سال بیست و چهارم شماره 6802
مدیرمسئول :محمد فاضلی
سردبیر :جواد دلیری
تلفن 88761720 :نمابر88761254 :
روابط عمومی88769074-5 :
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی
امور مشترکین 88521954 :و 88748800
چاپ :کارا پیام ،سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی،
اصفهان (آنیل رسانه) و رواق روشن مهر

پنجشنبه

 24خرداد 1397

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

اذان ظهر 13/05

اذان مغرب 20/43

نیمه شب شرعی 00/11

روزبيستونهم
َ
الر ْح َمِــة َو اْرُز ْقنِي فِي ِه
ب
ه
ِ
ِ
اللَّ ُه َّم غ ِّشِــني فِي َ َّ
دعای ماه
التَّْوف َ
ــة َو َط ِّهــ ْر َق ْلبِــي ِمــنْ
ِيــق َو ْال ِع ْصمَ
رمضان
مبارک
َ
ِب التُّ َه َم ِة َيا َر ِحيما بِ ِعَبا ِدِه ْال ُم ْؤ ِمن َ
ِين
غَياه ِ
خدايــا در ايــن ماه بــا رحمتت فروگيــر و توفيق و خــود نگهدارى
نصيبم كن ،و از تيرگي هاى تهمت دلم را پاك گردان ،اى مهربان
به بندگان با ايمان.

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:

دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT

تهران خیابان خرمشهر شماره 16
پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5
w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

میثاقنامه اخــاق روزنامه نگاران ایران:

www.ion.ir/news/19949.html

30

34

29

45

38

37

37

27

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

رشت

16

23

19

29

28

24

20

13

اذان صبح فردا 4/01

طلوع آفتاب فردا 5/48

تا دهنت بازه ،مکرونو هم صدا کن!

نــــگاره

بگذشت مه روزه ،عید آمد و عید آمد

پریسا نوراللهی

خبر اول اینکه پریشب گروگانگیری در پایتخت
حضرات
فرانســه بــا دســتگیری فــرد گروگانگیــر پایــان
و نظرات
یافــت .جالب ایــن بود که بهگــزارش یورونیوز:
«فــرد گروگانگیــر خواســتار تماس با ســفارت
طنــــــز
ایران در پاریس شــده بــود .وی اعالم کرده بود
که میخواهد از طریق مقامات ســفارت ایران
متنــی را بــه دولت فرانســه برســاند ».ســؤالی
که تــو محافل سیاســی مطرح بود ایــن بود که
چــرا این شــخص از ایــران خواســته و خودش
همایون حسینیان
نخواســت مســتقیماً این متنو به دست دولت
فرانسه برسونه .من یهو یاد یه حکایت رادیویی از مرحوم نوذری افتادم
که نقش یه آدم خسیس و تنبلو بازی میکرد .یه روز که پسرش داشت
خمیازه میکشــید بهش گفت« :حسنی ،قربونت تا دهنت بازه مامانتو

هــم صدا کــن!» .فکر کنم این گروگانگیر هم دیده حاال کــه داره ایران با
فرانســه مذاکره میکنه ،گفت بد نیست درخواستشــو هم بده ایرانیا به
دســت دولت فرانســه برســونن! خبــر بعدی اینکــه بهگــزارش اعتماد
آنالیــن؛ مرتضی آقاتهرانی در پاســخ به ســؤال خبرنگارمبنــی بر عدم
موضعگیری جبهه پایداری نســبت به مســائل روز گفت« :اتفاقاً همین
چنــد وقــت پیــش درباره یکــی از مســائل بیانیه دادیــم اما بــه طور کل
چندان عالقه نداریم سر و صدا کنیم ».خب بنده خداها یه بیانیه دادن،
اینجوری هم نبوده هیچ کاری نکرده باشن! فقط زیاد عالقه به سروصدا
نــدارن! آقاتهرانــی در بخش دیگــری از صحبتاش گفتــه« :اقدام مهم
دیگر جبهه پایداری مسائل و اقدامات فرهنگی است که در این مورد نیز
چندان بنا نداریم ســر و صدا کنیم چرا که خیلیها قربتالیاهلل همین
که متوجه شــوند ما کاری میکنیم ،اقدام میکنند بهحمله کردن به ما.
چــه ضرورتی دارد که دیگران را تحریک کنیم» .با این اظهارنظر نتیجه
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فوتبال ورای فوتبال

