان را بیشتر از آن چه هست تصور کنید و با این طرز فکر 
نادرست، نتوانید ایرادها و کمبودهای  خود را ببینید. خبره های واقعی 
کسانی هستند که درباره توانمندی های خود تواضع دارند و می دانند 
که همیشه چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد. پس اگر فکر 

می کنید همه چیز را می دانید، احتماال چیزی نمی دانید!
نکته پایانی هم این که، گاهی شانسی که زیاد از آن حرف می زنیم و 
تصور می کنیم فقط در زندگی دیگران وجود دارد، با داشتن ذهنی باز، 

قدرتمند، پذیرا و آماده می تواند به ما هم رو کند!

داشتن یک ذهن باز و قدرتمند چه سودی دارد؟
به دست آوردن بینش دقیق تر، رشد فردی، تجربیات جدید و ... گوشه ای از فواید داشتن ذهن باز است

بــه طــور کلی داشــتــن ذهــن بــاز و قدرتمند، 
رضایت تان را  از زندگی بیشتر می کند. در 
ادامه به گوشه ای از فواید داشتن ذهن باز اشاره 

خواهیم کرد.
ــن باز  پیدا کـــردن راه حــل بهتر | داشــتــن ذه
به ما کمک می کند، راه حــل هــای بهتری برای 
مشکالت مان پیدا کنیم. در قدم اول به ما کمک 
می کند از دیدگاه های مختلف به یک مشکل نگاه 
کنیم؛ بعد راه های بسیار گسترده تری برای حل 
آن پیدا خواهیم کرد. وقتی انتخاب های بیشتری 
به خودمان می دهیم، مطمئنًا راه حل های بیشتر و 
بهتری هم در اختیارمان قرار خواهد گرفت. داشتن 
فکری باز به ما کمک می کند که افق فکری مان را 
گسترش دهیم و انسان هایی خاص تر و جذاب تر 

باشیم.
به دست آوردن بینش دقیق تر|  به چالش کشیدن 
باورهای فعلی تان و در عین حال، بررسی کردن 
ــای جدید باعث مــی شــود بــه نگرش ها و  ــده ه ای
بینش های تازه تری از  دنیا دست یابید و درباره 

خودتان نیز به شناخت بهتری برسید.
تجربیات جدیدتر| پذیرا بودن سایر عقیده ها، 

خالق بــودن ذهــن، تمایل به انجام کارهای 
تجربیات  مسیر  می تواند   ... و  جدید 

جدیدتر را به روی تان بگشاید.
رشد فردی| داشتن یک ذهن باز و 
پذیرا می تواند شما را به عنوان یک 
انسان رشد بدهد و کامل تر کند. 

شما با دید بازی که دارید چیزهای نو 
و هیجان انگیزی درباره دنیا و آدم های 

آن فرامی گیرید. این دستاورد کمی 
نیست، قبول دارید؟

ــدن| در مقابل  سرزنده تر ش
تجربیات و ایده های جدید، 

منعطف و پذیرا بودن به شما 
کمک  می کند قــوی تــر و 
سرزنده تر شوید. با داشتن 

ذهنی باز، تجربیات و دانش 
شما راکد نیست بلکه پویا و رو 

به رشد خواهد بود.
احساس خــوش بینی| یکی از مشکالت بسته 
بودن ذهن، این است که اغلب منجر به 
منفی گرایی و بدبینی در افراد 
مــی شــود امــا یــک ذهــن بــاز و 
آماده، به شما انگیزه می دهد 
به زندگی و آینده، نگاه خوش 

بینانه تری داشته باشید.
ــن چــیــزهــای  ــت ــرف یــــاد گ
جدید|  اگر همیشه از شکست 
بترسید و فقط به دنبال انجام 
ــک ســـری کــارهــای روزمـــره  ی
باشید، چگونه خواهید 
تــوانــســت چــیــزهــای 
بیشتری  و  ــد  جــدی
کنار  بگیرید؟  ــاد  ی
زدن محدودیت ها، 
ــن اعــتــمــاد به  ــت داش
ــبــاط  ــاال و ارت نــفــس بـ

ــای گوناگون و ...، بــدون تردید  و تعامل با آدم ه
ذهن تان را تازه و فعال نگه می دارد و باعث می شود 

چیزهای جدیدی یاد بگیرید.
صاحب نظر شدن: افرادی که ذهن بازی دارند، 
معموال بیشتر اهل مطالعه و تحقیق هستند. بنابراین 
درباره هر موضوعی، اگر به آن ها کمی زمان بدهید، 
صاحب نظر می شوند و می توانند سرعت پیشرفت 

در هر زمینه ای را افزایش دهند.
ــا مشکالت|  پــریــشــان نــشــدن در مــواجــهــه ب
واکنش ها و میزان پذیرش افراد دربرابر مشکالت 
با یکدیگر متفاوت است. بعضی آدم ها در مواجهه با 
کوچک ترین مشکلی، احساس ناراحتی و بی قراری 
کنند و دچار استرس و اضطراب می شوند. بعضی 
انسان ها سعی می کنند با اجتناب از اجرایی کردن 
ایده های جدید که ممکن است ثبات و قطعیت را 
به چالش بکشد، خطرات و ناامنی ها را به حداقل 
برسانند. در این بین، افرادی که ذهن بازی دارند، 
در زمان روبه رو شدن با هر مشکل، قبل از هر چیز 
به دنبال یافتن راه حل می روند تا غصه خوردن و ... .

افرادی با ذهن باز چه خصوصیاتی دارند؟

اصطالح »ذهن باز« دقیقا یعنی چه؟
از جنبه  روان شناسی، فردی دارای ذهن باز است که بدون پیش داوری 

دست به تجربیات جدید بزند

معموال بسیاری از ما به راحتی از عبارت »ذهن 
باز« برای خود یا دیگران استفاده می کنیم. 
مثال ادعا می کنیم چون فالنی آدم موفقی 
است، ذهن باز و آماده ای دارد اما آیا می دانیم 
»ذهن باز« دقیقا به چه معنی است؟ در زندگی 
ــره، معموال عبارت »داشتن ذهن باز«  روزم
به عنوان تعریفی برای افراد موفق که قدرت 
و تحمل شنیدن نظرات مخالف را دارنــد، 

استفاده می شود.
 از جنبه  روان شناسی هم فردی دارای ذهن 
باز است که می تواند سایر عقاید و نظرات را 
بشنود و آن  ها را تجزیه و تحلیل کند، بدون 
بــه تجربیات  ــت  و پیش داوری دس تعصب 
جدید بزند و از خالقیت برای انجام کارهایش 
کمک بگیرد. ذهن باز خالق است و آگاه. 
به دنیا و اطرافش با آگاهی نگاه می کند و 
می تواند تصمیمات درستی بگیرد. فردی 
ــاری یا  ــرای انجام هر ک که ذهــن بــاز دارد ب

گرفتن هر تصمیمی، تمام جوانب را بررسی 
می کند. اگر شما ذهنی باز نداشته باشید، 
به سختی می توانید تمام عواملی را که در یک 
مسئله نقش دارند ببینید یا به راه حل های 
موثر دست یابید. البته که داشتن یک ذهن 
ــاده ای نیست. باز  ــاده، لزوما کار س باز و آم
و پذیرا بــودن نسبت به ایده  ها و تجربیات 
جدید گاهی می تواند منجر به سردرگمی 
و ناهماهنگی های ادراکــی و حسی شود به 
ــه رو شوید که  خصوص اگر با چیزهایی روب
با باورهای فعلی تان در تضاد باشد اما قادر 
به بازبینی و اصالح باورهای کهنه و اشتباه 
بودن، بخش مهمی از روند   یادگیری و رشد 
فردی است. در ضمن افراد دارای ذهن باز، 
ممکن است که شکست هم بخورند چراکه 
به کارگیری خالقیت و یافتن راه هایی جدید 
برای موفق شدن، همیشه به موفقیت ختم 

نمی شود.

 مشتاق شنیدن افکار و 
نظرات دیگران هستند 

 می توانند ایده های خود را به چالش بکشند

 از اشتباهات خود و دیگران 
عصبانی نمی شوند 

 به دنیای اطراف شان 
توجه می کنند و مدام 

 گرفتار شبکه های
 اجتماعی نمی شوند

آدم هایی 
همدل و 

مشورت پذیر 
هستند

 زندگی برای شان 
زیباتر است

  از آن جایی که به 
دیگران بیشتر اهمیت 

 می دهند، ارتباطات بهتری با 
عملکرد بهتری  اطرافیان شان دارند

در مسیر کاری 
و زندگی شان 

دارند

قدرت 
تمرکز 
باالیی 
دارند

چگونه ذهنی باز و آماده داشته باشیم؟
از ایده های جدیدی که به ذهن تان می رسد، نترسید چراکه همین ترس، خالقیت را در شما از بین می برد
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 عاطفه رضوان کیا|مترجم

طبق نظر یک کارشناِس ریتم های شبانه روزی بدن، زوج ها باید 
بحث های خود را به میانه روز موکول کنند و رؤسا نیز باید از اخراج 
کارمندان تا وقت ناهار بپرهیزند؛ زیرا الزم است از موقعیت های استرس زا در اول 

صبح و آخر روز پیشگیری کرد. 
دکتــر ِگــِرگ پورتــر، کارشــناس کرونوبیولوژیســت کــه پیــش از ایــن محقــِق 
دانشــگاه لیــدز بــوده می گویــد، اجتنــاب از موقعیــت هــای اســترس زا در اول 
 صبح بســیار مهم اســت؛ زیرا حمله قلبی در ســاعات اولیــه روز محتمل تر اســت. 
او همچنین پیشــنهاد می دهد افراد بالفاصلــه بعد از بیدار شــدن از خواب ورزش 
نکنند و به همان دلیلی که گفته شد حداقل یک ساعت بعد از بیداری به تمرین های 
ورزشی بپردازند. او معتقد است ورزش های قدرتی باید به عصر ها موکول شود که 

بدن گرم تر است و بهترین عملکرد خود را دارد. 
درست به همین شکل، موقعیت های استرس زا اگر به پایان روز موکول شوند باعث 
اختالل خواب افراد می شــوند. دکتر پورتــر که در اجالس بیوهکر در هلســینکی 
ســخنرانی می کرد، گفت: »من فکر می کنم خیلی منطقی به نظر می رسد طوری 
برنامه ریزی کنیم که موقعیت های اســترس زا به میانه روز زیســتی موکول شوند. 
واضح است که همیشه نمی توانید در زمان رخ دادن این موقعیت ها تأثیرگذار باشید 

ولی اگر امکان آن وجود داشته باشد، بهترین شرایط ممکن است.« 
»اگر این موقعیت ها را به آخر شب موکول کنید، خوابتان را دچار اختالل می کنید 
و اگر صبح خیلی زود خودتان را درگیر این مباحث کنید، سیستم قلبی و عروقی تان 
بیشترین پاســخگویی و واکنش را به استرس نشــان می دهد و این واکنش یکی از 
دالیلی است که حمالت قلبی در اول صبح بیشتر رخ می دهند؛ افزایش بار ذهنی 
می توانــد واکنش های قلبی را چند برابــر کند. به همین دالیــل انجام ورزش های 

بسیار قدرتی بالفاصله بعد از بیداری توصیه نمی شود.« 
انجام حرکات ورزشی در ساعات اولیه صبح به این دلیل که ستون فقرات در طول 
شب کشیده می شود، توصیه نمی شود زیرا امکان بیرون زدن دیسک افزایش پیدا 
می کند. تمرینات ورزشــی قدرتــی باید بعدازظهر ها انجام شــوند کــه دمای بدن 
باالتر است، مایه نخاعی چسبناکی کمتری دارد و عصب ها با سرعت بیشتری کار 

می کنند. 
او همچنین پیشنهاد می کند افراد ســخت ترین کار ها را در اول صبح انجام دهند 
که مغز بیشترین پاسخگویی و باالترین ســطح تمرکز را دارد. همچنین بهتر است 
فهرســت »کار های روزمره« را دو ســاعت پیش از رفتن به رخت خواب تهیه کنیم تا 

نگرانی از انجام کار ها در روز بعدی باعث اختالل در خواب نشود. 
نگه داشــتن یک دفترچه یادداشــت در کنار تخت خواب نیز به خــواب بهتر کمک 
می کند؛ زیرا فرد می تواند قبل از آن که افکار جدید، خواب او را مختل کنند، آن ها 

را سریع یادداشت کند. 
یک دوِش ۱۰ دقیقه ای در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد نیز به خوابیدن کمک زیادی 
می کند زیرا باعث می شود بدن آرام آرام قبل از خواب شروع به خنک شدن کند که 

همین فعل و انفعاالت باعث ایجاد احساس خواب آلودگی می شود. 
پورتر درخصوص حالت بدن در زمان ناهار گفت: کاهش انرژی و خواب آلودگی در 
زمان ناهار اجتناب ناپذیر است و احتمااًل باقی مانده زیستی تکامل در نزدیکی خط 

استواست که آن قدر گرم بود که مانع از فعالیت فرد در میانه روز می شد.     

حسین طالب پور

همه چیز از تحقیقاتی شروع شد که ثابت می کرد 
رابطه مستقیمی بین ضربه به ســر با زوال عقل و 
بیماری هایــی مثل پارکینســون و آلزایمــر وجــود دارد. تحقیقات 
دانشگاه یومای سوئد نشان داده اند آسیب شدید به سر نظیر ضربه 
در حین ورزش یا تصادف با وسیله نقلیه با خطر کوتاه مدت زوال عقل 
مرتبط است. اما تحقیق جدید نشان می دهد این خطر تا سال های 
متمادی و حتی تا چندین دهه بعد ادامه خواهد داشــت. در ســال 
2۰۱7، بی بی سی در گزارشی به رابطه بین ضربه سر در فوتبال و 
زوال عقل پرداخت. اتحادیه فوتبال اروپا، بعد از آن تحقیقات اعالم 
کرد یک پروژه تحقیقاتی را با هدف به اثبات رســاندن خطراتی که 
 بازیکنان جوان در طول مســابقات و تمرین ها با آن روبه رو هستند

 به اجــرا در مــی آورد. دکتر ایــان بیســلی، رئیس کمیته پزشــکی 
فدراسیون فوتبال انگلیس در واکنش به این اتفاقات گفت که این 
سازمان از فیفا خواســته در این باره تحقیق کند. او گفت بالفاصله 
بعد از این که مشخص شد سه نفر از بازیکنان تیم ملی انگلستان در 
جام جهانی ۱۹۶۶ - مارتین پیترز، نابی اســتیلز و رایان ویلسن- 

آلزایمر گرفته اند، فدراســیون فوتبال انگلســتان از فیفا خواســته 
تحقیقاتی را در این باره شــروع کند. جف استل، مهاجم سابق تیم 
ملی انگلیس و باشــگاه وســت بروم در ۵۹ ســالگی در حالی که به 
بیماری فراموشی زودهنگام مبتال بود، درگذشت. تحقیقاتی که در 
سال 2۰۰2 در خصوص مرگ او انجام شــد، نشان داد ضربه زدن 
مداوم به توپ چرمی سنگین فوتبال در آسیب دیدگی مغزی او تاثیر 
داشته است. دان آستل، دختر جف در مصاحبه با رادیو بی بی سی 
گفت: »وقتی تحقیقات پزشکی قانونی انجام شد، مقامات فوتبال 
ســعی کردند واقعیــت مرگ پــدرم را پوشــیده نگــه دارنــد. آن ها 
نمی خواســتند قبــول کنند کــه فوتبال می تواند کشــنده باشــد و 
متاســفانه همین  طور هم هســت. فوتبال می تواند کشنده باشد. 
اواخر حتی یادش نمی آمد که زمانی فوتبالیست بود. فوتبال همه 
آن چه را بــه او داده بــود، پس گرفــت.« در ســال 2۰۱۶ جمعی از 
پژوهشگران دانشگاه کالج لندن و دانشگاه کاردیف روی مغز پنج 
فوتبالیســت حرفه ای بازنشســته و یک فوتبالیســت دیگر که تمام 
دوران بازی اش در سطح آماتور بود، تحقیق کرده اند. همه آن ها به  
طور متوسط 2۶ سال فوتبال بازی کرده و هر شش نفر در دهه ۶۰ 
زندگی بــه بیمــاری زوال عقــل مبتال شــده  بودنــد. در طــول این 

تحقیقات که بعد از مرگ این شــش نفر 
انجام شده، دانشمندان در چهار مورد به 
نشانه هایی از یک ضایعه مزمن مغزی 
که با از دست دادن حافظه، افسردگی 
و فراموشی مرتبط است، برخوردند. 
آســیبی کــه در ورزشــکاران ســایر 

رشــته های ورزشــی که در آن ها برخورد 
وجود دارد هم دیده شده است.

سه سال پس از این تحقیقات، مسئوالن فوتبال اسکاتلند تصمیم 
گرفتند یک واکنش جدی به این موضوعات داشــته باشند. آن ها 
در مسابقات فوتبال زیر ۱2 ســال، زدن ضربه سر را ممنوع کردند 
اما پیش از این که اسکاتلندی ها این کار را بکنند، آمریکایی ها زدن 
ضربه سر در مسابقات فوتبال پایه را ممنوع کردند. این قانون از اول 
ژانویه 2۰۱۶ در همه تیم های ملی فوتبال جوانان و آکادمی های 
فوتبال ایاالت متحده و تیم های جوانــان در کلوب های لیگ های 
برتر فوتبال اجرا شد. متن این قانون جدید به این شکل است: »اگر 
بازیکنی به عمد در بازی ضربه سر بزند، یک ضربه آزاد غیر مستقیم 
به تیم مقابل درهمان نقطه تعلق می گیرد. اگر ضربه سر عمدی در 
محوطه دروازه انجام شــود، ضربه آزاد غیر مستقیم به موازات خط 
محوطه دروازه و در نزدیک ترین نقطه به محل خطا انجام می شود.« 
در این قوانین همچنین آمده است بازیکنی که مشکوک به آسیب 
ناحیه ســر باشد، برای رســیدگی می تواند تعویض شــود بدون آن 
که این تعویض در تعداد تعویض های مجــاز هر تیم در بازی فوتبال 
حســاب شــود. این قانون اثری جدی روی شــکل فوتبــال خواهد 
داشت و اگر بخواهد به سایر کشورها هم تسری پیدا کند، فوتبال با 
آن چیزی که تاکنون می دیدیم، متفاوت خواهد شد. فوتبال بدون 
ضربه سر، ورزشی عجیب خواهد شد که ارسال های بلند در آن هیچ 

نقشی نخواهد داشت.
 بازیکنان بســیاری در فوتبال دلیل حضورشان ضربات سر است. 
چه آن هایی که ضربه سر می زنند و چه آن هایی که توانایی ارسال 
توپ های بلند را دارند. تاکتیک های فوتبال جابه جا خواهد شد و 
باید دید آیا فیفا می پذیرد این قانون در تمام مدارس فوتبال اجرایی 
شــود یا خیر. با توجه به تحقیقات علمی که انجام شــده، مشخص 
است که ضربه سر می تواند در آینده روی سالمت بازیکنان فوتبال 
تاثیرگــذار باشــد. حتی ایــن ضربــات می توانــد روی آن دســته از 
فوتبالیست هایی که هرگز به صورت حرفه ای این ورزش را پیگیری 
نکرده اند و تنها در آکادمی ها حضور داشتند هم اثرگذار باشد. نباید 
فراموش کرد که در ورزش هایی مثل بوکس و دیگر هنرهای رزمی و 
حتی فوتبال آمریکایی و راگبی، آسیب هایی که به سر وارد می شود 
به مراتب بیشتر از فوتبال است. اما موضوع خیلی مهم این جاست 
که باید تمام افراد را از این خطرات آگاه کرد تا با چشمی باز درباره 

آینده شان تصمیم بگیرند.

