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خط  ايران

دهمين كشور خطرناك براى زنان
آمريكا: يك نظرسنجى 
از كارشناســان جهانى 
كه روز گذشــته منتشر 
شد، نشــان داد آمريكا 
دهمين كشــور پرخطر 

جهان براى زنان است.
بنياد تامسون رويترز در 
اين نظرسنجى از 550 
كارشناس مســائل زنان در جهان پرســيد «كدام كشور 
از ميان 193 كشــور عضو ســازمان ملل از جهت مسائل 
مربوط به زنان خطرناك تر اســت»؟ بر همين اســاس و 
طبق پاســخ هاى داده شده در اين نظرســنجى، هند به 
دليل گزارش هاى متعدد درباره آزار جنسى زنان در رأس 
و افغانستان و سوريه در مكان هاى دوم و سوم قرار گرفتند. 
همچنين، كارشناسان جهانى در اين نظرسنجى آمريكا 
را به عنوان دهمين كشــور خطرناك جهــان براى زنان 

ارزيابى كردند.
با اين حال، كارشناسان در پاسخ به اين پرسش كه كدام 
كشور از جهت خطر حمالت جنســى خطرناك تر است، 

آمريكا را در رده سوم قرار دادند.
در اين نظرســنجى، هند، افغانستان، ســوريه، سومالى، 
عربستان، پاكســتان، جمهورى دموكراتيك گنگو، يمن، 
نيجريه و آمريكا به ترتيب بدترين كشور هاى جهان براى 

زنان معرفى شده اند.
اخيــراً گزارش هاى متعــددى درباره آزار جنســى زنان 
در آمريكا در رســانه هاى اين كشــور منتشر شده است. 
چندى پيش 60 درصد پرسش شوندگان زن آمريكايى در 
نظرسنجى مؤسسه  كوئينيپياك اعالم كردند كه دست كم 
يكبار در محل كار يا در خيابان و اماكن عمومى اذيت و آزار 

جنسى را تجربه كرده اند. 
بيش از 200 زن شاغل در نهادهاى امنيتى آمريكا نيز پاييز 
گذشته با انتشار يك نامه سرگشــاده اعالم كردند كه در 
محيط كار خود مورد آزار جنسى قرار گرفته اند يا حداقل 

زنى را مى شناسند كه تجربه آزار جنسى داشته است.
در اين نامه آمده بود: «آزار جنسى فقط مشكل هاليوود، 
ســيليكون ولى، اتاق هاى خبر يا كنگره نيست؛ بلكه اين 
مسئله در همه جا مشاهده مى شود».  همچنين، روزنامه 
واشنگتن پست ماه گذشــته نتايج تحقيقات جديدى را 
درباره آزار جنســى زنان در آمريكا منتشر كرد كه نشان 
مى دهد نيمى از زنان شــاغل در بخش علــوم و فناورى 
آمريكا در معرض آزار و اذيت جنسى قرار مى گيرند. طبق 
اين مطالعه، دانشجويان پزشكى بيش از ديگران از سوى 
كاركنان و استادان هدف آزار و اذيت جنسى قرار گرفته اند. 

(باشگاه خبرنگاران)

آتش نشان ها در خانه سالمندان 
به گلوله بسته شدند

آمريكا: در حادثه تيراندازى در يك خانه سالمندان در ايالت 
كاليفرنياى آمريكا يك نفر كشــته و 2 تــن ديگر نيز زخمى 
شده اند. مأموران آتش نشانى در حال خاموش كردن حريق 
يك ساختمان 11 طبقه متعلق به يك خانه سالمندان در ايالت 
كاليفرنيا بودند كه فرد مسلحى آتش نشانان را هدف گلوله قرار 
داد كه بر اثر اين اقدام، يك آتش نشــان كشته و دو تن ديگر 

نيز زخمى شدند.
پليس منطقه النگ بيچ در جنوب لس آنجلس اعالم كرد كه 
يك نفر از افراد خانه ســالمندان به اتهام تيراندازى به سوى 

آتش نشان ها بازداشت شده است. (باشگاه خبرنگاران) 

نجات 5 سرنشين شناور حادثه ديده
 درخليج فارس 

ايرنــا: سرپرســت اداره كل بنــادر و 
دريانوردى اســتان بوشــهر گفت: پنج 
سرنشين شناور بارى غرق شده در حوالى 

بندر دير از خطر مرگ نجات يافتند.
نوراهللا اســعدى افزود: صبح روز گذشته 
درپى اعالم اضطــرار موتور لنج بارى كه 
در مسير دبى به بوشــهر در حركت بود، 

شناور عملياتى ناجى 8 در كوتاه ترين زمان ممكن به موقعيت حادثه اعزام شد. 
وى بيان كرد: با رسيدن ناجى 8 به موقعيت اعالم شــده و رويت شناور نيمه 
مغروق، عمليات انتقال سرنشينان به سرعت انجام شد و پنج سرنشين شناور 

بارى نجات داده شدند. 
اسعدى گفت: با توجه به حجم وسيع آبگرفتگى شناور حادثه ديده و فرو رفتگى 
آن در آب، انجام عمليات نجات موتور لنــج حادثه ديده امكان پذير نبود و اين 

شناور در همان مكان غرق شد. 

رئيس دادگسترى گچساران اعالم كرد
حبس و جريمه نقدى در انتظار متهمان 

پرونده اختالس بانك تجارت
باشگاه خبرنگاران: ميشان گفت: سوم مرداد ســال 91، صد ميليارد و 40 
ميليون و 30 هزار و 945 ريال توســط يكى از كاركنان بانك تجارت شــهر 

دوگنبدان اختالس و به حساب چند نفر ديگر واريز شد.
 رئيس دادگسترى گچســاران افزود: بالفاصله پرونده اختالس در اين زمينه 
تشكيل شد. پس از آن با دستور قضايى، تحقيقات مورد نياز درباره كشف ابعاد 
تخلف صورت گرفته توسط نيروى انتظامى و اداره اطالعات آغاز شدو عامالن 
اصلى اين اقدام شناسايى و دستگير شــدند. وى با بيان اينكه متهمان با وجوه 
حاصل از اختالس اقدام به خريد منزل مسكونى، ويال و خودرو كرده بودند،گفت: 

در مدت رسيدگى به پرونده، همه اموال مورد اشاره شناسايى و توقيف شد.
وى ادامه داد: تحصيل مال نامشروع، مشاركت در پولشويى و خيانت در امانت 
از جمله اتهامات متهمان است. ميشــان اضافه كرد: شش متهم اين پرونده به 
رد مال به ميزان بدهى، حبس، جريمه نقدى، ضبط اموال منقول و غير منقول 
خريدارى شده با وجوه حاصل از اختالس و اقامت اجبارى در شهرستان هاى 
ابركوه، شهر بابك، ميناب، بافق و گرمى محكوم شدند. وى ادامه داد: رأى  اين 
پرونده در شعبه 102 كيفرى گچساران در سال 95 صادر و در سال 96 توسط 
ديوان عالى كشور تأييد  شد. ميشان افزود: پرونده متهمان هم اكنون در واحد 

اجراى احكام دادگسترى گچساران در مرحله اجراست.

قتل مرد بستنى فروش
جام جم: تحقيقات پليسى براى روش شــدن ماجراى قتل شاگرد يك مغازه 
بستنى فروشى در تهران همچنان ادامه دارد.  ساعت 10 صبح دوشنبه گذشته 
مأموران كالنترى 126 تهرانپارس در تماس با بازپرس كشــيك قتل پايتخت 
اعالم كردند كه پسر 21 ساله اى به نام ميالد در قسمت تِراس يك مغازه بستنى 

فروشى با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده است.
دقايقى بعد بــا حضور بازپرس ويــژه قتل پايتخت در محل، دســتور آغاز 
تحقيقات پليســى در اين زمينه صادر شــد. صاحب مغــازه در اين زمينه 
به مأموران گفت:ميالد شــاگرد مغازه ام بود و به خاطــر اينكه جاى خواب 
نداشــت، شــب ها را در مغازه صبح مى كرد. وى افزود: صبح واقعه شاگرد 
ديگرم زودتر از من به مغازه آمد و به گمان اينكه ميالد خواب اســت سراغ 
وى نرفت تا اينكه من به مغازه آمدم؛ زمانى كه ســراغ ميالد رفتم تا او را از 
خواب بيدار كنم با جســد غرق در خون او مواجه شدم. اين گزارش حاكى 
است، باتوجه به اينكه ردپايى از سرقت در محل وجود نداشت، جسد مقتول 
براى بررسى بيشتر به پزشكى قانونى منتقل شد. تحقيقات درباره شناسايى 

عامل و يا عامالن جنايت همچنان ادامه دارد.

خط  بين الملل

 سرپرســت اداره كل بنــادر و 
دريانوردى اســتان بوشــهر گفت: پنج 
سرنشين شناور بارى غرق شده در حوالى 

نوراهللا اســعدى افزود: صبح روز گذشته 
درپى اعالم اضطــرار موتور لنج بارى كه 

خط قرمز- عقيل رحمانى: گرداننــدگان كلينيك تقلبى 
خدمات خــاص به بانوان كه در پوشــش تبليغــات دروغين 
انجام عمل هــاى جراحى غير مجاز و صدور گواهى ســالمت 
در فضاى مجازى دســت به كالهبردارى مى زدند، در تهران 

دستگير شدند.
ابتداى هفته جارى زن جوانى با مراجعه به شعبه 201 دادسراى 
مشهد، پرده از اقدام هاى مجرمانه چند كالهبردارى حرفه اى در 
پوشش عمل هاى خاص بانوان برداشت و مدعى شد: اسفند سال 
گذشته با كانال تلگرامى به نام كلينيك دكتر «م» آشنا شدم كه 
در تبليغات منتشر شده مدعى ارائه خدمات خاص و عمل هاى 

جراحى ويژه به بانوان بود.
زن شاكى عنوان كرد: تحت تأثير  تبليغات آن ها قرار گرفتم و پس 
از آن با ادمين كانال مذكور ارتباط برقرار كردم. به همين واسطه 
براى انجام يكى از عمل هاى زنانه كه در فهرست تبليغات كانال 
تلگرامى آن ها قرار داده شــده بود، با مدير كانال دكتر تقلبى كه 

خود را يك زن معرفى مى كرد، وارد گفت وگو شدم و  در نهايت 
قرار شــد مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان به صورت پيش 
پرداخت به حســاب آن ها واريز كنم تا ديگر مراحل انجام عمل 

هم سپرى شود.
زن جوان در ادامه اظهاراتش بيان كرد: پول را به شــماره كارت 
اعالم شده از سوى مدير كانال واريز كردم و منتظر تماس آن ها 

ماندم.
چند روزى گذشت و هيچ خبرى نشــد. دوباره به سراغ ادمين 
كانال كلينيك دكتــر «م» رفتم و به او پيــام دادم. اما در كمال 
ناباورى پيامى براى من ارسال شــد  و  از دامى كه در آن افتاده 
بودم مطلع شدم؛ چراكه ادمين كانال مذكور عنوان كردكه خبرى 
از عمل نيســت و ديگر پيام نده. او در ادامه من را تهديد كرد كه 
اگر شــكايتى در مراجع قضايى و انتظامى مطرح كنم، آبرويم را 

خواهد برد. 
بازپرس مالزميان درحالى كه مستندات ارائه شده از سوى شاكى 

را به دقت مورد بررســى قرار داد، در دستورى از مأموران پليس 
فتا خواســت تا گردانندگان كانال كلينيك دكتر «م» را هرچه 

سريع تر شناسايى كنند.
تحقيقات پليسى توسط كارشناسان پايگاه غرب پليس فتاى 
مشــهد آغاز شــد. بنابراين گزارش، رد يابى هاى پليسى در 
فضاى مجازى در كوتاه ترين زمان به سه جوان تهرانى رسيد. 
در حالى كه محــل اختفاى عامالن كالهبــردارى هم مورد 
شناسايى قرار گرفته بود، استعالمات تكميلى پليس مشخص 
كرد هر ســه جوان چند روز پيش به اتهام كالهبردارى هاى 
متعدد در زمينه انجام عمل هاى خاص زنانه توســط مأموران 
پليس، در تهران دستگير شــده اند. در ادامه با توجه به اينكه 
پرونده كالهبــردارى كلينيك دكتــر «م» در تهران در حال 
رسيدگى بود، قاضى ويژه رسيدگى به پرونده تخلفات پزشكى 
مشهد دستور داد پرونده براى سپرى شدن مراحل مورد نياز 

به تهران ارسال شود.

كالهبردارى در پوشش انجام عمل هاى زنانه!

ايرنا: روابط عمومى قــرارگاه قدس نيروى 
زمينى سپاه اعالم كرد: در درگيرى سه شنبه 
شــب نيروهاى اين قــرارگاه بــا يك تيم 
تروريســتى، ســه نفر از اعضاى تكفيرى به 
هالكت رسيده و تعدادى هم زخمى شده و 
بقيه به عمق خاك كشور پاكستان گريختند.
روابط عمومى قرارگاه قدس نيروى زمينى 
ســپاه در ادامه گزارش عنوان كرد: يك تيم 
تروريستى وابسته به گروهك هاى تكفيرى، 
از منطقه تهالب ميرجــاوه (ميل 96) قصد 
نفوذ به عمق خاك جمهورى اسالمى ايران و 
انجام اعمال خرابكارانه و تروريستى را داشتند 
كه با هوشيارى رزمندگان مستقر در منطقه 
مرزى، ناكام و پس از درگيرى و دادن تلفات 
متوارى شدند.  اين گزارش حاكى است: در 

اين عمليات دو نفر از بســيجيان اهل سنت 
و يك نفر از پاســداران قرارگاه قدس نيروى 

زمينى سپاه به شهادت رسيدند. 
بر اســاس اين گزارش، همچنيــن در اين 
درگيرى و تبادل آتش بين رزمندگان قرارگاه 

قدس نيروى زمينى ســپاه و تروريست ها، 
سه نفر تكفيرى به هالكت رسيده و تعدادى 
از اعضاى گروهك زخمى و بقيه آنان نيز به 

عمق خاك كشور پاكستان گريختند. 
گزارش ايرنا در حالى به شهادت تعدادى از 

مرزبانان غيور ايران اســالمى در شب بازى 
فوتبال ايــران و پرتغال اشــاره مى كند كه 
دقيقا 6 روز پيش (30 خرداد ماه) و در شب 
بازى ايران و اســپانيا در جــام جهانى، يك 
تيم تروريســتى ديگر براى انجام اقدامات 
خرابكارانه قصد ورود به خاك ايران اسالمى 
را داشتند كه مرزبانان پاسگاه تپه طالب خان 
گروهان تاســوكى هنگ مرزى زابل با اشرار 
مسلح درگير شــدند. جان بركفان مرزبانى 
در حالى اجازه ورود افراد خرابكار را به كشور 
ندادند كه طى درگيرى آن ها با افراد مسلح 
دو تن از مرزبانان كشــورمان شــهيد و سه 
تن ديگر نيــز مجروح شــدند واعضاى تيم 
تروريستى پس از وارد آمدن خسارات فراوان 

به آن سوى مرز ها گريختند.

مرزبانان بى ادعايى كه پيام آور امنيت هستند

شهادت  5  مدافع وطن در شب هاى فوتبالى

پاتك پليس به 121 سوداگر مرگ
خط قرمز: در عمليات 72 ساعته پليس مشهد در مناطق آلوده 
تعداد زيادى از سرشاخه هاى توزيع مواد مخدر دستگير شدند. 
فرمانده انتظامى استان در تشريح اين عمليات گسترده كه 72 
ساعت به طول انجاميد، گفت: تيم هاى مشترك پليس مبارزه با 
مواد مخدر و مأموران يگان امداد فرماندهى انتظامى خراســان 
رضوى پس از مطالعات ميدانى و بررســى گزارش هاى مردمى، 
121 تن از سرشاخه هاى اصلى تهيه و توزيع مواد افيونى در استان 
خراسان رضوى را شناسايى و به طور نامحسوس تحت نظر قرار 
دادند. سردار كريمى افزود: پليس در اين عمليات، پس از تكميل 
تحقيقات پرونده و هماهنگى با مراجع قضايى به طور ضربتى وارد 
عمل شد و اين متهمان را دستگير كرد. فرمانده انتظامى خراسان 
رضوى ادامه داد: مأموران انتظامى در بازرسى از پاتوق هاى اين 
متهمان، 156 كيلوگرم مواد افيونى شامل 146 كيلوگرم ترياك 

و 4 كيلوگرم انواع مواد مخدر صنعتى كشف كردند.

98 خودروى مزاحم در مشهد 
اعمال قانون شدند

خط قرمز: رئيس پليس امنيت عمومى استان از اجراى طرح 
ضربتى برخورد با خودروهاى داراى مزاحمت و آلودگى صوتى 

در مشهد خبر داد.
ســرهنگ جواد قنبرى گفت: مرحله ديگرى از طرح ضربتى 
برخورد بــا خودروهاى متخلــف كــه داراى مزاحمت هاى 
خيابانى بوده يــا آلودگى صوتى داشــتند در محدوده بلوار 
سجاد، خيام، آزادشهر، هاشــميه و پارك خورشيد مشهد به 

اجرا گذاشته شد.
وى افزود: تيم هاى مجرى اين عمليات 14 دســتگاه خودروى 
متخلف را به پاركينــگ انتقال دادند و مشــخصات پالك 84 
دستگاه خودروى متخلف ديگر نيز در ســامانه نظارتى پليس 

ثبت شد و مورد اعمال قانون قرار گرفتند.

سرقت يك ميليارد ريالى فيروزه
خط قرمز: فرمانده انتظامى نيشابور از دستگيرى عامل سرقت 

بزرگ انگشتر هاى فيروزه و عقيق در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسين بيات مختارى گفت: در پى چند فقره سرقت 
از خانه هاى مسكونى و تجارى در بخش زبرخان اين شهرستان، 

موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.
وى خاطرنشــان كرد: پليس پس از انجــام تحقيقات فنى به 
سرنخ هايى دست يافت كه نشــان مى داد عامل يا عامالن اين 
سرقت با استفاده از يك دســتگاه وانت پيكان پس از شناسايى 
منازل و يا مغازه هاى موردنظر مرتكب سرقت مى شوند. وى گفت: 
در ادامه مأموران عامل سرقت را شناسايى و دستگير كردند كه 
در بازرسى از مخفيگاه متهم، حدود يك كيلوگرم نگين تراشيده 
فيروزه، 2 كيلوگرم انگشتر فيروزه و عقيق به همراه 45 قلم انواع 
اجناس سرقتى ديگر به ارزش يك ميليارد ريال كشف و ضبط 

كردند و خودرو وانت متهم نيز به پاركينگ انتقال يافت. 

براى بيرانوندها و اميرى ها كه در دل تاريخ جا خوش كردند

دست هاى پينه بسته، پاهاى تاول زده

پيام مقام معظم رهبرى به ملى پوشان

پيروز  و سر افراز  برگشتيد 

دست هاى پينه بسته، پاهاى تاول زده
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نگاهى به واقعه سوء قصد به رهبر انقالب در سال 1360

سر ُخم ِمى 
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روايتى ناشنيده از زندگى پدر صنعت چرخ خياطى ايران

ژاپنى ها مى گفتند:  شما را چه 
به توليد چرخ خياطى؟! 
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مردم

پيشنهاد سفر

تابستان فصل خوبى است
براى اينكه به ديدن آبشار بيشه برويد

آبشارى در انبوه درختان بلوط لرستان
عباسعلى سپاهى يونسى: سفر براى من يعنى اين كه همه آنچه براى 
ماندنى چند روزه نياز دارى، در كوله  60 يا 70 ليترى ات جا بشود، از چادر 
يك نفره گرفته تا كيسه خوابى سبك و البته حرفه اى كه شب را بخزى 
در آن و ساعتى نگذشته هفت پادشاه را خواب ببينى. من به عنوان كسى 
كه هر از گاهى كوله ام را برمى دارم و راهى مى شوم، معتقدم بار و بنديل 
سفر هر چه سبك تر، بهتر. بايد مختصر و مفيد بود و بيشتر از هر چيزى 
به دنبال مكان هايى گشت كه در آن به آرامش و آسايش بيشترى رسيد؛ 
مكان هايى كه براى ساعت هايى و براى چند روزى هم كه شده است تو 
را بــه طبيعتت بازگرداند و وقتى به خودت بيايى كه ببينى زمان ماندن 
به سر رسيده است. رفتن به آبشار بيشه در استان زيبا و ديدنى لرستان 
خيلى اتفاقى جور شد. دوستى پيشنهاد سفر داد و خودش هم آبشار بيشه 
را انتخاب كرد. تا آن روز درباره آبشار بيشه چيزى نشنيده بودم و تصورم 
بعد از شــنيدن كلمه آبشار همان چيزى بود كه در جاهاى فراوانى ديده 
بودم. مبدأ ما مشهد بود و وسيله سفر ما قطارى بود كه ابتدا ما را به تهران 
مى رساند و آن هايى كه عاشق سفر رفتن با قطار هستند، مى دانند كه اين 
ســفرها تا چه اندازه مى تواند دلچسب باشد، بخصوص اگر سر شب آدم 
بنشيند توى كوپه اش و شب را با الاليى قطار به خواب برود، البته اگر با 

تق تق قطار مشكلى نداشته باشد. 

