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جهان به روایت تصویر

گذر و نظر

آیا پیشنهاد راهآهن تسکین
حوادث جادهای است؟

عرق موالنا
از کتاب رساله دلگشا اثر عبید زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

در کشور ما همیشه نوشدارو پس از مرگ سهراب
میرسد .وقتی که زمان رای اعتماد گرفتن میشود
و نیاز به حضور مردم پای صندوقهاست حرفها زیبا
میشود و بوی وعده و وعید مشامها را آکنده میسازد
ولی وقت رزم که میرسد یا سهراب خرمهرهاش را
پنهان میکند یا رستم به حیله و فریب میپردازد یا
کیکاووس در فرستادن نوشدارو تعلل میکند تا داغ
فاجعه تا همیشه بر دل ما ایرانیان بماند!
به دنبال حادثه تلخ تصادف خودروی دانش آموزان
هرمزگانی شرکت راهآهن اعالم آمادگی کرده
مسافران اردوهای دانش آموزی در تمام نقاطی که به
شبکه ریلی متصل هستند را جابهجا کند.
در تیرماه سال  ۱۳۹۵اتوبوس حامل سربازان استان
فارس به دلیل تصادف باعث شهادت تعداد قابل
توجه سرنشینان خودرو شد که این موضوع در کشور
با واکنشهای قابل توجهی همراه شده و از سوی
سازمانهای مختلف در دستور پیگیری قرار گرفت.
یکی از اصلیترین پیگیریهای صورت گرفته دراین
زمینه امکان استفاده سربازان از امکانات قطارهای بین
شهری بود .در نخستین روزها پس از آن حادثه شرکت
رجا رسما اعالم آمادگی کرد که جابهجایی سربازان
نظام وظیفه در مناطقی که امکان حرکت قطار وجود
دارد در اختیار بگیرد و پس از آن با اعالم آمادگی ستاد
کل نیروهای مسلح جابهجایی گروهی از سربازان نظام
وظیفه عمومی به وسیله قطار انجام شد تا شاید بتوان
امکان پیشگیری از حوادث بعدی را به وجود آورد.
حاال دوباره اتفاق تلخ دیگری رخ داد تا بار دیگر راهآهن
اعالم کند که شبکه ریلی این بار آمادگی آن را دارد
که در جابهجایی دانشآموزان در اردوهای مسافرتی
مشارکت کنند ولی به راستی در عمل چه اتفاقی رخ
دادهاست؟
به نظر میرسد یکبار دیگر پس از به وقوع
پیوستن حادثهای دردناک نگاهها به سمت تغییر
در روند جابهجایی مسافران به وجود آمده و این بار
پس از سربازان نوبت به دانشآموزان رسیده است.
مشخص نیست گروه بعدی که برای آنها حادثهای
در جادههای کشور اتفاق میافتد و پس از آن امکان
رفت و آمد آنها در عرصه ریلی بررسی میشود کدام
گروه خواهند بود.

 4 ، Guardianسپتامبر 2017
میانمار تمام کمکهای سازمان ملل متحد را
به غیرنظامیان در قلب بحران روهینگیا متوقف
میکند .تهاجم نظامی در برابر متمردین ،هزاران
نفر را بدون امنیت جانی آواره کردهاست.

مواظب فرزندان نوجوانتان باشید

ترویج خودکشی با چالش نهنگ آبی!
این روزها رد چالشی مخاطرهانگیز در فضای
مجازی جامعه را ملتهب نموده و لزوم مدیریت
پدر مادرها بر کاربری فرزندانشان در فضای
مجازی افزوده است.
انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی که
گفته میشود خودکشی دو کاربر ایرانی چالش
نهنگ آبی را نشان میدهد ،واکنش کاربران را
برانگیخت.
بازی اینترنتی نهنگ آبی یک بازی چالشبرانگیز
 ۵۰مرحله ایست که در مراحل اولیه آن از کاربر
خواسته میشود چالشهای آسانی مانند گوش
دادن به یک سبک موسیقی خاص یا نقاشی یک
نهنگ آبی بر روی بدن خود را انجام دهند .اما در