وقتی فوتبال می تواند کشنده باشد
فوتبال بدون ضربه سر، ورزشی عجیب خواهد شد که ارسال های بلند در آن هیچ نقشی نخواهد داشت

المپیک در آسمان
 نیروی دفاع ضدهوایی ژاپن با نمایش حلقه های پنج گانه المپیک 
در آسمان به استقبال مسابقات تابستانی المپیک رفته است. این 

مسابقات از 2۴ ژوئیه تا ۹ اوت در توکیو برگزار می شود.

یادگیری زبانی تازه مثل شروع رابطه ای عاشقانه است
وقتی شروع به یادگیری زبانی جدید می کنیم، دنیای تازه ای جلوی رویمان گشوده می شود
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شناختِن یک زبان تازه، مثِل شناختِن یک انسان 
تازه است. خیلی وقت ها همان روزهای اول به 
جدایی و فراموشی می کشــد، گاهی به دوستی طوالنی مدت بدل 
می شود و گاهی هم عشقی دردناک که تا آخر عمر نمی توانیم از آن 
دل بکنیم. برخی هم با فرمول های جبر و در روزهای امتحانات پایان 
ترم، دســت در گردنتان می اندازنــد و بالفاصله پــس از آخرین روز 

امتحانات، قدم زنان از حافظه تان خارج می شوند.
این ها همان زبان هایی هستند که شما را می بلعند. هر کاری می کنید 
آن ها را از آن خود کنید، فایده ای ندارد. ساختارهای ترکیبی را تجزیه 
و تحلیل و دفتر تمرین تان را با دریایــی از حروف جدید پر می کنید. 
بارها خودکارتان را روی برآمدگی ها و فرورفتگی های حروف حرکت 

می دهید.
فعل ها به دنبال قیدها، اسم ها به دنبال ضمیرها، کم کم رابطه تان 
عمیق می شود. با این همه، هر چه نزدیک تر می شوید، بیشتر از خأل 
سراب گون بین خودتان و آن زبان آگاه می شوید. این خأل دانش بسیار 
گسترده است و یک عمر طول می کشــد تا آن را پشت سر بگذارید. 
در میان ایــن صامت ها و مصوت هــای جدید از کــدام حقیقت پرده 

برمی دارید؟ حقایقی دربارۀ جهان؟ یا دربارۀ خودتان؟

مانند هر رابطۀ دیگری خوشی باالخره رخت برمی بندد. وقتی دوباره 
حواستان جمع می شود، به تجزیه و تحلیل، حفظ کردن، گوش دادن 
و حرف زدن ادامــه می دهید ولی لهجه تان درســت  نخواهد شــد و 
اشتباهات تان اجتناب ناپذیرند. قواعد تمام نمی شوند، استثناها هم 
تمامی ندارند. واژه ها دیگر جادوی قبل را ندارند اما تعهد شما به آن ها 

و نیازتان به آن ها شدیدتر از هر زمان دیگری است.
بسیاری از نویسندگان مشهور از مزایای زبان های غیرمادری خود 
خشنود بوده اند. »ساموئل بکت« ایرلندی برای دوری از آشفته بازار 
زبان انگلیسی به فرانسه نوشت. »یان مارتل« کانادایی نه در نگارش به 
زبان مادری خود که فرانسه بود،  بلکه در انگلیسی به موفقیت رسید، 
رمان نویس ترک »الیف شافاک« نیز گفته اســت که نوشتن به زبان 
غیرمادری در نهایت او را به مقصد نزدیک تر می کند. وقتی »هاروکی 
موراکامی« سر میز غذاخوری آشپزخانه اش نشست تا اولین رمانش 
را بنویسد، حس کرد زبان مادری اش یعنی ژاپنی، مانعی بر سر راهش 
است. بعد کوشید به زبان انگلیسی بنویسد، با همان واژگان محدود 
و ساختارهای ساده ای که بلد بود. وقتی »جومپا الهیری«، نویسندۀ 
برندۀ جایزۀ پولیتزر، نوشتن به زبان ایتالیایی را آغاز کرد -زبانی که 
سال ها آن را دوست داشت و مشغول فراگیری اش بود- حس می کرد 
دارد با دست غیرتخصصی اش می نویســد. »بی پناه«، »نامطمئن« 
و »دارای امکانات محــدود« بود. با این همه، الهیری در نوشــتن به 

ایتالیایی  احساس سبکی و آزادی می کرد، انگار تحت حفاظت است 
و دوباره متولد شده.

واقعیت این اســت که ورود به رابطه ای صمیمی با زبان جدید اغلب 
رنگ همه چیز را عوض می کند. چشــمانمان انتظار دارند واژگانی 
جدید ببینند. گوش هایمان بــه صداهای جدید عــادت می کنند. 
قلم هایمان حروف جدیــد را به خاطر می ســپارند. راه های عصبی 
طراحی می شوند، ارتباطات شکل می گیرند. شبکه های مغز در هم 
تلفیق می شوند. قشر خاکستری عمیق تر می شود، قشر سفید تقویت 
می شود. زبان شناســان این پدیده را »دخالت زبان دوم« می نامند، 
وقتی زبان جدید بــا زبان قدیمی مواجه می شــود، مانند معشــوق 
جدیدی در حال تغییر دکوراسیون خانه عمل می کند، انگار بخواهد 

بگوید از این به بعد کارها این طور انجام خواهند شد.
زبان های مادری وقتی می آموختیم حرف بزنیم، بنویسیم و استدالل 
کنیم، به تماشای ما نشسته بودند. به ما یاد دادند که عشق بورزیم و 
افسوس بخوریم. آن ها قواعد و انتظارات را به ما آموختند. می دانند 
تا مدت ها پس از این که در خانۀ خود مهمان می شــویم، صدایشان 
در چهاردیواری هــای ما طنین انــداز خواهد بود: از ســبک ترکیب 
واژه هایمان گرفته تا روش نجواکــردن دعاهای قدیمی. پس وقتی 
به آغوش دیگری می رویم، در ســکوت و بدون ناخرسندی هوای ما 

را دارند. 

خاطره ای از استاد محمدرضا حکیمی درباره دکتر علی شریعتی

باید علی و فاطمه را به مردم بشناسانیم
اســتاد محمدرضا حکیمی در مقدمه ای که بر کتاب »شــعله بــی قرار« آقای 

محمد اسفندیاری نوشته اند، خاطره ای از دیدار خود با  دکتر علی شریعتی 

بیان می کنند.

»...هنگام تحصیل در پاریس، برای مدتی کوتاه به ایران آمد. در آن سفر کوتاه، 
 میان من و او گفت وگویی شد که مایلم با نقل آن، نکته ای را یادآور شوم.

و  نبــوغ  و  شــور  آن  بــا  شــریعتی،  کــه  دانســتم  مــی  مــن 
و  انقالبیــون  و  متفکــران  از  بســیاری  بــا  کنجــکاوی، 
پیــروان مکتــب هــای دیگــر تعامــل داشــته و مطالبــی 
جدیــد را فراگرفتــه و آفاتی دیگــر را دیــده اســت. از این رو 
دوســت داشــتم، بدانم کــه به چــه نتیجه ای رســیده اســت 
 و چــه نســخه ای بــرای نجــات مــردم و کشــور خــود دارد.

بحثــی را آغــاز کــردم در این بــاره که راه نجــات جامعــه ایران 
چیست ؟!

 و او ســخنی گفــت کــه هرگــز فرامــوش نمــی کنــم:
»ما تا هنگامی که علی و فاطمه را داریم، به هیچ مکتبی 
و ایســمی نیاز نداریم؛ اما باید علی و فاطمه را به مردم 

بشناسانیم«.

نویسنده ای که جاسوسی را دوست داشت
نکاتی جالب درباره نویسنده شهیر فرانسوی،  ویکتور هوگو

»ویکتور هوگو«، شاعر و نویسنده 
فرانسوی شــهرت اصلی خود را 
مدیــون رمان هــای رمانتیکــی 
است که به نگارش در آورده. در 
جهان، هوگو را با رمان های »بینوایان« و »گوژپشت 
نتردام« می شناسند اما در فرانسه بیشتر با اشعارش 
شناخته می شود. شاید کمتر کسی بداند که هوگو 
در کنار نویسندگی به کار نقاشی هم می پرداخت. 
ویکتور هوگو در دوران ناپلئون ۱۵ سال در تبعید 
زندگی کرد اما این ها تنها نکات جالب درباره هوگو 
نیســت. بعضــی از واقعیــات عجیــب دربــاره این 

نویسنده بزرگ را با هم بخوانیم؛
 باالی کوه به دنیا آمد| لئوپارد و سوفی، والدین 
ویکتور هوگــو در ارتفاع 3هــزار فوتی بــاالی دریا 
زندگی می کردند. در سال ۱8۰۱ پدر ویکتور در 
ارتفاعات کوهستان با قاچاقچیان مبارزه می کرد. 
 بدون لبــاس کتاب نوشــت| زندگــی ویکتور 

هوگو ظاهرًا در جوانی با حوادث و کارهای عجیب 
و غریبی همراه بوده است. در دوران جوانی هوگو 
با دوستانش شرط می بندد که یک روز تمام بدون 
لباس در اتاقی ســرد، بنویســد و درصــورت نیاز از 
پتو استفاده کند. به شرطش هم وفا می کند و یک 
روزتمــام  بدون لبــاس، در ســرمای اتاق ســرگرم 

نوشتن می شود.
 جاسوسی را دوست داشت| شایعه شده است 
که هوگو در منزلش سوراخ هایی در دیوارها ایجاد 
کرده بود تــا از کارهای دیگــران در اتاق های دیگر 

اطالع پیدا کند.
 بعضی ها او را ویژه  می دانند| در کشور ویتنام 
در ۶۰ مایلی شهر سیگون، معبدی وجود دارد که 
عبادتگاه فرقه »کائو دای« است. این فرقه در کشور 
ویتنام ۵میلیون پیــرو دارد. به عقیــده پیروان این 
فرقه اســامی مثل هوگو، توماس جفرسون و ژوان 

آرک محترم  هستند.

شورشیان مسلح به آرد و تخم مرغ
در ایالت »آلیکانته«  اسپانیا هر سال وضعیت اضطراری و جنگ خیابانی برقرار است. 
در این مراسم سنتی برخی شهروندان با کت و شلوار و کاله شاپو در نقش نیروهای 
شورشی ظاهر می شوند و دســت به قیام برای تصرف قدرت می زنند اما سالح این 

افراد آرد و تخم مرغ است. 
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بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند
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  چگونه جلوی ولخرجی را بگیریم؟ 
در قانون ۱۰ ثانیه استاد شوید| هر وقت ناخودآگاه 
چیزی را برداشــتید و قصــد خرید آن را داشــتید حتما 
قبلش ۱۰ ثانیه به این فکر کنید که آیــا واقعا به آن نیاز 
دارید یا نه. یا این که آیا می توانید پــول آن را برای چیز 

دیگری خرج کنید که مفیدتر باشد.  
از تســت »پیشــنهاد غریبه« اســتفاده کنید|یکی 
از جالــب تریــن روش هــا بــرای فهمیــدن ایــن کــه آیا 
واقعــا در حــال خــرج کــردن اضافــه هســتید یــا نــه، 

تســت »پیشــنهاد غریبــه« اســت. در ایــن تســت وقتی 
شــما می خواهیــد یــک وســیله را بخریــد، تصــور می 
کنید کــه یــک غریبــه آن وســیله و پولــی معــادل آن را 
رو بــه روی شــما گرفتــه و از شــما مــی خواهــد یکی را 
انتخاب کنید. اگر در ذهن تان پــول را انتخاب کردید، 
 پــس بدانیــد در حــال خــرج کــردن اضافــه هســتید.

خریدهای غیرضروری را به تعویق بیندازید|  غیر از 
این که خیلی وقت ها در فروشــگاه های آنالین ناگهان 
به صورت دلی چیزی را به ســبد خریــد خود اضافه می 

کنیــم، بعضــی وقت ها هــم بیــن خرید چنــد محصول 
مختلف مردد می شــویم. حتی اگر لحظــه ای به خرید 
خود شک کردید، بهترین کار به تعویق انداختن خرید 
است. بگذارید آن جنس یا جنس ها در سبد خرید شما 
یا فروشگاه بماند. فقط مدتی، مثال یک هفته، از آن دور 

شوید و دوباره برای خرید آن برگردید.  
با پول نقد خریــد کنیــد|  تحقیقات نشــان می دهد 
وقتی افراد فقط پول نقد همراه شــان اســت، بســته به 
نوع فروشــگاه بیــن ۲۰ تــا ۴۰ درصد کمتــر خرج می 
کنند. فرض کنید نزدیک عید اســت و مــی خواهید به 
خرید بروید. در نظر بگیرید به چه چیزهایی نیاز دارید و 
خرج شما چقدر می شود. با حساب کردن آن به مقدار 
الزم پول نقد در جیب خود بگذارید و راهی بازار شوید. 
کارت اعتباری خود را بپوشانید|  ما همیشه حواس 
مان به این نیســت که در حال زیاد خرج کردن هستیم 
یا نه. گاهی به حدی مجذوب جنسی می شویم که کل 
تکنیک های جلوگیری از زیــاد خرج کردن را از یاد می 
بریم. به همین دلیل باید یک سد فیزیکی و روحی برای 

خود ایجاد کنیم. برای این کار می توانید کارت اعتباری 
خود را با یک کاغذ بپوشانید. این کار یک بار دیگر باعث 
می شود، به خرج کردن فکر کنید. همچنین اگر هدف 
مالی )مثل خرید گوشی( در ذهن دارید می توانید آن 

را روی کاغذ بنویسید تا از آن غافل نشوید.  
ارزش ســاعت کاری خود را حســاب کنید|  قبل از 
این که به بازار بروید، حساب کنید که هر ساعت چقدر 
پول در می آورید. مثال فرض کنید شما روزانه ۵۰ هزار 
تومــان درآمد داریــد. وقتی با ایــن دید به بــازار بروید، 
متوجه می شوید که با خرید هر چیزی چقدر از زندگی 

خود را وسط می گذارید.    
تنها خریــد کنیــد|  در بســیاری مواقع کــه بین چند 
گزینه مردد هســتیم یا به صورت عادی در بازار حرکت 
می کنیم، ممکن است دوستان مان به ما پیشنهادهای 
وسوسه انگیزی برای ولخرجی بدهند. مثال بگویند این 
لباس مناسب شماست و شما را تحریک به خرید لباسی 
بکنند که نیاز ندارید. اگــر در اطراف خود از این آدم ها 
دارید و نمی توانید در مقابل نظرشــان مقاومت کنید، 
 بهتر اســت برای صرفه جویی بیشــتر تنها خرید کنید.
کمتر در بازار گردش کنید|  احتماال برای شما پیش 
آمده که برای خرید یک لباس ســاده چند بــار به مرکز 
خریــد رفته و مســافت هــای زیــادی را طی کــرده اید. 
اگر خودتان یک حســاب کوچــک بکنیــد، متوجه می 
شــوید که هر بار رفتن بــه مرکز خرید چقدر برای شــما 
آب خــورده اســت، در حالــی که شــما هنوز به لباســی 
که مــی خواهید نرســیده اید. از خرج خــورد و خوراک 
گرفته تــا خرید چیزهــای کوچکی که اگــر نمی دیدیم 
 شــان اصال فکر خریــد آن هــا نیز به ســرمان نمــی زد.

  چه زمانی نباید خرید کنیم؟    
استرس| یکی از خصیصه های ما انسان ها این است که 
وقتی دچار مشکلی می شویم، دوست داریم سریع تر و 
به هر طریقی آن را فراموش و کمــی آرامش پیدا کنیم. 
خرید کردن هم یکی از راه هایی است که بسیاری از آدم 
ها با آن آرامش پیدا می کنند. کنار هم گذاشتن این دو 

اتفاق معموال منجر به ولخرجی می شود.
فشــار اجتماعی| یــک تحقیــق ســاده نشــان مــی 
دهــد کــه مســافران هواپیمایــی ۳۰ درصــد بیشــتر 
احتمــال دارد تا چیــزی را که بغل دســتی شــان دارد، 
بخرنــد. از یک لــپ تــاپ گرفته تــا لباس و هــر چیزی. 
ایــن اتفــاق نشــان می دهــد که مــا چقــدر تحــت تاثیر 
محیــط اطــراف مــان هســتیم و مــی خواهیم خــود را 
 هم تــراز دیگر افــرادی که مــی پســندیم قــرار دهیم.  
شــبکه های اجتماعی| یک تحقیق نشــان می دهد، 
کسانی که زمان بیشتری را صرف شبکه های اجتماعی 
می کنند، دارای قابلیت خودکنترلی کمتری هستند. 
به صــورت میانگین افرادی که بیشــتر در شــبکه های 

اجتماعی بودند، قرض و بدهی بیشتری داشتند.   