 در كنار راه آهن تهران جنوب
آبشار بيشــه در مجاورت روستاى بيشه و در كنار ايستگاه راه آهن بيشه 
در مسير تهران-جنوب در65كيلومترى خرم آباد قرار دارد و انصافاً يكى 
از زيباترين آبشــارهاى ايران اســت كه اگر يك بار آن را ببينيد، خاطره 
آن تماشــا تا هميشه در ذهنتان خواهد ماند. براى من اما به عنوان يك 
طبيعت گرد، بيش از هر چيزى ســكوت و خلوتى روستاى بيشه و آبشار 
لذت بخش بود. چرا كه آبشــار در ميان جنگل هــاى بلوط  زاگرس زيبا 
و ديدنى قرار گرفته اســت و اين موقعيت منحصربه فرد موجب هر چه 

باشكوه تر شدن و زيبايى دوچندان آن مى شود.
خوشبختانه براى ديدن اين آبشار كه حدود 50 متر ارتفاع دارد، امكانات 
رفاهى هم وجود دارد. يعنى در ايستگاه بيشه كه پياده شديد هم سوئيت 
مى بينيد و هم آالچيق هايى كه البته هر كدام قيمت خاص خود را دارد. 
البته در خود روستا  هم روستاييانى هستند كه خانه و اتاق و سوئيت اجاره 
مى دهنــد. پس از اين جهت نگران نخواهيد بــود كه جايى براى ماندن 
نداريد. البته اگر اهل چادر زدن هم باشيد محوطه مناسب براى شب ماندن 

در اطراف آبشار وجود دارد.

 عصرهاى دلچسب بيشه
براى من كه تابستان به تماشاى آبشار بيشه دعوت شدم، يكى از بهترين 
ســاعت هاى حضورم در روستاى بيشه با آن كوچه هاى دوست داشتنى، 
عصرهايى بود كه فالســك چاى به دســت و تنقــالت و ميوه در كوله، 
خودمان را به آبشــار مى رســانديم. آن هم بعد از چند دقيقه پياده روى. 
عصرهاى آبشار بيشه از آن عصرهاى دلنواز است. بخشى از آبى كه از 50 
مترى كوه پايين مى ريزد، در هوا پخش مى شود و حس وحال خاصى به 
طبيعت و آدم هايى مى دهد كه به تماشــا آمده اند. آن وقت است كه آدم 
همه چيز را فراموش مى كند و فقط و فقط محو آن همه عظمت و زيبايى 
مى شود. اگر به دنبال جايى دنج و به نسبت خلوت هستيد، آبشار بيشه 
را از دست ندهيد. هم مى توانيد با قطار خودتان را به بيشه برسانيد و هم 
با خودرو شخصى اول خودتان را به خرم آباد رسانده و از آنجا هم با يك 
پرس و جوى ساده و يا از طريق نقشه به مسيرى برويد كه سرانجام آن 
عصرهاى دلچسب روستا و آبشار بيشه است.  راستى اين را هم بگويم كه 

آبشار بيشه در فهرست ميراث طبيعى ايران ثبت شده است.

روايتى ناشنيده از زندگى سيد صادق سبزوارى، پدر صنعت چرخ خياطى ايران كه در سكوت خبرى درگذشت

ژاپنى ها مى گفتند: شما را چه به توليد چرخ خياطى؟! 
 مــردم - حامد كمالى  درميــان هياهوى 
جام جهانى و هزار موضوع ريز و درشــت ديگر، 
يك خبر گم شــد.فوت مرحوم ســيد صادق 
ســبزوارى؛ البتــه بعيد بود كه اگــر آن را در 
بــوق و كرنا هم مى كردند، باز بــراى ما اتفاق 
خاصــى مى افتــاد و به قول معــروف ككمان 
مى گزيــد، چون مرحوم نه ســلبريتى بود و نه 
اينكه صفحه اى در فضاى مجازى داشــت تا ما 
دستكم بدانيم كه او با وجود روحانى بودن، پدر 
صنعت چرخ خياطى ايران محسوب مى شود و 
در روزگارى كه همه داشتند سرمايه هايشان را 
از ايران بيرون مى كشيدند، ريسك كرد و با هر 
ســختى اى كه بود، اولين كارخانه توليد چرخ 
خياطــى را در قزويــن راه انداخت. حاال اينكه 
چرا در اين ســى واندى ســال براى يك بار هم 
كه شده چهره او را نديديم و كسى معرفى اش 

نكرد، فقط خدا مى داند و بس. 
 

 بازهم پاى قاجارها در ميان است!
ورود چرخ خياطى به ايران زمان مظفرالدين شاه 
و ســفر او به فرنگ اتفاق افتاد، ولى سال ها طول 
كشيد كه مردم به آن عادت كنند و حاضر شوند 
كه پارچه شــان را بدهند يك دســتگاه بدوزد نه 
دست خودشان. حتى پس از آنكه شاه اين اختراع 
فرنگى را به همــراه يك خياط قفقازى به تهران 
آورد تا لباس درباريان توسط آن دوخته شود هم 
مردم با اين باور كه پارچه با چرخ خياطى جويده 
مى شود و دوام آن كم مى شود، چندان روى خوش 

به آن نشان نمى دادند. 
نقل است كارخانه معتبر «سينگر» كه از مخترعان 
چرخ خياطى بود اولين ماشين هاى دوزندگى را به 
ايران آورد و يك نمايندگى رســمى در تهران باز 
كرد. در اين نمايندگى كه در خيابان بوذرجمهرى 
(15خرداد) قرار داشت، كسانى كه چرخ خياطى 
خريــدارى مى كردند زير نظر مربــى آمريكايى 
دوره هاى آموزش خياطى با چرخ را مى گذراندند و 
به اين شكل كم كم چرخ خياطى جاى خودش را 

ميان مردم باز كرد.
 

 چرخ خياطى در ايران با سبزوارى ها گره 
خورده است

اما داستان چرخ خياطى در ايران بيشتر از سينگر 
و شــاه قاجارى، با خانواده سبزوارى، بويژه سيد 
صادق گره خورده اســت. پدر مرحوم سبزوارى 
در بازار معين اهواز فروشگاه لوازم خرازى و بعدها 
خانگى داشت. همان زمان هم شركت هسكوارناى 
سوئد كه يكى از بزرگ ترين توليدكنندگان چرخ 
خياطى در دنيا بود، دنبال نماينده اى مى گشت تا 
كار فروش ايران و حداقل غرب ايران را برايشــان 
انجام بدهد. قرعه به نام پدر حاج سيد صادق افتاد 
و مدتى نگذشت كه مرد ســختكوش بازار اهواز 

نماينده رسمى شركت سوئدى در ايران شد.
 

 كوچ اجبارى به عراق
حاج صــادق متولــد 1305بود. نه ســالگى اش 
مصادف شد با تصويب قانون كشف حجاب توسط 
رضاخــان. خانواده اش كه رگ و ريشــه مذهبى 
داشتند و نسبشان به سيد محمدتقى سبزوارى 

از شاگردان شــيخ انصارى مى رسيد، وضعيت را 
تاب نياوردند و هرچه كه داشــتند فروختند و به 
عراق مهاجرت كردند. پدرش كه قيد نمايندگى 
هسكوارنا را زده بود، آنجا يك كارگاه خياطى راه 
انداخت و دوباره به كار مشغول شد. سيدصادق آن 
زمــان همزمان هم درس طلبگى مى خواند و هم 
در كارگاه خياطــى پدرش كار مى كرد. اينكه هم 
طلبه و هم اينكه براى خودشان كار وكسبى داشته 
باشند، سنت خانوادگى شان بود. پدربزرگش با آن 
همه عزت و احترامى كه در حوزه علميه سبزوار 
داشت، حاضر نشد حتى يك ريال از وجوه شرعى 
را براى خودش بردارد و تا آخر عمر از قِبل همان 

كتاب فروشى اش خرج خانه را تأمين  مى كرد. 
 

 روحانى اى كه هم قانون تجارت 
مى دانست، هم انگليسى و هم حسابدارى

حاج صــادق ســبزوارى در آن ســال ها هم به 
زبان انگليسى مسلط شــده بود و هم فوت و فن 
حســابدارى را ياد گرفته بود. براى همين پدرش 
اداره كارگاه را تقريباً به او سپرده بود. آتش جنگ 
جهانى دوم كه فرونشســت، اقتصــاد دنيا دوباره 
سروشــكل تازه اى پيــدا كرد و رونق بــه بازارها 
بازگشت. ســيد صادق هم در همين ايام دوباره 
راهى ســوئد شــد و آن ها هم از خداخواسته اين 
بار نمايندگى عراق را به خانواده سبزوارى دادند. 
اما راه اندازى نمايندگى ديگرى در عراق به دست 
يك يهودى باعث شد كه سبزوارى بزرگ دوباره 
عطاى هســكوارنا را به لقايش ببخشد. در همين 
روزها بود كــه او اوضاع ايران را براى بازگشــت 
مســاعد ديد و دســت زن و بچه و خاندانش را 
گرفت و به كشورش برگشــت؛ چيزى نگذشت 
كه در ايران «بازرگانى ســيد صادق سبزوارى» را 
راه انداخت. باالخره سال ها در كنار پدرش تجربه 
كســب كرده بود و حاال وقــت آن بود كه از آن ها 
استفاده كند. سال1334 بازرگانى سبزوارى دوباره 

به نماينده ايران هسكوارناى سوئد تبديل شد.
 

 داستان راه اندازى كارخانه از پيشنهاد 
سوئدى ها آغاز شد

كار حاج صــادق در ايران اين قــدر خوب بود و 
براى سوئدى ها سود داشت كه مديران هسكوارنا 
و وليعهد ســوئد وقتى به ايران آمدند، شخصاً از 
او قدردانى كنند. در همان ســال هم نمايندگى 
اختصاصــى اره برقى و چمن زن هايشــان را هم 
به بازرگانى ســبزوارى دادند. سال 1343 شركت 
سوئدى كه به واسطه حاج صادق بازار ايران را در 
دست داشــت، به اين فكر مى افتد كه يك خط 
توليد هم راه بيندازد. وظيفه پيگيرى اين موضوع 
را هم به نماينده معتبرشان، يعنى حاج سيد صادق 
سبزوارى مى سپارند. او چند ماه بعد از كلى بررسى 
و از اين اداره به آن اداره رفتن و حرف شــنيدن از 
مسئوالن به خاطر كسوت روحانيتش، به شركت 
ســوئدى اعالم مى كند كه براى توليد چرخ هاى 
دوخت الكتريكى در ايران اماكن ســرمايه گذارى 
وجود دارد. هســكوارنايى ها هم همه اختيار را به 
حاج صادق مى دهند تا او خط توليدشــان را راه 
بيندازد، اما آن سال چنين اتفاقى نمى افتد. بانك 

ضمنــى به او مى گويد كه شــرط مجوز دادن به 
چنين كارخانه اى اين است كه خاندان سلطنتى 
هم بايد سهامدار باشند. او تعريف مى كند: در بانك 
به من گفتند كه بايد به دفتر شهبانو بروى. منم 
گفتم چشــم و از اتاق بيرون آمدم. رفتم سوئد و 
به مدير شركت اعالم كردم كه به اين داليل من 
نيســتم. كار را به كس ديگرى بدهيد. آن ها هم 

گفتند اگر تو نيستى، پس ما هم نيستيم».
 

 صبح روز پيروزى انقالب دنبال مجوز 
كارخانه رفت

سيد صادق سبزوارى در خاطراتش مى گويد:«همين 
ماجرا من را تحريك كرد كه چرخ ســاز بشوم و 
كارخانه توليد چرخ خياطى راه بيندازم». درست 
15ســال بعد و هنگام پيروز شــدن انقالب، حاج 
صادق ســرانجام فكــرش را عملــى مى كند. در 
روزهايــى كه آينده كشــور هنوز روشــن نبود و 
سرمايه دارها به سرعت درحال خارج كردن پولشان 
از مملكــت بودند، او رفت تــا مجوزهاى احداث 
كارخانه اش را بگيرد. موضوعى كه همه را متعجب 
كرده بود و واقعاً هم جاى تعجب داشت. آخر چه 
كسى صبح روز بعد از پيروزى انقالب راه مى افتد تا 

موافقت اصولى براى احداث كارخانه بگيرد؟

  به تاجرهاى چرخ خياطى گفتم بيايد نان 
انبار درست كنيم

اما حاج صــادق مصمم تر از ايــن حرف ها بود و 
مى خواســت هرطور كه شــده خط توليد چرخ 
خياطى را راه بينــدازد. او مى گويد: 17فروردين 
سال1358 همه كســانى را كه وارد كننده درجه 
يك چــرخ خياطى بودنــد، ناهار دعــوت كردم 
در هميــن جايى كه اآلن كارخانه شــده اســت. 
برايشــان 10 دقيقه اى صحبت كردم و گفتم كه 
ما چه چيزى از چين و ژاپن و ســوئد كمتر داريم 
كــه نتوانيم چرخ خياطى توليــد كنيم؟ بعد هم 
حرف هايــم را اين طور ادامه دادم و گفتم در زمان 
قديم هركسى كه مى خواست كار خير بكند، آب 
انبار مى ســاخت. اآلن هرخانه اى شير آب دارد و 
همان آب انبارش محسوب مى شود. بياييد ما نان 
انبار درســت كنيم. گفتند حاج آقا نان انبار ديگر 
چيســت؟ گفتم يعنى اينكه 300-200 تا كارگر 
را نان بدهيم. اين مى شــود نان انبار. قبول كردند. 
يك نفر را استخدام كرديم كه شد رابط بين ما و 
وزارت صنايع سنگين. بهمن 1359موافقت اصولى 
به نام سيد صادق ســبزوارى صادر شد». حاجى 
همان موقع كارخانه را ســهامى عام اعالم كرد و 
اســم كاچيران را روى آن گذاشت؛ كارخانه توليد 

چرخ خياطى ايران.
 

 ژاپنى ها گفتند
 شما برويد تخم مرغ توليد كنيد

حاجى دوباره سراغ شريك قديمى شان، هسكوارنا 
رفت تا چرخ هاى آن ها را توليد كند. ســوئدى ها 
هم بى چون و چرا قبول كردند، اما جنگ هشت 
ساله همه چيز را خراب كرد. آن ها به خاطر شرايط 
ايران كنار كشيدند و زير قرارداد زدند. سيد صادق 
سبزوارى مى توانســت بى خيال ماجرا شود و به 
تجارتش برگردد، اما ايــن كار را نكرد. ژانومه آن 
ســال ها جزو برندهاى معروف دنيا بود. سبزوارى 
چند مهندس را راهى ژاپن كرد تا با آن ها مذاكره 
كنند و تكنولوژى شــان را بخرنــد. در همان ايام 
اوضــاع اقتصادى ايران بــه خاطر جنگ عجيب 

آشفته بود. دولت مجبور شده بود همه اجناس را 
كوپنى كند و مــردم بايد خريد تخم مرغ هم در 

صف مى ايستادند. 
مذاكــرات با ژاپنى ها ظاهراً خوب پيش رفته بود، 
اما آن ها هم زير ميز زدند. مدير ژانومه در نامه اى 
خطاب به حاج صادق نوشــت كه: «شما اآلن نياز 
داريد كه خوراكى تهيه كنيد نه چرخ خياطى. من 
ديدم كه مردم شما در صف تخم مرغ مى ايستند 
شــما برويد تخم مرغ توليد كنيد، چرخ خياطى 
را بسپاريد به ما». انگار محترمانه گفته بودند كه 

توليدات صنعتى به شما نيامده است. 
اما اين ســنگ اندازى ها ابداً نمى توانست جلوى 
حــاج صادق را بگيــرد. نامه و حــرف ژاپنى ها 
بدجــور به حاجى و شــركايش برخورده بود. با 
همان سرمايه اى كه داشتند، رفتند و يك مزرعه 
مــرغ خريدند و صاحب فرآينــد صنعتى توليد 
تخم مرغ شدند. آن مرغدارى هنوز هم سرپاست 
و كلى آدم از قَِبل آن دارند نان زن و بچه شــان 

را درمى آورند.
 

 فكر مى كردند قرار است فقط مونتاژ كنند
بعد از هســكوارنا و ژانومه، سيد صادق سبزوارى 
با چند كارخانه ديگر هم وارد مذاكره مى شــود، 
اما شــرايط ايران و تحريم ها باعث مى شــود كه 
آن ها هم مثل قبلى ها پا پَس بكشند. تا اينكه در 
اواســط دهه60 فاف آلمان رضايت مى دهد كه با 
ايرانى ها شريك شود تا اولين كارخانه توليد چرخ 
خياطى در ايران راه بيفتــد. اما اين بار داخلى ها 
ســنگ اندازى مى كنند. مســئوالن وقت وزارت 
صنايع فكر مى كردند كه اين شــركت قرار است 
فقــط مونتاژكارى كند. كاچيران افتتاح نشــده، 
8ســال تعطيل مى شــود. تا اوايــل دهه 70 كه 
ســرانجام وزارت صنايعى ها كوتاه مى آيند و حاج 
صادق به آرزوى 30 ساله اش مى رسد. به سه سال 
نمى رســد كه 80درصد قطعات چرخ  خياطى ها 
داخلــى مى شــود و خيلــى زود بــازار صادرات 
خاورميانه را هم به دست مى گيرند. اما مسئوالن 
وقت هنوز فكر مى كنند كه حاج صادق سبزوارى 
و شركايش دارند مونتاژ كار مى كنند. او در بخشى 
از خاطراتش مى گويد: وقتى مهندس نعمت زاده به 
همراه وزير صنايع سوريه در نمايشگاه بين المللى 
لــوازم خانگى از غرفه كاچيــران بازديد مى كرد، 
ضمن اشاره به غرفه ما به انگليسى به وزير صنايع 
ســوريه گفت اين ها هم قطعات را وارد مى كنند 
و اينجا سرهم بندى مى كنند. من به عربى گفتم 
كه تمامى اين ها را در داخل مى ســازيم. بعد رو 
كــردم به مهندس نعمت زاده گفتــم چرا آبروى 
ما را مى بريــد؟ چند روز بعد مهندس نعمت زاده 
با هيئت    همراه بــراى بازديد به كارخانه آمدند و 
قســمت هاى مختلف ريخته گــرى آلومينيوم تا 
ماشين داى كاست ســاخت بدنه چرخ خياطى و 
قسمت هاى ديگر از جمله بخش تحقيق و توسعه 
را ديدند تازه متوجه شدند مى توان چرخ  خياطى 

توليد داخلى نيز داشت».
حاج صادق 83ساله كه شد خودش را بازنشسته 
كرد و تقريباً يك ماه پيش در 92سالگى در سكوت 

خبرى محض دار فانى را وداع گفت.

آنچه مى خوانيد

وقتــى مهنــدس نعمــت زاده به 
همــراه وزيــر صنايع ســوريه از 
غرفه كاچيران بازديد مى كرد، به 
انگليســى به وزير صنايع سوريه 
گفت: اين ها هم قطعــات را وارد 
مى كننــد و اينجــا ســرهم بندى 
مى كننــد. مــن بــه عربــى گفتم 
كــه تمامــى اين هــا را در داخــل 
مى ســازيم. بعــد رو كــردم بــه 
مهندس نعمــت زاده گفتــم: چرا 

آبروى ما را مى بريد؟
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يادداشت

انتظــار نداريم يك روحانــى را در قامت يــك تاجر و 
توليدكننده ببينيم. دور از ذهن اســت كه بر كرســى 
هيئت  مديره چند شركت، روحانى پرتالشى ببينيم كه 
دغدغه اش صادرات اســت. مگر مى شــود يك روحانى 
توليدكننده و صنعتگر باشد؟ «حاج سيد صادق سبزوارى» 
امــا يك روحانى تاجر، صنعتگر، كارآفرين و صادركننده 

بود. 
خبر درگذشــت ب نيان گذار شــركت «كاچيران» را (10 
خرداد ماه جارى) شــنيدم كه چرخش زندگى خيلى ها 
را چرخانده و خواهد چرخاند. روحانى با معرفتى كه هم 

درس دين خوانده و هم درس زندگى داده است. 
حاج ســيد صادق سبزوارى كه يكى از پيشگامان توليد 
چرخ خياطى ايران شناخته مى شود، در سال 1305 در 
شــهر اهواز به دنيا آمد. پدر ايشان يكى از وارد كنندگان 
چــرخ خياطى در ايران بود و در بازار به سختكوشــى و 
تالش شهرت داشــت. پس از آنكه قانون كشف حجاب 
در ايران اجرايى شد، خانواده سبزوارى ايران را به مقصد 
عــراق ترك و در ديار غربت كارگاه فروش و تعمير چرخ 

خياطى داير كردند.
اين كارگاه تا ميانه هاى دهه 1320 در عراق داير بود اما 

پس از آنكه راه بازگشت شان به ايران هموار شد،فعاليتش 
را متوقف كرد.

ســيد صادق ســبزوارى در عراق هم طلبگى كرد و هم 
كسب وكار آموخت و زمانى كه همراه با خانواده به ايران 
بازگشت، «بازرگانى سيدصادق سبزوارى» را تأسيس كرد. 
اين شركت به عنوان نمايندگى انحصارى شركت سوئدى 
«هسكوارنا»سال ها در ايران فعال بود تا اينكه انقالب شد 
و روحانــى كارآفرين همراه با گروهــى از واردكنندگان 
چرخ خياطى مجال راه اندازى شركت كارخانجات چرخ 

خياطى ايران- كاچيران- را پيدا كردند. 

بــه دليل مشــكالتى كــه در دهــه 60 پيــش روى 
توليدكنندگان قرار داشت، آغاز به كار خط توليد شركت 

15 سال زمان برد تا اينكه در سال 1374 به راه افتاد.
كاچيران از آن روزها تا هنوز چرخش چرخيده و نه تنها به 
چند صد كارگر رزق و روزى داده كه چرخ زندگى هزاران 

نفر را نيز گردانده است. 
در تمام اين سال ها پشت چرخ كاچيران يك روحانى بوده 
كه كارآفرينى را به مثابه دين دارى با ارزش مى دانســته. 
حاال او نيســت و بايد تالش كنيــم تا يادش را زنده نگه 

داريم و از ميراث فكرى با ارزشش دفاع كنيم.