من و آن جام و آن وصل نافرجام

آییـــــن

اسماعیل علوی

روزنامهنگار

درپــی یــک مــاه روزهداری وعبــادت ،اینــک درآســتانه
جشــن پایانــی آن ،در صبحخنــد عید فطربــا قنوتهای
پرطراوتش قرارداریم .جشنی برای طهارت روح وکسب
فرصتی برای بازشناسی مبانی اعتقادی و بازسازی رفتار
فرهنگی در چارچوب برنامهای که شــالود ه آن براســاس
ارزشهای معنوی پی افکنده شده است.
عید ســعید فطرنشــانگر این امتیاز بزرگ مکتب اســام
است که در هر عصری میتوان میراث انبیا که همان سر
دادن ندای توحید اســت را اســتمرار بخشــید و براساس
آن تحولــی اجتماعــی را موجــب شــد و ارزشهــای واال
را بــه بشــریت ارزانی داشــت .اســام به اقتضــای غنای
توحیدی ،شــریعتی پویا ســت وجای شــگفتی نیست که
از پس قرنها توان مقابله با هرگونه ســلطه شرکآمیزرا
دارا بوده و جنبشهایی را نیز در طول تاریخ و در جوامع
بشری با انگیزه یگانهپرستی علیه نظامهای استکباری و
استبدادی سامان داده است.
ازبعــد معنوی ،مناســک ماه مبارک رمضان با سرشــت
یک فرد مســلمان درآمیختــه ،زیرا درفرصت ســی روزه
این مــاه با مدد اراده و تصمیم ،راههای تســلط بر نفس
و دوری از گناه به دســت آمده و پیش از آنکه وسوســهای
گنــاه آلــود توفیق یابــد هنجارهای ایمانی را دســتخوش
تطاول کند ،انســان راه صالح و کمال را مییابد و سلوک
در صراط الهی را برمیگزیند.
از این جهت ماه مبارک رمضان همچون مکتبی انســان
ســاز ،هم جهانبینی فرد مسلمان را وسعت بخشیده و
دامنههای آن را تا دســتیابی به «نفس مطمئنه» امتداد
میدهــد و هــم در عرصــه عمــل ،او را بــه صحنــه جهاد
اکبر میکشــاند تا نســتوهی ایمــان را در رفتارش متجلی
ســازد .در طول سال گاهی وسوســهها و تردیدها آنچنان
ی هجــوم میآورند که هویت
بــه قلمرو روح و جــان آدم 