مرد حق زورگویی 
ندارد

مرد در خانه تنها بر اساس مصالح، 
حق فرمان دادن دارد؛ اساسا حق 

تحکم حتی به پیامبر)ص( هم داده 
نشده است

شهید مرتضی مطهری
در اجتماع منزلی و باالخص از نظر تربیت فرزندان، 
وجود یک مقام ُمطاع )الزم االطاعه( در منزل بســیار 
الزم و ضروری اســت... مقصود، ُمطاعی است که بر 
طبق مصالح فرمان بدهد نه این که تحکم کند؛ مثل 
رئیس یک اداره که فقط در حــدود مصالح یک اداره 
حق حکمرانی دارد نه این که حق زورگویی دارد و هر 
حرفی که دل خودش بخواهد بزند، ولو این که ربطی 
به مصالح آن اداره نداشــته باشــد یا احیانــًا برخالف 
مصالح آن اداره باشــد. مســّلمًا چنین حقــی برای او 
نیســت. اصاًل حق تحکــم را به احدی نمی تــوان داد 
حتی به معصوم، چون خــود این اصاًل زشــت و قبیح 
اســت که حق تحکم کردن بدهنــد. پیغمبر)ص( که 
»الّنبیُّ أولی ِبالمؤِمنیَن ِمن أنُفِسِهم« است همان حق 
اولویتی که دارد بــاز معنایش حــق حکومت بر طبق 
مصالح است، نه حق تحکم که چون پیغمبر است پس 
حــق تحکــم و زورگویــی بــه او داده شــده، منتهــا او 
نمی کنــد؛ بلکه اصاًل ایــن حق داده نمی شــود. حق 
تحکم اصــالً قابــل اعطا نیســت ولــو این کــه آن فرد 

معصوم باشد.
برگرفته از کتاب »نظام خانوادگی اسالم«، ص۳۳

روایت یک غم عمومی
پله می نویسد ۱6 جوالی ۱9۵۰ هیروشیمای ما بود، غم بزرگ و عمومی ما 

را هم هیچ کرد و هم همه

 

عیسی عظیمی  

 فینال جام جهانی 1950 چیزی نیست 
که هیچ وقت از ذهن برزیلی ها پاک 
شود. حتی کسب پنج قهرمانی جام 
جهانی بعد از آن واقعه هم نتوانسته 
تلخی آن روز را بزداید. در بــازی فینال، برزیل مقابل 
اروگوئه قرار می گیرد. ابتدای نیمه دوم یک گل هم جلو 
می افتد. بیش از 200 هزار نفر در ورزشگاه تازه تاسیس 
ماراکانا و میلیون ها نفر در خانه هایشان آماده برگزاری 
جشن قهرمانی هستند اما آن روز اتفاق دیگری می افتد. 
در متن پیش رو عیســی عظیمی از زبان پله، اسطوره 

فوتبال برزیل، اتفاق آن روز را روایت می کند.
پله که در آن زمان پسرکی ۱۰ ســاله بوده، اتاقی در 
حومه فقیرنشــین ریــو را توصیف می کنــد. خانواده 
پرجمعیــت آقای آرانتــس دوناســیمنتو دور رادیوی 
کوچکــی حلقــه زده انــد و به صــدای گــزارش زنده 
پرشــوری گوش می دهند کــه از ماراکانا روی امواج 
ســوار می شــود و از بلندگوهــای رادیــو می پیچــد 
توی اتاق. جشــن دیگــر چنان قطعی اســت کــه پله 

می نویســد بعــد از گل فرایچــا بــرای برزیــل، تحمل 
آن حجــم از انتظار برای شــروع جشــن و پایکوبی را 
نداشته و به کوچه زده تا با پسربچه های مثل خودش 
فوتبال بــازی کننــد. آن دقایق بزرگ ترین حســرت 
زندگی پله در آن روایت هم محســوب می شــوند. او 
-نقل به مضمون- می نویســد انتظــارش برای تمام 
شــدن بازی و بیرون ریختــن بقیه کمــی بیش از حد 
معمول طول کشــیده و وقتــی با کنجــکاوی به خانه 
برگشــته، با تکان دهنده ترین خبــر زندگی اش روبه 

رو شده: »برزیل باخته است«.
 اروگوئه، در وضعیتی شبه محال، دو گل زده و بازی و 
جام را برده. رادیو خاموش است، در اتاق گرد مرگ 
پاشــیده اند. پله بعدها بزرگ تر شــده و همان جام را 
هم به خانه برگردانده اما حسرت آن دقایق و این که 
در بزر گ ترین تراژدی کشورش کنار خانواده نبوده 

تا ابد رهایش نکرده است.
 او می نویســد: »مــا کشــور بزرگــی بودیم امــا تاریخ 
چندانــی نداشــتیم. آن چــه بــه نــام کشــور برزیــل 
می شــناختیم، عمری بیشــتر از یک قرن نداشــت و 
همین مدت اندک هم خالی از هر پیروزی یا شکست 
بزرگــی در مثــال یــک جنــگ واقعــی بــود. جمعیت 
بســیاری، ما بودیم که در زاغه های ریو و ســائوپائولو 
روزگار می گذراندیم و گروه اندکی ثروتمند، عموما 
سفیدپوســت، کــه در شــهرها زندگی خودشــان را 
داشتند و ارتباط ما با آن ها به لذت بردن از تماشای 
صورت هــای دلربایشــان بــا آن عینک هــای آفتابی 
بزرگ و ماشین های بزرگ و گران قیمت شان محدود 
می شد. آن شکست اما چیزی بود که برزیل را کشور 
کرد. همه ما و همه آن ها را چنان همزمان خرد کرد 
و در هم ریخت که یک چیز شــدیم؛ یک کل واحد که 
البته شکســت خورده بــود اما اگر نمی خورد کشــور 
نمی شــد. ۱6 جوالی ۱9۵۰، هیروشیمای ما بود. 
غم بزرگ و عمومی، ما را هم هیچ کرد و هم همه. آن 
جا تازه ملت شــدیم و بعدها از چنین خاکستری بود 

که ققنوس برزیل برخاست.«

چرا استراحت نمی کنی؟!
اگر وقتی برای اســتراحت- نه الزاما خوابیدن- و زمان معینی تعیین نکنیم، قاعدتا هیچ وقت استراحت لذت بخشی 

نخواهیم داشت 

احمدرضا سلیمانی 

جمعــه  اســت و بــا صدای 
زنگ بیدارباش گوشی که ۱

شب قبل فراموش کرده ام 
آن را خامــوش کنــم ، بیدار می شــوم. 

ساعت پنج صبح است. 
صدای زنگ را قطع می کنم و دوباره می خوابم. تا این جا 
شــاید این رفتار با توجــه به تعطیــل بــودن روز، طبیعی 

به نظر بیاید.
به هر جان کندنی هســت باالخره ساعت 9 

صبح از تخت خواب بیرون می آیم. اول اتاق 2
خواب، بعد حمام و بعد دوباره اتاق خواب دور 
سرم چرخ می زند. با چشــمان ملتهب از سردرد لیوانی 
قهوه درست می کنم و دوباره برمی گردم به اتاق خواب. 

دوباره می خوابم.

دستم که به لیوان قهوه سردشده می خورد و 
پــای تخت خــواب پخــش می شــود، بیــدار ۳

می شوم. ساعت ۱۲:۳۰ است. قهوه ریخته، 
سردردم بهتر شده و این بار دیگر بیدار می شوم. ولی روز 
از نیمه گذشته و هزار کار عقب افتاده  از هفته قبل مانده 
که دیشب با خودم قرار گذاشته بودم امروز به نتیجه شان 
برسانم. ولی زهی خیال باطل.حقیقت این است که اگر 
زمان بیشتر یا حتی کافی در طول روزهایمان نداریم، به 
دلیل اشــتباه های مشــابهی اســت که بــه ویــژه درباره  
اکثرمان این یکی بیشتر اســت: نداشتن زمان مشخص 
اســتراحت.اگر وقتــی بــرای اســتراحت- نــه الزامــا 
خوابیدن- و زمان معینی تعیین نکنیم، قاعدتا هیچ وقت 
استراحت لذت بخشــی نخواهیم داشت. چون مدام در 
نگرانی اتالف وقت، کارهای انجام نشده و جبران آن ها 
به ســر خواهیم برد. تیم کوک- مدیرعامل اپل- ساعت 
۲۱:۳۰ می خوابــد و ۴:۳۰ صبح بیدار می شــود. بیل 

گیتس- مؤسس مایکروسافت- ساعت ۲۴ خواب است 
و با زنگ هفت صبح از تخت خواب بیرون می آید. از همه 
جالب تر وینســتون چرچیل اســت کــه گویــا روزی ۱۲ 
ساعت می خوابیده است. متغیر بودن میزان خواب این 
افراد نشــان می دهــد، میزان اســتراحت کردن بســیار 
 کم اهمیت تــر از بــا برنامــه اســتراحت کــردن اســت.
با هر برنامه ای می  شود به سراغ یک استراحت دلچسب 
رفت. چون خیال تان راحت است که در این لحظه کاری 
به جز اســتراحت کردن ندارید. چرچیل اگر ساعت پنج 
عصر، دوســاعت چرت نمی زده، در مدیریــت نیمه  دوم 
روزش مشــکل پیــدا می کــرده اســت. یادمــان باشــد، 
اســتراحت کــردن فقــط بــه معنــای خوابیدن نیســت. 
بالزاک- نویسنده  مشهور- ارتباط خوبی با قهوه داشته 
اســت؛ می گوینــد روزی ۵۰ لیــوان. ایــن میــزان از 
یادگارهــای ادبــی او، حتمــا بــه دلیــل همیــن ارتبــاط 

تنگاتنگش! با استراحت به واسطه  قهوه بوده است.

چگونه در ۲ ماه پایانی سال جلوی ولخرجی را بگیریم؟ 
تمرین های عملی که به شما کمک می کنند در ۲ ماه آخر سال موجودی حساب های بانکی تان را به باد ندهید.   

عکس نوشت

هجوم ملخ ها
در شرق آفریقا ملخ های گرسنه و موذی بالی جان مردم شده اند. مردمی 

که غذای کافی برای پر کردن شکم خود ندارند، این روزها با رقیبی 
حریص و بی رحم روبه رو هستند.

فاجعه آتش
جزیره کانگوروها در سواحل جنوبی استرالیا از فاجعه آتش سوزی اخیر 
به شدت آسیب دیده است. این کواال از شعله های آتش فرار کرده است و 

یک طرفدار حیوانات او را به محلی امن می برد.

منبع: دویچه وله

اگر بخواهیم زمانی را در طول سال نام ببریم که ایرانی ها ناگهان زیاد خرج می کنند، مسلما عید نوروز رتبه 
اول را به دست می آورد. در این بازه زمانی ایرانی ها نه تنها در بحث پوشاک، بلکه خوردنی و لوازم خانگی 
و هر چیزی که مرتبط به زندگی شان می شود، وارد می شوند و رونق خاصی به بازار می بخشند. در این میان 
یکی از بدترین اتفاقات که معموال بعد از عید متوجه آن می شویم، ولخرجی است.   ولخرجی هایی که 
معموال در زمان خرید متوجه آن ها نمی شویم ولی بعد از مدتی با نگاه به حساب شخصی مان پی به اشتباه مان می بریم. برای 
این که مانع ولخرجی شویم و بدانیم چگونه و چه زمانی باید جلوی خرید بیش از حد را بگیریم، تکنیک ها و روش های بسیار 
جالبی وجود دارند که طبق تحقیقات علمی تاثیر زیادی روی رفتار مصرف کننده ها گذاشته اند. اگر شما هم از آن دسته افراد 

ولخرج هستید، بهتر است کمی با این روش ها آشنا شوید و کمتر پول خود را دور بریزید.



توی مهمانی همه نشسته اند سر سفره ناهار؛ یکی رشته های ماکارونی از دهنش آویزان 
اســت، یکی حمله برده به سمت ظرف ســاالد، میزبان با حســرت به گوشت قلقلی هایی 

که هی تعدادشــان کمتر و کمتر می شــود نگاه می کند و ناگهان، یکی آن وســط دســت به 
جیب می شود و گوشی اش را مثل سالحی مرگبار درمی آورد و از همه عکس می گیرد. خب 

دوست من! چه شد که فکر کردی دیگران دوســت دارند در آن وضعیت، در تاریخ ثبت شوند؟ 
بعد حاال عکس گرفتی، چرا توی پیج اینستاگرامت می گذاری؟ اصوال این عکس »یهویی« بالی 

خانمان سوزی است که باید هرچه زودتر فکری برایش بکنیم. بی اجازه عکس گرفتن از دیگران، 
حتی صمیمی ترین افراد و بی اطالع منتشر کردن اش اصال مودبانه نیست. ما اجازه 

نداریم عکس دیگــران را بدون آن که خودشــان بدانند توی گوشــی مان 
ذخیره کنیم، حتی عکس پروفایل شان را که به نظر عمومی 

می رسد. برای عکس گرفتن از جمع، مطمئن شوید که همه 
موافق اند. اگر کســی دلش نخواســت توی عکس 
باشد، نباید سریش شویم که »ای بابا! چقدر سخت 

می گیری«. اگر کســی به ما اجازه داد عکسش 
را نگه داریم، معنی اش این نیست که می توانیم 

آن را به همه نشــان بدهیم؛ »بیا ببیــن بچه داییمو 
چه کیوته!«، »این حنابندون عروس عمه همسایه مونه«. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

عکس نگیر عزیزم! 

شکلک ها را بشناسیم 

حاال دیگر چــت کردن بــدون ایموجی هــا، ممکن 
نیســت. خیلــی راحــت بــه کمــک این شــکلک ها 
می توانیم  احساســات مان را بــروز بدهیم و زحمت 
دنبــال کلمــه گشــتن را هــم نکشــیم؛ می توانیــم 
به ســادگی منظورمان را به دیگران برسانیم بدون 
این  کــه نگــران ســوء  تفاهم باشــیم. ایموجی هــا از 
این هــم  فراتر رفته اند. پای شــان بــه فرهنگ لغات 
باز شده اســت؛ حتی تازگــی  در بعضی شــهرهای 
اســترالیا و آمریکا راننده ها اجازه دارنــد، در پالک 
خودروی شــان به جز حروف و اعداد از ایموجی هم 
استفاده کنند. حاال وقتش رسیده است که بپرسیم 
آیا معنی و منظور ایموجی ها را درست فهمیده ایم؟ 
شکلکی که بیشــترین اختالف نظر بر سر آن وجود 
دارد، ایموجِی دو کف دسِت چسبیده به هم است که 
ما معموال برای تشکر استفاده می کنیم درحالی که 
می گویند به معنــی  »بزن قدش« اســت. احتماال ما 
به این دلیل با دیدن این شــکلک یاد تشــکر کردن 
می افتیم که در فیلم های ژاپنی دیده ایم برای نشان 
دادن ســپاس، دســت های به هم چسبیده شان را 

جلوی صورت شــان می آورند. شکلک های مربوط 
به دست، نکات ظریف دیگری هم دارند که باید در 
برقراری ارتباط شکلکی حواس مان بهشان باشد. 
مثال ایموجی  که پشــِت دســت را نشــان می دهد، 
عالمت تأکیــد روی چیزی اســت و آن یکی که کف 
دست را نشــان می دهد، به معنی »بســه، تمومش 
کن« اســت. حاال فکر کنید طرف مقابل خبره چت 
باشد و شما این  دوتا را اشــتباهی به جای هم به کار 
ببرید. شکلک صورتی که از بینی اش ابر سفید بیرون 
زده هــم از آن هایی اســت که خیلی ها را به اشــتباه 
می اندازد. این شکلک نشانه عصبانیت نیست بلکه 

برای نشان دادن برتری خودمان نسبت 
به طرف مقابل و ضایع کردنش به  کار 

می رود. حاال اگر یک وقت سوتی 
دادید و شــکلک ها را به جای هم 
اســتفاده کردید، چطور جمعش 

می کنید؟ ایموجی »صورت وارونه با 
لبخند ملیح«، به طرف مقابل می گوید 

که قضیه را خیلی جدی نگیرد.

برای ثبت رکوردم جنگیدم 
9 ســاله بود که جرقه فوتبال در ذهنش زده شــد. 
کســی نمی داند این جرقه چقدر قوی و درخشان 
بود ولی می دانیم که زهرا خیلی جدی اش گرفت. 
ســه ســال تــالش کــرد و در 12ســالگی وارد تیم 
ملی زیــر 14ســاله های فوتبال ایران شــد. مدتی 
بازیکن بــود و یــک روز در نبــود دروازه بــان تیم به 
درخواست مربی توی دروازه ایستاد. از این به بعد، 
وارد مسیر حرفه ای زندگی اش شد؛ همان مسیری 
که این روزها اســم »زهرا خواجوی« را سر زبان ها 
انداخته و بین فوتبال دوستان سر و صدای زیادی 

به پا کرده اســت. زهرای 20ســاله حاال بعد از 
هشت ســال تالش ســخت، با 9۵۳ دقیقه 
بســته نگه داشــتن دروازه اش در تیم زنان 
وچــان کردســتان، رکــورد »گل نخوردن« 

»کلین شــیت«  یــا 
فوتبــال  در  را 

مــردان  و  زنــان 
شکسته  اســت. او 

با این رکورد به همه 
و  ایرادگیری هــا 

سنگ اندازی های 
آن روزهای اول، جواب 

محکمی داد. خودش در این باره می گوید: »وقتی 
فوتبال را شــروع کردم، همه می گفتند این رشته 
مردانه است. مگر می شود دختر در این رشته توپ 
بزند؟ همــه تیکه می پراندند! ولی وقتــی وارد این 
رشته شدم و به مسابقات رفتم، همه دیدند فوتبال 
زنان رو به  پیشرفت است و کم کم نظرها هم تغییر 
کرد«. زهرا حاال به رغــم آن ســختی ها دروازه بان 
شماره یک تیم ملی بانوان ایران است. او که همیشه 
آرزوی قهرمانــی لیگ فوتبال زنان و لژیونر شــدن 
داشته اســت، مانوئــل نویــر ، بیرانونــد،  رحمتی و 
نیازمند را الگوی خودش می داند. جالب است 
بدانید »پیام نیازمند«، همان کســی اســت 
که تا قبل از زهرا، رکورد کلین شیت ایران 
را با 9۳۵دقیقه بســته نگه داشتن دروازه، 
 دراختیار داشت.

زهــرا خواجــوِی  
استثنایی، غیر از 
دروازه بانــی عاشــق 
آشــپزی اســت و لیــو 
مسی، تنها کسی است 
که اگــر از او گل بخورد، 

ناراحت نمی شود. 

وی

آیا ماجرای تایتانیک پیش بینی شده بود؟ 

مریم ملی | روزنامه نگار 

چند وقتی است خبر کم نور شدنش 
همه جا پیچیده است. ستاره ای 
و  زیباتریــن  از  یکــی  کــه 
نورانی تریــن ســتاره های 
آســمان شــب اســت حاال 
دیگر مثل ســابق نیســت. 
از  یکــی  »ابــط    الجــوزا« 
ســتاره های صــورت فلکــی 
جبار است که در شش ماه اخیر 
نورش به نصف مقدار اولیه رسیده. 