 مگر مى شود يك روحانى صنعتگر باشد؟
محسن جالل پور فعال اقتصادى و رئيس سابق اتاق بازرگانى
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آيت اهللا نورى همدانى: 
عده اى دلخوش به مذاكره مجدد و 

به ذلت كشاندن كشور نباشند 
حوزه: آيت اهللا نورى همدانى فرهنگ قــرآن را عزت طلبى، مبارزه 
با ظلم و فســاد و بى عدالتى دانســت و تأكيد كــرد: فرهنگ جامعه 
اســالمى ما بايد مطابق قرآن باشد و نظام اســالمى پيشتاز در اين 
موضوعات باشد. اين مرجع تقليد در ديدار عده اى از فعاالن فرهنگى 
خاطر نشان ساخت: امروز خواسته مردم مبارزه با فساد است؛ عده اى 
مى خواهند مردم در مقابل فســاد سكوت كنند؛ چطور مى شود يك 
كارگــر يك حقوق مختصر بگيرد ولى فــالن آقا اختالس ميلياردى 

انجام دهد يا آن ديگرى حقوق نجومى بگيرد.
وى افزود: به مسئوالن عرض مى كنم گول وعده ها را نخوريد؛ عده اى 
دلخوش به مذاكره مجدد و به ذلت كشاندن كشور نباشند؛ همت به 
خــرج دهيد با توان و نيروى جوان و با نشــاط و با انگيزه داخل كار 
كنيد مشــكالت حل مى شــود اما اگر باز چشمتان به خارج از كشور 

باشد روز به روز بدتر خواهد بود.
معظــم له گفت: مردم ناراحت و معترض هســتند و حق نيز با مردم 
است اما خود مردم نيز مراقب عناصر نفوذى براى به انحراف كشاندن 
خواســته شان باشند؛ مسئوالن نيز اقدام عاجل براى رفع مشكالت و 

مديريت بازار داشته و به داد اقشار ضعيف جامعه برسند. 

آيت اهللا علوى گرگانى:
رسالت تبليغى حوزه هاى علميه نبايد زمين بماند

رســا:  آيت اهللا علوى گرگانى با بيان اينكه لبــاس روحانيت لباس 
تبليغ اســت، گفت: بايد وظايف خود را انجام داده و ســختى ها مانع 
ادامه راه نشــود، طالب نبايد اجازه دهند كه رســالت تبليغى حوزه 

علميه بر زمين بماند.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه علميه قم در ديدار با جمعى از 
نماينــدگان طالب و فضالى اســتان آذربايجان غربــى تصريح كرد: 
اهميتى كه خداوند نســبت به تقواى اهل علم و كتاب قائل شــده، 
نشــان دهنده  اين است كه بايستى طالب علوم دينى را به سوى تقوا 

دعوت كرد تا رفتار و گفتار آن ها براساس تقوا پيش رود.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه علميه قم در پايان تصريح كرد: 
لبــاس مقدس روحانيت، لباس تبليغ اســت، به هميــن خاطر بايد 
وظايف و رســالت هاى خود را نســبت به اين امــر مهم انجام داده و 
ســختى ها مانع او از ادامه اين راه نشــود، طــالب نبايد در ماه هاى 
تبليغى در قم و خانه خود بمانند كه اين رسالت تبليغى زمين بماند.

در مــورد «واليــت مطلقه فقيه» 
اكثــراً گمان مى كننــد طرفداران 
اندكــى در بين علمــا دارد اما بر 
اســاس بررســى هايى كه اخيراً 
انجــام شــده بســيارى از فقهاى 
بــزرگ ما در طــول تاريخ قائل به 

واليت مطلقه هستند

برش

راد  حسينى  مصطفى  سيد  معارف/ 
با  گو  و  گفت  نخست  بخش  در  و  ديروز 
باقرى كيا،  غالمرضا  والمسلمين  االسالم  حجت 
مبانى و  به  استاد درس خارج حوزه،  و  پژوهشگر 
مراتب «واليت» و اصل «واليت فقيه» پرداختيم و 
داليل عقلى و نقلى واليت مطلقه فقيه را بررسى 
كرديم. امروز در بخش دوم و پايانى اين گفت و گو به 
پاسخ به برخى شبهه ها و پرسش هاى موجود درباره 

اين موضوع مهم، مى پردازيم.

  اســتاد باقرى كيا! يكى از شبهاتى كه اين 
روزها به واليت فقيه وارد مى شود و البته در 
گذشته هم مطرح مى شده، بحث استبداد رأى 
اختيارات  دامنه  اگر  مى گويند  عده اى  است. 
ولى فقيه خيلى گســترده شود، اين موضوع 
زمينه استبداد رأى را فراهم مى آورد. در اين 

باره چه پاسخى وجود دارد؟
بحث استبداد رأى با توجه به مقدماتى كه ما براى 
اثبات واليت فقيه ارائه كرديم خود به خود منتفى 
مى شــود. با توجه به همين مقدمات بايد گفت اين 
واليت كه به هر كسى داده نمى شود زيرا ولى فقيه 
بايد داراى ده شاخصه باشــد و تا اين ويژگى ها در 
كسى جمع نشود نمى تواند به مقام واليت نائل شود. 
بنابر اين؛ ولّى فقيه به اعتبــار ذاتى بايد حالل زاده 
باشد، به اعتبار سن بايد بالغ باشد، به اعتبار جنسيت 
بايد مرد باشد، به اعتبار درك و فهم بايد عاقل باشد، 
به اعتبار مذهبى بايد شــيعه اثنى عشرى باشد، به 
اعتبــار معنوى بايد باتقوا و عادل باشــد، به اعتبار 
علمى بايد مجتهد مســلّم باشــد يعنى نيازمند به 
تقليد نباشــد، به اعتبار مادى بايد حريص و طّماع 
نباشد، به اعتبار روحى بايد شجاع و نترس باشد تا در 
تصميم گيرى ها و عزل و نصب ها و برخوردها دچار 
مشكل نشــود و به اعتبار سياسى هم مدير و مدبر 
باشــد. ما واليت را به چنين كسى واگذار مى كنيم 
يعنى فردى كه به دنبال هواى نفس نيست و مدير 
و مدبر اســت. شخصى كه كارآمد است و به لحاظ 
برداشت هاى فقهى و اسالمى خودش مجتهد مسلّم 
است. افزون بر اينكه اين فقيه با اين جامعيت، باز هم 
خودش داراى مشــاورانى است و در امور تخصصى 
از نظر آنها هم استفاده مى كند. مشاوران اقتصادى، 
فرهنگى، سياسى و... اما نظر و تصميم گيرى نهايى 
با ولّى فقيه است. چنانكه قرآن كريم هم به پيامبر 
اكرم(ص) مى فرمايد: «َوَشاوِْرُهْم فِي األَْْمِر َفإَِذا َعَزْمَت 
ِ» يعنى اى پيامبر! تو هم مشــورت  ْل َعلَى اهللاَّ َفَتَوكَّ
كن اما هنــگام تصميم گيرى، تصميــم نهايى با 
خودت اســت. در اينجا هم همين طور است. وقتى 
پيامبر(ص) مشاور دارد، ولّى فقيه هم به طريق اولى 
مشــاور دارد اما تصميم گيرى نهايى با خود اوست. 
با اين اوصاف اصل موضوع شــبهه يعنى اســتبداد 
رأى منتفى مى شــود زيرا فردى با چنين اوصاف و 

جامعيتى كه دارد، با آگاهى، تقوا و عدالتى كه دارد 
و با استفاده از نظر مشاورانى كه دارد نمى تواند دچار 

استبداد رأى شود.
بحث استبداد وقتى مطرح مى شود كه پاى مسايل 
غيرالهى و نفسانى به ميان آيد در حالى كه ولّى فقيه 

از چنين اغراضى دور و مبّراست.

  خــوب، حاال برخــى مى گويند فقيه كه 
معصوم نيست و غيرمعصوم نيز ممكن است 

مرتكب خطا و اشتباه شود؟
بله؛ اصالً پايه بحث واليت فقيه بر غيرعصمت است 
و اين پيش فرض ماســت. اگر فقيه، معصوم بود كه 
ديگر نيازى به اين همه بحث نداشــتيم و واليت او 

هم دقيقاً مانند واليت معصومين(ع) بود.
ببينيد! در باب تقليد و فتوا هم همين بحث را داريم. 
شما از هر مرجعى كه تقليد مى كنيد با علم به اين 
است كه مرجع تقليد شما در فتوايش معصوم نيست 
و احتمــال خطا دارد با ايــن حال تقليد مى كنيد؛ 
چرا؟ چون حكم مرجع تقليد حّجت است؛ اگرچه 
خود او معصوم نيست و اين حجّيت را خداوند اعطا 
كرده است. پس به همان دليلى كه به فتواى فقيه 
غيرمعصوم عمل مى كنيم در اين جا نيز به نظر ولى 
فقيه غيرمعصوم عمل مى كنيم چون اگر كسى داراى 
اين شــاخصه ها شد خداى متعال نظر او را معتبر و 
حجت دانسته است هر چند اگر اشتباه حكم كرده 
باشد. درست مانند بحث فتواست كه ممكن است 
مجتهدى پس از فحص علمى و اجتهادى اقدام به 
صدور فتوا كند اما در عالم واقع دچار خطا شده باشد 
ولــى حكم او حّجت اســت و خودش و مقلدينش 

مأجور و معذور خواهند بود.

  استاد! در اينجا بحث عصمت در تشخيص و 
عصمت در گناه هم مطرح مى شود...

قائلين به اين شبهه يعنى معصوم نبودن ولى فقيه 
- البته آنهايى كه اهل تبحر و تشــخيص هستند - 
در واقع منظورشــان عصمت در تشخيص است نه 
عصمت از گناه. يعنــى مى گويند فقيه اگر مقدس 
اردبيلى يا شــيخ مفيد يا آيت اهللا بهجت هم باشد، 
مصون از خطا نيست و راست هم مى گويند كه خوب 

پاسخش را هم داديم.
در باب امامت مى گوييم عصمت بر دو قســم است؛ 
عصمت مطلق و عصمت نسبى. عصمت مطلق فقط 
مربوط به چهارده معصوم(ع) است. عصمت مطلق 
يعنى: 1- عصمت از گناه و معصيت 2- عصمت از 
خطا و اشــتباه و 3- عصمت از نسيان يا فراموشى. 
اين عصمت تنها مختص چهارده معصوم(ع) است. 
اما عصمت از گناه براى غيرمعصوم هم قابل دستيابى 
اســت و محال نيست؛ براى بنده و شما هم با جد و 
جهد و تالش قابل دستيابى اســت و اين در براى 
همه باز است. اما عصمت در تشخيص از باب همان 

عصمت مطلق است كه مختص معصومين(ع) است 
و غيرمعصوم حتى شــيخ مفيد هم ممكن است در 
تشخيصش دچار خطا شود. كما اينكه شيخ مفيد در 
يكى از فتاواى مهمش اشتباه كرد و امام زمان(عج) 

خطاى وى را اصالح كردند. 
بنابرايــن خوانندگان محترم دقت كنند كه براى ولّى 
فقيه، عصمت در تشخيص شرط نيست و اساساً قابل 
دستيابى هم نيست بلكه ولى فقيه با دارا بودن شرايطى 

كه گفته شد، در ُحكمش داراى حجيت است.

  مى رســيم به بحث قيد «مطلقه» و اينكه 
واليت مطلقه فقيه يعنــى چه و چه فرقى با 

واليت فقيه به معنى عام آن دارد؟
به طور كلى در تاريِخ مرجعيت در غيبت كبرى يعنى 
از زمان شيخ مفيد در قرن چهارم كه اولين مرجع 
تقليد شــيعيان بوده تا امروز، در اين ده قرن هيچ 
فقيهى نداشــته ايم كه منكر اصل واليت براى فقيه 
باشــد. يعنى اصل واليت را همه فقها قبول ندارند 

ولى در چگونگى آن اختالف نظر دارند. دو شــاخه 
واليت را همه قبول دارند؛ واليت فتوايى و قضايى. 
همه فقها متفق القول مى گويند فقيه واليت دارد در 
حــق اهللا؛ يعنى دين خدا فتوا بدهد و در حق الناس 
قضاوت كند. شاخه سوم، واليت فقيه در امور ِحسبّيه 
است. اين را هم اكثر قريب به اتفاق فقها يعنى بيش 
از 90درصدشــان قبول دارند. امور ِحســبيه يعنى 
چيزهايى كه در اســالم نبايد بر زمين بماند. مثًال 
ثروت ميلياردى فردى كه از دنيا رفته و وارث ندارد. 
تقريباً همه متفقند كه واليت اين ثروت با فقيه است. 
حاال در اين مرحله به واليت مطلقه مى رسيم يعنى 
تمام اختياراتى را كه نبى اكرم(ص) و ائمه هدى(ع) 
در حوزه مصلحت و ضررهاى وارده به اسالم داشتند، 
در نبودشان همان اختيارات را فقيه جامع الشرايط 
دارد. اين نظر قائلين به واليت مطلقه است كه اكثراً 
گمان مى كنند طرفداران اندكى در بين علما دارد اما 
بر اساس بررسى هايى كه اخيراً انجام شده بسيارى از 
فقهاى بزرگ ما در طول تاريخ قائل به واليت مطلقه 

هستند.

 ممكن است تعدادى از آنها را نام ببريد؟
بله! در دوران حكومت عباســى و ســلطه ايلخانان 
مغول بر ايران، شيخ مفيد، سيدمرتضى علم الهدى، 
شيخ طوسى، ابن حمزه، ابن بَّراج، ابن ادريس، عالمه 
حلى و محقق حلى. اينها، هم قائل به واليت نصب 
هســتند هم واليت عامه. در دوران صفويه؛ محقق 
َكركى، مقدس اردبيلى، فيض كاشانى، كاشف الغطاء، 
وحيد بهبهانى و عالمه مجلسى؛ در دوران قاجاريه 
عالمه نراقى، محقق مراغى، صاحب جواهر؛ در دوره 

مشــروطه هم ميرزاى نائينى و آخوند خراسانى و 
در زمــان حاضر هم در رأس همه امام خمينى(ره) 
هستند و البته آيت اهللا بروجردى هم جزء قائلين به 

واليت مطلقه فقيه هستند.

  اشاره اى به بحث مشروعيت و مقبوليت هم 
داشــتيد. در كشور ما، كشف ولى فقيه طبق 
قانون اساسى بر اساس ساز و كارى مبتنى بر 
انتخاب  را  انتخاب مردم كه مجلس خبرگان 
مى كنند و ســپس انتخاب ولى فقيه از سوى 
خبرگان ملت، انجام مى شود. آيا اين انتخاب 
و دخالت مردم مشــروعيت دارد و تناقضى 
با اعطايى بودن فرعِى وصفِى واليت فقيه از 

ناحيه خداوند ندارد؟
شــما مى خواهيد بپرسيد كه واليت فقيه از جنس 
انتخاب اســت يا انتصاب؟ اگر از ناحيه مردم باشد 
مى شود انتخاب و اگر از ناحيه خداوند باشد مى شود 
انتصاب. واليت فقيه از جنس انتصاب است و ما آن 
را بــا دو مقدمه عقلى ثابــت مى كنيم. مقدمه اول: 
تمام حق ها در عالم يا بــه حق اهللا برمى گردد يا به 

حق الناس و غير از اين نيست. 
مقدمه دوم: صاحب و مالك دين، خداســت. خوب، 
روشــن اســت كه امر دين از جمله حق اهللا است و 
گفتيم كه صاحب دين هم خداســت. پس رئيس 
دين را چه كسى بايد تعيين كند؟ صاحب آن يعنى 

خداوند! به اين مى گوييم برهان انتصاب. 
از طرفى معتقديم كه ولّى فقيــه در دوران غيبت 
رئيس دين است. رئيس دين در اولويت اول، پيامبر و 
امام است و در نبود ايشان نوبت به كسى مى رسد كه 
خداوند او را تعيين مى كند و آن شخص هم همانطور 
كه قبالً توضيح داديم بصورت غيرمستقيم و باواسطه 
(بوســيله امام معصوم) به اذن خداوند انتخاب و در 
واقع نصب مى شود و اين شخِص نصب شده همان 

ولّى فقيه است.

 و جايگاه مردم و خبرگان چه مى شود؟
نقش مردم اين اســت كه بايد تفحص و تجســس 
كننــد و اين منصوب وصفى را پيدا كنند و ببينند 
در اين زمان چه كســى مصداق اوصاف ولّى فقيه 
اســت. اين وظيفه مردم اســت اما چون خبره اين 
كار نيســتند، وكيل مى گيرند و وكيل مردم همان 
خبرگان هستند. بنابراين خبرگان به وكالت از مردم، 

ولّى فقيه را پيدا مى كنند. 
پس دقت كنيد كه كارِ «خبرگان» انتخاب يا انتصاب 
ولِىّ فقيه نيســت بلكه كار خبرگان، كشِف نصب 
ولّى فقيه به وكالت از مردم اســت. بنابراين جايگاه 
مردم اوالً كشف ولّى فقيه با وكالت خبرگان و ثانياً 
مقبوليت دادن به ولّى فقيه است. مشروعيت را خدا 
بــه ولّى فقيه مى دهد و مقبوليت را مردم با اطاعت 

كردنشان به ولّى فقيه مى دهند.

معارف

بررسى شاخصه هاى «ولّى فقيه» در گفت و گو با حجت االسالم والمسلمين باقرى كيا - قسمت دوم و پايانى 

استبداد رأى در ولى فقيه راه ندارد      

آگهی  
بدینوس��یله پی��رو آگهی ه��ای قبلی به اس��معیل موالی��ی هوس فع��اًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت 
255/961137 علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه حکم به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و جبران 
)پرداخ��ت( خس��ارت وارده به س��بب تأخیر در تأدیه از تاریخ ص��دور چک 1396/4/12 الی ی��وم االداء و نیز پرداخت مبلغ 
755000 ری��ال بابت خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرس��ی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزین��ه آگهی روزنامه در حق 
خواهان )آقای محمد محمدی مشهدی( صادر و مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
 آ- 9704694 م.الف 12569

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 255 مجتمع شماره 5 مشهد

آگهی 
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به مهدی خوش��ابی فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت طیبه قربانی 
علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه حکم به پرداخت مبلغ 2/700/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 45000 تومان بابت 
هزینه درج آگهی و مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است.
 آ- 9704695 م.الف 12570

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 255 مجتمع شماره 5 مشهد

آگهی  
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم ملیحه اصالتی فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای غالمرضا 
صادقی فاضل علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش��ماره 9609977509201418 در پرونده کالس��ه 
9609987509200895 به پرداخت مبلغ هجده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک الی یوم االدا و پرداخت مبلغ هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی 
در حق خواهان محکوم ش��ده اید مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. 
آ- 9704696 م.الف 12576

متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
 بی بی مریم وزیری کنگ علیائی

آگهی  
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقای/خانم حسین تیموری فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای/
خانم اس��ماعیل عابدی علیه شما بخواس��ته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508400347 در پرونده کالسه 
970074 به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه 
از تاریخ برگش��ت چک ها الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 1/084/500 ریال بابت خس��ارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
در حق محکوم له محکوم ش��ده اید مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج می گردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
 آ- 9704707 م.الف 12577

مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 245

آگهی  
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علی��ه آقای/خانم علی حیدری که مجهول المکان می باش��د ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9709977509100038 صادره از شعبه 252 در پرونده شماره 252/961047 محکوم 
به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک 1396/4/5 الی یوم االداء بر اس��اس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت 1720/000 ریال بابت خس��ارت 
وارده به س��بب هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق وکالتنامه به مبلغ 2/200/000 ریال در حق محکوم له 
آقای/خانم محمد صادقی با وکالت خانم گل افشانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 آ- 9704801 م.الف 12578

منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 
شهرستان مشهد

آگهی  
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/مرتضی عباسی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 9609977508801716 صادره از ش��عبه 249 در پرونده ش��ماره 961258 محکوم به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت وجه دو فقره س��فته و نهصد هزار تومان بابت دو فقره رس��ید و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 96/11/16 الی یوم االداء بر اس��اس شاخص بانک مرکزی و 550/000 ریال هزینه دادرسی و 450/000 
ریال بابت هزینه درج در آگهی در حق محکوم له حسین اصغر اصغرزاده و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
 آ- 9704709 م.الف 12579

مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد
 هوشمند

آگهی ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کالسه بایگانی: 961272

شماره دادنامه: 9709977592400381
به متهم سعید الئی فرزند علیرضا ابالغ می گردد به موجب دادنامه فوق به اتهام توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به 
شاکی خصوصی آقای سعید حسینی فیض آبادی از بابت ارتکاب بزه توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت و به پرداخت یک فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان از بابت یک فقره جراحت دامیه خلف سر در حق شاکی 
خصوصی ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع بزه محکوم گردیده است. رأی صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز از 
تاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست 

روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
آ-9704655
م.الف12571

مدیردفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مشهد
 علیرضا قویدل

آگهی ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کالسه بایگانی: 961271         شماره دادنامه: 9709977592400378