معنوی انســان با بحران مواجه میشود وآدمیبا برخی
از رذایــل خو میگیرد .مــاه مبارک رمضــان این مجال و
امــکان را به انســان میدهد تا ســکان وجود را به دســت
آورده و بــا تقویت بنیه ایمانی ،عمل به پیمانهای الهی
را از سر گیرد.
در مکتــب اســام دعــوت بــه توحیــد بهعنــوان یــک
اســتراتژی ،بــه عینــه بــه چشــم میآیــد و در تعالیم آن
نیــز توحیــد پایه تکامل و تربیت فرد مســلمان به شــمار
میرود .یکتاپرستی و توحید در جهانبینی اسالمی محور
کلیــه عقاید و افعال یک فرد مســلمان بوده و بیشــترین
هم نبی گرامی اسالم نیزصرف مبارزه با چندگانهپرستی
ّ
و رواج توحید شده است.
توحید در روابط بنده با خالق هســتی خالصه نمیشــود
بلکه دامنه آن کلیه شــئون هستی از جمله حیات بشری
را در بــر میگیرد و همچــون روح کلی بر تمامی پدیدهها
غلبــه دارد .براســاس این نگرش ،توحید و یگانهپرســتی
درعرصــه روابط اجتماعی نیز متجلی شــده و با مظاهر
شــرک و کفــر درمیافتــد و پیــروان خــود را از اطاعــت و
فرمانبرداری از نظامهای سلطهگر باز میدارد.
به بیانی دیگر ،محور تفکر و اندیشــه اسالمی را توحید با
همه لوازم آن شــکل میدهد و انبیای الهی نیز بهعنوان
الگوهای موحد و یکتاپرســت در تاریخ بشــر مطرح اند.
ایــن روح و روحیه در مناســک عید ســعید فطر که از پی
یــک ماه تالش مؤمنانه پی گرفته میشــود نیزانعکاس
دارد.
چراکــه در پایــان یــک مــاه عبــادت و اطاعت ،هــر آنچه
رنگ شــرک و کفر دارد ،از سوی مســلمانان طرد شده و
در پایــان یک ماه تالش برای طهــارت روح ،اینک زمان
ارزیابــی میزان توفیق درکســب و اســتقرار ملکــه تقوا در
ملک وجود فرارسیده است.
روزی که انســان میتواند وضعیت خود را با قبل از ورود
بــه این دوره ســازنده مقایســه کنــد و نیروی ایمــان را در
وجود خود بسنجد .فطر ،امکانی برای این مقایسه است.

ایسنا

فطر ،الگوی زیست مسلمانی

قصــه نخســتین تجربــه مــن از «جــام جهانی
فوتبال» چیزی بود تقریباًشبیه قصه آن پسرک
گـــل اول
مالیــری در فیلــم «مســافر» زنــده یــاد عباس
کیارســتمی .درســت  40ســال پیش بــود .ایران
بــه جــام جهانــی  1978آرژانتیــن راه یافته بود
و قــرار بــود بازیهای تیم ملی بهصــورت زنده
از تلویزیــون پخــش شــود .البتــه پخــش زنده و
مستقیم در آن سالها تداول و پیش پا افتادگی
حسین مسلم
روزنامهنگار
امــروز را نداشــت؛ مائــده و غنیمتی بود بســیار
کمیاب ،گرانقدر و بس عزیزکرده .آن روز ،تلویزیون بزرگ «شاوب لورنس»
خانــه پــدری با آن قاب زیبا و نفیس چوبی و آن هیبت موقر و ســنگین ،در
باالدســت میهمانخانه مصداق واقعی جعبهای جادویــی را یافته بود ،تا
دستم را بگیرد و با خود ببرد و در آن ضیافت باشکوه ملی میهمان کند؛ به
یاد دارم که از صبح آن روز حس غریبی داشتم .موضوع فقط تماشای یک
بازی نبــود ،در همان دنیای کودکانه خود حس می کردم جزئی از یک کل
بزرگ هویت بخش هســتم .اما مشکل آنجا بود که بازیها به وقت ایران،
نیمه شــبان و نزدیکای صبح برگزار میشدند و بیدار ماندن تا این ساعت
برای طفل دبســتانی کم ســن و سالی مثل من کاری بود بس شاق و خارج
از توان و تحمل .با خودم عهد بسته بودم در آن شب کذایی به هر قیمتی
شده بیدار بمانم و بتوانم بازی ایران و هلند را تماشا کنم .خوب به یاد دارم
با دلی پر از اشتیاق تماشا ،آن شب ورجه میزدم و دور حیاط میچرخیدم
و هر چند دقیقه مشتی آب از حوض بزرگ و پرآب خانه برمی داشتم و بر
صورت میزدم تا به هر قیمتی شــده اســیر خواب نشوم و بتوانم تا ساعت