همین چند وقت پیش دهمین ستاره درخشان در آسمان 
بود و حاال در جایگاه بیست و یکم ایســتاده اما چه بالیی بر 
سرش آمده است؟ راستش همه چیز به سن وسال و مراحل 
زندگی یک ستاره برمی گردد. ستاره  ها هم مثل آدم  ها بعد 
از تولــد وارد مرحلــه کودکی و بعــد هم نوجوانــی و جوانی 
می  شوند و درنهایت پیری و کهن سالی به سراغ  شان می  آید. 
در سال  های مختلف زندگی شان عناصر گوناگونی را درون 
خود می  سوزانند تا انرژی و نور تامین کنند. هسته هر ستاره 
شــبیه به راکتــور هســته  ای عمــل می  کنــد و با ســوزاندن 
هیدروژن، هلیم و عناصر دیگر ستاره را روشن نگه می دارد. 
ابــط  الجــوزا در زندگــی  اش بــه مرحلــه ای رســیده که در 
ستاره  شناسی به »غول سرخ« معروف است؛ دوره  ای که در 

آن، ستاره پس از به پایان رسیدن سوختش و مدتی کم نور 
شدن، منفجر می  شود. این انفجار انرژی زیادی آزاد می کند 
و بــرای مدتی باعــث افزایشــی خارق العاده در نور ســتاره 
می شــود. به این مرحله انفجار »ابر نواختــری« می  گویند؛ 
انفجاری کــه از دید ما زمینی هــا به جای ترســناک بودن، 
منظره فوق  العاده ای دارد. تعیین مرحله  های زندگی یک 
ستاره به جرم آن ستاره ربط دارد؛ مثال با توجه به جرمی که 
ابط  الجوزا دارد، اخترشناســان تخمین می زنند زمانی به 
ابرنواختر تبدیل خواهدشــد که ســنی در حدود 9میلیون 
سال داشته باشد. تخمین دقیق سن ســتاره ها کار آسانی 
نیست ولی  اطالعات فعلی نشان می دهند ابط الجوزا سنی 

بین 8 تا 9میلیون سال دارد.

     
فاطمه قاسمی | مترجم

اسم تایتانیک را حتما شنیده اید؛ کشتی بزرگ و حیرت انگیزی که سازندگانش 
معتقد بودند غرق ناشــدنی اســت که البته ادعایی نابه جا بــود. در آوریل 1912 
حادثه ای تلخ منجر به غرق شدن این کشتی در اقیانوس آتالنتیک و کشته شدن 

بیش از 1500 نفر شد. اگرچه سر راه کشتی کوه یخ وجود داشت و تصادف کشتی 
با آن ســبب وقوع این تراژدی تاریخی شــد با این حال گویا این کوه یخ چندان هم 
جدی مشکل ســاز نبــوده و دلیل مهم تــری که باعث ایــن حادثه شــده، اطمینان 
بیش ازحد به غرق نشدنی بودِن تایتانیک بوده است. خب این ماجرا را که همه مان 

تقریبا می دانستیم، چرا سر از پرونده های مجهول درآورده است؟

»همه چی درست میشه«؛ اسمی است که آقای »Tang Yau Hoong« هنرمند 
اهل کواالالمپور، برای اثرش انتخاب کرده است.  

رفقا سالم!

چندوقت پیش راجع به نوجوون های گلف باز توی 

جوانه نوشتیم، قبل ترش هم با یه مبارز موی تای گفت وگو 

کرده بودیم. حاال هم خبر رسیده که اردوی تیم ملی هاکی روی 

چمن زیر 16سال داره برگزار میشه. شما می دونستین این رشته های 

ورزشی فقط توی فیلم ها نیستن و تیم ملی دارن و می تونین از 
شماره پیامک 2000999همین امروز برین سراغ شون؟
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

سیگنال

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

  تیتاِن خیالی و تایتانیک واقعی
گفته می شــود تصادف تایتانیک با کوه یخ و غرق شدنش، 
سال ها قبل پیش گویی شده  است. ماجرا از این قرار است 
که در ســال 1898 یعنی درســت 14ســال پیش از غرق 
شدن تایتانیک، »مورگان رابرتسون نوئل« در رمانش به نام 
»پوچی«، از کشتی  »تیتان« در شمال آتالنتیک می نویسد 
که پــس از برخــورد بــا یک کــوه یــخ، غوطــه ور می شــود. 
14سال بعد، تایتانیک در شــمال آتالنتیک غرق می شود 
و این اتفاق دقیقا پس از برخورد با یک کوه یخ رخ می دهد. 
روایت مورگان، شــباهت عجیبی به حادثه تایتانیک دارد. 
در بخشــی از این رمــان آمده اســت: »بزرگ ترین کشــتی 

ساخته شده در تاریخ که صاحبان انگلیسی اش و رسانه ها آن را غیرقابل غرق شدن توصیف 
کرده اند، یک روز در ماه آوریل به یک کوه یخ برخورد می کند و زیر آب می رود«. نویســنده، 
دلیل تلفات جانی این حادثه را در کتاب، کمبود جلیقه نجات نوشته است؛ دقیقا همان طور 

که بعدها درباره تایتانیک گزارش شد.

 شباهِت تصادفی؟
براســاس داســتان مورگان، حادثه تایتانیک به این علت رخ می دهد که یک افســر سابق 
نیروی دریایی آمریکا که حواس درســت و حســابی نــدارد و به عنوان خدمــه در تیتان کار 
می کند، دچار اشتباه می شود. درنتیجه کشتی با کوه یخ برخورد می کند و برای همیشه 
به کار خود پایان می دهد. شباهت بین تیتان و تایتانیک عالوه بر نام شان، از نظر جزئیات 
حادثه هم بسیار عجیب اســت. درســت مثل تایتانیک، تیتان هم در ماه آوریل و شب غرق 

می شود. تایتانیک 244متر طول داشت و 2200 مسافر 
را حمل می کــرد و تیتان 2۶9متر طول داشــت و 2۵00 
مســافر. هر دو کشــتی قایق های نجات کافی نداشــتند. 
در تیتــان 24 و در تایتانیک تنها 1۶ کشــتی نجات وجود 
داشــت. در هر دو ماجــرا تعدادی از مســافران یــخ زدند و 
تیتان پس از طی کردن 2۵ گره )واحد ســرعت کشتی ها 
در زمان قدیم( و تایتانیک پس از طــی کردن 22.۵گره از 

بین رفته اند.

 مورگان پیش گو، مورگان دریانورد
اما چطور ممکن است؟ نویسنده داستان تیتان، واقعا پیش 
گو بوده است؟ یا  شــاید هم کاســه ای زیر نیم کاسه باشد. در صدمین ســالگرد غرق شدن 
تایتانیک، چند نویسنده درباره قصه مورگان رابرتسون نظریه هایی مطرح می کنند؛ آن ها 
فرض عمدی بودن این پیشگویی را رد می کنند و می گویند نویسنده، دریانورد باتجربه ای 
بوده است؛ پس طبیعی است که داستانش را این قدر دقیق و نزدیک به واقعیت بنویسد. او 
به دلیل تخصصش، احتمال برخورد یک کشتی بزرگ با کوه یخ را می داده. می دانسته اگر 
کشتی از قسمت جلو تصادف کند و آسیب ببیند، احتمال غرق شدنش خیلی زیاد است. 
همچنین طبق تجربه دریانوردی اش می دانســته ماه آوریل، بهترین زمان برای سفرهای 
دریایی طوالنی اســت و همچنین احتمال وجود کــوه های یخی در آب در این ماه بیشــتر 
است  پس این همه شباهت عجیب نیست. گرچه بعضی ها هم براساس مستنداتی که معتبر 
بودن شان هنوز ثابت نشده است، معتقدند که این کتاب بعد از حادثه تایتانیک تجدید چاپ 

thشده و در بعضی جزئیاتش دست برده  شده است تا جذاب  تر و پرفروش تر شود.
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 زندگی سالم
  پنج شنبه

  1۰بهمن  1398    
 شماره 1۵۲۷ 

راز کم نور شدن این ستاره درخشان آسمان چیست؟ 

پرونده های مجهول

ببینیم

 تغییر فصل  

در جزیره شگفتی 

ایــن مطلــب را  تــا االن کــه 
 »tonitoyras« ،می نویســیم
 ۳۳9 عــکاس فنالنــدی بــا 
عکــس حیرت انگیز در صفحه 
اینســتاگرامش، کشــورش را 
بــه دیگــران معرفــی و درواقع 
تبلیــغ کرده اســت. همه چیــز 
در ایــن صفحــه، زیباســت اما 
عکس های »جزیره رووانیمی« 
چیــز دیگری اســت. تونی، در 
 هر فصــل با هر تغییــر آب وهوا

دوربین اش را برداشته و از یک 
زاویه ثابت از رووانیمی عکس 

گرفته و دل ما را برده است. 

بالتازار



در حالــ� �ــه دوبــاره بيانيه ا� 
از  ا� اف ســ� منتشــر شــد �ــه 
بــاز�)  برگشــت(٢  باز� هــا�  برگــزار� 
تيم هــا� ا*رانــ� در خا& �شــورمان را تنها 
بــا بررســ� ها� مجــدد امنيت� قابــل انجام 
قسمت(بررســ� ها�  ا*ــن  م� دانســت، 
امنيتــ�) در بيانيه جد*د  ا� اف ســ� حذف 
شــد. حوالــ� ظهــر د*ــروز بــود �ــه ســا*ت 
رســم� �نفدراسيون فوتبال آســيا با انتشار 
تيم هــا�  اول  بــاز�   ٣» نوشــت:  بيانيــه ا� 
ا*ران� در زمين حر*? برگزار م� شــود ول� 
برا� باز� ها� برگشت دوباره ارز*اب� ها� 
امنيت� از ميزبان� ا*ــران صورت م� گيرد!» 
بــا انتشــار ا*ــن بيانيــه جد*ــد *D بــار د*گر 
چالش ميزبان� *ا ســلب ميزبانــ� به چالش 
فوتبــال ا*ــران تبد*ــل شــد امــا ا*ــن چالش 
چند ســاعت بيشــتر طول نJشيد و ٣ ساعت 

بعــد و حوال� ســاعت ٦ عصر �نفدراســيون 
فوتبــال آســيا بيانيــه خــود را تصحيــح �رد. 
در بيانيــه جد*د *D بار د*گر شــرط امنيت� 
حذف شــد تا ا*ن بار ا*ن بيانيه رو� خروج� 
سا*ت �نفدراسيون فوتبال آسيا قرار بگيرد: 
«بــه دنبــال نشســت و مباحثه بــا نما*ندگان 
باشگاه ها� جمهور� اسالم� ا*ران �ه ٢٣ 
ژانو*ــه ٢٠٢٠ در �واالالمپــور برگزار شــد، 
ا*ن توافق حاصل شــد �ه د*دارها� خانگ� 
تيم هــا� ا*رانــ� حاضــر در ليــگ قهرمانان 
آســيا در هفته هــا� اول، دوم و ســوم مرحله 
گروه� با باز� ها� برگشــت جابه جا و ابتدا 
در خــارج از خانــه آنــان انجام شــود. به ا*ن 
ترتيــب تيم هــا� ا*رانــ� در دور برگشــت از 
حر*فــان خود ميزبانــ� خواهند �ــرد. البته 
باز� بــا نما*نــدگان عربســتان همچنان در 

زمين ب� طرف انجام م� شود.»

سه شــنبه فوتبــال ا*ران *D شــب 
شــير*ن را ســپر� �ــرد و بــا بــرد 
تيم ها� استقالل و شهرخودرو تعداد نما*ندگان 
ا*ران در فصل جار� رقابت ها� ليگ قهرمانان 
آســيا به عدد ٤ رســيد. در اولين باز� استقالل 
در قطر به مصاف تيم الر*ان رفت �ه ا*ن باز� با 
نتيجه ٥-صفر به ســود استقالل به پا*ان رسيد. 
شــيخ د*اباتــه(٨) و مهــد� قائــد�(٤٠ و ٤٧) 
و ارســالن مطهــر�(٨٣ و ٩٠) برا� اســتقالل 
گلزن� �ردند. اســتقالل با پيروز� در ا*ن د*دار 
بــه گروه اول ليگ قهرمانان آســيا صعــود �رد تا 
در �نار تيم ها� الوحده امارات، الشــرطه عراق 
و االهل� عربســتان مســابقات مقدمات� خود را 
برگزار �ند. شــهرخودرو دوميــن نما*نده ا*ران 
در پلــ� آف در دوحــه ميهمان تيم الســيليه قطر 
بــود و در پا*ــان ١٢٠ دقيقــه جــدال نفســگير، 
�ار بــه ضربات پنالت� �شــيد �ه همــه باز*Jنان 
امــا  �ردنــد  تبد*ــل  گل  بــه  را  توپ ها� شــان 
ســيدمهد� رحمت� توانست ضربه پنالت� �ر*م 
انصار� فــرد را مهــار �ند تــا همين *ــD پنالت� 
عامــل صعود نما*نده مشــهد به ليــگ قهرمانان 
آسيا شود. شاگردان مجتب� سرآسيا*� با �سب 
ا*ن ٢ پيروز� راه� ليگ قهرمانان آسيا شدند تا 
نام *D تيم مشــهد� برا�  اولين بار به تار*خچه 
رقابت هــا� ليــگ قهرمانان آســيا اضافه شــود. 
در ٣٨ دوره برگــزار� ا*ــن مســابقات تيم هــا� 
ا*ران� نيز به تناوب در ا*ن رو*داد بزرگ آسيا*� 
حضــور داشــته اند �ــه تعــداد ا*ن تيم هــا به ١٣ 
م� رسد. استقالل، پرســپوليس، پاس، شاهين 
اهواز، سا*پا، ملوان، سپاهان، ذوب آهن، فوالد، 
ترا�تورســاز�، صباباتــر�، نفــت تهــران و مس 
�رمــان جمــع ا*ــن ١٣ تيم آســيا*� را تشــJيل 
م� دهند و حاال شــهرخودرو تعداد ا*ن تيم ها را 

به عدد ١٤ رســاند. شــهرخودرو در گروه دوم با 
تيم هــا� الهالل عربســتان، الشــباب امــارات و 
پاختا�ور ازبJســتان همگروه شد. به ا*ن ترتيب 
و بــا انجام باز� ها� مرحلــه آخر پل� آف جداول 
چهارگانــه رقابت ها� ليــگ قهرمانان آســيا در 

غرب آسيا تJميل شد.
 برنامه باز� ها� دور رفت 

A گروه
دوشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٨

....................... استقالل الشرطه عراق
دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨

.................... استقالل االهل� عربستان
دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨

...................... استقالل الوحده امارات
B گروه

دوشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٨
.................. شهرخودرو الهالل عربستان

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
پاختا�ور........................... شهرخودرو
الشباب امارات.................... شهرخودرو

C گروه
سهشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٨

الدحيل............................ پرسپوليس
سهشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨

الشارجه امارات................... پرسپوليس
................. پرسپوليس التعاون عربستان

D گروه
سهشنبه ٢٢ بهمن ١٣٩٨

......................... سپاهان العين امارات
سهشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨

.................................. سپاهان السد
سهشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨

النصرعربستان....................... سپاهان

شجاع دربی را از دست می دهد؟
ســاعت� بعــد از پا*ان بــاز� پرسپوليس-ترا�تورســاز�، شــجاع خليــل زاده به خاطــر رفتارها� 
پرخاشگرانه اش در ا*ن مسابقه از سو� �ميته انضباط� تا اطالع ثانو� از حضور در مياد*ن محروم 
شــد. در همين راستا سه شنبه او به همراه محمدحسن انصار� فرد، مد*رعامل پرسپوليس راه� 
�ميته انضباط� فدراسيون فوتبال شد تا توضيحات� ارا*ه بدهد. بعد از ا*ن جلسه در فضا� مجاز� 
 ،�J* جلسه محروم �رده؛ خبر� �ه حت� رو� خروج� D* شا*عه شد �ميته انضباط� شجاع را
دو سا*ت رسم� تر ورزش� هم رفت. نJته ا*نجاست �ه اگر شجاع *D جلسه محروم شده باشد، با 
توجه به ا*ن �ه قبال هم *D جلسه محروميت تعليق� داشت، ٢ باز� آ*نده پرسپوليس را از دست 
خواهد داد و عالوه بر د*دار با صنعت نفت، در درب� هفدهم بهمن هم نم�  تواند حاضر باشد. با ا*ن 
وجود بعد از پرس وجو*� �ه داشتيم، متوجه شد*م هنوز هيچ حJم� برا� خليل زاده صادر نشده 
و همه چيز در حد گمانه زن� است. با ا*ن اوصاف شجاع حت� اگر *D جلسه هم به خاطر اتفاقات 
باز� با ترا�تورساز� محروم شود، به طور خود�ار ٢ باز� آ*نده و از جمله درب� پا*تخت را از دست 
خواهد داد اما اگر او از پرونده اخير تبرئه شود *ا مجازاتش فقط در حد توبيخ و جر*مه مال� باشد، 
تنها همان *D جلسه محروميت تعليق� اش فعال خواهد شد و فقط باز� با صنعت نفت را از دست 
م� دهد. با*د صبر �رد و د*د درنها*ت �ميته انضباط� چه تصميم� در مورد خليل زاده م� گيرد.

شرط امنيتی برگشت و حذف شد!
تصحيح بيانيه ا� اف س� به سود ا�ران 

فرهاد ادامه دهنده راه استرا 
ا�ران با چهار نما�نده در و�تر�ن فوتبال آسيا

شهر خودرو چهاردهمين ایرانی ليگ قهرمانان آسيا

مهدى طارمی روى جلد روزنامه پرتغالی
خبــر احتمــال انتقــال مهد� طارمــ�، مهاجم ا*رانــ� به تيم اســپورتينگ ليســبون رو� جلد 
روزنامه پرتغال� منتشــر شده اســت. مهد� طارم� ا*ن فصل به تيم ر*وآوه پرتغال پيوست و با 
عملJرد خوبش در ليگ پرتغال چشــم د*گر باشــگاه ها� پرتغال� و حت� ســا*ر �شورها را هم 
گرفته اســت. در حال� �ه از پورتو� پرتغال و �ر*ســتال پاالس انگليس به عنوان باشــگاه ها� 
خواهــان طارمــ� *اد م� شــد، روزنامــه ابوال� پرتغــال با رو� جلــد بردن نــام و عJس مهد� 
طارم� از عالقه باشــگاه اســپورتينگ ليســبون به جذب ا*ن مهاجم ا*ران� خبر داد. مسئوالن 
باشگاه اسپورتينگ به خاطر مصدوميت لو*يز فيليپ، مهاجم برز*ل� خود نياز مبرم� به جذب 

باز*Jن به جا� و� دارند و برا� همين مهد� طارم� را ز*ر نظر گرفته اند.