به متهم مهدی هنرور فرزند علی ابالغ می گردد به موجب دادنامه فوق به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو نس��بت به ش��اکی 
خصوصی آقای محمد آینه فرزند علی اکبر و توهین و تهدید جانی از حیث جنبه خصوصی به پرداخت مقادیری دیه ظرف 
مهلت یک س��ال قمری از تاریخ وقوع بزه و از حیث جنبه عمومی بزه به تحمل یک س��ال حبس تعزیری از بابت ایراد جرح 
عمدی نس��بت به ش��اکی خصوصی با چاقو و به تحمل 74 ضربه ش��الق تعزیری غیرعلنی از بابت ارتکاب بزه توهین نسبت 
به ش��اکی خصوصی و به تحمل 74 ضربه ش��الق تعزیری غیرعلنی از بابت ارتکاب بزه تهدید جانی شاکی خصوصی محکوم 
گردیده است. رأی صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی در همین شعبه 
دادگاه می باش��د و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیس��ت روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد. آ-9704656                 م.الف12572
مدیردفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مشهد- علیرضا قویدل

آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای حسین محمدی ثانی فرزند عباس فعاًل مجهول المکان 
ابالغ می ش��ود در پرونده کالس��ه 101/970285 حسب شکایت آقای کاظم بوستانی به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی و 
ش��رکت در ضرب و جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب می باش��ند وقت رس��یدگی برای مورخه 1397/5/17 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده اس��ت لذا در وقت مقرر جهت رس��یدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتس��به در این دادگاه حاضر شوید در 

صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
آ-9704657             م.الف12573

مدیردفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
ب��ه این وس��یله پیرو آگه��ی قبلی به محمد الیجه ب��اف خیابانی فرزند رجب فع��اًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود: در مورد 
ش��کایت نورمحمد تحققی س��لمانی علیه ش��ما دایر به توهین و تهدید به موجب دادنامه ش��ماره 9709975116100416 
م��ورخ 97/3/31 در پرون��ده 106/961498 باب��ت توهین به تحمل هفتاد و چهار ضربه ش��الق تعزی��ری و در مورد تهدید 
به دو س��ال حبس تعزیری محکوم ش��ده اید که صرفاً مجازات اش��د قابل اعمال اس��ت. مراتب از این طریق در روزنامه درج 
می شود. رأی صادره غیابی و از تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. آ-9704692           

م.الف12574
مدیردفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
ب��ه این وس��یله پیرو آگهی قبلی به آقای اس��ماعیل دنیاگش��ته طرقی فرزن��د یداهلل فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود: در 
مورد ش��کایت حمیده باطنی طرقی علیه ش��ما دایر به ترک انفاق به موجب دادنامه شماره 9709975116100414 مورخ 
97/3/31 در پرونده 106/961329 به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اید. مراتب از این طریق در روزنامه درج 

می شود. رأی صادره غیابی و از تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
آ-9704693
م.الف12575

مدیردفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

آگهی  
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به گالبتون اس��دی پیرانلو فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت حسن 
کاشکی علیه شما بخواسته مطالبه وجه حکم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی به 
مبلغ 386000 ریال و حق الدرج آگهی به مبلغ 450/000 ریال در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد 

رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. آ- 9704710 م.الف 12580
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 250 مجتمع شماره 5 مشهد

آگهی  
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای ابوالحسن مقدسی رضاآباد و خانم الهه مقدسی رضاآباد 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977508900031 صادره از شعبه 250 در پرونده 
شماره 961056 محکوم به پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به شماره 3301/254908- 
1395/12/20 و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه بر اساس )فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تأدیه وجه چک 1395/12/20 تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ 
صدور چک( و نیز پرداخت مبلغ 1/105/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت 
حق الدرج آگهی در حق خواهان )ازمر یوس��فی( صادر و نیم عش��ر دولتی ش��ده اید ظرف ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ- 9704711 م.الف 12581
شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی  
خواهان رضا حاجی آقاجانی دادخواستی به طرفیت خوانده هومن صباغی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در 
مش��هد- میدان میرزا کوچک خان- روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالس��ه 970300 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
مورخ 1397/05/15 س��اعت 8/45 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. آ- 9704712 م.الف 12582

مسئول دفتر شعبه 266 شورای حل اختالف

آگهی  
بدینوس��یله پیرو آگهی های قبلی به آقایان مهدی ش��یردل و رس��ول مصیب��ی فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد 
دادخواس��ت عبداالاحمد علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه حکم به محکومیت خواندگان )مهدی ش��یردل و رسول مصیبی 
بصورت تضامنی( به پرداخت مبلغ بیس��ت و دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و هش��تصد و پنج هزار 
ریال بابت خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرسی و 15000 تومان هزینه درج در آگهی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ گواهی عدم پرداخت چک 96/1/10 تا یوم االداء در حق خواهان عبداالحمد ش��یخ زاده مراتب بدینوس��یله در روزنامه 
درج میگ��ردد رأی ص��ادره غیاب��ی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این ش��ورا اس��ت. آ- 9704713 

م.الف 12583
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 249 مجتمع شماره 5 مشهد

دادنامه
نهای��ی  س��ابق(تصمیم  ورامین)103جزای��ی  دوشهرس��تان  کیف��ری  کالسه9509980204601129ش��عبه103دادگاه  پرون��ده 
ش��ماره9609970208301325 ش��اکی : اقای صادق بربری فرزند قربان علی به نشانی جوادآباد بلوارکشاورز ک علی تات پ497 متهم : 
خانم مریم عظیمی فرزند س��روربه نش��انی : تهران .ورامین. بلوارامام رضا ک فرهنگی 31 اتهام : سرقت مستوجب تعزیر / گردشکار: دادگاه 

پس ازبررسی جامع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبشرح ذیل انشاءرای می نماید
رای دادگاه / درخصوص اتهام خانم مریم عظیمی فرزند سروردائربرس��رقت گوش��ی تلفن همراه موضوع ش��کایت آقای صادق بربری فرزند 
قربانعلی باعنایت به محتوای اوراق پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی ومحتوای گزارش وتحقیقات موردوثوق ضابطین ومتواری بودن 
متهم وپاس��خ استعالم واصله ازشرکت ایرانسل وقوع بزه انتسابی محرزومسلم است مستندا به ماده661و667 قانون مجازات اسالمی حکم 
برمحکومیت وی به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و15ضربه ش��الق واس��ترداد مال به شاکی بش��رح صادرواعالم می نماید رای دادگاه 
غیابی وظرف بیس��ت روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وپس ازآن ظرف بیس��ت روزقابل تجدیدنظردر دادگاههای محترم تجدید 

نظراستان تهران است161د/م الف
رییس شعبه103دادگاه کیفری دوشهرستان ورامین

ابالغ وقت دادرسی 
بدینوسیله به آقای شهاب درویشی که فعال مجهول المکان بوده ودردسترس نمی باشد بنا به تجویزماده344 قانون آیین دادرسی کیفری 
وحسب دستوردادگاه دریک نوبت ازطریق روزنامه ابالغ میشود جهت دفاع ازاتهام انتسابی خود مبنی برکالهبرداری به شکایت خانم ملیحه 
س��رلک درپرونده کالسه961515در تاریخ1397/6/25 ساعت11 صبح درش��عبه103دادگاه کیفری دودادگستری ورامین حاضرشودعدم 

حضور مانع ازرسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام ورای مقتضی راصادرخواهد نمود167/د.م الف
مدیردفترشعبه103دادگاه کیفری دوشهرستان ورامین

ابالغ وقت دادرسی 
بدینوس��یله به آقای مهدی غیاثوند که فعال مجهول المکان بوده ودردس��ترس نمی باشد بنا به تجویزماده344قانون آیین دادرسی کیفری 
وحس��ب دستوردادگاه دریک نوبت ازطریق روزنامه ابالغ میش��ود جهت دفاع ازاتهام انتسابی خود مبنی برسرقت اتومبیل به شکایت زهرا 
صاحبی درپرونده کالسه961548در تاریخ97/7/9درساعت9 صبح درشعبه103دادگاه کیفری دودادگستری ورامین حاضرشودعدم حضور 

مانع ازرسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام ورای مقتضی راصادرخواهد نمود168/د.م الف
مدیردفترشعبه103دادگاه کیفری دوشهرستان ورامین

احضارمتهم
علیرضا صبوری فرزند یزدان متهم است به ایراد ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت صدیقه طوسی آزاد چون بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده دراجرای ماده174آین دادرس��ی کیفری مراتب برای یک نوبت درجراید کثیراالنتش��ارآگهی می 
گردد تامتهم مذکورظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتش��ارآگهی به ش��عبه این دادسراجهت پاسخگویی واخذدفاع آخرین باحق داشتن وکیل 

ازاتهام انتسابی مراجعه نماید175د/م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب

 شهرستان ورامین

احضارمتهمین
پرویزوعلیرضا ش��ه بخش متهمند به مدیریت درحمل مواد مخدر موضوع گزارش مرجع انتظامی چون بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت 
وی ابالغ احضاریه ممکن نگردیده دراجرای ماده174آین دادرس��ی کیفری مراتب برای یک نوبت درجراید کثیراالنتش��ارآگهی می گردد 
تامتهم مذکورظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتشارآگهی به شعبه این دادسراجهت پاسخگویی واخذدفاع آخرین باحق داشتن وکیل ازاتهام 

انتسابی مراجعه نماید171د/م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان ورامین

دادنامه
نهای��ی  س��ابق(تصمیم  )103جزای��ی  ورامی��ن  دوشهرس��تان  کیف��ری  کالسه9509980204800496ش��عبه103دادگاه  پرون��ده 
ش��ماره9609970208300387 شاکی : اقای حس��ین یعقوبی فرزند جلیل  به نشانی کهریزک خ اشرفی اصفهانی گلستان 4پ7 متهم : 
آقای علی جعفری به نشانی مجهول المکان  اتهام :1. سرقت مستوجب تعزیر2.ایراد جرح عمدی باچاقو /  گردشکار: دادگاه پس ازبررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبااستعانت ازحضرت حق بشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید
رای دادگاه / درخصوص اتهام علی جعفری دائربرایراد جرح عمدی باچاقووس��رقت مقرون به آزارنس��بت به حس��ین یعقوبی فرزند جلیل 
باعنای��ت ب��ه محتوای اوراق پرونده ازجمله ش��کایت ش��اکی خصوصی وگواهی گواهان گ��زارش وتحقیقات موردوث��وق ضابطین وگواهی 
پزش��کی قانونی وقوع بزه انتس��ابی ازس��وی نامبرده محرزومس��لم اس��ت مس��تندا به تبصره 614وماده652و667 قانون مجازات اسالمی 
س��ال75ومواد17و449و559و709 و710قانون مجازات اسالمی س��ال92حکم برمحکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت 
جنبه عمومی ارتکاب بزه جرح باچاقوودوس��ال حبس وهفتادوچهارضربه ش��الق بابت ارتکاب بزه س��رقت مقرون به آزارواس��ترداد گوشی 
تلفن همراه به ش��اکی وپرداخت دومورد دودرصد دیه کامل بابت جراحات دامیه کنارخارجی ابروی چپ وطاق س��ردرحق شاکی خصوصی 
صادرواع��الم م��ی نمای��د رای دادگاه غیابی وظرف بیس��ت روزپس ازابالغ قابل واخواه��ی دراین مرجع وپس ازآن ظرف بیس��ت روزقابل 

تجدیدنظردر دادگاههای محترم تجدید نظراستان تهران است163/م الف
رییس شعبه103دادگاه کیفری دوشهرستان ورامین

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به: 
وقت رسیدگی : 97/5/20 ساعت : 9/30محل حضورحوزه4 شورای حل اختالف خواهان: لیلی رضایی مومن آباد فرزند: محمد رضا  آدرس 
: پیشوا.ش��هرک نقش جهان خ آیت اله مش��کینی فاز1 ق402 واحد3 خوانده: محمد رضا مس��لمی  فرزند : علی / مجهول المکان خواسته: 

الزام خوانده به فک وتعویض پالک خودروی پراید بشماره 283 م33 ایران78
 خواهان دادخواس��تی تس��لیم شورای حل اختالف حوزه .. شهرستان پیش��وانموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاعی گردیده ووقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده است علت مجهول المکان بوده خوانده به درخواس��ت خواهان ودستورشوراوبه تجویز ماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب 1نوبت درجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رییس شورای حل اختالف حوزه شماره4شهرستان پیشوا

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به: 
وقت رسیدگی : 97/5/10 ساعت : 10محل حضورحوزه5 شورای حل اختالف خواهان: مدینه جهانی فرزند: محمد  آدرس : پیشوا.شهرک 

گلها نارنجستان3بلوک  D9 واحد5ط2  خوانده: رقیه میرزایی / مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب به مبلغ46میلیون ریال
 خواهان دادخواس��تی تس��لیم شورای حل اختالف حوزه 5شهرستان پیش��وانموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاعی گردیده ووقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده است علت مجهول المکان بوده خوانده به درخواس��ت خواهان ودستورشوراوبه تجویز ماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب 1نوبت درجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رییس شورای حل اختالف حوزه شماره5
شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/4/4آقای ابراهیم باقری طی تقدیم دادخواس��تی که به ش��ماره203/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده که آقای 
داود باقری فرزند ابراهیم بموجب گواهی فوت ش��ماره8591111 درتاریخ1397/3/26درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیش��وابدرود حیات 
گفت��ه وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. معصومه ارس��طوئی ش ش554 صادره ازش��هرری مادرمتوف��ی2. ابراهیم باقری ش ش6 صادره 

ازورامین پدرمتوفی
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2

شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/4/4آقای سید عیسی موسوی زاده طی تقدیم دادخواستی که به شماره856/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده 
که خانم س��ارا خاتون عرب س��االری فرزند علی خان بموجب گواهی فوت ش��ماره856794 درتاریخ1396/6/27درآخرین اقامتگاه دائمی 
خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. س��ید موسی موس��وی زاده  صادره ازورامین پسرمتوفی2. سید عیسی 
موس��وی زاده ش ش633صادره ازورامین پس��رمتوفی3. سادات موس��وی زاده ش ش632 صادره ازورامین دخترمتوفی4. اعظم السادات 
موس��وی زاده ش ش 786صادره ازورامین دخترمتوفی5. س��ید سکینه موسوی زاده ش ش8 صادره ازورامین دخترمتوفی 6. منیرالسادات 

خراسانی ش ش1 صادره ازورامین دخترمتوفی 7. فخری السادات خراسانی ش ش7 صادره ازورامین دخترمتوفی 
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

دادنامه
پرونده کالسه9609982992100083ش��عبه دادگاه انقالب اس��المی شهرس��تان ورامین متهم : آقای رضا علیکایی به نشانی پیشوا.قلعه 

نوکوچه اول منزل علیکایی اتهام : کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر
دادگاه پس ازاس��تماع دفاعیات متهم وجری تش��ریفات قانونی بااجازه حاصل ازماده374از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392ختم 
رس��یدگی رااعالم وبااس��تعانت ازخداوند متعال وباتکیع برشرف ووجدان ومحتویات وادله منعکس درپرونده بشرح ذیل مبادرت بصدوررای 

می نماید
رای دادگاه / درخص��وص اته��ام : متهم آقای رضا علیکاهی فرزند محمد دائربرکش��ت ش��اهدانه به قصد تولید م��واد مخدرگراس دادگاه با 
عنایت به مطالعه ومداقه جامع اوراق ومحتویات پرونده ومالحظه گزارش متقن ومقرون به واقع مرجع انتظامی وازنحوه کش��ف بوته های 
گراس ازمنزل متهم وکیفرخواست اصداری ازدادسرای عمومی وانقالب شهرستان پیشواومتواری بودن متهم درتمام مراحل مختلف تعقیب 
وتحقیق)مرجع انتظامی ودادسرای محل وقوع جرم(وعدم حضورمتهم علیرغم ابالغ قانونی وانتظارکافی درجلسه رسیدگی تعیینی وتحقیقات 
معموله وس��ایرقرائن وامارات منعکس درپرونده مجرمیت وی درحدبزه)بزههای( معنونه درکیفرخواست بنظراین دادگاه محرزومسلم است 
لذا دادگاه ضمن صدورحکم برضبط موادمخدرمکشوفه به نفع دولت جمهوری اسالمی ایران مستندابه مواد27و134و215 ازقانون مجازات 
اس��المی مصوب1392 ومواد360و374 و375 و380و426و427و431 ازقانون آیین دادرس��ی کیف��ری مصوب1392وبند1ماده2 ازقانون 
اصالح قانون مبارزه باموادمخدرمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم راازبابت اتهام صدرالذکربپرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی 
درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیس��ت روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وس��پس ظرف 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد177د/م الف
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی انقالب اسالمی شهرستان ورامین

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به :
وقت رس��یدگی : 97/5/2 س��اعت : 9 محل حضورحوزه3 شورای حل اختالف خواهان: تراب رحمانیان / خیریه عبدالشاهی   خوانده: جواد 

فرجی فرزند : موسی / مجهول المکان خواسته: مطالبه اجورمعوقه
 خواهان دادخواس��تی تسلیم ش��ورای حل اختالف حوزه 3 شهرستان پیشوانموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاعی گردیده ووقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده است علت مجهول المکان بوده خوانده به درخواس��ت خواهان ودستورشوراوبه تجویز ماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب 1نوبت درجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رییس شورای حل اختالف حوزه شماره3شهرستان پیشوا

دادنامه
نهای��ی  س��ابق(تصمیم  )103جزای��ی  ورامی��ن  کیفری2شهرس��تان  9409980204000720ش��عبه103دادگاه  کالس��ه  پرون��ده 
ش��ماره9509970208301851 ش��کات : 1.آقای رضا الماس آزادی فرزند حمید به نش��انی ورامین خ روغنکش��ی خ بهداش��ت ک یاس 
پ30*2. آقای هادی روحی کهل فرزند رهبر به نشانی تهران .ورامین روغنکشی چهارراه منبع آب کوچه بهداشت پ31* 3. آقای مهدی 
اس��دی جعفری فرزند محمد باقر به نشانی تهران.ورامین. صادقعلی. ش��هرک اصالح بذرانتهای بلوارکشاورز.پ30*4. آقای کیوان تاجیک 

فرزند پرویز به نشانی تهران.ورامین. خ روغنکشی.خ بهداشت پ8 / متهم : آقای حمید قمی بابایی به نشانی : ورامین.روغنکشی.منبع آب. 
ک بهداش��ت اتهام : کالهبرداری / گردش��کار: دادگاه پس ازبررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم بااستعانت ازحضرت حق بشرح 
ذی��ل مبادرت بصدوررای م��ی نماید. رای دادگاه / درخصوص اتهام حمید قمی بابایی دائربرکالهبرداری موضوع ش��کایت آقایان 1.مهدی 
اسدی به مبلغ پنجاه وهشت میلیون ریال2. کیوان تاجیک به مبلغ هفتاد میلیون ریال3. رضا الماسی آزادی به مبلغ هفتاد میلیون ریال 4. 
هادی روحی به مبلغ هفتاد میلیون ریال باعنایت به محتوای اوراق پرونده ازجمله شکایت شکات خصوصی وشرح اظهارات آنان درخصوص 
نحوه وقوع بزه ومانورمتقلبانه متهم/ گزارش ضابطین/متواری بودن متهم/ کیفرخواس��ت دادس��تان وشیوه یکسان بکاررفته درفریب برخی 
ازش��کات وقوع بزه انتس��ابی ازسوی نامبرده محرزومسلم است دادگاه مس��تندابه موادیک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس .ارتشاء 
وکالهبرداری وبرعایت ماده134قانون مجازات اسالمی درخصوص لزوم تعیین بیش ازحداکثرمجازات درمواردتعدد جرم حکم برمحکومیت 
وی به تحمل هش��ت سال حبس تعزیری واسترداداموال شکات وپرداخت دوبربرجمع وجوه دریافتی ازمتهمان بعنوان جزای نقدی درحق 
صندوق دولت صادرواعالم می نمایدرای دادگاه غیابی وظرف مهلت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد165د/م الف
رییس شعبه103دادگاه کیفری2شهرستان ورامین

دادنامه 
نهای��ی  س��ابق(تصمیم  ورامین)102جزای��ی  کیفری2شهرس��تان  کالسه9609980205000661ش��عبه102دادگاه  پرون��ده 
شماره9709970208200148 شاکی : آقای مجتبی بدرخانی فرزند حسین به نشانی استان تهران .شهرستان ورامین.علی آباد باغخواص 
گلهای3 پ96پشت حسینیه  متهمین : 1.آقای محمد رزومه الماسی فرزند عباسعلی به نشانی تهران.ورامین.باغخواص زمینهای بیژن.ک 
مهدیه پ19* 2.آقای امیرتاند فرزند یداله به نش��انی تهران.ورامین.باغخواص.گلهای15 پ7* 3. آقای رضا پیران به نش��انی متواری  اتهام 

ها: 1. مشارکت درسرقت مستوجب تعزیردرشب2.معاونت درسرقت تعزیری درشب
بتاریخ97/2/15دروقت مقررجلسه 102دادگاه کیفری دوورامین بتصدی اینجانب امضاءکننده ی ذیل تشکیل پرونده ی کالسه مقررتحت 

نظراست مالحظه شاکی آقای مجتبی بدرخانی اعالم رضایت نموده ص23وحسب 
گزارش دفترش��عبه علیرغم ابالغ الکترونیکی احضاریه درجلس��ه حاضر نشده والیحه ارسال نکرده ووکیل معرفی ننموده است وامامتهمین 
امیرتان��د ومحمد رزومه الماس��ی تح��ت الحفظ مامورین مراق��ب وبطورآزادانه درجلس��ه حاضرودفاعیات نامبردگان اخذواس��تماع گردید 
وامادیگرمتهم بنام آقای رضا پیران علیرغم نش��رآگهی درجلس��ه حاضرنشده والیحه دفاعیه ارسال نکرده ووکیل معرفی ننموده است لهذا 
دادگاه با مطالعه جامع اوراق ومحتویات پرونده وادله موجوددرآن ختم دادرس��ی اعالم وبااس��تعانت ازخداوند قادرمتعال وباتکیه برش��رف 