ششم سپتامبر  1522از پنج كشتی و  265ملوان كه به
فرماندهی ماژالن به منظور یافتن راه دریایی آسیا از غرب،
بندر سویل اسپانیا را ترك كرده بودند یك كشتی (ویتوریا) با 17
ملوان به این کشور بازگشتند ،ولی همین سفر دریایی طوالنی
عمال ثابت كرد زمین كروی شكل است و به جایی متكی و
متصل نیست.
ماژالن پوینده و دریانوردیپرتغالی بود که به دولت اسپانیا خدمت
میکرد .او نخستین کسی بود که در جهت غرب از اروپا به آسیا
رفت و در اقیانوس آرام کشتی راند .ماژالن همچنین نخستین
کسی بود که با هدف دور زدن کره زمین ،رهبری یک ناوگان
اکتشافی را عهدهدار شد .اگرچه خود در میانة سفر درگذشت،
گروهی از افراد و ناوگانش توانستند در  ۱۵۲۲میالدی کرة زمین
را با موفقیت دور بزنند و به اروپا بازگردند.
هدف ماژالن از این سفر كه سه سال طول كشید خدمت به
علم جغرافیا نبود بلكه در اصل ماموریتی تجاری و مستعمراتی
بود؛ زیرا كه پرتغالیها قبال راه دریایی به آسیا را از طریق جنوب
آفریقا (دماغه امید نیك) یافته بودند و بر مناطق متعدد واقع بر
سر راه مستولی شده و به تجارت ادویه دست زده بودند كه
اسپانیا میخواست بدون درگیری با رقیب ،از طریقی دیگر به
این هدف برسد .ماژالن كه زاده پرتغال بود و به خدمت اسپانیا
درآمده بود و ّنیت انتقامگیری از زادگاه خودرا نیز داشت كه او
را مورد بیمهری قرار داده بود .وی پس از عبور از جنوب قاره
آمریكا ،عرض اقیانوس آرام را در  98روز طی كرد و به جزایری
كه بعدا به نام فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا «فیلیپین» نامگذاری
شده است رسید.
وی در جزیره «سبو» موفق شد رئیس یك قبیله را به قبول
مسیحیت وادارد و این رئیس قبیله در عوض از او خواست كه
در جنگ با قبیله رقیب ،اورا كمك كند كه در این جنگ ماژالن
كشته شد .افراد قبیلهای كه ماژالن را با تیر ،ضربت شمشیر و
نیزه كشتند پی به هدف سلطهگری و استعمار اروپاییان برده
بودند.
پس از كشته شدن ماژالن ،یكی از افسران او با باقیمانده نفرات
از طریق جنوب آفریقا كه قبال از آن مسیر آگاه بود به اسپانیا
بازگشت .در این سفر چهار كشتی و بقیه همراهان ماژالن بر اثر
جنگ ،توفان و شورش داخلی از دست رفته بودند .به هر صورت
دولت اسپانیا فیلیپین را نزدیك به چهار قرن مستعمره خود كرد
و دو سال مانده به قرن  20آن را به آمریكا باخت.

مراحل بعدی این چالشها سختتر و پرخطرتر
میشود و در نهایت از کاربر خواسته میشود که
به زندگی خود پایان دهد.
تاکنون گزارشهایی از خودکشی کاربران این
بازی در روسیه و هند منتشر شده است .انتشار
ویدئوی اخیر که به نظر میرسد خودکشی دو نفر
در ایران را نشان میدهد ،باعث نگرانی کاربران
ایرانی از احتمال رواج این بازی در ایران شده است.
برخی از کاربران از وجود چنین پدیدهای ابراز
تاسف کردهاند .عدهای نیز خواستار اطالعرسانی
و پیشگیری از رواج این چالش شدهاند .در مقابل
برخی نیز به دنبال کسب اطالع از این بازی
هستند و در مورد آن ابراز کنجکاوی میکنند.

چند ماه پیش پلیس روسیه درباره خودکشیهای
ناشی از یک چالش اینترنتی موسوم به «نهنگ
آبی» در این کشور تحقیق بهعمل میآورد متوجه
شد کسانی که این چالش اینترنتی را مدیریت
میکنند به مدت  ۵۰روز از مخاطبان نوجوانان
میخواهند تا روزانه کاری را که از آنها خواسته
شده است را انجام دهند و در پایان ،عکسی از
تکلیف خود را بفرستند تا بتوانند وارد مرحله بعد
شوند .مرحله نخست این چالش کشیدن یک
نهنگ آبی روی دست است.
خودزنی ،حک شکل و شماره با چاقو بر ساعد،
تماشای فیلمهای وحشتآور ،حاضر شدن در
اماکن ،سازهها و بلندیهای خطرناک برای

گرفتن عکس سلفی و بیدار شدن در ساعات
نامعمول بخشهایی از این چالش است که هر
روز و رفتهرفته سختتر و سختتر میشود و در
پایان پنجاهمین روز از نوجوانی که «بازی» را
شروع کرده ،خواسته میشود تا خودکشی کند.
حادثهای که در آن نوجوانی خود را به زیر قطار
انداخت و یا دختری به نام یولیا کونستانینوا،
 ۱۵ساله که خود را از پشت بام ساختمانی ۱۴
طبقه به پایین افکند به گروه گردانندۀ بازی
نهنگ آبی نسبت داده میشود .پلیس روسیه در
همین ارتباط دو نوجوان را بازداشت کرده است
که گمان میرود از صحنه خودکشی یولیا فیلم
برداری میکردهاند.