آى تی سی استوکس صادر شد
اميرعل� حســين�، مد*ر روابط بين الملل باشــگاه پرســپوليس در گفت وگو با ســا*ت رســم� 
باشــگاه ضمن اعالم صدور آ� ت� س� استو�س گفت: «ما برا� آ� ت� س� استو�س اقدامات 
الزم را انجام داده بود*م و با پيگير� ها� مJرر� �ه داشــتيم درنها*ت آ� ت� ســ� ا*ن باز*Jن 
را در*افت �رد*م و مراتب به ســازمان ليگ و مد*ر*ت باشــگاه و مد*ر تيم اعالم شــد.» حسين� 
تصر*ح �رد: «جا دارد از زحمات آقا� مومن� در بخش بين الملل فدراسيون فوتبال �ه به رغم 
مامور*ت �ار� و مســافرت، پيگير� ها� الزم را داشــت و همچنين ســازمان ليگ و همJار� 

باشگاه ادنااسپور و فدراسيون فوتبال تر�يه تقد*ر و تشJر �نيم.»

بازگشت دوباره گادوین منشا به فوتبال ایران 
گادو*ن منشا، مهاجم سابق تيم ها� پرسپوليس و استقالل در نيم فصل دوم با تيم گل گهر در 
ليگ برتر حضور پيدا م� �ند. منشا بعد از حضور موفق در پيJان و پرسپوليس با وجود نما*ش 
نســبتا خوبش در استقالل در ابتدا� فصل به عجمان پيوست. او هرچند در امارات باز� ها� 
ز*اد� انجام نداد اما حاال با اهداف متفاوت� به ا*ران برگشــته اســت. مامور*ت منشا ا*ن است 
�ــه بتواند در خط حملــه گل گهر با گلزن�، تيم را به ســو� پيروز� ها� مــداوم و باال آمدن در 
جدول بJشــاند. او با  انگيزه باال*� به ا*ران برگشــته تا در فصل� �ــه مهاجمان خارج� خوب� 
در ليگ برتر هســتند بتواند خودش را نشــان بدهد. با ا*ن خر*د پر ســر و صدا حاال گل گهر در 

نيم فصل دوم تيم� پرمهره به نظر م� رسد. در هفته هــا� گذشــته بحــث حضــور بيرانونــد در 
خنــD هــم مطــرح بــود؛ باشــگاه� �ه نســبت به 
آنتورپ شناخته شــده تر اســت. با ا*ن حال بيرانوند 
برا� رســيدن به اهدافش تصميم گرفت با آنتورپ 
قــرارداد ببنــدد. ا*ــن تيــم بــه عنــوان قد*م� تر*ن 
باشــگاه فوتبــال بلژ*D بــا ١٤٠ ســال قدمت، تيم 
پرافتخار� محسوب نم�  شود اما در سال ها� اخير 
توانســته شــرا*ط خوب� داشــته باشــد. آن ها فصل 
پيش در ليگ بلژ*D چهارم شــدند و ســهميه ليگ 
اروپا را به دســت آوردنــد. هرچند در مرحله پل� آف 
بــا گل زده در خانــه حر*ــ? حذف شــدند و بــه دور 
گروه� نرسيدند. ا*ن فصل هم آنتورپ در رده سوم 
قــرار دارد و بــا ادامه ا*ــن روند شــانس باال*� برا� 
�ســب ســهميه ليگ اروپا و در حالــت رو*ا*� ليگ 
قهرمانان اروپا دارد. د*ومرســ� ام بو�ان� آقا� گل 
فعل� ليگ بلژ*D هم در ا*ن باشگاه باز� م� �ند. 
آنتورپ با پيشرفت� قابل توجه سال ٢٠١٧ از سطح 

دوم فوتبال بلژ*D به ســطح اول صعود �رد، ســال 
٢٠١٨ هشــتم شــد، ســال ٢٠١٩ در رده چهــارم 
جدول نها*� قرار گرفت و ا*ن فصل فقط �لوب بروژ 
و خنت را باال� سرش م� بيند؛ روند� صعود� �ه 
خر*د بيرانوند هم بخشــ� از آن اســت و دروازه بان 
شــماره *D تيم مل� را به آ*نده اميدوار م� �ند. به 
نظر نم�  رسد بيرانوند برا� حضور در تر�يب اصل� 
آنتــورپ مامور*ــت چندان ســخت� داشــته باشــد.  
بــا در نظــر گرفتن ا*ن شــرا*ط، انتقــال بيرانوند به 
آنتورپ م� تواند تصميم� اميدوار �ننده ا� باشد. 
باشگاه� �ه در مســير پيشرفت است، فصل آ*نده 
در ليگ اروپا به ميدان م� رود و با جدا*� دروازه بان 
اصل� جا*گاه تضمين شــده ا� در اختيــار بيرانوند 
م� گذارد. شــا*د ســال آ*نده آن ها بتوانند طلســم 
حضور در مرحله گروه� ليگ اروپا را هم بشJنند؛ 
با درخشش دروازه بان� �ه غيرممJن ها� ز*اد� را 

در ا*ران ممJن �رده است.

رویاهاى بزرگ با جایگاه تضمينی!

بررس� باشگاه جد�د بيرانوند
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بيرو گران ترین دروازه بان 
ایرانی شد!

سرمربی تيم ملی هفته بعد 
معرفی می شود 

ت9ذ�ب حضور قلعه نو�� و تا4يد بر ا�ران� بودن جانشين و�لموتسامضا� قرارداد بيرانوند با آنتورپ با دستمزد ٤ميليون �ورو��

تصحيح بيانيه ا� اف س� به سود فوتبال ا�ران 

خيز بلند دیاباته براى 
شکستن رکورد مامه تيام 

مدافع بلغارى و استقالل 
در انتظار تست پزشکی 

آى تی سی استوکس 
صادر شد

شهر خودرو چهاردهمین 
تیم ایرانى  در آسیا

فرهاد ادامه دهنده 
راه استراراه استرا

روزتاریخى براى فوتبال خراسان

طوفان آب� آسيا را لرزاند 

شرط امنيتی برگشت و حذف شد!

بازگشت ورزشگاه آزادى به برنامه بازى هاى ليگ قهرمانان 
در سایت  اى اف سی

رســانه ها� عراق� با انتشار برنامه تيم الشرطه نما*نده ا*ن �شور در مرحله گروه� ليگ قهرمانان 
آســيا اعالم �ردند �ه ورزشــگاه �ربال ميزبان رســم� در ا*ن رقابت ها شــد. نJته جالب ا*ن برنامه 
�ه ا� اف ســ� اعالم �رده، باز� ها� خانگ� استقالل اســت. ا� اف س� در ارائه برنامه د*دارها� 
خانگ� آب� ها� پا*تخت، ورزشگاه آزاد� را به عنوان ميزبان معرف� �رد. در ا*ن برنامه باز� خانگ� 

شاگردان مجيد� برابر االهل� عربستان، طبق روال گذشته در زمين ب� طرف برگزار خواهد شد.
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فوتبــال  تيــم  خشــمگين  هــواداران  از  تعــداد� 
منچستر�ونا�تد، سه شنبه شب به خانه اد وودوارد، مد�ر 
اجرا�1 باشــگاه حملــه .ردند و با تجمــع جلو� خانه ٢ 
ميليــون پوند� او در منطقه چشــا�ر اعتــراض خود را به 
او و هم:ارانــش نشــان دادنــد. برخ1 از ا�ــن هواداران 
تصاو�ــر� از حملــه بــه خانــه وودوارد را در شــب:ه ها� 
اجتماع1 منتشر .رده اند .ه ز�ر آن نوشته اند «وودوارد 
خواهــد مــرد». آن هــا همچنيــن در خانه مد�ــر اجرا�1 
باشــگاه منچســتر�ونا�تد را با اســپر� قرمز رنگ آميز� 

.ردنــد و شــعله ها� قرمــز رنگــ1 را بــه ســمت خانه او 
پرتاب .ردند. اگرچه .ار به ا�نجا ختم نشــد و هواداران 
شــياطين ســرخ شــعارها�1 هم عليــه خانــواده گليزر، 
مال:ان آمر�:ا�1 باشگاه سر دادند. به دنبال ا�ن حادثه 
باشــگاه منچســتر�ونا�تد بيانيه ا� رســم1 به شــرح ز�ر 
منتشــر .رد: «باشگاه منچستر �ونا�تد از وقوع حادثه ا� 
بيرون از خانه �:1 از .ار.نان باشگاه مطلع شده است. 
م1 دانيــم .ه دنيــا� فوتبال با ما متحــد خواهد بود و ما 
نيــز همراه با پليس شــهر منچســتر به دنبال شناســا�1 

عامالن ا�ــن حمله غيرقابل توجيه خواهيم بود. هر.س 
.ه در ا�ن ماجرا مجرم و خاط1 شــناخته شود، با پيگرد 
قانون1 مواجه شــده و مادام العمر از حضور در ورزشــگاه 
 S� محروم خواهد شــد. ابراز عقيده از ســو� هواداران
چيز است؛ و آسيب ها� جنا�1 و اقدام به خطر انداختن 
زندگــ1 افراد چيز� د�گر. به هميــن دليل هيچ بهانه و 
توجيه1 وجود ندارد.» الزم به ذ.ر است .ه هنگام بروز 
ا�ــن حادثــه، وودوارد به همراه همســر و دو فرزندش در 

خانه حضور نداشتند.


وپا ا�تاليا 
ميالن ٤- تور�نو ٢

 جام حذف� فرانسه
آنژه ٤- رن ٥

S� مونا.و صفر- سنت اتين
 جام اتحاد�ه انگليس

S� 1استون و�ال ٢- لسترسيت
اســتون و�ال بــا برتــر� مجمــوع ٣- ٢ به 

فينال رسيد


وپا دل ر� 
بارسلونا- لگانس، ٢١:٣٠

ميراندس- سو�ا،٢٣:٣٠
 جام حذف� فرانسه

نيس- ليون، ٢٣:٢٥

غافلگيرى دل بوسکه از اخراج 
والورده

با گذشــت چند روز از اخراج ارنســتو والورده 
از ســرمربيگر� بارســلونا وا.نش هــا به ا�ن 
اتفاق همچنــان ادامه دارد. ش:ســت مقابل 
اتلتي:و مادر�ــد، پرونــده حضــور ٢٫٥ ســاله 
والــورده در .اتــاالن را بســت. حال و�ســنته 
دل بوس:ه، سرمرب1 سابق رئال مادر�د و تيم 
مل1 اسپانيا در مصاحبه جد�دش، د�دگاهش 
را نســبت به ا�ن تصميم بلوگرانــا اعالم .رد: 
«از اخراج والورده بسيار غافلگير شدم. من در 
جا�گاه1 نيستم .ه عمل:رد مد�ر�ت بارسا را 
در ا�ــن مورد قضاوت .نم. اما خب احســاس 
بد� به من دســت داد. بخصوص ا�ن .ه فرد 
اخراج شده شخصيت1 مثل والورده بود. ا�ن 
رفتار بارســلونا، مثال1 از رفتار� اســت .ه با 
ســرمرب1 ها در سراســر دنيا انجام م1 شود. 
امروزه خيل1 از ا�ن موارد اخراج، در تيم ها�1 
د�ده م1 شــود .ه عادت ندار�م چنين چيز� 
را در آن جــا ببينيم. ما نمونه ا�ن رفتار ها را در 
ليگ برتر د�د�م (اشاره به اخراج .ي:ه سانچز 
و اونا� امر�). جا�1 .ه برا� مرب1 ها ارزش 
و اعتبار بيشتر� نسبت به چيز� .ه در ا�نجا 

وجود دارد، قائل م1 شوند.»

حذف رافائل نادال از اپن استراليا
دومينيS تيم نفر پنجم تنيس جهان موفق 
شد با ارائه نما�ش1 تماشا�1، رافائل نادال 
قهرمان ١٩ دوره مسابقات گرند اسلم را با 
حســاب ٣- �S مغلوب .نــد و برا� اولين 
بار به نيمه نها�1 اپن اســتراليا برســد. ا�ن 
برا� اولين بار اســت .ه تيم موفق م1 شود 
نادال را در �S گرند اســلم ش:ســت دهد . 
تنيس باز اتر�ش1 در نيمه نها�1 با ال:ساندر 

زورف آلمان1 روبه رو م1 شود.

اسکوربورد

برنامه

خبر

خوزه مور�نيو ٥٧ ســاله شــد. ا�ن روزها  
ســرمرب1 پرتغال1 رو به خوب شدن است 
امــا خب در قياس با ســا�ر روزها�ــش، نوع1 فرود بعد 
از فراز محســوب م1 شود. با ا�ن حال، مور�نيو را نبا�د 
از رو� جام هــا، .ه از رو� شــخصيتش با�د ســنجيد. 
تفاوت آدم ها� بــزرگ و معمول1 فقط  و فقط در تالش 
خالصــه م1 شــود. ا�ــن شــا�د ت:رار� تر�ــن جمله از 
اســطوره ها و قهرمان ها�ــ1 .ه تبد�ل بــه نمادها�1 از 
تالش و .وشــش شده اند، باشــد. مم:ن است شما در 
تصــورات خود جز�1 از �S جامعه .وچS در نقطه ا� 
از جهان باشــيد ولــ1 تالش م1 توانــد همه چيز را رقم 

بزند.
داســتان مرد پرتغالــ1 دقيقا بيانگر جنگيدن، تســليم 
نشدن و ادامه دادن اســت. خوزه مور�نيو ابتدا .ارش 
را در �:ــ1 از آن نقطه هــا� .وچ:1 .ــه در باال گفتيم 
 Sشــروع .رد. مربيگر� در دبيرستان و مدارس .وچ
فوتبالــ1 در پرتغال ســر آغاز .ارش بــود. .م1 بعد به 
عنــوان مترجم در .نار ســر باب1 رابســون حضــور پيدا 
.ــرد و به همراه او حت1 به بارســلونا هم رفت. مور�نيو 
مدتــ1 .وتاه به تيم دوم بارســلونا هم رفــت ول1 برا� 
رسيدن به رو�ا�ش به پرتغال بازگشت و هدا�ت بنفي:ا 
را به عهده گرفت. اولين سيل1 مح:م به گوش مور�نيو 
زمانــ1 خــورد .ــه او را از ســمت ســرمربيگر� بنفي:ا 
خيل1 زود بر.نار .ردند، اما پســرu جوان دو دســت1 
هدفــش را چســبيده بــود. مدتــ1 در تيم هــا� دســته 
پا�ين تر مربيگر� .رد اما هرگز ف:ر و تصورش را تغيير 
نداد. آنقدر جنگيد تا دوباره به تيم پورتو� آن زمان .ه 

تيم1 ضعيv بود ، پيوست.
شــا�د شما لشــگر� از �S مشــت باز�:ن معمول1 در 
تيم خود داشته باشيد ولS� 1 مرب1 با انگيزه و خوش 
ف:ر مثل مور�نيو برا� رســيدن به باال� جدول .اف1 
اســت. همان سال سوم شد و قول1 عجيب داد: «سال 

آ�نده پورتو را قهرمان پرتغال خواهم .رد!»
همه �ــS جوان رو�ا پرداز م1 د�دنــد اما هيوال� درون 
مور�نيــو بيدار شــده بــود. نه تنهــا ليگ پرتغــال، بل:ه 

ليــگ قهرمانــان اروپــا و جــام �وفــا را هــم بــرد. جهان 
فوتبال لبخند� شــير�ن م1 زد، چرا .ه حاال �S مرب1 
فوق العــاده ظهور پيدا .رده بود. مور�نيو از همان ابتدا 
هــم خاص بودن خــود را فر�اد م1 زد. وقتــ1 به عنوان 
گران تر�ن مرب1 به چلس1 پيوست و ا�ن تيم را قهرمان 
.رد، حاال لقب آقا� خاص بيش از پيش بر ســر زبان ها 
افتاده بود. پس از پا�ان داســتان عاشــقانه اش به ا�نتر 
رفت. .ســب سه گانه با ا�نتر، پيروز� برابر بارسلونا در 
�ــS د�دار تار�خــ1 در ليگ قهرمانــان و...  همه و همه 
فلورنتينــو پــرز را متقاعد .رده بود .ه غرامت ســنگين 
بــرا� آوردن آقــا� خاص بــه برنابئــو را پرداخت .ند. 
آقــا� رئيس رابطــه فوق العــاده ا� با مور�نيو داشــت، 
هرچنــد .ه آقا� خــاص در رئال مادر�ــد چندان موفق 
نبود. مور�نيو زخم1 از رسانه ها و حاال با موها�1 سفيد 
دوباره به لندن بازگشــته بود. امــا هنوز هم خاص بود. 
.ســب دوباره تاج و تخت پادشاه1 با شيرها� لندن1 
دوباره تمام نگاه ها را به ســمت او .شانده بود. هرچند 
بازهــم ســنار�و� درگيــر� او و باز�:نان باعث شــد تا 
لندن را ترu .ند. ترu .ردن1 .ه جنجال ها� ز�اد� 
بــه وجود آورد چرا .ه به تيــم رقيب رفته بود. اوج درهم 

ش:ستن ا�ن رابطه عاشــقانه ميان مور�نيو و هواداران 
از رو�ــا� مربيگــر�  چلســ1 زمانــ1 رخ داد .ــه و� 
در منچســتر�ونا�تد گفــت! خــوزه در اولدترافــورد هم 
سندروم اخراج شدن در فصل سوم را تجربه .رد و پس 
از .ســب نا�ب قهرمان1 در ليگ برتــر و قهرمان1 ليگ 

اروپا به همراه قرمزها، از شهر منچستر هم رفت.
حاال خوزه مور�نيو ٥٧ ســاله شــده  و برا� بار ســوم به 
لندن بازگشــته ول1 ا�ن بار رو� نيم:ت همشــهر� و 
رقيب د�ر�نه �عن1 تاتنهام حضور دارد. د�گر نم1  شود 
آن  انگيــزه هميشــگ1 را در او د�د ول1 هنوز هم خاص 
اســت. مرد پرتغال1 نه به خاطر مصاحبه ها� جنجال1 
و البتــه جــذاب بــا رســانه، نــه به خاطــر .ل .ل هــا� 
هميشــگ1 اش با آرســن ونگــر، نه بــه خاطر عدد ســه 
نشــان دادن بــه هــواداران �وونتــوس و نــه بــه خاطــر 
دو�دنش در چمــن نو.مپ، بل:ه به خاطر شــخصيت1 
.ه دارد تا هميشــه خاص اســت. مور�نيو شا�د گاه1 
اعصــاب هــواداران حر�ــv را خــورد .ند و شــا�د هم 
گاهــ1 زبان تنــدش خود� ها را هدف قــرار دهد ول1 
او خوزه مور�نيو اســت. شــا�د همين «خود» بودن او را 

خاص .رده است.