ووجدان بشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید
رای دادگاه / درخصوص کیفرخواس��ت صادره ازدادس��رای عمومی وانقالب ورامین وش��کایت ش��اکی آقای مجتبی بدرخانی فرزند حسین 
علیه متهمین آقایان1. امیرتاند فرزند یداله 2. محمد رزومه الماس��ی فرزند عباس��علی دائربرمش��ارکت درس��رقت مستوجب تعزیز3. رضا 
پیران فاقددیگرمش��خصات دائربرمعاونت درس��رقت مستوجب تعزیردادگاه باعنایت به ش��اکی گزارش مرجع انتظامی واقرارصریح ومقرون 
ب��ه واق��ع متهمین ردیف ه��ای اول ودوم درمرجع تحقی��ق ص15و14 ودلیل و موضوعیت داش��تن اقراردراثب��ات دعواودفاعیات بالوجه 
نامبردگان در جلس��ه دادرس��ی وعدم حضورمتهم ردیف س��وم درجلسه دادرسی علی رغم نشرآگهی وعدم ارس��ال الیحه دفاعیه ومعرفی 
وکیل وس��ایرقرائن وامارات موجوددرپرونده صرف نظرازاعالم رضایت ش��اکی نس��بت به متهمین ردیف ه��ای اول ودوم درص23 ازجنبه 
خصوصی ازجنبه عمومی بزه انتس��ابی علیه متهمین رامحرزومس��لم دانس��ته وبااس��تناد بمواد36و341و360 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب92/12/4وم��واد2و14و46و161 و126و125و127)بند ت(قانون مجازات اس��المی مص��وب92/2/1 وماده656بخش تعزیرات قانون 
مجازات اس��المی مصوب75/3/2حکم برمحکومیت هریک ازمتهمین ردیف های اول ودوم به تحمل یکس��ال وش��ش ماه حبس تعزیری 
بااحتس��اب ایام بازداش��ت قبلی وچهل وپنج ضربه ش��الق تعزیری ومتهم ردیف س��وم به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام 
بازداشت قبلی وبیست وپنج ضربه شالق تعزیری صادرو اعالم میگردد مدت نه ماه ازکل مجازات حبس هریک ازمحکوم علیهم ردیف های 
اول ودوم به مدت دوسال بصورت ساده تعلیق تاچنانچه مشارالیهم ازتاریخ صدورقرارلغایت اتمام آن مرتکب جرائم عمدی حد/قصاص/دیه 
ویاتعزیرتادرجه هفت نش��وند مجازات تعلیقی بی تاثیرمی ش��ود واال عالوه براجرای مجازات جرم اخیرمجازات معلق درحق نامبردگان به 
مرحله اجرادرخواهدآمد این رای نس��بت به متهم ردیف سوم غیابی بوده وظرف مدت20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه بوده 
وظرف مدت20روزپس ازانقضای مهلت واخواهی بالحاظ مدت مذکوربرای متهمین ردیفهای اول ودوم ازتاریخ ابالغ قابل اعتراض درمحاکم 
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 دى ماريا: نامه رئال را باز نكرده
 پاره كردم

ورزش: آنخل دى ماريا پس از جام جهانى 2014 رئال مادريد را ترك 
كرد و با قراردادى 75 ميليون يورويى راهى منچستريونايتد شد.

وى گفت:  يادم مى آيد كه نامه اى از رئال مادريد پيش از فينال جام 
جهانى دريافت كردم و بدون اينكه آن را باز كنم، پاره اش كردم. دكتر 
دانيل مارتينز با نامه اى در دست به سمت من آمد و گفت آنخل؛ نگاه 
كن، اين نامه از رئال مادريد آمده اســت. مى گويند كه تو در شرايط 
بازى نيستى و به ما فشــار آورده اند كه اجازه ندهيم در فينال بازى 
كنى. نامه را گرفتم و پاره اش كردم. البته براى من اين حركت باشگاه 
قابل درك بود. شنيده بودم كه آنها قصد دارند خامس را جذب كنند 
و مى خواستند من را به باشــگاهى ديگر بفروشند. اگر من مصدوم 
مى شدم به هدف شان نمى رسيدند و به همين دليل نمى خواستند در 

فينال بازى كنم. مردم از اين سمت قضيه مطلع نيستند. 
 براى من مصدوم شــدن مهم نبود و مى خواستم تحت هر شرايطى 

بازى كنم. آن نامه يك نوع توهين به من محسوب مى شد.

تابارز: نبردمان با پرتغال دشوار است
ورزش:  اسكار تابارز، ســرمربى اروگوئه در پايان بازى گفت:  نتيجه 
البته كه خوب و درخشان بود و اولى ما در گروه را قطعى كرد .اجازه 
نداديم روسيه مثل هميشه بدود و البته برخى مواقع در پاسكارى ها 
اشتباهاتى داشتيم كه اين نشان مى دهد بايد در برخى زمينه ها بهتر 
شويم. اطمينان دارم كه در يك هشــتم نهايى مقابل پرتغال ديدار 
بسيار دشوارى پيش رو خواهيم داشــت و آنجا ديگر فرصت اشتباه 

نداريم.

بيرهوف: به مسخره كنندگان سوئد 
هشدار داديم

ورزش:پس از گل دقيقه 95 تونى كروس به ســوئد، برخى اعضاى 
كادر فنى تيم ملى آلمان به تمسخر نيمكت نشينان سوئد پرداختند.

پس از گل كروس، برخى اعضاى كادر فنى آلمان به تمســخر كادر 
فنى و بازيكنان ذخيره سوئد پرداختند و اين مسئله درگيرى هايى 
را در انتهاى بازى به دنبال داشت. فيفا تحقيقات خود در اين زمينه 

را شروع كرده است.
اوليور بيرهوف گفت: واضح اســت كه آن صحنه ها ديگر نبايد تكرار 
شوند و اصال ديگر نبايد شــاهد چنين اتفاقاتى باشيم. به كسانى كه 

سوئدى ها را مورد تمسخر قرار دادند، هشدارى جدى داديم.
بارها گفته ايم كه آلمان به دنبال فوتبالى پاك است و چنين اتفاقات 
غيرورزشــى را محكوم مى كنيم. اصال نيازى به آن همه خوشحالى 

افراطى نبود.

VAR   اسپانيا را صدرنشين كرد
ورزش:  اسپانيا كه تا دقايق پايانى از مراكش 2-1 عقب بود به لطف 
گل آسپاس توانست همه چيز را به تساوى بكشاند. گل آسپاس ابتدا 
آفسايد گرفته شد اما با استفاده از  VAR گل او پذيرفته شد و الروخا 

توانست شكست را با تساوى عوض كند.
گل تساوى تيم ملى كشــورمان به پرتغال نيز مزيد بر علت شد تا با 
همين تســاوى اســپانيا در رده اول گروه قرار بگيرد و در دور بعد به 

مصاف روسيه برود.

هيه رو: با اين بازى ها 
به جايى نمى رسيم

ورزش: اسپانيا به زحمت و با تساوى  برابر مراكش توانست به عنوان 
تيم اول گروه راهى يك هشتم نهايى شود.

هيه رو، سرمربى اســپانيا گفت:  بد بوديم. مراكش بسيار شجاعانه 
بازى مى كرد و با تمام بازيكنانش به غير از بن عطيه در حمله حضور 
داشت. مقابل اين تيم عذاب كشيديم و البته اين مسئله را هشدار داده 
بودم. بايد اولين منتقد خودمان باشيم. فرصت هاى گل زيادى تقديم 

مراكش كرديم. مسئول اين بازى بد در درجه اول خودمان بوديم.
اگر قصد رســيدن به مراحل پايانى را داريم، بايــد به جزئيات توجه 
بيشترى داشته باشــيم چرا كه هر فرصت مراكش بوى گل مى داد. 
بايد بســيار بهتر از اينها بازى كنيم. در كارهاى هجومى خوبيم اما 
درانتقال توپ برابر تيم هاى فيزيكى به مشكل برخورد مى كنيم. اين 
مسيردرستى نيســت كه طى مى كنيم. با اين شيوه بازى به سختى 

بتوانيم به اهداف مان برسيم.

فوت بازيكن سابق مصر در جريان بازى 
با عربستان

فارس:  بازيكن ســابق تيم ملى مصر بعد از شكست اين تيم مقابل 
عربستان دچار حمله قلبى شد و درگذشت.

 عبدل رحيم محمد بازيكن ســابق تيم ملى  مصر و مفســر فوتبال 
اين كشور بعد از شكست تيم ملى كشورش در ديدار با عربستان در 

رقابت هاى جام جهانى دچار حمله قلبى شد و درگذشت.
 تيم ملى عربستان  در دقيقه 95 موفق به زدن گل برترى شد. بعد از 
حمله قلبى، همكاران وى در تالش بودند تا جانش را نجات دهند به 
همين دليل به مركز پزشكى تلويزيون مصر منتقلش كردند. بعد از 
مدتى اين بازيكن سابق مصر به بيمارســتان منتقل شد اما با وجود 
تالش پزشــكان، محمد درگذشــت. احمد فاضى دروازه بان سابق 
مصر كه در همان زمان در اســتوديو حضور داشت در اين باره اعالم 
كرد محمد بسيار خسته و بســيار تحت تاثير سومين شكست مصر 

قرار داشت. 

اشمايكل: ايران بهتر از پرتغال بازى 
كرد 

ورزش: دروازه بان پيشــين تيم ملى فوتبال دانمارك و باشــگاه 
منچستر يونايتد درباره بازى ايران و پرتغال گفت: داور نتوانست 
بازى را كنترل كند و باعث شد تا آن  را از دست بدهيم. او بارها به 
جاى تصميم گيرى از سيستم VAR بهره گرفت. پيتر اشمايكل 
افزود: ايران بهتر از پرتغــال بازى كرد. ايرانى ها ســخت مبارزه 
كردند، زيرا مى خواســتند پيروز شوند. آن ها بيشــتر از پرتغال 
مى خواستند در اين بازى به پيروزى برسند. كريستيانو رونالدو در 
نيمه دوم چندان مورد توجه قرار نگرفت و چند شانس را از دست 
داد. حتى پنالتى را هم نتوانست تبديل به گل كند. به نظر مى رسد 
كه بازيكنان بزرگ نمى توانند اشــتباه كنند اما رونالدو نيز اشتباه 

ليونل مسى را مرتكب شد.  

طارمى: مردم به خانواده ام 
بدوبيراه  نگويند

تسنيم: مهاجم تيم ملى در خصوص اينكه مردم با توجه به عملكرد 
بازيكنان در ســه ديدار جام جهانى هيچ كسى را شرمنده نخواهند 
دانست، گفت: قصد ما  فقط خوشحال كردن مردم ايران بود. دليل 
تيم بودن ما در اين مسابقات و همه زجر  و تالش هايى كه متحمل 
شديم نيز به خاطر خوشــحالى مردم ايران بود. تا اينجاى كار شايد 
مردم راضى باشند اما مى توانســتيم با صعود خيلى بيشتر مردم را 
خوشــحال كنيم. فقط مى توانم از مردم عذرخواهى كنم كه امكان 
تاريخ سازى پيدا نكرده و آنها را خوشحال نكرديم. مهدى طارمى در 
خصوص بغضش هنگام اين مصاحبه گفت: بشخصه هيچ وقت فردى 
صحبت نكردم و فقط در خصوص تيم حرف زدم اما اصًال دوســت 
نداشتم چنين اتفاقاتى باعث حذف تيم ملى شود. در رختكن نيز فقط 
به خاطر اينكه نتوانستم دل مردم را شاد كنم، گريه كردم. از مردم در 
حال حاضر تنها يك خواسته دارم و آن اين است كه اگر قصد فحاشى 
در فضاى مجازى و هر جاى ديگرى  را دارند، تنها به خودم فحاشى 

كنند و  به خانواده ام كارى نداشته باشند.

عزت اللهى: بيرانوند مثل برادرم است
ورزش: سعيد عزت اللهى در مورد صحنه درگيرى اش با بيرانوند و 
اتفاقى كه باعث شد دقايقى تمركز الزم را نداشته باشد، گفت: چيز 
خاصى بين ما اتفاق نيفتاد. عليرضا مثل برادر من است. خبرنگاران 
زيادى در اين مورد از من سوال كردند و تاكيد مى كنم چيز خاصى 
نبود. در فشار بازى چنين اتفاقاتى رخ مى دهد و قاعدتا همه وظيفه 
داريم همديگر را راهنمايى كنيم.اين بازيكن راجع به اينكه فشــار 
روى او در مسابقات جام جهانى زياد بود، تصريح كرد: فشار روى همه 
بازيكنان زياد بود تا بهترين عملكرد را داشته باشند و اميدوارم مردم 
از عملكردمان راضى باشند. هر چه در وجودم بود گذاشتم و اميدوارم 

مردم از من رضايت داشته باشند.

توشاك وارد تبريز شد
ورزش:  جان توشــاك ســرمربى ولــزى و جديد تيــم فوتبال 
تراكتورســازى تبريز كه چندى پيش قرارداد خود را با اين باشگاه 
امضا كرد،  براى شروع رسمى كار خود در اين باشگاه و زير نظر گرفتن 
تمرينات تراكتورسازان وارد تبريز شــد.هواداران تراكتورسازى با 

حضور در فرودگاه تبريز از اين مربى استقبال كردند.

مظفرى: پنالتى پرتغال درست نبود
ورزش:  كارشــناس داورى فوتبال اعتقاد دارد تصميم داور براى 
گرفتن پنالتى گرفته شده به سود پرتغال در بازى با تيم ملى ايران 
اشــتباه بوده اســت. وى  درباره صحنه پنالتى گرفته شده به سود 
پرتغال در ديدار مقابل ايران اظهار داشت: پنالتى به اشتباه به سود 
پرتغال گرفته شد. رونالدو در آن صحنه به بازيكن ما برخورد كرد و 

هيچ خطايى رخ نداد.
وى ادامه داد: تصميم ابتدايى داور كه اين صحنه را خطا نديده بود 
كامال درست بود اما سيستم كمك داور ويدئويى كار را خراب كرد و 

باعث شد به اشتباه براى پرتغال پنالتى گرفته شود.

ملى پوشان پرسپوليس به اردوى 
كرواسى نمى روند

ورزش:  با پايان يافتن بازى هاى تيم ملى كشورمان از جام جهانى 
2018 روسيه، بازيكنان ملى پوش به ايران باز خواهند گشت.از طرف 
ديگر تيم پرسپوليس براى برپايى اردوى آماده سازى روز شنبه نهم 
تيرماه راهى كرواسى خواهد شــد اما برانكو سرمربى اين تيم به 2 
بازيكن ملى پوشش استراحت داد تا به اين اردو نروند.وحيد اميرى 
و عليرضا بيرانوند بعد از بازى هاى باشگاهى بالفاصله در اردوى تيم 
ملى حضور پيدا كردند و فرصتى براى استراحت نداشتند و به همين 
دليل برانكو به اين دو ملى پوش تيمش اجازه داده تا به كرواسى نرفته 

و استراحت كنند.

حضور انصارى در تمرين استقالل 
ورزش: مهاجم تيم فوتبال استقالل درتمرين اين تيم حاضر 
شــد. جابر انصارى كه شــايعاتى پيرامون حضورش در ليست 
مازاد استقالل مطرح شــده بود در تمرين ديروزتيمش حاضر 
شــد.اين بازيكن يك ســال ديگر با اســتقالل قرارداد دارد و 
اعالم كرده به دليــل قراردادش در تمرينات شــركت خواهد 

كرد.

 شجاعى: به خداحافظى  فكر نكرده ام
ورزش: كاپيتان تيم ملى از تساوى يك بر يك ايران مقابل پرتغال 
و حذف از جام جهانى گفت: بازى ســختى بود، مى دانستيم از اول 
كار ســختى داريم، لياقت و استحقاق ما بيشــتر از يك امتياز بود. 
نمى خواهــم توجيه كنم اما اگــر باهوش تر و بــا تجربه تر بوديم و 
بازى هاى دوستانه بيشترى داشــتيم راحت تر كار مى كرديم تا در 
گروه مرگ صعود كنيم. وى در مورد اينكه تنها بازيكنى اســت كه 
تجربه حضور در 3 جام جهانى را داشته و آيا قصد خداحافظى از تيم 
ملى را دارد، گفت: برايم افتخار بزرگى است كه با پيراهن تيم ملى 
در 3 جام جهانى حضور داشــتم. هنوز فكرى در مورد خداحافظى 
نكردم و تا زمانى كــه از لحاظ فيزيكى و روحــى بتوانم در بهترين 
سطح باشم و مربيان تيم ملى هم روى من حساب كنند، در خدمت 

تيم ملى هستم. 

ضد حمله

خبر

6 تير 1397 ساعت 18:30
 كره جنوبى- آلمان 

ورزشگاه كازان

6 تير 1397 ساعت 18:30
 مكزيك -سوئد 

ورزشگاه اكاترينبورگ

6 تير 1397 ساعت 22:30
صربستان-برزيل 
ورزشگاه اسپارتاك

6 تير 1397 ساعت 22:30
سوئيس- كاستاريكا 

ورزشگاه نيژنى

ورزش در سيما
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كوتاه از جام 21

لنز 2018

عذرخواهى صالح از هواداران تيم ملى 
مصر

ورزش: محمد صالح، فوق ستاره فوتبال مصر از هواداران اين تيم پس از 
نمايش هاى ضعيف در جام جهانى عذرخواهى كرد.

او گفت: ما مى خواهيم از هواداران عذرخواهى كنيم، آنها از ما در هر سه 
بازى حمايت كردند. مى دانم برايشان سخت است زيرا براى ما هم خيلى 
سخت است. فقط خواســتم بگويم كه پس از 28 سال راهى جام جهانى 
شديم و برخى بازيكنان تجربه الزم را نداشتند ولى به كمك آنها در جام 

2022 خيلى خوب خواهيم بود.

مهاجم پرتغال: از سخت ترين گروه 
صعود كرديم

ورزش: آندره سيلوا، مهاجم تيم ملى پرتغال كه شب گذشته براى اولين 
بار در تركيب اصلى تيمش در جام جهانى قرار گرفته بود، مدعى شد كه 
تيمش از گروه بســيار دشــوارى صعود كرد. وى  گفت: فكر مى كنم ما از 
سخت ترين گروه جام جهانى صعود كرديم. همانطور كه ديديد، در نهايت 
به تساوى دست پيدا كرديم و اسپانيا نيز مقابل مراكش متوقف شد. يكى 
از سخت ترين گروه هاى جام جهانى را پشت سر گذاشتيم ولى مهم اين 
است كه صعود كرديم. متاسفانه به عنوان تيم دوم راهى دور بعد شديم، ما 
مى خواستيم تيم صدرنشين باشيم، مثل تمام تيم هاى ملى ولى حاال زمان 
رو به جلو رفتن است. هيچكس دوست ندارد مساوى كند، همه به دنبال 
پيروزى هستند.  تيم ما مى خواســت پيروز باشد و طبيعى است كه حاال 
سرمان پايين باشد ولى صعود اصلى ترين موضوع بود. از شرايط خوشحالم، 
البته اگر پيروز مى شديم خوشحال تر مى بودم. براى من بازى كردن براى 

تيم ملى يك روياست و هنوز خيلى اتفاقات بزرگ پيش را رو دارم. 

نمرات باورنكردنى بازى ايران و پرتغال
 رونالدو ضعيفترين بازيكن!

ورزش: ديدار تيم هاى ملى فوتبال ايران و پرتغال در شــرايطى با نتيجه 
تساوى يك - يك تمام شد كه كريســتيانو رونالدو ضعيفترين نمره را در 
ميان بازيكنان حاضر در اين مســابقه از آن خود كرد. سايت معتبر «فور 
فور تو» انگليس بعد از اين مســابقه نمرات بازيكنان دو تيم را منتشر كرد 
و نكته جالب اينجاست كه اين ســايت به رونالدو كمترين نمره را داده  و 
نوشته است: «رونالدو فقط يك موقعيت زودهنگام به دست آورد. او فقط 
دوبار لمس توپ در محوطه جريمه ايران داشت و نتوانست در نيمه نخست 
تاثيرى داشته باشد.»   در بين بازيكنان ايران مهدى طارمى، اميد ابراهيمى 
و وحيد اميرى با نمره 7/5 (از 10) باالترين نمره را گرفته اند. در مجموع هم 
پپه مدافع سرشناس پرتغال بيشترين نمره را (8/5) از آن خود كرده است.