 3و  4صبــح بیــدار بمانم .اما انــگار پاهای عقربکهای ســاعت را با غل و
زنجیر بسته بودند و زمان خیال حرکت نداشت! هر چه از شب میگذشت،
پلکهای من نیز سنگین و سنگینتر میشــدند ...آخرین باری که نگاهی
به ساعت شماطه دار بزرگ روی دیوار انداختم ،کمتر از دو ساعت به آغاز
بازی مانده بود .اما دیگر زورم به زور پر زور خواب نمیرســید .ملتمسانه از
بزرگترهاخواستمکهقبلازبازیبیدارمکنندوبعدبااینحسابکهساعتی
میخوابم و بیدار میشوم ،دل خوش کردم و چشمها را هم گذاشتم .هنوز
هم که هنوز است نمیدانم خلف وعده اهل خانه بود یا فراموشکاری یا دل
نازکیشانبرایکودکیکهدرخوابنازکودکانهخوابهایشیرینمیدیده
یا ...نشان به آن نشان که تخت و بخت خوابیدم و کسی بیدارم نکرد .فردا
صبح که خورشید توی آسمان پهن شــده بود ،از خواب پریدم .من بودم و
یک بازی از دست رفته و دنیایی حسرت و بغضی شکسته در گلو.

ایران در جام جهانی

بازخوانی یک هویتبخشی فوتبالی

 .1جامجهانــی  ۲۰۱۸از امــروز آغــاز میشــود.
اتفاقی که از دیدگاه ورزشــی به قــدری رویداد
گل دوم
بزرگــی اســت که نمیتــوان به ســادگی از کنار
آن گذشــت .اتفاقــی کــه فــارغ از دانســتهها و
ندانســتههایمان دربــاره فوتبــال ،تبدیــل بــه
مهمترینرویدادورزشیدنیامیشود.اماجام
جهانی را از زاویههای غیرفوتبالی هم میتوان
سجاد صداقت
به نظاره نشست .فوتبال ورزشی است که فهم
روزنامهنگار
آنقشرخاصینمیشناسد.طبقهنداردوقرار
هم نیســت برای بازی کردن آن امکانات زیــادی را فراهم آورد .بههمان
نسبت تماشای فوتبال نیز به امکانات یا دانستن قوانین زیادی محصور
نمیشود .مخاطب همنشین مسابقهای میشود که سختترین قانون
آن آفســاید است .فوتبال سالهاســت تبدیل به بخش مهمی از زندگی
عالقهمندانش شده و جام جهانی این رشته ورزشی ،هر چهار سال یک
بار آوردگاه مردمی از سراسر کره خاکی است .مردمی که فارغ از رنگ،نژاد
و قومیت به هواخواهی یکی از مهمترین جنگهای مدرن در چمن سبز
در کنار یکدیگر قرار میگیرند و اوج هیجان را تجربه میکنند.
 .2امــا فارغ از اهمیت و جذابیــت جامجهانی فوتبال برای همه مردم
دنیا،اینرویدادبرایمردمانسرزمینهاییکهتیمهایملیکشورشان
در آن حضور دارند ،به اتفاقی ویژهتر از تصور تبدیل میشود .یک پدیده
جهانــی که خود را خیلی پیشــتر از آنچه سیاســتمداران میپنداشــتند
یــا قصد تصور آن را داشــتند به فرای مرزها کشــانده اما وقتی داســتان
ëëاندیشهنمایشیوفرمایشی
یکــی از کاربــران فضای مجــازی خطر تبدیل
مجازســـتان جامعــه ایــران بــه یــک جامعــه فرمالیتــه را
مطــرح کرد.جامعــهای که در آن همــه چیز از جمله اندیشــه بر پایه
نمایــش و فرمایش پیش میرود .این کاربــر افزود :جامعه فرمالیته
محصول فقدان تفکر انتقادی است.