کوتاه ورزشی

پیام تبریک وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به ساحلیبازان

حماسة شیرهای پابرهنة ایرانی

برگی از تاریخ

بازگشت كشتی ماژالن بدون
خود او به اسپانیا
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والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،از نمایشگاه
میراث فرهنگی چین در خیامن بازدید میکند .این در
حالی است که مناسبات منطقه تحت تاثیر رفتارهای
جنونآمیز کرهشمالی قرار دارد.
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هندوهایی که حامی بت غنیش (خدای رفاه)
هستند شمایلی از این بت را روی یک گاری قرار
داده و با خود به فستیوال چاتورتی در احمد آباد
هند میبرند.

آخرین رنکینگ تیمهای ملی فوتبال ساحلی
جهان (ماه آگوست  )2017اعالم شد و در پی
آن ملیپوشان فوتبال ساحلی کشورمان برای
نخستین بار در تاریخ این رشته به رده دوم
رنکینگ جهانی صعود کردند.
بر همین اساس تیم ملیهای ملی فوتبال
ساحلی برزیل با  4563امتیاز ،ایران با 3081
امتیاز ،پرتغال با  3063امتیاز ،تاهیتی با 2631
امتیاز و روسیه با  2538امتیاز در ردههای اول
تا پنجم ردهبندی جهانی ایستادند.
وزارت ورزش و جوانان و همچنین رئیس
فدراسیون فوتبال به دنبال قرار گرفتن تیم
ملی فوتبال ساحلی کشورمان در رتبه دوم دنیا،
پیام تبریکی را صادر کردند .متن پیام وزارت
ورزشوجوانان به شرح زیر است:
«کسب جایگاه ارزشمند دومی در آخرین
رنکینگ تیمهای ملی فوتبال ساحلی از سوی
سازمان جهانی این رشته را به بازیکنان و
مربیان تبریک گفته و این موفقیت را که حاصل
تالش و سالها ممارست کادر فنی ،مربیان و

نمایشگاه
«آشفتگی» ورزش!

ورزشکاران است ،ارج مینهیم .وزارت ورزش
و جوانان بر این باور است که کسب چنین
عناوینی حاصل سالها برنامهریزی و تالش
ورزشکارانی است که میخواهند در تمامی
عرصههای ورزشی پیروز میدان باشند .آرزو
میکنیم با استعانت از الطاف الهی و با همت
و تالش روز افزون شما جوانان عزیز ،شاهد
پیروزیهای پیدرپی و پرآوازه شدن نام ایران
عزیز در همه میادین بینالمللی باشیم .همواره
در پناه ایزد منان سربلند و پیروز باشید».
همچنین مهدی تاج ،رئیس فدراسیون
فوتبال در پیامی صعود تیم ملی فوتبال ساحلی
ایران به رده دوم برترین تیمهای ملی جهان
را تبریک گفت .در متن پیام مهدی تاج آمده
است« :ساحلی بازان ایران در سالهای متمادی
الگویی شایسته برای صرف فعل خواستن
بودهاند و در روند ششساله اخیر خود ،بدون
چشم داشت و تنها به نام پرچم مقدس سه
رنگ کشورمان افتخارات بسیاری به دست
آوردهاند و اکنون اوج درخشش ستارههای
نمایشگاه بینالمللی لوازم و
تجهیزات ورزشی درحالی صبح امروز
با حضور وزیر ورزش افتتاح شد که
اوج بینظمی و بیتدبیری را میشد
در روز نخست آن مشاهده کرد!
به گزارش مستقل به نقل از مهر،
یکی از نمایشگاههای بینالمللی
که همهساله با حضور شرکتهای
داخلی و خارجی در تهران برگزار
میشود« ،نمایشگاه بینالمللی لوازم و
تجهیزات ورزشی» است؛ نمایشگاهی
که برای برگزاری دوره جدید آن
هم مانند همیشه سر و صدای
زیادی شد اما آغاز آن با بینظمی و
ناهماهنگیهای زیادی همراه بود.
شانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی
و تجهیزات ورزشی از امروز دوشنبه به
طور رسمی در محل شبستان مصلی