به مناسبت تولد خوزه 
چگونه خاص باشيم؟مورینیو

پيش از آغاز بازى سه شنبه شب ميالن و تورینو در سن سيرو، 
ميالنی ها این گونه یاد و خاطره کوبی برایانت فقيد را زنده نگه 
داشــتند. ضمن این که روســونرى براى اداى احترام به این 
هوادار سرشناسشان، با بازوبندهاى مشکی وارد زمين شدند.

به محض این که لــوکاس پرز براى عقد قرارداد با رم وارد پایتخت 
ایتاليا شد، این گونه مورد شــکار دوربين ها قرار گرفت. قرار است 
وینگر جوان بارسلونا با قراردادى به ارزش تقریبی ١٣ ميليون یورو 

و بدون بند بازخرید به جالوروسی بپيوندد.

اکانت رســمی باشــگاه یوونتوس با انتشــار این عکس و البته 
انضمام چند ویدیوى دیگر، تولد ۴٢ سالگی سنگربان محبوبش 
را تبریک گفت. البته با وجود باال رفتن ســن و سال، گویا بوفون 
هنوز تصميمی براى بازنشستگی ندارد و شاید سال بعد تولد ۴٣ 

سالگی اش را هم با یووه یا تيمی دیگر جشن بگيرد.

بیانیه باشگاه منچستریونایتد پس از حمله برخى هواداران به خانه مدیراجرایى تیم



19 پنج شنبه      10 بهمن 1398       4 جمادى الثانى 1441      30 ژانویه 2020

هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

   من اگر پول داشــتم ســر تا پا� نخبه ا� مثل حســن �زدان�، 
-شــت� گير ارزشــمندمون رو طــال م� گرفتــم، البتــه در مــورد 
خيل� -شت� گيرها� د�گه ا�ن -ار رو م� -ردم، چون -شت�، 
ورزش بســيار سخت و سنگين� هســت! وقت� مصاحبه هاشون 
رو م� خون�، بندگان خدا از توجه نداشــتن بهشــون، شــ:ا�ت 

دارند!
 جالبــه -لــ� پــول به پــا� -يميــا عليــزاده ر�ختند، بعــد تازه 
خانــواده اش طلبــ:ار هم هســتند!  ف:ــر -رده شــق القمر -رده 
برنز گرفتــه! چرا؟ چون ت:وانــدو� ما در دنيا قدرتمند هســت 
و تعجبــ� نداشــت -ه حتــ� �C خانــوم بخواهد مــدال بگيره! 
اون هم با شــانس! اگــه اون حر�ف� -ه بهش باختــه بود، پيروز 
نم� شــد د�گه همين مــدال برنزم، وجود نداشــت -ــه عده ا� 

جوگير بشوند، خال�ق هر چه ال�ق.
 انتخاب قلعه نو�� به عنوان ســرمرب� تيم مل� انتخاب بســيار 
بد� بوده. من طرفدار سرمرب� خارج� حرفه ا� بودم. از االن 
بــا قــدرت م� گم سرنوشــت تيم ملــ� را همانند تيــم مل� اميد 

ببينيد... حاال -� بود ما ا�ن حرف رو زد�م...

سایه ویروس کرونا بر سر کشتی انتخابی المپيک
رقابت هــا� -شــت� آزاد و فرنگــ� انتخاب� المپيC قراراســت 
طبق برنامه ر�ز� ها� انجام شــده در شهر  ش� آن  چين برگزار 
شــود، امــا نناد اللوو�ــچ رئيــس اتحاد�ــه جهان� -شــت� گفته 
ا�ــن احتمــال وجــود دارد -ــه ا�ــن مســابقات در چيــن برگزار 
نشــود. البتــه اللوو�چ تا-يد -ــرده تصميم نها�� طــ� ٢ هفته 
آ�نده اعالم خواهد شــد. اللوو�چ به طور ضمن� از قزاقســتان، 
ازب:ســتان و -ره جنوب� به عنوان نامزدها� احتمال� ميزبان� 
برا� مسابقات -شت� انتخاب� المپيC نام برده. برخ� خبرها 
ح:ا�ــت از آلوده شــدن بيــش از ٤ هــزار نفر از مــردم جهان به 
و�ــروس -روناســت و حت� گفته شــده -ه بيــش از ١٠٠ چين� 
بــه دليل ا بتــال  به ا�ن و�ــروس جان خــود را از دســت داده اند. 
مســابقات -شــت� انتخــاب المپيC قرار اســت از هفتــم تا نهم 

فرورد�ن در شهر ش� آن چين برگزار  شود.

اردوى تيم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن برگزار 
می شود

بزرگســاالن  فرنگــ�  -شــت�  ملــ�  تيــم  آماده ســاز�  اردو� 
روزها� ١٠ تــا ٢٠ بهمــن مــاه در محــل خانــه -شــت� شــهيد 
مصطفــ� صــدرزاده مجموعــه ورزشــ� آزاد� تهــران برگــزار 
م� شــود. رســول جز�ن�، بهــروز حضرت� پور، لقمــان رضا��، 
داود اخبار� و حبيب ا... اخالق� دستياران و مربيان محمد بنا 

در ا�ن اردو خواهند بود.

زاویه نگاه شما تقابل حساس ذوب آهن و نفت آبادان در هفته بيست و سوم ليگ برتر بسکتبال 

ليــگ برتر بســ:تبال درحال� بــه هفته 
بــا  امــروز  -ــه  رســيده  ســوم  بيســت و 
برگــزار� ٧ د�ــدار پ� گير� م� شــود. 
در حســاس تر�ن د�دارهــا� ا�ــن هفته 
ذوب آهــن در خانــه برابــر نفــت  آبــادان 
رقابت م� -ند، شهردار� بندرعباس به 
تهران م� آ�د و به مصاف مهرام م� رود، 
پتروشــيم� ميهمان توفارقان آذرشــهر 
خواهــد بــود و ا-ســون و آو�ــژه صنعت 
̀ آرا�� خواهند  مشــهد نيز برابر هم ص
-رد. ا�ن د�دارها اما برا� تيم ها� ميانه 
جدول از اهميت بسيار ز�اد� برخوردار 
ذوب آهــن،  توفارقــان،  چرا -ــه  اســت، 
ا-ســون و شــهردار� بندرعبــاس برا� 
رســيدن بــه پلــ� آف رقابــت م� -ننــد 
و نتا�ــج د�دارها�شــان بــر جا�ــگاه ا�ن 
تيم ها در جدول بسيار تاثيرگذار است. 
ذوب آهــن -ــه ا-نون تيم هفتــم جدول 
رده بنــد� اســت، در خانــه بــه مصــاف 
نفت آبادان م� رود و -ار بســيار سخت� 
دارد. شــاگردان مهران حاتم� نســبت 
بــه ابتدا� فصل شــرا�ط بهتــر� دارند 
امــا برابــر نفــت آبادان -ارشــان بســيار 
دشــوار خواهد بود. ا-ســون تهران تيم 

هشــتم جدول در خانه به مصــاف آو�ژه 
صنعت مشــهد م� رود. نما�نده مشــهد 
در ا�ــن فصل عمل:ــرد خوب� داشــته و 
ا-نون باالتر از شــيميدر قم پنجم است. 
ا-ســون نيز برا� حفظ جا�گاهش نياز 
بــه امتيــاز -امــل دارد و همين مســئله 
حساسيت مسابقه را بيشتر -رده  است. 
شــهردار� بندرعباس تيــم نهم جدول 
در ا�ــن هفتــه ميهمــان مهــرام اســت. 
شــهردار� بندرعباس در نيم فصل اول 
ليــگ مهــرام را در خانــه اش ش:ســت 

داد و حــاال در تهران به مصــاف ا�ن تيم 
مــ� رود و بــرا� رســيدن به پلــ� آف به 
دنبــال ت:ــرار نتيجــه دور رفــت اســت. 
مهرام هم بعــد از ٢ باخت پياپ� ميزبان 
است و م� خواهد ش:ســت دور رفت را 
جبــران و نــوار باخت ها�ــش را پاره -ند 
و همين شــرا�ط باعث م� شــود رقابت 
ا�ن ٢ تيم نيز حســاس شــود. توفارقان 
آذرشــهر تيم دهم جــدول رده بند� نيز 
شــانس رســيدن بــه پلــ� آف را دارد اما 
-ارش بســيار دشــوار اســت. ا�ــن تيــم 

پتروشــيم�  ميزبــان  جــار�  هفتــه  در 
اســت. پتروشــيم� -ه پرمهره تر�ن تيم 
ليــگ اســت، �ــC باز�:ــن خارج� هم 
جــذب -ــرده تــا نشــان دهد بــه چيز� 
با�ــد  نم�  -نــد.  ف:ــر  قهرمانــ�  بجــز 
د�ــد توفارقــان در خانــه م� توانــد برابر 
پتروشــيم� دســت به -ار� بزرگ بزند 
�ــا قربانــ� تيــم دوم جــدول رده بنــد� 
خواهــد شــد. در د�گــر د�دارهــا� ا�ن 
هفتــه شــيميدر قــم -ار آســان� دارد و 
در خانه بــه مصاف رعــد پدافند م� رود 
و مــس -رمــان برابر شــهردار� گرگان 
صدرنشين ليگ به ميدان خواهد رفت. 
در آخر�ن مســابقه نيز شورا و شهردار� 
قزو�ــن و نيــرو� زمين� برابــر هم باز� 

خواهند داشت.
برنامه 

مهرام – شهردار� بندرعباس
توفارقان – پتروشيم�

ذوب آهن – نفت آبادان
ا-سون – آو�ژه صنعت

شورا و شهردار� قزو�ن – نيرو� زمين�
شيميدر – رعد پدافند

مس -رمان- شهردار� گرگان

جدال ته جدولی ها باال می گيرد! رویارویی ته جدولی ها با مدعيان 
در ليگ واليبال

هفتــه دوازدهم ليــگ برتر واليبــال امروز 
بــا برگــزار� ٦ د�ــدار پيگيــر� خواهــد 
شــد. ا�ــن هفته تيــم شــهردار� ورامين، 
صدرنشــين جــدول رده بنــد� در خانــه 
 kميزبان تيم رده دوازدهم� شهروند ارا
است. ارا-� ها -ه تا هفته �ازدهم فقط ٢ 
پيروز� -سب -رده اند، امروز -ار سخت� 
مقابــل تيم صدرنشــين و مدعــ� ورامين 
دارند. تيم رده دوم� پي:ان -ه �C شــنبه 
شهردار� اروميه را در خانه ش:ست داد، 
ا�ن هفته آماده پذ�را�� از تيم شهداب �زد 
خواهد بود. پيام مشهد نيز پس از ش:ست 
مقابــل تيــم شــهداب، ا-بــر خــداورد�، 
ســرمرب� خــود را بــه دليل مســائل مال� 
از دســت داد و امــروز بــا هدا�ــت آرمــات 
ميهمان تيم سپاهان اصفهان است. طبق 
اعالم ســازمان ليــگ واليبال، مســابقات 
با�ــد راس ســاعت ١٦ برگــزار شــود امــا 
امــ:ان تغييــر در زمان اعالم شــده وجود 
دارد. برنامه باز� ها به ا�ن شــرح اســت: 
 ،kارا شــهروند   وراميــن-  شــهردار� 
شــهردار� گنبــد - خاتــم ارد-ان، فوالد 
ســپاهان - پيــام خراســان، راه �ــاب ملل 
مر�وان- -اله مازندران، پي:ان - شهداب 
�زد، فوالد ســيرجان - شهردار� اروميه. 

سا�پا ا�ن هفته استراحت دارد.

گزارش

اخبار

بعــد از پا�ــان نيم فصــل نخســت ليگ روســيه، 
ســردار آزمون مهاجم ا�ران� تيــم زنيت با توجه 
بــه عمل:رد خوب خود توانســت بــه عنوان �:� 
از ٢ مهاجــم برتر خارج� ليگ روســيه انتخاب 
شــود. زنيــت ا-نــون اردو� آمادگــ� اش برا� 
شروع نيم فصل دوم را ســپر� م� -ند تا بتواند 
صدر جدول ليگ روســيه را حفظ -ند. ا�ن تيم 
توانسته  با ١٠ امتياز اختالف نسبت به تيم دوم 
جدول رده بند� صدرنشــين باشــد. به گزارش 
ا�ســنا و بــه نقــل از اســپورت ٢٤، آزمون ضمن 
تشــر�ح شــرا�ط تيمش عنوان -ــرد آن ها برا� 

-سب پيروز� ها� بيشتر مصمم هستند.
 زنيت با ١٠ امتياز اختالف در صدر جدول 
قــرار دارد. آ/ا خيالتان برا+ صدرنشــين' و 

قهرمان' راحت است؟ 
هيچ -ــس در تيــم اســتراحت نخواهد -ــرد! ما 
هنوز هم برا� پيروز� ها� د�گر تشــنه هستيم، 
چه آن ها�� -ه وارد زمين م� شوند و چه -سان� 
-ه رو� نيم:ت هســتند. ما فقط دوســت دار�م 

برنده شو�م و ا�ن �C و�ژگ� مثبت تيم ماست.
 چرا در ليگ قهرمانــان اروپا بدتر از ليگ 

روسيه ظاهر شد/د؟
من نم�  دانم... م� توانــم بگو�م -ه برا� د�دار 
با بنفي:ا برا� پيروز� به ليســبون رفتيم. شا�د 
 C� دليــل ا�ــن واقعيــت ا�ــن باشــد -ــه نتيجه
مســابقه د�گر گروه را فهميد�م. دشــوار اســت 
توضيــح دهيــم -ه چــرا در پا�ــان تيــم در ليگ 
قهرمانان به نتيجه نرسيد. خيل� ناراحت بود�م 

اما ا�ن اتفاق افتاد.
 /عنــ' در طول اســتراحت بيــن دو نيمه، 
م' دانستيد Eه ال/پز/گ در ليون ٢- صفر 

جلو است؟
جــدول  -ــه  شــده ا�د  متوجــه  احتمــاال   شــما 
رده بند� اس:وربورد اســتاد�وم به طور دوره ا� 
نتا�ج سا�ر مسابقات را نشان م� دهد. بنابرا�ن 
بله، مــا م� دانســتيم -ه ال�پز�ــگ چگونه باز� 

م� -ند و از حر�` خود پيش است.
 و صحبت از Eل مسابقات ليگ قهرمانان؟ 

٧ امتياز در چنين گروه' Eاف' نيست؟
 نم� توانــم بگو�م چــه چيز� خوب اســت و چه 
چيــز بــد. ما با�ــد به نتيجه ا� برســيم -ــه -ادر 
مربيگــر� از مــا بخواهد. بــه عنوان مثــال، من 

م� گو�ــم حداقــل ١٦ امتيــاز برا� ما مناســب 
است و مد�ر�ت م� گو�د ١٢ امتياز -اف� است. 

بنابرا�ن بهتر است به ا�ن سوال پاسخ ندهم. 
 در باز+ دوســتانه مقابــل الوو/ان ٣ گل به 
ثمر رســاند/د. فرم خــود را چگونه ارز/اب' 

م' Eنيد؟
مشــ:ل� نيســت. همه چيــز طبــق برنامه پيش 
مــ� رود. اميــدوارم در آ�نــده حتــ� بهتر شــوم 
و بتوانــم در گلزنــ� بهتــر عمــل -نم. ش:ســت 
خــوردن بخشــ� از زندگــ� حرفــه ا� ماســت. 
همه مــا م� فهميم هر چيز� م� تواند رخ دهد، 
بخصــوص  در فوتبال. به دليل �ــC باز�، نبا�د 

غمگين شو�م �ا خيل� خوشحال باشيم.
 در تعطيالت چه Eار Eرد/د؟

خيل�  خوب استراحت -ردم و بيشتر وقت خود 
را در -نار خانــواده گذراندم. بنابرا�ن همه چيز 

عال� است!
 معمــوال  باز/Sنــان فوتبال در زمســتان به 
اقيانوس و مSان ها+ گرم پرواز م' Eنند. آ/ا 

چنين آرزو/' دار/د؟
من دوستان ز�اد� ندارم و وقت� وقت آزاد دارم 
م� خواهم در -نار آن ها باشم. م� توان گفت -ه 
من به آن ها وابسته هستم و تقر�با همه دوستانم 

در وطن من هستند.
 فوتبال /ا اسب سوار+؟

اسب سوار�، قطعا!
 چگونه ا/ن سرگرم' را پيدا Eرد/د؟

برا� مردم منطقه ما، اســب ها هميشه در وهله 
اول قــرار دارنــد. بنابرا�ــن همــه چيــز طبيع� 

است.
 بهتر/ن اسب شما سر/W برنده همه چيز 
در ا/ران شــد. هيچ تما/ل' برا+ بردن او به 

رقابت در روسيه ندار/د؟
راســتش، من ف:ر نمــ�  -نم -ه و� در روســيه 
رقيــب داشــته باشــد. بــرا� درk بهتــر شــما، 
ســر�C مثــل زنيت اســت و بقيــه اســپارتاk و 

لو-وموتيو.
 در ژانو/ه اتفاقات تلخ' در ا/ران رخ داد. 

نگرش شما به ا/ن موضوع چيست؟
ا�ــن خبر برا� همه بد اســت. برا� مــن و برا� 
همه ســا-نان ا�ــران. ا�ن تنها چيز� اســت -ه 

م� توانم بگو�م.