جواد رســتم زاده: جام جهانى براى تيم ملى باز هم با 
تاريخ سازى تمام شــد. خدا ما را دوســت دارد كه اجازه 
مى دهد هميشه با دستان خالى تاريخ خودمان را بسازيم و 
ردپاى مان را براى آيندگان در گذر زمان به يادگار بگذاريم. 
ما جز سال  2006در هر دوره با وجود حذف مان كارهاى 
بزرگ كرده ايم. از مقاومت مقابل هلند و پيروزى بر آمريكا 
تا به دردســر انداختن غول هايى چون آرژانتين، اسپانيا 
و پرتغال همگى تحســين دنيا را بدون صعود براى مان به 
ارمغان آورده است. انگار ما ســاخته شده ايم براى صعود 
نكردن و تحسين شــدن. اين دوره اما كارهاى بزرگ ما را 
مردانى ساده دل و دوست داشتنى رقم زدند. همان هايى 
كه كى روش معتقد بود آمادگى فنى و روحى شان كمتر 

از لژيونرهاســت و مقابل ابر ســتاره هايى   چون ايسكو ، 
راموس و  رونالدو حرفى براى گفتن ندارند. يادم هســت 
سرمربى پرتغالى روى پرش ها و سرعت راموس و رونالدو 
مانور مى كرد و اتفاقا مردان سربه زير ما خوب جواب پيكه 
و راموس ، رونالــدو را در زمين دادنــد. بيرانوند ، اميرى ، 
مجيد حســينى و اميد ابراهيمى با كمترين ادعا و از دل 
همين ليگ بى ســامان ما جهان را به تحسين وا داشتند. 
با اين حال داستان بيرانوند و اميرى در اين ميان خواندنى 
تر است. مردانى از تبار لر ، ساده و سخت كوش. برآمده از 
دل محروميت و مملو از آرزوهاى بى پايان. اميرى مقابل 
ماتادورها چنان مى درخشيد كه گويى تمام عمر  نفسش 
را حبس كرده تا در جام جهانى براى يك بار هم شــده در 

زندگى نفسى چاق كند و انتقامش را از سختى هاى روزگار 
بگيرد. تونلى كه او براى پيكه احداث كرد و با آن بر لب مردم 
ايران لبخند غرور نشاند مزد همه جان كندن هايى بود كه 

پسر ساكت فوتبال ما فرياد زد.
بيرانوند هم پس از مهار پنالتى بهترين فوتباليست جهان 
چنان توپ را در آغوش كشيد و چشمانش را بست كه گويى 
معشوقه اى كه سال ها چشم به راهش بوده را به دست آورده 
است.شك ندارم در آن لحظه ، از تولدش  در كوره دهستان 
غرب ايران تا خيابان خوابى ها و ماشين شستن هايش در 
پايتخت، همچون فيلم صامتى از مقابل چشمانش گذشتند. 
زاييده فقر و بزرگ شــده حســرت هاى بى پايان، مقابل 
چشمان تمام جهان مرزهاى خوشبختى و آرزو را  درنورديد 

و از فوق ستاره جهان درمانده اى سرافكنده ساخت تا جواب 
منتقدانش را يك جا و براى هميشه بدهد.

فوتبال داستان خودش را دارد. دارا و نادار نمى شناسد. اتفاقا 
قهرمان و ناكام  هم نمى شناســد. بايد در يك لحظه خدا 
بغلت كند و پاداش تمام زحمــت هايت را يكجا بدهد. آن 
هم درست در بهترين مكان و زمان ممكن. فوتبال را همين 
لحظات فريبــا و دلربا مى كند. لحظاتى كه شــجاع دالن 
ساده دل مزد نبردشان با روزگار بى رحم را در چشم بر هم 
زدنى مقابل ستاره ها مى گيرند.لحظاتى كه فقط يك بار 
در زندگى ما مردمان زجر كشيده و  رويا پرداز رخ مى دهد. 
ما مثل هميشه صعود نكرديم اما مثل هميشه از حذف مان 

زيباترين لحظات را  به دنيا مخابره كرديم.  

براى بيرانوندها و اميرى ها كه در دل تاريخ جا خوش كردند

دست هاى پينه بسته، پاهاى تاول زده

ورزش: تيم ملى كشــورمان در ديدارى به ياد ماندنى 
پرتغــال را 1-1 متوقف كرد و چيزى تــا پيروزى 2-1 
فاصله نداشت. اين درخشش باعث شد كه رسانه هاى 
جهان واكنش مثبتى داشــته باشــند.با هم برخى از 

رسانه ها را مرور مى كنيم.
  آبوال: پرتغال با تســاوى برابر ايران دوم شد و در يك 

هشتم به اروگوئه برخورد كرد.
اوژوگو: پرتغال مساوى كرد و بايد با اروگوئه مصاف دهد.

مجله فورفورتو: تيم ملى پرتغال قهرمان اروپا در بازى 
با ايران به نتيجه تساوى مقابل ايران رسيد و با اين نتيجه 

به عنوان تيم دوم گروه B راهى مرحله بعد شد.
فاكس اسپورتس: ايراِن شجاع مقابل پرتغال ايستاد 
اما روياى جام جهانى تمام شــد. ايران عملكرد هيجان 
انگيزى با تساوى ايجاد كرد اما آنها از جام جهانى كنار 

رفتند.
تاك اســپورتس: رونالدو در نيمه دوم بازى با ايران 
پنالتى از دست داد در حالى كه مى توانست با گل كردن 
آن به تعداد  گلهاى هرى كين براى كسب عنوان آقاى 

گلى برسد.
سايت فيفا: پرتغال با تساوى دراماتيك در جام جهانى 
صعود كرد. ايران هــم جام جهانى را بــا 4 امتياز تمام 
كرد هرچند بازى هيجان انگيزى از خودش به نمايش 

گذاشت بخصوص در نيمه دوم.

بى بى سى: پنالتى كريستيانو رونالدو در بازى با ايران 
توسط عليرضا بيرانوند گرفته شد.

رويترز: ايران در وقت هاى اضافه پرتغال را با تســاوى 
يك - يك متوقف كرد.

ماركا: ايران پرتغال و رونالدو را آزار داد و به اسپانيا لطف 
كرد. تيم ايران با سربلندى جام را ترك كرد.

بليچر ريپورت: پرتغال خيلى خيلى خوش شانس بود. 
رونالدو پنالتى از دست داد و از كارت قرمز در امان ماند.

كنفدراسيون فوتبال آســيا: پنالتى كريم انصارى فرد 
در وقتهاى تلف شده ايران را به نتيجه تساوى يك يك 
مقابل پرتغال رساند اما اين براى تيم ملى براى صعود به 

مرحله بعد كافى نبود.

ورزش: ســردبير بخش ورزشــى بى بى ســى كه يكى از 
 VAR نامدارترين روزنامه نگاران دنيا به حساب مى آيد  به
و جنجال هايى كه استفاده از اين تكنولوژى در جام جهانى 

به وجود آورده، پرداخته است.
 ويلشاير گفت:   اگر فكر مى كنيد پنالتى ايران، پنالتى نبود، 
يادتان باشد داور اشتباه كرد و نه VAR. او فرصت داشت 
كه صحنه را بررســى كند و بعد از آن بود كه پنالتى اعالم 
كرد. اگر هم فكر مى  كنيد كه صحنه، پنالتى بوده   هر چند 
خيلى ها اينطور فكر نمى كنند   VAR فقط به داور كمك 
كرد كه پنالتى صحيح را تشخيص دهد. پس اينكه بگوييم 

پاس گل ايران را VAR داده، اشتباه است.
 VAR فقــط بازپخش ويديويى اســت و نــه تكنولوژى 
بازپخش. پخش دوبــاره. همانطور كــه در دهه   80 پدر و 
مادرهاى شــما با نوارهاى ويديويــى بتاماكس، صحنه ها 
را عقب و جلــو مى كردند و دوبــاره مى ديدنــد. داور بود 
كه صحنه را دوباره تماشــا كرد و تصميــم گرفت. اينكه 
تصميمش درست بود يا غلط، به نوع نگاه شما بستگى دارد. 

همانطور كه داورها از اولين روز فوتبال تصميم گرفته اند و 
تصميم هايشان گاهى درست و گاهى اشتباه بوده.

 سوال اين است كه آيا پيش از VAR داورها اكثراً درست 
تصميم مى گرفتند ؟ به اعتقاد من، جواب اين سوال مثبت 
اســت. آيا هر از چند گاه مثل هند آنرى در مقابل ايرلند، 
شاهد اشتباه  هايى نبوديم كه نتيجه   بازى را تغيير مى داد؟ 
جواب اين سوال هم مثبت است. اگر حاال در كناره   زمين 
مى توانيم بازپخش ويديويى صحنه ها را داشــته باشــيم، 
داورها نبايد صحنه ها را ببينند و از تصميم شــان مطمئن 

شوند ؟ چرا، صد در صد.
 حاال بهتر است به جزئيات بپردازيم. ديدن صحنه ها توسط 
داور چقدر سريع بايد انجام شــود ؟ آيا اين بازى را با وقفه 
مواجه كرده و از ريتم مى اندازد ؟ تا حاال آمارها را ديده ايد 
و مى دانيــد در جريان بازى، توپ چقــدر در جريان بازى 
نيست ؟ بازيكنانى كه وانمود مى كنند مصدوم شده اند چه ؟ 
وقفه اى كه براى تماشاى بازپخش ويديويى در بازى ايجاد 
مى شود آنقدر زياد نيست كه نخواهيم داور، تصميم هايى به 

آن عظمت را به درستى بگيرد ( يا به اشتباه ).
 البته VAR كامل نيست و بايد ارتباط بين داور و متصديان 
ويديويى و به خصوص ارتباط بين آنها و تماشــاچى هاى 
حاضر در ورزشگاه بهتر شــود ( هر چند بايد اعتراف كرد 
كه اولويت در حال حاضر بينندگان تلويزيونى است- يك 
واقعيت اقتصادى ). ولى هيچ محصول جديدى از روز اول 
كامل نبوده است.  فوتبال هيچوقت ثابت و يكسان نمانده 
و دائماً تحول و تكامل پيدا كرده. درســت مثل زبانها. اگر 
پديده اى را در زمان منجمد كنيــم، به مرور از بين خواهد 
رفت. هيچ محصولى از اول كامل نيســت. داورها هستند 
كه تصميم مى گيرند. VAR نه آشوب و هرج و مرج است 
و نه بازى ها را نابود مى كند. و البته كامل هم نيست. كمتر 

چيزى پيدا مى شود كه كامل باشد.
 يكى از چيزهايى كه به اعتقاد من بايد بهبود يابد و روشن تر 
شود، اين اســت كه داورها چه زمانى از سوى كارشناسان 
VAR براى ديدن صحنه ها فراخوانده مى شوند. اين مسلماً 

بايد روند روشن تر و شفاف ترى داشته باشد.

بازتاب درخشش يوزها در رسانه ها

تحسين جهانى

نكاتى جالب از  پديده جنجالى جام 21

 VAR تكنولوژى نيست، بازپخش ويديويى است 
بيرانوند: پنالتى رونالدو را 
براى مردم و تيمم گرفتم

ورزش: دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران مــى گويد ضربه رونالدو 
از روى نقطه پنالتــى را به خاطر مــردم و هم تيمــى هايش مهار 

كرده است.
عليرضــا بيرانوند گفت: افتخــار مى كنم كه در اين چند ســال با كى 
روش كار كردم. او نشــان داد يك مربى بزرگ است. كل تيم زحمت 
كشيدند. ما مستحق تاريخ سازى و صعود از گروه بوديم. مى توانستيم 
با 5 امتياز به دور دوم صعود كنيم ولى متاســفانه اين موضوع از دست 
رفت. مسلما مردم االن خيلى خوشــحال هستند. بازيكنان تمام سعى 

و تالش خود را كردند.
وى گفت: كريســتيانو رونالدو از بهترين بازيكنان دنياســت و به دنبال 
ششمين توپ طالى خود است. خوشحالم اين كار را انجام دادم. من پنالتى 

اين بازيكن را براى مردم و تيمم گرفتم. 

خدمت به دايى و مسى
رونالدو در نيمه دوم يك موقعيت فوق العاده روى ضربه پنالتى به دست 
آورد و در آســتانه گلزنى به ايران قــرار گرفت؛ اين ضربــه اما با واكنش 
خيره كننده بيرانوند همراه شد و دروازه بان ايران مانع از گلزنى فوق ستاره 
پرتغال شــد. با اين واكنش بيرانوند و ناكامى رقم خــورده براى رونالدو، 
بازيكنان ايرانى نگذاشتند اين ستاره در زمينه گل هاى ملى به تنها بازيكنى 
كه باالتر از او قرار دارد، يعنى على دايى، نزديك تر شود. رونالدو با گلزنى 
چند روز پيش مقابل مراكش در جام جهانى از ركورد فرانتس پوشكاش 
عبور كرد و حاال فقط على دايى را باالتر از خود مى بيند. در عين حال مسى 
را هم بايد برنده هنرنمايى بيرانوند مقابل رونالدو دانست. او كه مدتهاست 
به دليل عملكرد فوق العاده رونالدو در جام جهانى با سر زنش هايى مواجه 
است و خودش هم نتوانسته است در جام جهانى درخششى داشته باشد 
به طور حتم با نمايش ضعيف رونالدو مقابل ايران و بيرانوند لبخند رضايتى 

زده است.

تمجيد سفير آلمان
 سفير كشور آلمان در ايران با انتشار توييت جالبى نسبت به عكس العمل 

بيرانوند واكنش نشان داد.
برشتولد گفت: تبريك به تيم ملى ايران براى عملكرد عالى، عليرضا بيرانوند 

يك گلر در كالس جهانى با قابليت هايى از ايالت لرستان.
سفير آلمان همچنين در توييت خود عكس هاى جالبى را از بيرانوند در 
گذشته منتشر كرده كه در برخى از آنها به سرنوشت جالب بيرانوند براى 

رسيدن به دروازه تيم ملى ايران اشاره شده است.  

آى اسپورت :  بيشتر بازيكنان پرتغال در پايان بازى، رفتار خوبى با كى روش نداشتند و حتى به عنوان هموطن نيز با او خوش 
و بش نكردند. آنها معتقدند كه ســرمربى ايران رفتار تحريك آميزى در طول بازى انجام داد كه اين رفتار شايسته حريف كه 
تيم ملى كشورش بوده نيست. با اين حال، موتينيو، مثل كوارشما، از پاسخ به اين موضوع طفره رفت. او كه توسط كى روش در 
فهرست تيم ملى پرتغال براى جام جهانى 2010 قرار نگرفته بود، گفت: «پس از بازى من براى تست دوپينگ به رختكن رفتم 

و كى روش را نديدم. حرف بيشترى براى گفتن ندارم.»
در هنگام ورود ژائو موتينيو به زمين، به جاى اينكه سانتوس نكات فنى را به او يادآورى كند، اين كى روش بود كه كنار او ايستاده 
بود و با هافبك با تجربه پرتغال صحبت مى كرد. شــايعات و گمانه زنى هاى بسيارى در اين رابطه مطرح شده ولى موتينيو از 
پاسخ به اين موضوع نيز طفره رفت. او گفت:« چه كسى؟ من چيزى نديدم، چيزى نشنيدم. او روى بازى تمركز كرده بود و من 

هم مى خواستم به داخل زمين بروم.»
موتينيو درباره اينكه آيا رونالدو مستحق دريافت كارت قرمز به خاطر ضربه آرنجى كه به پورعلى گنجى زد بوده يا نه گفت:«به 

نظرم اخراج درست نبود. رونالدو سعى داشت دستش را جلوتر از حريف بگذارد و بازيكن ايرانى شلوغش كرد.»

كى روش به موتينيو 
چه گفت؟ 

راز
 بزرگ

پيام مقام معظم رهبرى به ملى پوشان

پيروز و سرافراز   برگشتيد 

وزارت ورزش: كى روش تا پايان جام ملت ها مى ماند

سرمربى تيم ملى: بايد ذهنم خنك شود 

ورزش: پيام مقام معظم رهبرى به ملى پوشان براى دومين 
بار در يك هفته اخير نشــان از كار بزرگ ملى پوشان دارد.

تيم ملى اگرچه از صعود بازماند امــا آنها در اين دوره كارى 
كردن كارستان و تحسين همه را واداشتند. بازى جانانه آنها 
مقابل قهرمان اروپا باعث شــد دفتر مقام معظم رهبرى در 
تماس با وزير ورزش پيام رهبر انقالب را به تيم ملى فوتبال 

به شرح زير ابالغ كنند.
 «به تيم ملى ايران بگوييد شما پيروز و سرافراز برگشتيد. آفرين. 

ان شاء اهللا موفق باشيد.»
ايشان البته پس از بازى با اسپانيا هم توجه شان را به غيورمردان 

تيم ملى با پيامى نشان دادند و به همه آنها خداقوت گفتند.
رئيس جمهور هم در پيامى خطاب به « ورزشكاران و قهرمانان 
سربلند تيم ملى فوتبال» نوشت: شــما عزيزان كه براى تحقق 
روياهاى يك ملت بزرگ جنگيديد و با خودباورى قابل تحسين 
سرافراز شديد؛ افتخار آفرين ملتى هستيد كه نامش با قهرمانى 
و پهلوانى سرشته شده و قدردان فداكارى ورزشكاران خود است.

ورزش: بعد از حذف تلخ تيم ملى ايران از جام جهانى قرارداد 
كارلوس كى روش با فدراســيون فوتبال تمام شــده است. اما 
فدراسيونى ها به اين مربى پيشــنهاد داده اند فعال تا پايان جام 
ملت هاى آسيا در ايران بماند. اين موضوعى است كه محمدرضا 
داورزنى معاون وزير ورزش و جوانان هم امروز آن را تائيد كرده 
اســت. داورزنى گفته اســت: «طبق آخرين مذاكرات رئيس 
فدراسيون فوتبال آقاى كى روش با فدراسيون توافق كردند تا 
پايان جام ملت هاى فوتبال آسيا سكان هدايت تيم ملى را برعهده 
داشته باشند. طبق نشستى كه مهدى تاج با كى روش داشت، 
قرارداد او تا پايان جام ملت هاى آســيا منعقد مى شود و حضور 
در ايران بعد از جام ملت هاى آســيا بســتگى به نظر كى روش 

خواهد داشت.»
سرمربى تيم ملى فوتبال ايران در خصوص ماندنش در ايران نيز 
گفت: افتخار من اين است كه فدراسيون فوتبال به من پيشنهاد 
شش ماهه داده است اين يك افتخار بزرگى براى من است. در 

اين لحظه آرزوى من صعود به مرحله بعد بود حاال كه اين اتفاق 
نيفتاد بايد فكر كنم. بعد از صعود به جام جهانى روسيه يك سال 
فرصت داشتم تا ايران اعتماد الزم را به من داشته باشد. شفاف 
است كه همه چيز به موفقيت ما در اينجا بستگى داشت اما در 
حال حاضر بايد كمى آرام باشيم، بايد ذهن خنكى داشته باشيم 

و در خصوص آينده بيشتر فكر كنيم. 
وى  تصريح كرد: بنده بعد از يك ســال تــالش، كار مداوم و 
عدم آماده ســازى درســت با يك رويا و آرزو در جام جهانى 
حاضر شــدم و به دنبال صعود از مرحله گروهى و حضور در 
مرحله حذفى مسابقات همراه با ايران بودم. من از هواداران 
واقعى فوتبال ايران عذرخواهى مى كنم و مســئوليت كامل 
اين حذف را بر عهده مى گيرم. هواداران فوتبال و مسئولين 
كشــور بايد همه از بازيكنان بابت عملكرد خوب شان تشكر 
كنند. بچه هاى من با تمــام توان بازى كردند و توانســتند 

افتخار خوبى را كسب كنند.

ورزش: دور سوم جام جهانى 2018 روسيه   با برگزارى چهار ديدار آغاز و چهره دو تيم ديگر راه يافته 
به مرحله يك هشتم نهايى مشخص شد. با اين حال در روز نخست يك ركورد در تاريخ جام جهانى 
شكسته شد. در ديدار عربستان و مصر داور دو پنالتى  براى عربستان اعالم كرد و سپس در بازى ايران 
و پرتغال نيز دو پنالتى  گرفته شد تا تعداد پنالتى ها در جام جهانى به عدد 20 برسد كه اين اتفاق در 
نوع خود بى نظير است. در تاريخ اين بازى ها در كل مســابقات بيش ترين پنالتى  كه گرفته شد، 18 
پنالتى  بود. در جام هاى جهانى 1998 فرانسه، 90 ايتاليا و 2002 كره - ژاپن داوران 18 پنالتى  اعالم 
كردند. در جام جهانى كنونى به لطف VAR بارها بازيكنان فرصت يافتند از فاصله يازده مترى دروازه  
حريفان شان را باز كنند. VAR در 40 درصد پنالتى ها نقش داشت و هشت پنالتى  با تاثير اين فن آورى 
اعالم شد. از مجموع 20 پنالتى  15 ضربه به گل تبديل شــد، يعنى 75 درصد آن ها وارد دروازه  شد. 

آخرين پنالتى  كه از خط عبور نكرد ضربه كريستيانو رونالدو بود كه عليرضا بيرانوند آن را مهار كرد.