این تیم را با صعود به رده دوم جهان نظارهگر
هستیم .شیرینی کسب این افتخار بیسابقه
در ورزشهای تیمی کشورمان همزمان با
صعود زودهنگام و بدون دغدغه تیم ملی
فوتبال به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه ،گواهی
است بر برنامهریزیهای دقیق کمیتههای
مربوطه و حمایتهایی که فدراسیون فوتبال
علیرغم محدودیتهای چند ماهه خود داشته
است.
بازیکنان غیور این تیم که افتخاراتشان در
سطح جهان همواره وزینتر از میزان توجهات و
امکانات قرار گرفته در اختیارشان بوده است ،نه
تنها برای تیم ملی کشورشان از اهمیت بسیار
باالیی برخودارند بلکه با کسب عناوین فردی
برترینهای جهان برای فوتبال ساحلی جهان
نیز ستارههای پر فروغی به شمار میروند.
اکنون ضمن تبریک به جامعه ورزش
کشور ،فوتبال و به طور ویژه فوتبال ساحلی،
مراتب قدردانی و تبریکات ویژه خود را به
بازیکنان ارزشمند تیمملی فوتبال ساحلی

امام خمینی (ره) آغاز شد .طبق برنامه
از قبل اعالم شده قرار بود افتتاح
رسمی این نمایشگاه ساعت  ١٠صبح
و با حضور وزیر ورزش انجام شود اما
آماده نبودن نمایشگاه منجر به تاخیر
این مراسم و حتی حضور مسعود
سلطانیفر در محل نمایشگاه شد.
فقط چنددقیقه به افتتاح نمایشگاه
بینالمللی لوازم و تجهیزات ورزشی
باقیمانده بود اما تقریبا هیچ یک از
غرفهها کامل نشده بودند به گونهای که
آماده میزبانی از بازدیدکنندگان باشند.
در اکثر غرفهها هنوز جعبهها
و کارتنهایی که محصوالتشان
در آنها قرار داشت ،دیده میشد.
در راهروهای سالن برگزاری
نمایشگاه بیشتر از هرچیز ،سطل
زباله که محتویات آن به بیرون

تقصیر در آفرینش
خواجهای بد شكل نایبی بدشكلتر از خود
داشت .روزی آیینه داری آینه به دست نائب
داد .آنجا نگاه كرد .گفت :سبحان اهلل ،بسی
تقصیر در آفرینش ما رفته است.
خواجه گفت :لفظ جمع مگوی .بگوی در
آفرینش من رفته است.
نائب آینه پیش داشت .گفت :خواجه اگر
باور نمیكنی تو نیز در آینه نگاه كن.
پیامبر زن
زنی پیش واثق دعوی پیغمبری میكرد.
واثق از او پرسید كه محمد پیغمبر بود؟
گفت :آری.
گفت چون او فرموده است كه «ال نبی
بعدی» پس دعوی تو باطل باشد.
گفت او فرمود كه ال نبی بعدی «ال نبیه
بعدی» ،نفرموده است.
عرق موالنا
موالنا سعد الدین كرمانی سخت سیاهچرده
بود .شبی مست در حجره رفت شیشة مداد
از دیوار آویخته بود درش بر آن زد بشكست.
فرجی سپید داشت ،پشتش سیاه شد .صبح
ِ
فرجی را پوشید و آن سیاهی ندید و به
درسگاه موالنا قطب الدین شیرازی رفت.
اصحاب او را با نظر آوردند.
یكی گفت :این چه رسواییست؟
دیگری گفت :این رسوایی نیست عرق
موالنا است.
چاپار!
نجاری زنی بخواست .بعد از سه ماه پسری
بیاورد .از پدرش پرسیدند این پسر را چه نام
نهیم؟
گفت :چون نه ماه را به سه ماه آمده است
او را چاپار ایلچی نام باید كرد.
قلیه
یكی از دیگری پرسید كه قلیه را به قاف
كنند یا به غین؟
گفت :قلیه نه به قاف كنند نه به غین ،قلیه
به گوشت كنند.

استقاللیها گوسفند قربانی کردند
برای پیروزی!
اعضای تیم فوتبال استقالل در تمرین امروز یک
راس گوسفند زیر پای بازیکنان قربانی کردند.
تمرین امروز استقاللیها در حالی در زمین چمن
مصنوعی آکادمی فوتبال برگزار شد که آنها
برای عبور از اتفاقات و مصدومیتهای پیدرپی
بازیکنان یک راس گوسفند زیر پای بازیکنان
قربانی کردند .تیم فوتبال استقالل روز جمعه در
حالی به مصاف گلگهر سیرجان میرود که امید
ابراهیمی ،میالدزکیپور و مجید حسینی به این
مسابقه نمیرسند و شهباززاده و منتظری هم فعال
از میادین دور هستند.