التعاون-پرسپوليس در کویت برگزار می شودآزمون: اول سوارکارى بعد فوتبال!سریک» مثل زنیت است و در روسیه رقیب ندارد
به گفته مد/ر روابط بين الملل باشــگاه پرســپوليس تيم فوتبال التعاون عربستان 
ورزشگاه  Eو/ت  اسپورتس Eالب  در Eشور Eو/ت را برا+ د/دار مقابل پرسپوليس 
انتخاب Eرد. به گزارش ا/ســنا و به نقل از ســا/ت رســم' باشــگاه پرسپوليس، ٢ 
تيم پرسپوليس ا/ران و التعاون عربستان روز سه شنبه ١٩ فرورد/ن در چارچوب 
مرحلــه گروه' مســابقات ليگ قهرمانان آســيا ٢٠٢٠ با/د به مصــاف هم بروند. 
امير عل' حســين' مد/ر بين الملل باشــگاه پرســپوليس در ا/ن بــاره گفت: «طبق 
مSاتبات انجام شــده بين Eنفدراسيون فوتبال آســيا با فدراسيون فوتبال ا/ران، 
باشــگاه عربستان' ورزشگاه  Eو/ت اسپورتس Eالب  در Eشور Eو/ت را برا+ باز+ 
مقابــل پرســپوليس انتخــاب Eرده اما هنوز ســاعت برگــزار+ ا/ن مســابقه اعالم 
نشــده است. باشگاه پرسپوليس نيز برا+ انتخاب Eشور و ورزشگاه برا+ ميزبان' 
از التعــاون عربســتان در باز+ برگشــت در حــال را/زن' ها+ الزم اســت و پس از 
نها/' شــدن توافقات، محل برگزار+ مسابقه اعالم م' شود. باشگاه پرسپوليس 
توافقات مقدمات' با ٢ ورزشــگاه داشته اســت. نما/ندگان ا/ران و عربستان چند 
ســال' اســت به خاطر درخواســت غير منطق' عربســتان و موافقت  ا+ اف س' در 
زميــن ثالث به مصاف هم م' رونــد و در فصل جد/د ليگ قهرمانان آســيا هم ا/ن 

روال ادامه خواهد داشت. 

سسسســـــووووژژژژهههههـــســوژهــ

مدت� اســت -ه رســانه ها� عراق� و ا�رانــ� خبرها�� مبن� بر 
پيشــنهادها� مختلــ` هافبــC عراقــ� پرســپوليس منتشــر 
م� -نند -ه البته محتمل تر�ن آن ها از سو� رسانه ها اسپانيول 
عنوان شــده اســت. مشــ:الت مال� و طلب ها� بشــار رسن از 
باشــگاه پرسپوليس اما ا�ن شا�عه را بيش از پيش -رد. تا جا�� 
-ه در هفته ها� اخير زمزمه جدا�� بشار رسن هافبC عراق� از 
پرسپوليس و حضور او در تيم اسپانيول اسپانيا مطرح شد. سفر 
بهروز دژبود مد�ر برنامه بشــار به بارسلون هم بر گمانه زن� ها از 
انتقال بشــار به اســپانيول اضافه -رد. در ا�ن بين ماهر حســان 
�:ــ� از روزنامه نــگاران مطــرح عراقــ� توئيت -رد -ه با بشــار 
درباره ماجرا� انتقالش به باشــگاه اســپانيول اسپانيا صحبت 
-رده و بشــار ا�ن چنين پاســخ داده: «به خدا من از ا�ن موضوع 

هيــچ آگاه� ندارم و حت� مد�ر برنامه ها�م هم به من اطالعات� 
نداده است. من ا�ن فصل را با پرسپوليس تمام م� -نم و بعد از 
آن هر اتفاق� مم:ن است بيفتد. مطمئنا تما�ل به لژ�ونر شدن 
در فوتبــال اروپا را دارم حت� اگر پيشــنهادها� مال� اش -متر 
از پيشنهادها� تيم ها� حوزه خليج فارس باشد، چرا-ه آرزو� 
مــن باز� در �:ــ� از ليگ ها� معتبر اروپا�يســت.» او درحال� 
ا�ــن حرف ها را مطرح -رده -ه باشــگاه اســپانيول اعالم -رده 
هيچ مذا-ره ا� با بشار رســن هافبC عراق� پرسپوليس انجام 
نــداده. به گزارش مهر، اســتعالم خبرنگاران عراق� از باشــگاه 
اســپانيول نشان م� دهد -ه ا�ن تيم اســپانيا�� هيچ برنامه ا� 
برا� جذب بشــار رســن ندارد. ســا�ت  الســومر�ه نيوز  عراق در 
ا�ن خصــوص نوشــت: «�C منبع  خبر�  در باشــگاه اســپانيول 

اســپانيا در گفت وگــو بــا ســومر�ه نيــوز 
گفــت -ه هيــچ مذا-ــره ا� بين باشــگاه 
اســپانيا�� و بشــار رســن باز�:ن عراق� 
از طر�ــق مد�ر برنامــه ا�رانــ� اش بهــروز 
دژبــود صورت نگرفته اســت. ا�ــن منبع 
خارجــ�  باز�:نــان  ســهميه  -ــه  افــزود 
باشــگاه اســپانيا�� ت:ميــل اســت و تيم 

هيــچ باز�:ن جد�د د�گــر� در نقل وانتقاالت زمســتان� جذب 
نم� -ند.» ســومر�ه نيوز در ادامه خبر خود آورده است: «بهروز 
مد�ر برنامه بشار رسن در حال حاضر در اسپانيول است -ه ا�ن 
امر باعث شــده ا�ن تصور ا�جاد شــود -ه رسن به تيم اسپانيا�� 

م� رود، در حال� -ه ا�ن موضوع صحيح نيست.»

باشگاه اسپانيول: هيچ مذاکره اى با رسن نداشتيم

سه شــنبه د�دار پرهــام مقصود لو و سوپر اســتاد بزرگ 
چينــ� وان هائــو در جبل الطــارق آغــاز و پــس از چند 
حر-ــت و بــا ت:ــرار حر-ت در پوز�ســيون� آشــنا برا� 
شطرنج بازان مساو� شد و هر دو باز�:ن ٦٫٥امتياز� 
شدند و سر�عا سالن مسابقات ترk -ردند. به گزارش 
ورزش سه از دوســت� و صميميت ا�ن دو استاد بزرگ 

اهال� شــطرنج باخبر هســتند؛ ضمن ا�ن -ه تســاو� 
توافقــ� در باال� جــدول و در دورها� آخر مســابقات 
شطرنج به جهت تقســيم قوا و حضور در زمره مدعيان 
همواره اتفاق افتاده اســت . به نظر شــما آ�ا پرهام با آن 
شــخصيت جنگندگــ� خاصش بــا مهره ســفيد حت� 
برابــر دوســت خــود هم بــه تســاو� راض� م� شــود؟ 
�ــا پرهــام عجله داشــت به باز� اســتقالل -ــه �:� از 
طرفداران تيفوســ� ا�ن تيم اســت و ابا�� هــم از ابراز 
آن در شــب:ه ها� اجتماعــ� نــدارد، برســد؟ بــه نظــر 
م� رســد پرهــام با �C تصميم منطق� رســم دوســت� 
با ســوپر اســتاد بزرگ چين� را ادا -ــرده؛ صدر جدول 
از دســت نــداده؛ بــه بــاز� تيــم محبوبش رســيده و با 
اســتراحت ضمن� در ا�ن دور تــوان خود را برا� ادامه 
راه ذخيــره -رده اســت. پرهــام مقصود لو -ــه در صدر 
جــدول با ٦٫٥امتياز به همراه ٣ شــطرنج باز د�گر قرار 
دارد،  در ادامه تورنمنت با  مهره ســفيد برابر اســپين:و 

اســتاد بزرگ روســيه برا� حفظ صدرنشين� دست به 
مهره شــد. وان هائو سوپر استاد بزرگ چين با ر�تينگ 
٢٧٥٨ در ا�ن مســابقات شــر-ت -رده اســت. پرهام 
مقصودلــو بــا ر�تينــگ بين الملل� ٢٦٧٤ بــه مصاف 
ا�ن حر�` قدرتمند چين� رفت و با درخششــ� -ه در 
ا�ن رقابت ها به دســت آورد موفق شد به ر�تينگ زنده 
٢٦٨٨ برســد و در رده ٤٦ شطرنج جهان قرار بگيرد. 
گفتن� است در ا�ن رقابت ها آتوسا پور-اشيان، بانو� 
شــطرنج باز ا�ران با ر�تينــگ ٢٣٠٥ مقابل حر�ف� از 
هنــد با ر�تينــگ ٢٤٠٢ قرار گرفت و ش:ســت خورد. 
پو�ــا ا�دن�، د�گر شــطرنج باز ا�ران مقابــل حر�فش با 
ر�تينــگ ٢٤٧٨ به تســاو� رضا�ــت داد. بد�ن ترتيب 
آتوســا پور-اشــيان بــا ٣ و نيــم امتيــاز در رده ١٥٤ و 
پو�ــا ا�دن� بــا ٥ امتيــاز در رده ٥٥ ا�ــن رقابت ها قرار 
دارند. ا�ن رقابت ها با حضور ٢٥٠ شــطرنج باز در حال 

پيگير� است.

تساوى در جبل الطارق به خاطر استقالل! مقصودلو چرا سالن مسابقه را زود ترک کرد

آب پاE' رو+ دست هافبW پرسپوليس

زمان بازى هاى معوقه ليگ 
بسکتبال اعالم شد

-ميته مسابقات و داوران زمان برگزار� 
مســابقات معوقــه ليــگ برتــر مــردان را 
اعــالم -رد. بــه ا�ن ترتيــب ٢٤ بهمن ٢ 
تيم صنعت مس -رمان و ا-ســون تهران 
به مصاف هم م� روند. ٨ اســفند ماه هم 
٤ د�ــدار به ا�ن شــرح برگزار م� شــود: 
توفارقــان آذرشــهر – مهرام، شــهردار� 
بندرعباس – شــيميدر قم، پتروشــيم� 
بندر امــام – شــورا و شــهردار� قزو�ــن، 
شهردار� گرگان – ا-سون. ١١ اسفند 
هم �C د�دار برگزار م� شود -ه ط� آن 
صنعت مــس -رمان به مصاف شــيميدر 
قــم م� رود. تمام� د�دارها ســاعت ١٦ 

برگزار م� شود.
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آخرین وضعيت مصدوميت اسماعيلی
فرشيد اسماعيل�، باز��ن مصدوم استقالل پس از پيروز� 
٥-صفر مقابل الر�ان و صعود به گروه A ليگ قهرمانان آسيا 
گفت: «ما ســفر طوالن� به قطر داشــتيم. به نظــرم به اندازه 
@اف� اســتراحت ن�رد�م. من هــم در آخر�ن تمر�ن مصدوم 
شده بودم. ا�ن @ه چه زمان� م� توانم باز� @نم تار�خ دقيق 
آن را با�د پزش�ان بگو�ند. امروز - فردا دوباره از ناحيه ا� @ه  
مصدوم بودم ام آر آ� م� گيرم و انشــاا... به تمر�نات گروه� 

برم� گردم.»
قول نماینده هيئت مدیره استقالل به مجيدى

نما�نده هيئت مد�ره باشگاه اســتقالل اميدوار است فرهاد 
مجيــد� روند خوب خود با آب� ها� پا�تخــت را ادامه دهد. 
عبدالرضا موســو� درباره آ�نده اســتقالل با مجيد� گفت: 
«چون من فعال در @ار اجرا�� نقش� ندارم نم�  توانم نظر� 
بدهم ولــ� اگر آقا� مجيد� باز��ن� را نشــان @ند، تالش 
م� @نيــم آن باز��ــن جذب شــود و من هم ام�انــات الزم را 
بــرا� ا�ن اهداف به @ار م� گيرم تــا از پس رقابت ها� پيش 

رو بربيا�يم.»
دالرهاى چشمی گم شد

اعضا� ٢ تيم فوتبال اســتقالل و شــهرخودرو بامداد د�روز 
به تهــران برگشــتند. روزبــه چشــم�، مدافع اســتقالل در 
جر�ان ا�ن ســفر به هنگام برگشــت حدود هــزار دالر خود را 
در فرودگاه دوحه گم @ــرده بود و به همين دليل با چهره ا� 
ناراحــت در فرودگاه حضور داشــت. اعضا� تيم اســتقالل 
د�روز را اســتراحت @ردنــد و از امروز تمر�نات خــود را برا� 

باز� با نفت مسجدسليمان پيگير� خواهند @رد.
شيخ و قائدى، چيچو و فرانکوى استقالل

بهتاش فر�با پيش�سوت تيم فوتبال استقالل گفت: «چيچو و 
فران�و� استقالل �عن� همان د�اباته و قائد� در ا�ن باز� ها 
عال� @ار @ردند و الر�ان را در همان نيمه اول @شتند. ا�ن ٢ 
مثل همان ٢ باز�گر معروف سينما همه تماشاگران فوتبال را 
به وجد م� آورند. از ســو� د�گر مطهر� هم عال� @ار @رد و 
ن�ته مهم باز� ا�ن بود @ه هر ٥ گل را مهاجمان استقالل به 

ثمر رساندند.»
بند عجيب دليل غيبت کاوه رضایی 

@اوه رضا�ــ� قــادر نبود تيمــش را در باز� برابــر @لوپ بروژ 
همراه� @نــد. رضا�� باز��ن تيم بروژ اســت @ه به صورت 
قرض� در شــارلوا باز� م� @ند و بند� در قرارداد قرض� او 
با تيم شارلوا لحاظ شده @ه طبق آن باز��ن ا�ران� نم� تواند 
برابر تيم ســابق خود به ميدان بــرود به همين خاطر او غا�ب 

بزرگ است.

امضــا� قــرارداد بيرانونــد بــا آنتورپ با دســتمزد 
٤ميليون �ورو��

بيرو گران ترین دروازه بان ایرانی شد! 
دروازه بان تيم فوتبال پرســپوليس قرارداد خود با باشگاه 
بلژ��ــ� را امضــا @ــرد. پــس از توافــق انجام شــده ميان 
باشــگاه ها� پرســپوليس و آنتــورپ، عليرضــا بيرانونــد 
قرارداد رســم� خود با باشگاه بلژ��� را امضا @رد تا ا�ن 
دروازه بان رســما در پا�ان فصل بــه آنتورپ بلژ�f ملحق 
شــود. قرارداد بيرانوند و آنتورپ ٣  ســاله اســت و باشگاه 
پرســپوليس بابــت ا�ــن انتقــال ٧٠٠هــزار دالر در�افت 
م� @ند. بيرانوند بابت ٣ ســال حضور در ا�ن تيم بلژ��� 
حدود ٤ميليون �ورو در�افت خواهد @رد. ا�ن قرارداد @ه 
حدود ٥٤ميليارد تومان م� شود بيرانوند را به گران تر�ن 
دروازه بــان ا�ران� تبد�ل م� @ند. از قبال ا�ن قرارداد نيز 
حدود ٩ميليارد تومان به باشگاه پرسپوليس م� رسد @ه 
چه به لحاظ ارز� و چه به لحاظ ر�ال� م� تواند گره گشا� 

بخش� از مش�الت مال� ا�ن باشگاه باشد. 

خيز بلند شيخ د�اباته برا� ش$ستن ر!ورد مامه تيام 
ببر سياه در آستانه کسب عنوان بهترین گلزن 

خارجی استقالل
شــيخ د�اباتــه، مهاجم اهــل مالــ� اســتقالل در ٢ باز� 
تيمــش در مرحلــه پل� آف ليــگ قهرمانان آســيا ٣ گل از 
مجموع ٨ گل آب� ها را به ثمر رساند. ا�ن باز��ن خارج� 
@ه به زعم بسيار� بهتر�ن باز��ن غيرا�ران� تار�خ باشگاه 
اســتقالل تا امروز بوده در آستانه ش�ستن ر@ورد بهتر�ن 
گلــزن خارج� آب� هــا هم قــرار دارد. شــيخ د�اباته @ه تا 
امــروز در ١٢ باز� داخل� ٨ گل و در ٢ باز� آســيا�� ٣ 
گل و در مجموع ١٤ باز� رسم� ١١ گل برا� استقالل 
به ثمر رســانده تنها ٢ گل د�گر نياز دارد تا به ر@ورد مامه 
تيام، مهاجم ســابق و سنگال� ا�ن تيم برســد. او در زمان 
حضورش در استقالل ١٣ گل برا� ا�ن تيم در باز� ها� 
ليــگ، جام حذفــ� و ليگ قهرمانان به ثمر رســاند و حاال 
شيخ د�اباته فقط ٢ گل د�گر م� خواهد تا به ر@ورد مامه 
برسد و با زدن گل سوم ر@ورد او را بش�ند و بهتر�ن گلزن 
خارجــ� تار�خ باشــگاه اســتقالل شــود. مامه تيام ســال 
گذشــته در شــب مرگ ج� لو�د ســاموئل، ســتاره سابق 
اســتقالل توانســت ر@ورد ا�ن باز��ن خارج� را بش�ند 
و به بهتر�ن گلزن خارج� تار�خ باشــگاه استقالل تبد�ل 
شــود و حــاال دوباره �ــf باز��ــن رنگين پوســت د�گر در 

آستانه ر@ورد باز��ن سابق و آفر�قا�� آب� هاست.

خط و نشان خبرنگار سعودى براى استقالل
تيم  اســتقالل در مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا با  تيم 
االهل� عربســتان همگروه شــد. ســعد الحارثــ�، خبرنگار 
مشــهور ســعود� بعــد از رقيب شــدن االهل� با شــاگردان 
مجيــد� برا� هــواداران اســتقالل خط و نشــان @شــيد و 
نوشت: «هواداران استقالل از االن به شما هشدار م� دهم، 

االهل� هر ٢ باز� رفت و برگشت را  برنده خواهد شد.»

ســرمرب� تيم فوتبــال صنعت نفت در تمر�ن ا�ن تيم حاضر شــد. تمر�ن عصر 
د�روز تيــم فوتبال صنعت نفت در حال� آغاز شــد @ه دراگان اســ�وچيچ بعد 
از �ــf روز غيبــت حضور پيدا @ــرده بود. تمر�ن ٢ روز پيش ا�ــن تيم ز�ر نظر 
بهنام ســراج برگزار شــده بود. اســ�وچيچ برا� جدا�� از صنعت نفت جلسه 
طوالنــ� بــا مد�رعامل و اعضا� هيئت مد�ره ا�ن باشــگاه داشــت. گو�ا قرار 
شده اســ�وچيچ تا باز� با پرسپوليس @ارش را با آبادان� ها ادامه دهد و بعد 
از آن قراردادش را به صورت توافق� فســخ @ند. البته برخ� رســانه ها هم از 
وجود بند� در قرارداد اســ�وچيچ خبر م� دهند @ه در صورت فسخ قرارداد 
با�د غرامت ز�اد� به باشگاه بدهد. صنعت نفت روز شنبه هفته آ�نده ميزبان 

پرسپوليس خواهد بود.