میشه گرفت که یه عده قربتالی اهلل! به جبهه پایداری حمله میکنن
و اینجور نیست که الکی گیر بدن بیشتر به خاطر ثوابشه! به قول معروف
ایــن صداقتــت منــو کشــته! همچنین به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران،
سیدحســن رســولی ،عضو شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبان
دربــاره اینکــه اصالحطلبان در انتخابــات آتی در نهایــت از جهانگیری
حمایت میکنند یا عارف؛ گفت« :باید منتظر ماند ،چون جهانگیری و
عارف در نســبت حمایتی که در دو انتخابات اخیر با روحانی داشتهاند،
تفاوت کارکردی ندارند» او همچنین در بخش دیگری گفت« :در ســال
 92حمایــت تاریخــی محمدرضا عــارف عامل اصلی پیــروزی روحانی
بــود ».خب اگه جهانگیری گزینه اصالحاتیا باشــه یعنی اینکه برخالف
پایداریا میخوان انتخاباتو پر ســروصدا برگزار کنــن اما! اگه دکتر عارف
گزینهشــون باشــه؛ دیگــه نیازی بــه توضیح نــداره که یعنــی اصالحاتیا
تصمیم گرفتن تو بیسروصدایی ،به پایداریا رودست بزنن!

مردمان ســرزمینهایی که در جام جهانی حضــور دارند پیش میآید
اتفاق شــکل دیگری به خود میگیــرد .دوباره رویــداد از فرای مرزها به
داخــل آن ســوق و مردمان آن ســرزمین را ناچار میکند فــارغ از عالقه
یــا عدم عالقه به فوتبال بهعنوان یک ورزش ،تحت تأثیر عظمت این
رویــداد در کنار یکدیگر قرار بگیرند .دیگر اهمیتی نــدارد چه اتفاقی در
زمین سبز میافتد یا اهل فضل چگونه به این ورزش مینگرند .فوتبال
تبدیل به یک هویت میشود؛ هویتی حداقل برای سه مسابقه که فهم
رایج را تغییری شگرف میدهد.
 .3روز جمعه تیم ملی ایران در نخستین و احتماالً مهمترین مسابقه
خود به مصاف مراکش میرود .میتوان ساعتهای مدید درباره آنچه
از دیدگاه فوتبالی ممکن است در این مسابقهبگذرد حرف زد و قطعاً
تا امروز بسیار درباره آن شنیدهاند .اما ا ز همان روز جمعه تا پایان بازی
با پرتغال هویت تازهای در ایران ما حکمفرما خواهد شد .مردان و زنان
ایرانــی فــارغ از اینکه کدام یک میتوانند به ورزشــگاه بروند ،اهل کدام
جنــاح فکری هســتند و به کــدام طبقه اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی
تعلق دارند ،در قامت یک هوادار پشت ایران خواهند بود .در سایه یک
رویداد ورزشــی هویتی بزرگ ایجاد میشــودو آنگاه اســت که قلبها
بواسطه یک ورزش دوباره به تپش میافتد .هر چند که بسیاری از اهل
نظر این پدیده را بهعنوان بخشی از استحاله شخصیت و هویت واقعی
انســانها معرفــی کردهاند اما در جهــان امروز که نمیتــوان حول یک
اتفاق خیلی ســاده نیز همنظر شد شــادی و غم در کنار پدیدهای چون
فوتبالاتفاقیبینظیروکاربردیاست.

 ëëتأثیراتکرهشمالی
مالقات ترامپ و رهبر کره شمالی بازتاب گستردهای در فضای مجازی
داشت و مورد توجه کاربران بسیاری قرار گرفت .برخی کاربران معتقد
بودند که کره شــمالی برای تندروها در داخل کشــور فراتر از یک کشور و
الگو بود.فرو ریختن کره شمالی تأثیرات مهمی در سطح جهانی در پی
خواهد داشت.