ركورد جديد 
در جام جهانى

 اين همه 
پنالتى

امير محمدســلطانپور: در حالى كه به روزهاى آخر مرحله 
گروهى جام جهانى نزديك مى شــويم امروز تكليف دو گروه 
E و F مشخص خواهد شد. جايى كه غول هايى مانند برزيل و 
آلمان دو تيم كه بيشترين شانس را براى كسب عنوان قهرمانى 
مسابقات دارند مى خواهند تكليف صعود خود را مشخص كنند. 
دو تيمى كه در بازى قبلى خود با گل هاى وقت تلف شــده به 
پيروزى رســيده و امروز با خيال راحت ترى به مصاف حريفان 

خود مى روند.
صربستان - برزيل

 برزيل با وجود داشتن اســتعدادهاى فوق العاده در تركيبش 
هنوز آنچنان ما را به وجد نياورده است. اين حقيقت وجود دارد 
كه هميشه انتظارات خرد كننده اى بر دوش بازيكنان سلسائو 
ســنگينى مى كند، اما باالنس خط هافبــك و خط حمله اين 
تيم با وجود استفاده اسمى مناســب از بازيكنان متخصص در 
پســت هاى هافبك دفاعى، هافبك طراح و خط حمله به نظر 
درست نمى آيد. يك جاى كار در قســمت هجومى برزيل مى 
لنگد و 90دقيقه به در بســته خوردن آن ها مقابل كاستاريكا 
حكايت از اين دارد كه عناصر هجومى اين تيم با يكديگر جفت و 
جور نمى شوند. البته دو گل در وقت هاى تلف شده فعال شرايط 
آن ها را با 4 امتياز در گروه سروسامان داده و با كسب يك مساوى 
مقابل صربستان صعود خود را قطعى خواهند كرد. از طرف ديگر 
صرب ها مقابل سوئيس اسير غليان انگيزه هاى فرهنگى سياسى 
ژردان شكيرى و گرانيت ژاكا شــدند، اما بايد بدانند بايد مقابل 
برزيل بى نقص باشند تا بتوانند شانسى براى صعود براى خود 
متصور شوند. اين بازى حساس را فغانى ،سخندان و منصوريان 

قضاوت مى كنند.
سوئيس - كاستاريكا

مسلما نبود ژاكا و شــكيرى دو تن از بهترين بازيكنان سوئيس 
مى توانست ضربه سختى به آن ها وارد كند ولى فيفا مماشات 
كرد تا آن ها همچنان در جام باشند. سوئيس با كسب يك نتيجه 
مساوى مقابل كاســتاريكا راه صعودش براى دور بعدى هموار 
است. كاستاريكا نيز با وجود اينكه در دو بازى اول خود مخصوصا 

جلوى برزيل خوب جنگيد اما قطعا از جام خداحافظى خواهد 
كرد اما مســلما مى خواهد از آبروى خود به عنوان بزرگترين 

شگفتى ساز جام جهانى 2014 اينبار در 2018 دفاع كند.
كره جنوبى - آلمان

آلمان يكى ديگر از غول هاى حاضر در جام جهانى 2018 است 
كه تا اينجاى كار انتظارات را برآورده نكرده اســت. شكست در 
بازى اول همه را منتظر پاسخ فوق العاده آن ها مقابل سوئد نگه 
داشته بود، اما نه تنها نتوانستند بازى خوبى را ارئه كنند بلكه تنها 
با جادوى كروس بود كه از يك شوك بزرگ فرار كردند. كروس 
وظيفه خود را به خوبى انجام داده و مانشافت اكنون سرنوشت 
خود را در دستان خودش مى بيند و كسب پيروزى مقابل كره 
جنوبى همان چيزى است كه آلمان ها براى استارت مجدد خود 
براى دور حذفى به آن نياز خواهند داشت. از طرف ديگر كره با 
وجود ارائه دو نمايش مناسب و قابل قبول در دو ديدار ابتدايى 
خود، اما نتوانست هيچ امتيازى را دشت كند و بايد بعد از بازى 
آلمان به ايــن فكر كند كه چه كمبودى باعث شــده كه آ ن ها 
نتوانند آن زهر نهايى براى كسب امتياز مقابل حريفان در چنين 

تورنمنتى را دوباره به دست بياورند.
مكزيك - سوئد

دور گروهى در چند سال گذشته براى مكزيك مانند آب خوردن 
بوده است. مشكل اصلى آن ها دور يك شانزدهم نهايى است كه 
در 6دوره قبلى در گذشتن از آن طلسم شده اند. آن ها امسال نيز 
در دور گروهى قدرت نمايى كردند و از همين حاال خود را براى 
دور بعدى آماده مى كنند. البته ســوئد براى جنگ به استقبال 
آن ها خواهد آمد. زردپوشان هنوز از باخت دقيقه آخرى مقابل 
آلمان زخم خورده اند و قصد ندارند براى صعود تســليم شوند. 
آن ها مى دانند كسب پيروزى با اختالف دو گل مقابل مكزيك 
و حتى پيروزى با اختالف يك گل آلمان آن ها را به دور بعدى 
خواهد فرستاد چه برسد به اينكه بار ديگر آلمان ها پايشان بلغزد. 
سوئد مكزيك را حسابى اذيت خواهد كرد و مكزيك نيز براى آب 
ديده شدن در راه شكســتن طلسم مرحله بعد از چنين جنگى 

استقبال مى كند.

براى آلمان و برزيل نگران باشيم؟

در انتظار هنرنمايى تيم داورى «فغانى»  
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روى ديوار

«ثريا» دوباره روى آنتن مى رود

تسنيم: «ثريــا» قرار است از هفته آينده روى آنتن برود تا در اولين گام، 
موضوع بى ثباتى در بازار ارز را مورد بررسى قرار دهد. 

مقصودى، مجرى و تهيه كننده «ثريا» با بيان اينكه در ســرى جديد قرار 
اســت به موضوعات اقتصادى روز و بخصوص چالش هاى اخير بى ثباتى 
بازار ارز يك پرداخت جدى داشــته باشــيم، گفت: در اين بين با حضور 
كارشناسان مجرب راهكار ارائه مى دهيم و سعى مان بر اين است كه حّس 

مطالبه گرى را تقويت كنيم. 
دغدغه ها و نكاتى كه مردم به ما مى گويند را مطرح و از مسئوالن مربوط 
مطالبه مى كنيم. اميدواريم در اولين گام بتوانيم راهكارهاى مناسبى براى 

ايجاد ثبات در بازار ارز و مهار سوداگرى ارائه دهيم.

«زندگى از نو» در نيمه راه
فارس: پخش سريال «زندگى از نو» به كارگردانى على محمد قاسمى اين 
روزها در مرحله تدوين، صداگذارى و موسيقى قرار دارد و تا به حال 15 
قسمت از اين سريال آماده شده است. بخشى از لوكيشن اصلى اين سريال 
در همان اســتان گيالن دكورسازى شــده و بخش ديگرى از خانه هاى 

قديمى استفاده شده است. 
اين ســريال به تهيه كنندگى مهدى شفيعى كه در استان گيالن مقابل 
دوربين رفته بود، اواخر ارديبهشت ماه به پايان رسيد و قرار است در 26 
قسمت از شبكه پنج سيما پخش شود. اين سريال داستانى درباره محيط 

زيست، مسئله گردشگرى، زندگى در جنگل و... دارد. 

 سيما و سينما/ زهره كهندل   امروز سالگرد 
ترور نافرجام رهبر انقالب در ســال 60 است، يك 
ترور نافرجام از ســوى بازماندگان گروهك فرقان. 
اتفاقى تاريخى كه ظرفيت هاى زيادى براى به تصوير 

كشيدن دارد، همچون ديگر حوادث دهه شصت.
تاكنــون تصويــرى از جوانى حضــرت آيت اهللا 
خامنه اى در قاب سينما و تلويزيون نداشته ايم به 
جز سكانس هاى كوتاهى از دوران اسارت ايشان در 
سريال «معماى شاه» و «آخرين روزهاى زمستان». 
به بهانه اين اتفاق تاريخى با عليرضا مهران، بازيگر 
تئاتر، ســينما و تلويزيون كه توفيق ايفاى نقش 
رهبرى را در اين سريال يافت، گفت و گو كرديم 

كه مى خوانيد: 

نقش  ايفاى  تجربه 
آقاى  جوانى  دوران 

در  خامنــه اى 
معماى  سريال 
برايتان  شــاه، 

چطور بود؟
زمانى كه براى اين 

انتخاب شدم  نقش 
مختلفى  گزينه هاى 

براى آن وجود داشــت 
كه تست گريم روى صورت 
من نشست. سريال معماى 

شاه، دوران پهلوى اول 
و دوم و فرار شاه 

را به تصوير 

مى كشيد و تمام شخصيت هاى سياسى و دينى 
و روحانــى ما در قصه بودند ولــى در مورد آقاى 
خامنه اى، اين حضور در فيلمنامه خيلى پررنگ 
نبود و كارگردان، صحنه كوچكى از حضور ايشان 
را در وقايع مختلف نشــان دادند. خيلى روى اين 
شــخصيت بزرگ انقالب، تمركز نشــد و حضور 
ايشان در اين سريال در حد يك يادگارى بود در 
حالى كه اگر اين شــخصيت در سريال پررنگ تر 
مى شــد تجربه بهترى را از ايفاى اين نقش برايم 
رقم مى زد. اگر قرار اســت كه در روزگار آينده، به 
صورت خيلى درســت و دقيق به زندگى رهبرى 
بپردازند، ايفاى اين نقش مى تواند براى من تجربه 
ماندگارى شود اگرچه حضور كمرنگ در 
سريال معماى شــاه هم براى من 
تجربه بســيار خوبى بود چون 
تاكنــون چنين نقشــى را با 
چنين ويژگــى هايى بازى 

نكرده بودم. 

تســت  وقتى   
كامل  گريمتــان 
شــد، چه واكنشى 

داشتيد؟
يكى از جذابيت هاى 
سريال معماى شاه، 
فوق العاده  گريم 
خلــج  شــهرام 
بــود. در واقــع 
يــن  مهم تر
شــاخصه 

اين سريال، گريم هاى نزديك به شخصيت ها بود. 
وقتى گريم مى شدم سعى كردم كه خيلى به آينه 
دقت نكنم تا زمانى كه لباس پوشيدم و ديدم كه 
چهره ام به جوانــى آقاى خامنه اى خيلى نزديك 
شده اســت كه بايد به گريمور آن تبريك گفت، 
اما آن قدر همه صحنه ها به النگ شات تبديل شد 
و به خاطر مسائلى نتوانستيم به جزئيات بپردازيم 
كه به عنوان بازيگر، در جاهايى گنگ بودم و سعى 
كردم خودم را به كارگردان بسپارم. در دوره اى قرار 
شــد كه اين نقش را بازى كنم ولى اتفاقاتى افتاد 
كه تصميم گرفتند بازى نكنم و دوباره خواستند 
كه اين شخصيت را در لفافه نشان دهم! اگر زمانى 
بنا شد كه به شــخصيت هاى مهم تاريخ معاصر 
كشورمان پرداخته شــود يا نبايد پرداخته شود 
يا بايد به درســتى به آن پرداخته شــود. يكى از 
شخصيت هاى مهم و اثرگذار در پيروزى انقالب، 
رهبرى بودند ولى در اين سريال به صورت خيلى 
مختصر و كوتاه به اين شخصيت مهم پرداخته شد 
و من بازيگر به كشف و شهودى كه مى خواستم، 

نرسيدم.

 البتــه مجموعه معماى شــاه از معدود 
سريال هايى است كه به شخصيت هاى حاضر 
در انقالب كه در قيد حيات هستند، پرداخته 
است و شايد در مرحله آزمون و خطا بودند؟

مشــكل اين اســت كه ما خودمان را سانســور 
مى كنيم. اگر شخصيت هاى تاريخى را صادقانه به 
مردم نشان دهيم تماشاگران ارتباط بهترى برقرار 
مى كنند ولى اين حذف كردن ها باعث مى شود كه 

تماشاگر ما را پس بزند.
 

 اگر در آينده نقشــى با بازنمايى دوران 
جوانى رهبرى به شما پيشنهاد شد، قبول 

مى كنيد؟
در شرايطى اين نقش را قبول مى كنم كه پرداخت 
درستى در فيلمنامه صورت گرفته باشد. دو سه 
ماه پيش قرار بود كه انيميشــنى در مورد 
زندگى آقاى طالقانى ساخته شود و گفتند 
كــه نمايى از حضور آقــاى خامنه اى 
هم در ايــن كار داريم ولى پس از 
صحبت با آن ها احساس كردم 
كه قرار اســت اتفاقى مشابه 
معماى شاه بيفتد و قبول 
نكردم. اگر بخواهم در 
آينده چنين نقشى 
را بــازى كنــم، 
مه  فيلمنــــا
خــــوب و 
پرداخت 

درست نقش برايم اهميت دارد. در مورد معماى 
شــاه هم احســاس كردم كه اين نقش براى من 
است؛ اما اقتضاى فيلمنامه و حواشى آن، نقش را 
كمرنگ كرد. من بازيگرى هســتم كه دو دهه در 
تئاتــر كار مى كنم و نقش هاى مختلفى را تجربه 
كردم، در تلويزيون و ســينما هم سعى كردم كه 
كليشه نشوم در حالى كه عده اى معتقد بودند براى 
نقش جوانى آقاى خامنه اى، بهتر است يك نابازيگر 

ايفاى نقش كند. 
 يعنى نقش هاى گذشــته يك بازيگر را 
شناســنامه و ضميمه نقشــى در سريالى 

مى كنند كه ارتباطى به هم ندارد؟
متأســفانه همينطور اســت. وقتى قرار است كه 
شــخصيت به اين مهمى به تصوير كشيده شود 
بايستى بازيگرى با پشتوانه قوى و غنى هنرى، آن 
را بازى كند به همين دليل كارگردان و تهيه كننده 
به خاطر حساسيت اين نقش، تأكيد داشتند كه 
از بازيگران تئاتر باشد. متأسفانه ايفاى اين نقش 
مهم و خاطــره انگيز براى من حواشــى زيادى 
داشــت. اميدوارم روزى اين نگاه ها درست شود. 
بازيگر بايد به نقشــش باور داشته باشد. اگر قرار 
است كه نقشى در حد دو سكانس هم باشد بايد 
درست تعريف شود. وقتى براى ايفاى اين نقش، 
تاريخ انقالب و زندگى نامه رهبرى را مى خواندم، 
واقعــا از آن همه پايدارى حيرت كردم اما در اين 
ســريال، از اين شخصيت سطحى عبور شد. چرا 
براى پرداخت به چنين شخصيت هاى تأثيرگذارى 
در جريان انقالب، اين قدر سانسور مى كنيم؟ واقعاً 
حيف بود كه در آن ســريال بــزرگ، بخش هاى 
مرتبط با زندگى رهبرى را پررنگ تر نكردند ولى 

به يك امضا بسنده كردند.
 

 شما نقش كســى را ايفا كرديد كه اين 
اين  شخصيت را ديده ايد و درك كرده ايد، 
روى ارتباط شما براى ايفاى نقش اين كاراكتر 

چقدر اثرگذار بود؟

خيلى اثرگذار است، ببينيد اگر من يا هر بازيگرى 
روبه روى حضرت آقا بنشيند و به ايشان بگويد كه 
مستندى يك ساعته از شما بسازيم يا به بخشى 
از زندگى شــما در سريالى كه در راستاى تحكيم 
ارزش هاى انقالب اســالمى است بپردازيم، حتماً 
ايشان استقبال مى كنند ولى كسانى هستند كه به 
اين كار عالقه مند نيستند و حساسيت هايى دارند 
كه اجــازه كار را نمى دهند. زمانى كه با مجموعه 
معماى شاه كار مى كردم، خبرى آمد كه عليرضا 
مهران بازيگر اين نقش بوده است، آن قدر حواشى 
ايجاد شــد كه گفتند بازيگر اين نقش نبوده و تا 
تست گريم و لباس پيش رفته است! بعد از آن هم 
به من گفتند كه بناست در خفا اين سكانس ها را 
بگيريم! به آن ها گفتم مگر داريد كار خالف شرع 
مى كنيد، چرا نبايد حضرت آقا را نشــان ندهيد؟ 
وقتى تاريخ انقالب را بخوانيد مى بينيد كه ايشان 
يكى از شــخصيت هاى مهم و اثرگذار در انقالب 
بودند، متاسفانه تنگ نظرى هايى در صدا و سيما 

وجود دارد كه اجازه كار نمى دهد.

 حواشى اين نقش برايتان چه بود؟
معمــوالً بازيگرهايى كه چنيــن كاراكترهايى را 
بازى مى كننــد بعد از آن، كارهــاى جديدى به 
آن ها پيشــنهاد مى شود ولى براى من عكس شد 
و تا دوســال نتوانستم كار كنم. به هر دفترى كه 
مى رفتم مى گفتند كه فالن نقش را بازى كردى و 
گاردى نسبت به من گرفتند كه فرصت بازى را از 
من گرفت. حساسيت ها به خاطر اين بود كه فالن 
بازيگر در تلويزيون كاراكترهاى منفى بازى كرده 
است، نبايد چنين نقشــى را بازى كند! در حالى 
كه اصالً ربطى نــدارد، هر كارى اقتضاى خودش 
را دارد و يك بازيگــر بايد تمام نقش ها را تجربه 
كنــد. من نقش كوتاهى را كه به آن اعتقاد قلبى 
داشــتم بازى كردم، همان چند سكانس كوچك 
بسيار شيرين و ماندگار بود ولى بعد از آن نقش، 

بسيار كم كار شدم. 

 در مورد شخصيت آقاى خامنه اى چقدر 
تحقيق كرديد؟

وقتــى قرار بود كه اين نقش را بازى كنم قرار نبود 
اين قدر كوتاه باشــد و تحقيقات فراوانى داشــتم. 
راهنمايى كارگردان، ديدن آرشــيوهاى صوتى و 
تصويرى ايشان و خواندن كتاب هاى مرتبط با آن 
دوران بــه من كمك كرد امــا آنچه بيش از همه 
مى توانســت به من كمك كند بويژه قبل از ايفاى 
نقش و حتى بعد از آن، ديدار با رهبر عزيز بود كه 
متاسفانه اتفاق نيفتاد. تا زمانى كه بزرگان انقالب در 
قيد حيات هستند، بايستى آثارى براى اين عزيزان 

ساخته شود تا مردم قدر آن ها را بيشتر بدانند.

برش

اگــر قــرار اســت كــه در روزگار 
آينده، به صورت خيلى درســت و 
دقيق به زندگى رهبرى بپردازند، 
ايفاى ايــن نقــش مى تواند براى 
من تجربه ماندگارى شــود اگرچه 
حضور كمرنگ در ســريال معماى 
شــاه هم براى من تجربه بســيار 

خوبى بود

سيما و سينما

گفت و گو با بازيگر دوران جوانى رهبر انقالب در سريال «معماى شاه»

بازى در نقش رهبرى، يك تجربه شيرين و ماندگار

رهبرى را در اين سريال يافت، گفت و گو كرديم 
كه مى خوانيد: 

نقش  ايفاى  تجربه 
آقاى  جوانى  دوران 

در  خامنــه اى 
معماى  سريال 
برايتان  شــاه، 

چطور بود؟
زمانى كه براى اين 

انتخاب شدم  نقش 
مختلفى  گزينه هاى 

براى آن وجود داشــت 
كه تست گريم روى صورت 
من نشست. سريال معماى 

شاه، دوران پهلوى اول 
و دوم و فرار شاه 

را به تصوير 

بپردازند، ايفاى اين نقش مى تواند براى من تجربه 
ماندگارى شود اگرچه حضور كمرنگ در 
سريال معماى شــاه هم براى من 
تجربه بســيار خوبى بود چون 
تاكنــون چنين نقشــى را با 
چنين ويژگــى هايى بازى 

نكرده بودم. 

تســت  وقتى 
كامل  گريمتــان 
شــد، چه واكنشى 

داشتيد؟
يكى از جذابيت هاى 
سريال معماى شاه، 
فوق العاده  گريم 
خلــج  شــهرام 
بــود. در واقــع 
يــن  مهم تر
شــاخصه 

كه اين شخصيت را در لفافه نشان دهم! اگر زمانى 
بنا شد كه به شــخصيت هاى مهم تاريخ معاصر 
كشورمان پرداخته شــود يا نبايد پرداخته شود 
يا بايد به درســتى به آن پرداخته شــود. يكى از 
شخصيت هاى مهم و اثرگذار در پيروزى انقالب، 
رهبرى بودند ولى در اين سريال به صورت خيلى 
مختصر و كوتاه به اين شخصيت مهم پرداخته شد 
و من بازيگر به كشف و شهودى كه مى خواستم، 

نرسيدم.

البتــه مجموعه معماى شــاه از معدود 
سريال هايى است كه به شخصيت هاى حاضر 
در انقالب كه در قيد حيات هستند، پرداخته 
است و شايد در مرحله آزمون و خطا بودند؟

مشــكل اين اســت كه ما خودمان را سانســور 
مى كنيم. اگر شخصيت هاى تاريخى را صادقانه به 
مردم نشان دهيم تماشاگران ارتباط بهترى برقرار 
مى كنند ولى اين حذف كردن ها باعث مى شود كه 

تماشاگر ما را پس بزند.

اگر در آينده نقشــى با بازنمايى دوران 
جوانى رهبرى به شما پيشنهاد شد، قبول 

مى كنيد؟
در شرايطى اين نقش را قبول مى كنم كه پرداخت 
درستى در فيلمنامه صورت گرفته باشد. دو سه 
ماه پيش قرار بود كه انيميشــنى در مورد 
زندگى آقاى طالقانى ساخته شود و گفتند 
كــه نمايى از حضور آقــاى خامنه اى 
هم در ايــن كار داريم ولى پس از 
صحبت با آن ها احساس كردم 
كه قرار اســت اتفاقى مشابه 
معماى شاه بيفتد و قبول 
نكردم. اگر بخواهم در 
آينده چنين نقشى 
را بــازى كنــم، 
مه  فيلمنــــا
خــــوب و 

بازى در نقش رهبرى، يك تجربه شيرين و ماندگار



زاده تربت  مجيد  ايستگاه/   
گفته اند بمب، ولى واقعاً بمب، به 
معنايى كه ما مى شناسيم نبود. از 
آن هايى نبود كه همه چيز را متالشى مى كند، 
ديوارها را از جا مى َكند و ســقف ساختمان را، 
قالبى، مى آورد پايين. نه صداى مهيبى داشت، 
نه موج انفجارى كه حتى مســجد «ابوذر» را 
بلرزاند و شيشه ساختمان هاى اطراف را ُخرد 

و خاكشير كند.
حتــى چند دقيقــه اول بعــد از عمل كردن 
چاشــنى و مثًال انفجار، همــه فكر مى كردند 
تيراندازى شــده! خوابيده بودنــد روى زمين 
كه گلوله نخورند. بيشــتر از اينكه بمب باشد، 
مين يا تله انفجارى بود. موج انفجار، تركش و 
ديگر متعلقاتش اگرچه سقف و ديوارها را آوار 
نمى كرد اما جورى طراحى شده بود كه هدف 
را، خيلى تــر و تميز از پا در بياورد. جورى كه 
گوشت و پوست و استخوانش را متالشى كند 

اما خون از دماغ اطرافيان نيايد!