شهرخودرو در پل� آف ليگ قهرمانان آسيا دست به @ار بزرگ� زد و توانست السيليه 
را در قطــر ش�ســت دهد تا بــه مرحله گروهــ� راه پيدا @ند. ســيدمهد� رحمت�، 
دروازه بان ٣٧ ســاله تيم شــهرخودرو در ا�ن د�دار ضربــه پنالت� @ر�م انصار� فرد 
را مهــار @ــرد تــا زمينه ســاز صعود تيمــش به مرحلــه گروه� شــود. به ا�ــن ترتيب 
رحمتــ� با چهارمين تيم خــود در ليگ قهرمانان حاضر خواهد شــد. او با تيم ها� 
فجرسپاســ�(جام برندگان جام آســيا)، ســپاهان و اســتقالل(ليگ قهرمانان) در 
رقابت ها� آسيا�� حاضر بود و حاال شهرخودرو نيز چهارمين تجربه ا�ن دروازه بان 
در رقابت ها� آسيا�� خواهد بود @ه ا�ن موضوع برا� رحمت� در بين دروازه بانان 
حاضر در فوتبال آسيا �f ر@ورد محسوب م� شود. شهرخودرو در ليگ قهرمانان با 
تيم ها� الهالل، مدافع عنوان قهرمان�، الشباب االهل� و پاختا@ور همگروه است. 

مهد� رحمت� در آسيا ر!ورددار شدحضور موقت اس$وچيچ در تمر�ن صنعت نفت 

غفورى: به بازى با نفت فکر می کنيم 
نه دربی!

تيــم اســتقالل بــا برد 
پرگل مقابل الر�ان قطر 
در مرحله دوم پل� آف، 
مرحلــه  بــه  مقتدرانــه 
مســابقات  گروهــ� 
ليــگ قهرمانــان آســيا 
ور�ــا  @ــرد.  صعــود 
غفور�، @اپيتان تيم فوتبال استقالل ��� از 
بهتر�ن ها� اســتقالل در ٢ باز� پل� آف بود 
و پس از بازگشــت تيم به تهران صحبت ها�� 
@ــه  داشــت  تيمــش  اخيــر  بــاز�  دربــاره ٢ 

گز�ده اش را م� خوانيد. 
 مــا خودمــان هــم  بــرا� باز� هــا� پلــ� آف 
اســترس داشــتيم آن هم به دليل بــرف و باران 
و نداشــتن زميــن تمر�ــن و بــه هميــن دال�ــل 
ســر  پشــت  خــوب  را  تا@تي�ــ�  برنامه هــا� 
نگذاشتيم. جا دارد از بچه ها تش�ر @نم @ه واقعا 
با غيرت باز� @ردند و همچنين از @ادر فن� @ه 
برا� ا�ن باز� خيل� تالش @ردند. خدا را ش�ر 
م� @نيم @ه توانســتيم دل مردم را شــاد @نيم 

چون مردم به شاد� و نشاط نياز دارند. 
مشــ�الت عد�ــده ا� @ه اشــاره @ــردم ��� 
به بحث مال� برم� گــردد. برخ� از باز��نان 
هنوز از سال قبل طلب دارند، ا�ن �f مش�ل 
 f� بزرگ اســت، شــا�د همــه بگو�نــد ا�ن ها
بخشــ� طلب دارند ول� ا�ن مســئله @وچ�� 
نيســت. در حالــ� @ــه باشــگاه� @ــه ادعا� 
حرفه ا� بودن دارد با�د قبل از شــروع فصل با 

باز��نانش تسو�ه @رده باشد.
 بحــث د�گــر بــه زميــن تمر�ــن برم� گردد. 
نداشــتن زمين تمر�ن درد بزرگ� است @ه در 
دل باز��نان وجود دارد. جا دارد از موســو�، 
عضو جد�د هيئت مد�ره باشگاه تش�ر @نم @ه 
در ا�ن سفر خيل� به ما @مf @رد. اگر او نبود 

قطعا @ار ما خيل� سخت تر م� شد. 
 ترجيح م� دهم االن در مورد درب� صحبت 
ن�نم چون باز� با نفت مسجدسليمان خيل� 
برا� ما مهم اســت و سع� م� @نيم ا�ن باز� 

را ببر�م.
 در خصوص ا�ن @ه پرسپوليســ� ها به پرواز 
چارتر اســتقالل @نا�ه م� زنند با�د بگو�م من 
برا� تيــم پرســپوليس و هوادارانــش احترام 
قائلــم و نم� خواهم حرف� در ا�ن زمينه بزنم. 
اميــدوارم همــه تيم هــا بــه حقشــان برســند. 
اســتقالل، ترا@تــور، پرســپوليس و... ندارد. 

آن ها هم حقشان است.

@مبود باز��ن در خط دفاع� استقالل، فرهاد 
مجيد� را بر آن داشت تا از باشگاه درخواست 
جذب باز��ن خارج� در پست مدافع ب�ند. البته زمان� @ه 
آندره آ اســتراماچون�، سرمرب� ا�تاليا�� هدا�ت استقالل 
را بــر عهده داشــت خواســتار جذب �f هافبf باز�ســاز و 
�f مدافع شــده بود @ه با توجه به جدا�� او پروســه جذب 
باز��ــن بــرا� مدتــ� متوقy شــد و پــس از حضــور فرهاد 
مجيــد� رو� نيم�ــت آب� ها، ســرمرب� جد�د خواســتار 
تقو�ت تيم در خط دفاع� شــد. استقالل� ها با مصدوميت 
ســياوش �زدان� و مصدوميت و محروميت گاه وبيگاه روزبه 
چشــم� و محمد دانشــگر، ور�ا غفور� و عــارف غالم� در 
دفــاع ميان� و دفاع راســت با @مبــود باز��ــن مواجه بوده 
و هســتند و حتــ� در باز� هــا� اخير مجيد� از شــاهين 

طاهرخان�، باز��ن جوان تيمش در خط دفاع� اســتفاده 
@ــرده اســت. �زدان� هنــوز به آمادگــ� نرســيده و غالم� 
هم به خاطــر مصدوميت در باز� دوســتانه چنــد هفته ا� 
از همراه� تيمش محروم اســت. بنابرا�ن دســت مجيد� 
برا� ارنج استقالل در باز� ها� آت� @ه بسيار هم حساس 
و فشرده است بسته اســت و او خواستار جذب مدافع شده 
تا هرچــه زودتر خط دفاع� تيمش را ترميم @ند. در همين 
راســتا د�روز �f مدافع بلغارســتان� وارد تهران شــد تا در 
صورت موفقيت در تســت ها� پزش�� با باشگاه استقالل 
قــرارداد امضا @ند. به نقل از باشــگاه اســتقالل، ني�وال� 
بودروف، مدافع مورد نظر فرهاد مجيد�، ٣٣ ســاله است 
@ه ســابقه حضور در تيم ها� فوالم انگليس، زس�ا صوفيه 
وبيــش از ٢ هــزار دقيقه تجربه حضور در ليــگ اروپا و ليگ 

قهرمانان اروپا را دارد. ٥٠ باز� برا� تيم مل� بلغارستان و 
٢ گل زده نيز در @ارنامه ا�ن باز��ن د�ده م� شــود؛ ضمن 
ا�ن @ه بودروف در مســابقات انتخاب� جام جهان� ٢٠١٠، 
٢٠١٤ و ٢٠١٨ به ميدان رفته اســت. ا�ن باز��ن قابليت 
باز� در دفاع ميان� و دفاع راست را دارد و در صورت تا�يد 
پزشــ��، ا�ن باز��ن م� تواند گره گشا� مش�ل مجيد� 
در خــط دفاع� باشــد چرا@ه داشــتن �f جانشــين خوب 
بــرا� ور�ا غفور� در جناح راســت @ه دغدغــه اصل� @ادر 
فن� اســتقالل اســت برطرف م� شــود. در صــورت جذب 
مدافع بلغارستان� سهميه ٣ باز��ن غيرآسيا�� استقالل 
ت�ميل م� شود و او به همراه شيخ د�اباته و ميليچ ٣ باز��ن 
 f� خارجــ� آب� ها خواهند بود و اســتقالل فقط م� تواند

باز��ن آسيا�� جذب @ند. 

مدافع بلغار� و استقالل در انتظار تست پزش$� 

ترميم خط دفاع� و انتخاب جانشين ور�ا �; تير و دو نشان مجيد� 

سرمربی تيم ملی هفته بعد 
معرفی می شود 

ت$ذ�ب سرمربيگر� قلعه نو�� و تا!يد بر ا�ران� بودن جانشين و�لموتس

 ٢ روز پيش برخ� رســانه ها� 
رســم� و غيررســم� از قطع� 
شــدن انتخــاب اميــر قلعه نو�ــ� بــه عنــوان 
ســرمرب� تيم ملــ� خبر دادند اما مســئوالن 
حضــور  قاطعيــت  بــا  فوتبــال  فدراســيون 
ســرمرب� ســپاهان را رو� نيم�ــت تيم مل� 
رد @ردنــد. ابتدا خبرگــزار� ميــزان بود @ه 
اعالم @رد قلعه نو�� ســرمرب� تيم مل� شده 
و ســپس در فضا� مجاز� هــم خبر پيچيد و 
دســت به دست شــد اما در ادامه اخبار ضد و 
نقيض� مخابره شــد @ه @نار ت�ذ�بيه رسم� 
فدراسيون فوتبال سرگيجه فوتبال دوستان 
را ز�اد @رد. در حال� @ه مسئوالن فدراسيون 
عنــوان  بــه  را  قلعه نو�ــ�  انتخــاب  فوتبــال 
سرمرب� تيم مل� رد @ردند اما تا@يد داشتند 
او به همراه چند مرب� داخل� د�گر @اند�دا� 
جانشــين� مــار~ و�لموتس هســتند. حت� 
در ادامــه بر ســر ا�ن @ه ســرمرب� آ�نــده تيم 
مل� حتما ا�ران� اســت تا@يد و�ژه ا� شــد تا 
ا�نگونــه خط مشــ� آ�نده فدراســيون بدون 
رئيــس هم مشــخص شــود. ا�ــن بــدان معنا 
بود @ه د�گــر بحث مذا@ره بــا مربيان� چون 
د� بياســ�  جيانــ�  و  اســ�وچيچ  دراگان 
موضوعيــت نــدارد و نيم�ــت تيــم ملــ� هم 

مثــل نيم�ــت ســرخاب�، ا�رانــ� و وطنــ� 
خواهد شــد. در ادامه هم رســانه ها از اصرار 
فدراســيون فوتبال برا� انتخــاب قلعه نو�� 
به عنوان سرمرب� تيم مل� و مخالفت شد�د 
باشــگاه ســپاهان خبــر دادند؛ خبــر� @ه با 
توجه به ســرما�ه گذار� باال� سپاهان برا� 
قهرمانــ� در ليــگ و حضــور موفــق در ليگ 
قهرمانــان آســيا بــا قلعه نو�ــ� و احتمــال از 
دست رفتن تمر@ز تيم و دور شدن سپاهان از 

اهدافش به نظر موثق م� رسيد. 
  

چنــد روز پيــش هــم خراســان در گزارشــ� 
درباره انتخاب ســرمرب� تيم مل� نوشته بود 
@ــه علــ� دا�� و اميــر قلعه نو�ــ� گز�نه ها� 
اصلــ� هدا�ت تيم مل� هســتند امــا دا�� به 
دليل مخالفت �f فرد بانفوذ در فدراســيون 
عــوض  در  و  شــده  دور  نيم�ــت  از  فوتبــال 
قلعه نو�� شانس بيشــتر� برا� هدا�ت تيم 
ملــ� دارد. بــا ا�ن حــال در همان گــزارش، 
خراســان به نقل از منابع موثــق تا@يد @رده 
بــود @ــه گرفتــن موافقت باشــگاه ســپاهان 
بــرا� جدا�ــ� قلعه نو�ــ� از ا�ن تيم ســخت 
اســت و همــان فــرد بانفــوذ @ه رابطــه خوب 
و نزد��ــ� بــا ســپاهان� ها دارد نم� خواهد 

باعــث تضعيــy ا�ن تيم شــود و وجهــه اش را 
ميان ورزش دوســتان اصفهانــ� خراب @ند. 
بنابرا�ن شــا�د فدراسيون و ســپاهان به ا�ن 
جمع بنــد� برســند @ــه اميــر قلعه نو�ــ� در 
مقطع� @وتــاه همزمــان ســرمرب� تيم مل� 
و ســپاهان شــود و در پا�ان فصــل تمام وقت 
هدا�ــت تيــم مل� را بــر عهده بگيــرد. ظاهرا 
ا�ن تــز اصلــ� فدراســيون فوتبال اســت اما 
مخالفانــ� دارد از جملــه باشــگاه ســپاهان 
و برخــ� اعضا� هيئت رئيســه. بــا ا�ن حال 
هيئت رئيســه  عضــو  اصفهانيــان،  فر�ــدون 

فدراســيون فوتبال با بيان ا�ن @ه از مخالفت 
باشــگاه ســپاهان بــا حضــور اميــر قلعه نو�� 
در تيــم مل� ب� اطالع اســت، گفــت: «هفته 
آ�نده جلســه تعيين سرمرب� تيم مل� برگزار 
م� شــود. اختيار برا� مذا@ــره با گز�نه ها� 
سرمربيگر� تيم مل� به آقا� بهاروند تفو�ض 
شــده و نها�تــا در جلســه ا� @ه ف�ــر م� @نم 
هفتــه آ�نده داشــته باشــيم ســرمرب� جد�د 
اصفهانيــان  م� شــود.»  معرفــ�  و  انتخــاب 
بــه تعو�ــق افتــادن معرفــ�  دربــاره دال�ــل 
سرمرب� جد�د تيم مل� فوتبال ا�ران به مهر 

گفت: «در جلســه آخر هيئت رئيســه مصوب 
شــد @ه مرب� داخلــ� هدا�ت تيــم مل� را بر 
عهده بگيرد. شــما د�د�د @ه تيم هــا� ما در 
پل� آف آسيا �عن� استقالل و شهرخودرو هم 
با مربيان داخل� خود در اتفاق� @م سابقه به 
راحت� بر حر�فانشان پيروز شدند و به مرحله 
گروهــ� رســيدند.» بــا ا�ــن اظهــارات عضو 
هيئت رئيســه با�ــد منتظــر ماند تا ســرمرب� 
جد�د تيــم مل� هفتــه آ�نده انتخاب شــود و 
به نظر م� رســد در شــرا�ط فعل� فدراسيون 

فوتبال گز�نه ا� بهتر از قلعه نو�� ندارد. 

تيم پرسپوليس ا�ن روزها از شرا�ط مال� خوب� بهره مند نيست. سرخ پوشان تهران� @ه در 
سال ها� اخير به واسطه درآمدها� آسيا�� و اسپانسر�نگ شرا�ط اقتصاد� قابل قبول� 
داشــتند ا�ن فصل نتوانســته اند مطالبات باز��نان را پرداخت @نند، همچنين در تامين 
منابــع مال� برا� پرداخت حقوق بران�و ا�وان�وو�ــچ، گابر�ل @الدرون و د�گر خارج� ها 
نــا@ام بوده اند. قرمزهــا در هفته ها� اخير اغلب در ا�ن باره ســ�وت @رده انــد اما پس از 
پيروز� بزرگ مقابل ترا@تور، شــجاع خليل زاده از ن�ات عجيب� پرده برداشــت؛ از جمله 
ا�ن @ه پرسپوليس� ها به خاطر در�افت� بسيار @م خود از پرداخت اجاره خانه نيز عاجزند 
و نم�  تواننــد مشــ�الت خــود را حل @نند. همچنين از طرف د�گر بشــار رســن، ســتاره 
سرخ پوشــان نيز در �f ســال اخير هيچ حقوقــ� در�افت ن�رده و حتــ� اوضاع به قدر� 
بــد بوده @ه گل محمد� گفته ف�ر نم�  @رد شــرا�ط ا�نطور باشــد. حال در آســتانه باز� 
پرســپوليس مقابل صنعت نفت @ه د�دار بسيار مهم� است، صبر شاگردان گل محمد� 
لبر�ز شده و با انتشار �f استور� گال�ه آميز، انتقاد خود را در فضا� علن� بيان @رده اند: 
«ن�ته ا� را با�د با شما هواداران عز�ز در ميان بگذار�م. ما تنها تيم� هستيم @ه با گذشت 
دوســوم از ليگ هيچ در�افت� نداشــته ا�م.» با ا�ن شــرا�ط در حال� @ه به نظر م� رســيد 
تغييرات مد�ر�ت� @ه خواســته بزرگ هــواداران ا�ن تيم بود و حضور �f مد�ر ورزشــ� و 

باسابقه پرسپوليس� نيز نتوانسته شرا�ط اقتصاد� باشگاه را  بهبود ببخشد. 

آنتونــ� اســتو@س، مهاجم جد�د و ا�رلند� سرخ پوشــان د�روز بــرا� اولين بار @نار 
باز��نان پرســپوليس تمر�ن @رد. باشــگاه پرســپوليس از امضا� رســم� قرارداد با 
آنتون� استو@س در دب� خبر داد تا مهاجم سابق تيم ترا@تور به عنوان باز��ن جد�د 
بــه ا�ن تيم اضافه شــود. با ا�ــن حال خبر شــ�ا�ت ترا@تور از ا�ن باز��ــن به فيفا، در 
رســانه ها� اس�اتلند� و بر�تانيا�� بازتاب گسترده ا� داشته است. اس�اتيش تا�مز 
و ســان از جملــه رســانه ها�� بودند @ــه به طــور مفصل به ا�ــن موضــوع پرداختند و 
صحبت ها� مصطف� @اراند�ش، معاون حقوق� باشگاه ترا@تور را درباره ا�ن باز��ن 
بازتاب دادند @ه عنوان @رده وقت� باز��ن� بدون دليل قرارداد خود را فسخ م� @ند 
و از تيمــ� مــ� رود، نم�  توانــد بدون جبران مافــات با تيم� د�گر در آن @شــور باز� 
@ند. ا�ن باشگاه از فيفا خواسته تا استو@س را با محروميت روبه رو @ند. استو@س با 
قرارداد� ٦ ماهه به پرسپوليس پيوسته و م� تواند در اولين د�دار خود برا� ا�ن تيم 
در باز� برابر صنعت نفت به ميدان برود مگر ا�ن @ه فيفا وارد عمل شود و اجازه باز� 
به او ندهد. اســتو@س نيز درباره حضور در تيم پرسپوليس گفت: «م� دانم به چه تيم 
بزرگ� پيوستم و ب� صبرانه منتظرم تا پيراهن تيم را به تن @نم و برا� پرسپوليس به 
ميدان بروم.» به گزارش ا�ســنا، با حضور استو@س در پرسپوليس، سهميه باز��نان 

خارج� ا�ن تيم ت�ميل م� شود. 

استورى پرسپوليسی ها؛ دریافتی نداشته ایم بازتاب شکایت تراکتور از استوکس اتفاق روز سوژه روز
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