اصــوالً بــرای دیــدن فوتبــال از خودم
مقاومــت نشــان میدهــم چــون در
گـــل سوم
وهلــه اول اینکــه مســأله اصلــی و
عالقــه اصلــی مــن نیســت و در ثانی
تماشــای دیروقــت فوتبــال کارهــای
مهــم روزانــهام را بــا مشــکل روبــه رو
میکند .این روزها هم راستش خیلی
در فضــای جــام جهانــی نیســتم و
بیژن عبدالکریمی
استاد فلسفه
قبــاً دربــاره فوتبال حرفهایــی زدم
کــه حتماً خواننــدگان آن را شــنیده یا
خواندهاند .اما نمیتوانم کتمان کنم که من هم فوتبال میبینم
و حتی در ســالهای گذشــته فوتبال بازی میکــردم .بله فوتبال
جذاب است و اگر بپرسید چرا جذاب است باید جواب بدهم که
نمیدانم .یا بهتر بگویم دقیقاًنمیدانم .مثل یک نقاشی است
که مجموعهای از عوامل آن را به زیبایی رساندهاند که فهم این
زیبایی آنچنان کاری ســاده نباشــد اما شما میتوانید آن را کامالً
حس کنید .در فوتبال یک نوع «رویدادگی» وجود دارد .چیزی
در آن به وقوع میپیوندد که همه چیز هست و تمام آنچه شما
از مشابههای آن میدانید هم نیست .شاید فکر کنیم چون برد
و باخت در آن وجود دارد جذاب اســت ،یا چون رقابتی جمعی
اســت یا ...اما بسیاری دیگر از رشــتههای ورزشی هم این ویژگی
را دارند اما چرا فقط فوتبال منحصر به فرد است؟ شاید به این
دلیــل که نمیتوانیم این منحصر به فردی و جذابیت را به یک
فرمولتبدیلکنیموآنرابعدازکشفاینفوتبالبهچیزیدیگر
تبدیل کنیم .کاری که امریکا خواست با تبدیل فوتبال به کریکت
(فوتبال امریکایی) انجام بدهد .این کار را هم کرد اما این فوتبالی
که آنها ساختند یک فوتبال کامالً فرمالیزه شده است و جذابیتی
بــرای همه جهان نــدارد .فوتبال هم صنعت و هم هنر اســت.
جایی که حرف از تاکتیک به میان میآید مســلماً ما صنعت را
مد نظر داریم اما جایی که تکنیک و خالقیتهای فردی فوتبال
را میبینیم دیگر هنر است که حرف اصلی است .به هر صورت
نگاه من به فوتبال و جام جهانی
را اگــر خالصهتــر بخواهم بگویم
بایــد اینطــور نتیجهگیــری کنم:
بخشــی از فلسفه عالقه و اشتیاق
مــا برای موفقیت در جام جهانی
باالتــر رفتــن در رنکینــگ جهانی
است .این عالقه در واقع باالرفتن
و همگروه شــدن در نظام جهانی
اســت .مــردم میخواهند بــا این
باالرفتــن ســهمی در حضــور در
نظام و ساختار و مناسبات جهانی
داشــته باشــند .آنهــا میدانند که
دیگر نمیشود یک تفکر محلی و
بومی داشت و همه چشماندازهایشان را در همین توپ فوتبال
میبینند تا بلکه در این فوتبال و توسط آن سهمی در این ساختار
و نظام جهانی داشته باشند .اگر چه فکر میکنم ما احساساتی
هســتیم و این احساســات گاهی شــاید ما را متوهم هم میکند.
اما عالقه به حضور در شــکل کلی جهان چیزی اســت که مردم
میخواهند .آنها نمیخواهند غریبه باشند .پس آرزوهایشان را
در هنری مثل فوتبال میبینند که اگر چه سیاست زده است اما
باز هم میشود به آن امیدوار بود.
 ëëمشکلبرایهمپایFATF
یکی از کاربران فضای مجازی نوشــته اســت که اجرای کامل و فراگیر
نظــام جامــع مالیاتی با موانــع زیادی مواجه شــده اســت .این کاربر
نوشته است که سازمان امور مالیاتی در این زمینه روشنگری کند ،زیرا
اهمیت اجرایی شدن این نظام برای شفافیت اقتصاد کشور همپای
 FATFاست و نباید در اجرایی شدن آن کوتاه آمد.