اعالم میداریم .بدون تردید این افتخارآفرینی
بیسابقه و قرار گرفتن در رده دوم جهان برای
جامعه ورزش کشور و فدراسیون فوتبال مایه
مباهات است و در ادامه این راه از هیچ حمایتی
دریغ نخواهد شد .در پایان الزم میدانم از
حمایتهای وزیر محترم ورزشوجوانان،
مدیران و بازیکنان تیمهای ملی فوتبال ساحلی،
اصحاب رسانه و صداوسیما ج.ا.ا تشکر ویژهای
داشته باشم که بدون همکاری و یکدلی آنها
و دعای خیر مردم کسب چنین جایگاهی میسر
نبود».

ریخته شده بود ،سطلهای رنگ
که ظاهرا از رنگآمیزی چند روز
پیش سالن و غرفهها به جا مانده
بود همراه با سیم و کابلهای مربوط
به برقکشی سالن و غرفهها دیده
میشد و البته کارگرانی که مشغول
نظافت و آماده کردن نمایشگاه بودند!
همه اینها در حالی است که
نمایشگاه بینالمللی لوازم و تجهیزات
ورزشی که توسعه و گسترش
رشتههای ورزشی مهمترین محور
برپایی آن به حساب میآید ،بهعنوان
بزرگترین نمایشگاه ورزشی حوزه
خاورمیانه قدمت زیادی دارد.
گفته میشود بزرگترین و معتبرترین
شرکتها ،تولیدکنندگان و کارخانهها و
تولیدکنندگان ورزشی از ایران و ١٠
کشور ایتالیا ،آلمان ،استرالیا ،ترکیه،

اسپانیا ،هاند ،چین ،سوئیس ،فرانسه،
هند و روسیه در آن حضور دارند.
جالب اینکه وزارت ورزش در کنار
اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان
لوازم ورزشی کشور از حامیان برگزاری
این نمایشگاه به حساب میآید با
اینحال این وزارتخانه هم روی
برگزاری منظم آن و حداقل افتتاحیه
که وزیر ورزش هم در آن حضور
داشت ،هیچ نظارت دقیقی نداشت.
در هر صورت شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی لوازم و تجهیزات ورزشی
با حضور وزیر ورزش و در اوج
بینظمی افتتاح شد و تا پنجشنبه
ادامه خواهد داشت .فدراسیونهای
ورزشی ،ادارات کل ورزش استانها،
هیئتهای ورزشی و باشگاهها
نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

مسی ،آرژانتین و دیگر هیچ!
آرژانتین بعد از تساوی  ۰-۰مقابل اروگوئه ،در
فاصله  ۳دیدار تا پایان رقابتهای مرحله مقدماتی
جام جهانی  ،۲۰۱۸همچنان در رتبه پنجم منطقه
آمریکای جنوبی قرار دارند در این بین شایعاتی در
مورد درگیری لفظی بین سامپائولی و مسی هم
منتشر شد اما سرمربی آرژانتین آن را به شدت
تکذیب کرد .سامپائولی به خبرنگاران گفت« : :ما در
جامعهای زندگی میکنیم که وقتی یک دروغ بارها
تکرار میشود ،تبدیل به واقعیت میشود».

همسر اسد و تیم ملی سوریه

همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه قبل از
دیدار حساس برابر ایران به حمایت از تیم ملی
کشورش پرداخت .اسماء اسد ،قبل از دیدار حساس
برابر ایران عکسی از یک دختر بچه را در حالی
که پیراهن تیم ملی سوریه را بر تن کرده بود در
اینستاگرام منتشر کرد و زیر آن نوشت :همه ما با
شما هستیم.

اوضاع نابهسامان برای سامان

همانطور که پیش بینی میشد سامان قدوس به
بازی سوریه هم نرسید .مدارک او در فیفا دچار نقص
است و به همین دلیل برای بازی امشب ریجیستر
نشد .او شب گذشته در برنامه  ۹۰گفت که خیلی
دوست دارد برای تیم ملی در آزادی بازی کند ولی
ایران به احتمال زیاد تا یک سال آینده در آزادی
بازی نمیکند .این خبر را به نوعی کیروش هم
تأیید کرد .تیم ملی حداقل تا جام جهانی اردویی در
تهران نخواهد داشت و بعد از آن تازه باید برای جام
ملتها برنامهریزی کند.