 عذرخواهى مى كنم
تابـسـتـان ســــال 1360، روزهـاى شـنبـه 
«حجت االســالم ســيد على خامنــه اى» كار 
معمولــش اين بود كــه در يكى از مســاجد 
تهــران، نماز ظهر و عصــر را مى خواند و پس 
از آن سخنرانى مى كرد. سخنرانى كه نه، اغلب 
جلسه پرســش و پاسخ بود. 6 تير ماه 1360، 
نوبــت به مســجد «ابــوذر» در محله قديمى 
«فالح»، اطراف ميدان راه آهن رســيد. البته 
هفته قبل قرار به برگزارى اين جلســه بود اما 
حضور «حجت االســالم خامنه اى » در جلسه 
بررســى عدم كفايت «بنى صــدر»، كار را به 
امــروز موكول كرده بود. مســجد «ابوذر» آن 
روزها در منطقه 17 تهران از جمله پايگاه هاى 
فعال منطقه به حســاب مى آمد كه مراسم و 

سخنرانى هاى مهم در آن برگزار مى شد.
 بعــد از نمــاز، ســخنران در پشــت تريبون 
حاضر شــد. پيش از همه به خاطر لغو جلسه 
هفتــه پيش عذرخواهى كرد: «... الزم اســت 
عذرخواهى كنــم از نيامدن هفته  قبل... هفته  
گذشــته روز شــنبه، مجلس بــه كار مهمى 
ســرگرم بود و تا ســاعت يك بعــد از ظهر يا 
يك ونيم جلســه ادامه داشــت... وقتى هم كه 
آمديم بيرون، وقت گذشته بود و امكان آمدن 

نبود».

 ناخود آگاه جايش را عوض كردم
«خسروى وفا، حاجى باشى، جبارى، جواديان، 
پناهى و حياتى» آن روز كارهاى حفاظتى در 
مســجد را انجام مى دادند. گفته بودند آوردن 

ضبــط صــوت و گذاشــتن آن روى تريبون 
ممنوع! چون ســبب مى شــد بلندگو ســوت 
بكشــد. در حياط مســجد جايى براى ضبط 
صوت ها در نظر گرفته بودند. اما تا ســخنرانى 
شــروع شــد، چند نفرضبطى را از صف آخر 
حاضران دست به دست كردند و رساندند جلو.

 نفــر آخــر آن را گرفــت، ســمت چپ بدن 
ســخنران، روى تريبون گذاشــت. محافظ ها 
فكر كردند ضبط صوت خود مســجد اســت. 
يكى شان نيز حساس شد: «من همين طورى 
رفتم به ضبط ســرى بزنم...كمى زير و بمش 
رو نگاه كردم و ناخودآگاه جاشــو عوض كردم 
و گذاشــتمش سمت راســت...كمى دورتر از 
بدن آقا...كنار ميكروفــون...» همزمان بلندگو 
شــروع به ســوت كشــيدن كرد... سخنران 
گفت: «اينو درســت كنيد...يا اصًال خاموشش 
كنيد»... ناگهان صداى عجيبى توى شبستان 
پيچيــد... محافظ ديگرى مى گويد: «همه فكر 
كرديم تيراندازى شده... مردم اول روى زمين 
خوابيدنــد و بعد به ســمت در هجوم بردند... 
برگشتم ديدم آقا به پهلو روى زمين افتادن... 
تا برسم باالى سر ايشون، ديدم «جبارى» آقا 
رو بلند كرده و به ســمت در مــى ره... ضبط 
صوت مثل دفتر 40 برگ از وســط باز شــده 
بود... با ماژيك قرمــز روى جداره داخلى اش 
نوشــته بودند: عيدى گروه فرقان به جمهورى 

اسالمى»!

 خيلى عجيب بود
دكتر «فاضل» آن روز اتفاقى به بيمارســتان 
بهارلو آمده بــود... وقتى وضع را ديد، خودش 
را به اتاق عمل  رســاند و دستور آماده سازى 
اتاق عمل را داد... دكتر «زرگر» هم مى گويد: 
«وقتى خودم را رســاندم به بيمارستان، دكتر 
محجوبى گفــت: نگران نباش، خــون را بند 
آوردم... آماده شو براى جراحى». رگ پيوندى 
مى خواستيم... پاى راســت را شكافتيم...رگ 
دست راست و شبكه عصبى اش كامًال متالشى 
شده بود. فقط توانستيم كمى جلوى خونريزى 
را بگيريم و كمى هم پانسمان كنيم».... «دكتر 
ميالنــى » ماجرا را ادامــه مى دهد: «جراحت 
خيلى ســنگين بود، سمت راســت بدن پر از 
تركش و قطعات ضبط صوت بود... حتى يكى 
از تركش ها زير گلوى آقا جا خوش كرده بود... 
قسمتى از سينه ايشان كامًال سوخته بود! يكى 
دو تا از دنده ها هم شكسته بود... دست راست 
هم كامــًال از كار افتاده بود... اســتخوان هاى 
كتف و ســينه كامًال ديده مى شــد. 37 واحد 
خونى و فرآورده هــاى خونى به آقا زده بودند 
كه خــود اين تعداد، واكنش هــاى انعقادى را 

مختل مى كرد... دو ســه بــار نبض آقا افتاد و 
چند بار مجبور شــديم پانسمان را باز كنيم و 
دوباره رگ ها را مســدود كنيم... خيلى عجيب 

بود، انگار هيچ چيز به اراده  ما نبود...». 

 خطر رفع شد
همســر رهبر معظم انقالب، دو ســال بعد از 
ماجرا در گفــت و گويى با روزنامه «جمهورى 
اســالمى» مى گويند: «براى ناهار منتظرشان 
بوديــم و دير كرده بودند. كــم كم من نگران 
مى شدم، ساعت از دو گذشته بود و چون برق 
منزل قطع بود، ما راديو نداشــتيم و من اخبار 
را نشنيده بودم و از هيچ جا خبر نداشتم. ترور 
ايشان در خالصه اخبار گفته شده بود، ظاهراً 
همه غيــر از من از حادثه خبر داشــتند... به 
بيمارســتان راه آهن رفتيم. جمعيت زيادى در 

آنجا جمع شده بودند. 
وقتى من وارد سالن شدم، سالن تقريباً پر بود...

پاسدارهاى محافظ ايشــان با لباس هاى غرق 
خون بشدت ناآرامى مى كردند... مى خواستند 
بعد عمل آقــاى خامنه اى را به بيمارســتان 
قلب منتقل كنند... ولــى ازدحام جمعيت به 
حدى بود كه هيچ گونــه نقل و انتقالى امكان 
نداشت... برانكاردى آوردند و شخصى روى آن 
خوابيد. رويش را مالفه كشــيدند و او را داخل 
هلى كوپتر گذاشتند و هلى كوپتر حركت كرد...

مردم كم كم متفرق شدند...عمل تمام شد اما 
حالشان خوب نبود... ايشان را همراه پزشكان 
به بيمارستان قلب بردند... خونريزى شديد بود 
و بنــد نمى آمد... دوباره به اتفاق عمل رفتند...

دكترهــا تركش هايى را كه از ريه ايشــان در 
آورده بودنــد به من دادنــد... بحمداهللا بعد از 

گذشت سه هفته، خطر رفع شد...».

 طرح اصلى
توى ضبط نوشــته بودند «هديه گروه فرقان» 
اما هنوز هم جاى ســؤال اســت كه آيا سال 
بازمانده هاى گروهى كه رهبرانشــان   ،1360
دســتگير و اعدام شــده بودند، مى توانستند، 
بمبى را با آن دقت و پيچيدگى آماده و منفجر 
كنند؟ آخرين نفرى كه ضبط صوت را گرفته 
بود و روى تريبون گذاشــته بود، دستگير شد. 
«مســعود تقــى زاده» در اعترافاتــش گفت: 
«طرح اســتفاده از ضبط صوت براى عمليات 
از قبل توسط مهدى (محمد متحدى) مطرح 

شده بود...
 اين طرح مخصوصاً بعــد از عدم موفقيت در 
ترور معاديخواه يا موسوى اردبيلى خيلى فكر 
مهدى را مشــغول كرده بود... طرح اوليه يك 
مكعب مســتطيل بود كه در آن چهار سوراخ 

به نظــر 9 ميلى متــرى با فواصل مســاوى 
تعبيه شــده بود و به يك تراشكارى دادم آن 
را ساخت...چهار تا فشــنگ در سوراخ ها قرار 
مــى داد... با يك صفحه كــه چهار ميخ به آن 
وصل كرده بود... اگر ضامن را كشيده و صفحه 
را بــه عقب برده و رها مى كرديم، ميخ ها روى 
فشنگ ها خورده و آن ها هم عمل مى كردند...
آن را هرچه امتحان كرديم عمل نكرد... مهدى 
طرحش را تغيير داده ايــن بار به جاى چهار 
ســوراخ يك سوراخ گذاشــته بود...... مقدارى 
باروت روى چاشــنى ريخته و سپس تعدادى 

ساچمه بلبرينگ روى آن ريخته و...».

 عامل اصلى
البتــه معاون وقت دادســتانى انقالب عامل و 
طراح اصلى اين ســوء قصد را ««محمد جواد 
قديــرى كفرانى» يــا «محمدجــواد قديرى 
مدرس»، با نام تشــكيالتى «على ســعادتى» 
معرفى مى كند كه عضو سازمان منافقين بود. 
او پس از انقالب از طرف منافقين مأمور نفوذ 
در بسيارى از تشــكيالت انقالبى و همچنين 

«ركن2» ارتش مى شود. 
رد پاى او را در سرقت اسناد كودتاى «نوژه» و 
همچنين ارتباط با «مهدى هاشمى» معدوم و 
نامش را در فهرست شوراى مركزى مجاهدين 
خلق در سال 64 مى توان ديد. «قديرى» پس 
از ماجراى ســوءقصد به جان رهبر انقالب، از 

كشور فرارى مى شود.
 «عــزت شــاهى» از مبــارزان دوران انقالب 
كه بعدها در كميته انقالب اســالمى مسئول 
مى گويد:  در خاطراتش  مى شــود  بازپرســى 
«من در جايى شــنيدم كه قبل از ترور آقاى 
خامنه اى، جواد قديرى گفته بود كه كار نظام 

در هميــن پنجـ  شــش روز تمام اســت... به 
آقاى خســرو تهرانى كه در اطالعات نخست 
وزيرى بود پيغام دادم كه جواد قديرى شوهر 
خواهــر آقــاى عطريانفر چنيــن حرفى زده 
اســت... ما جاى او را هم پيدا كرده ايم، بياييد 
پيگيرى كنيد... كه آن هــا اين كار را نكردند. 
بعد خودمان حكم گرفتيــم و رفتيم تا منزل 
او را بازرســى كنيــم كه ديديم تخليه شــده 
است، گويا مدتى در منزل محمد عطريانفر در 
اختفا به ســر مى برد و بعد هم شنيديم كه از 
كشــور گريخت و پس از چندى هم عطريانفر 
خواهرش زهره را به صورت غيرقانونى و قاچاق 

نزد وى فرستاد...»! 

 همراهان من چطورند؟
دكتر «منافــى» مى گويد: «با هليكوپتر، آقا را 
رسانديم بيمارستان قلب. لوله تنفس داشتند 
و تا بيمارســتان دو بار مونيتور وضعيت نبض، 
خط ممتد نشان داد... عمل جراحى سه ساعت 
طــول كشــيد و آقا به بخش «آى ســى  يو» 

منتقل شدند. 
شــب براى چند لحظه به هوش آمدند...كاغذ 
خواستند تا چيزى بنويسند... كاغذ كه داديم 
با دست چپ و خيلى آرام و با دقت چند كلمه 
را بــه زحمت كنار هم چيدنــد: همراهان من 
چطورند؟ چند روز بعد كه ديگر مطمئن شده 
بوديم، دســت راست كامًال از كار افتاده است، 
از تلويزيــون آمدند تا گزارش تهيه كنند، يك 
ســاعتى معطل شــدند تا آقا به هوش بيايند، 
وقتى پرســيدند كه حالتان چطور است؟ اين 

پاسخ را گرفتند: 
 بشكست اگر دل من به فداى چشم مستت / 

سر ُخمِّ مى سالمت، شكند اگر سبويى....
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

قرآن نجاتم داد...

ايستگاه/ آن قدر خواندنى است كه حيفمان آمد برايش مقدمه بنويسيم. پس 
بدون مقدمه خاطره «اميرحسين تروند» از آزادگان جنگ تحميلى را بخوانيد:

يكى از درجه دارهاى عراقى وقتى مرا ديد، چون ريشم بلند بود به فرماندهش 
گفت: من اين را مى خواهم... وقتى برادرم در جنگ كشــته شد، مادرم از من 
خواست 10 نفر از آن ها، بخصوص پاسداران را بكشم. مادرم گفت: بايد انتقام 
برادرت را بگيرى، وگرنه تو را حالل نمى كنم... مى خواهم اين، يكى از آن 10 
نفر باشد.فرمانده گفت: امكان ندارد. چون تعداد اسرا را گزارش داده ايم... آن قدر 
صورت فرمانده اش را بوسيد تا او را راضى كرد. در حضور همه چنگ انداخت و 
ريشم را گرفت و مرا كشيد و به كنار خاكريز برد... احساس سردى و بى محتوايى 
مى كردم...كامالً منگ بودم... اســلحه اش را به سمت من گرفت و گفت: إحنا 
عراق أو ايران؟ (ما در عراق هســتيم يا ايران؟) عمليات رمضان اولين عمليات 
برون مرزى بود و ما ســه كيلومتر در خاك دشمن پيش رفته بوديم كه اسير 
شديم.گفتم: ما أدرى. (نمى دانم.)... گفت: أنتم متجاوزين أو إحنا؟ (شما متجاوز 
هستيد يا ما؟) گفتم نمى دانم.... أنتم مسلمين أو احنا؟ (شما مسلمانيد يا ما؟) 
اين جا گفتم: هر دو مسلمانيم. گفت: نه، نه. شما مسلمان نيستيد... گفتم: ما 
هم نماز مى خوانيم، قرآن مى خوانيم.... قرآن را باز كرد و به من داد و گفت: اگر 
راست ميگى بخوان.شروع به تالوت كردم. آياتى از سوره يس: ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدم أن ال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين* وأن اعبدونى هذا صراط 
مستقيم و لقد أضل منكم جبال كثيرا افلم تكونوا تعقلون... و گفتم: ولقد أضل 

شيطان منكم يا جماعه! يا ايها العرب! خلقا كثيرا افلم تكونوا تعقلون.
قرآن را از دستم گرفت و با تعجب به قرآن نگاه كرد و چند بار اين آيه را تكرار 
كرد: ولقد أضل منكم.... دست آخر نگاهى به من كرد و گفت: برو... واهللا العظيم 
نجاك منى؛ خداوند تو را از دســت من نجات داد. القرآن العظيم نجاك منى، 
قرآن تو را از دست من نجات داد. وقتى بلند شدم تا به سوى دوستانم بروم، از 
پشت سر شنيدم كه مى گفت: لعن على جدى، لعن على ابوى. لعنت بر جد من، 

بر پدرم لعنت... چرا قرآن را برايش باز كردم كه عليه من شود....

آن روزها

گردونه ى مهربانى
 ايستگاه / رقيه توسلى   «گلى» كه بخواهد برود تولد، انگار همه خانه 
مى خواهند بروند. «آبان» تب دارد. خواهرجان دست تنهاست! من بايد با 

دخترك مان بروم خريد.
جشــن تولد، فرداســت و خاله و خواهرزاده، راحت وقت گشــتن داريم. 

خيابان ها مثل هميشه شلوغ و پُر رفت و آمدند. 
به دِل جمعيت مى زنيم و سالنه سالنه مغازه ها را ِسير مى كنيم. در گرماى 

تيرماهى كه حسابى سر وكله اش پيدا شده.
تحليل ها شــروع مى شود. مى دانم كادويى كه گيرنده اش را به وجد بياورد 
بايد اصوالً چند خوان را پريده باشــد اما متأســفانه  اين در مورد ما صدق 
نمى كنــد، چون از حداقل ها بــى اطالع ايم. از عاليــق متولد كوچك. از 

خصوصيات روحى اش.
پس دل به دريــا مى زنيم و همه گزينه ها را لحــاظ مى كنيم در انتخاب 
مان... لباس، بازى فكرى، عروسك، كتاب، اسباب ورزشى، كيف، زيورآالت 

فانتزى... و بى ترتيب و قاعده، مغازه به مغازه پيش مى رويم.
قيمت هــا - بــد - حالم را گس مى كنــد. از دو هفته پيش تــا امروز كه 
دوباره به اين فروشــگاه هاى كودكانه پا مى گذارم، رشد عددها باورنكردنى 

و سرگيجه آور است! اما چاره اى نيست.
بعد از سه ســاعت و ده دقيقه تالش و جست وجو ى مجدانه، مى رسيم به 

نقطه پايان و دسِت پُر از بازار مى زنيم بيرون.
نوبتى هم كه باشــد مقصد بعدى پيتزافروشــى ســت. قرار اســت خاله، 

«گل ترمه» اش را خوشحال كند. 
ســفارش داده ايم و منتظريــم. در گردونه گرانى و تولــد و تِب «آبان» و 
مردمى كه آمده اند غذاخورى، گردانم كه ماشــين حمــل زباله و مردان 
نارنجى پوش، چشــمم را پُر مى كنند! همان ها كه تردســتى بلدند! انبوه 
كيســه ها را غيــب مى كنند! پاى گذر و جوى و كوى، هر شــب حاضرى 

مى زنند و هديه مى دهند به ما و حواسمان نيست...!
يك: حال عجيبى اســت ُرخ به ُرخ شدن با گرانى، با مردان شب زنده داِر 

شهر، با مهربانى محض، با اشك هايى كه خودمختار شده اند!
دو: از قصه دست ها، آخر چه جور بنويسم...؟ دست هايى كه جارو مى كشند 

و دست هايى كه كادوهايشان را مى بخشند به آقاى نارنجى پوش.

گزارش از رويداد

سر ُخّم ِمى سالمت ...
نگاهى به واقعه سوء قصد به رهبر انقالب در سال 1360

ايستگاه / ايرانى ها با وجود تساوى، 
بزرگشــان  و ســتاره  پرتغال  انگار 
«رونالدو» را از پا در آورده اند. يعنى 
حداقل اين است كه اعصاب و روان 
با جنگندگى  را  مغرور  پرتغالى هاى 
و بــازى هجومى شــان در دقايق 
ريخته اند.  هــم  به  بدجورى  پايانى 
كل كل هاى پيش از مســابقه حاال 

هنوز هم در فضاى مجازى با پســت هايى مثل چطورى كريس... ادامه 
دارد و كاربــران فضــاى مجازى با به راه انداختن هشــتگ #رونالدو و 
بيرانونــد عصبانيت رونالــدو را مورد توجه قرار دارنــد و از بيرانوند كه 
پنالتــى رونالدو را مهار كرد،به عنوان تاريخ ســاز اين دوره از رقابت ها 

براى كشورمان نام بردند.

ايســتگاه / مركز مديريــت امداد 
و هماهنگــى عمليــات رخدادهاى 
رايانه اى ضمن هشــدار درباره انتشار 
فـــزار«سايبرزسى.سى.پى»  باج ا
(Cybersccp) در كــانــال هـــاى 
تلگرامى فارسى زبان به كاربران توصيه 
كرد مراقب برنامه جعلى ساخت كارت 
بانكى باشند. مشاهدات اخير در فضاى 

سايبرى كشور بخصوص در پيام رسان تلگرام حاكى از آن است كه يك باج 
 Cyber.exe با نام HiddenTear افزار از خانواده خطرناك شناخته شده
در پوشش برنامه اى كاربردى با ادعاى ساخت تصوير جعلى كارت ملى، كارت 
بانكى، شناســنامه و پاسپورت با پيامى به شــرح زير در حال انتشار است: 

انتظارها به پايان رسيد... برنامه ساخت كارت ملى...پاسپورت و....

ايســتگاه / «محمد رسول كاظمى» 
مدير پيام رســان بومى «آى گپ» كه 
ســه روز پيش در خصوص ماهيت نرم  
افزارهــاى «هاتگــرام» و «طالگرام» 
افشــاگرى كرد و توضيحاتى داد، حاال 
با انتشار پستى در صفحه توييتر خود 
خطاب به پاول دوروف مدير پيام رسان 
تلگرام، با طرح ســؤالى اعالم كرد كه 

در اين پيام رســان حريم خصوصى كاربران نقض مى شود. كاظمى در توييتر 
نوشــت: «چگونه هاتگرام و تلگرام طاليى، ورژن هاى غيررسمى تلگرام تمام 
قوانين شــما را ناديــده مى گيرند؟ همه كاربران ايــن دو ورژن به برخى از 
كانال هــا و گروه ها و محتواى تلگرام اصلى دسترســى ندارند. آيا اين حريم 

خصوصى در تلگرام است؟»

اينو چى ميگى آقا «دوروف»؟چطورى كريس؟

مجاز آباد

 هشدار به كانال هاى فارسى زبان

 عكس/ پيام پارسايى 
انقالب به سبك سعودى

هفتــه نامــه اكونوميســت در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
با عنوان «آغاز انقالب سعودى» 
بــه جديدترين نتايــج تغييرات 
ســاختارى فرهنگى و اجتماعى 
عربســتان  دولت  كه  مى پردازد 
ســعودى در تالش اســت با آن 
خــود را مدرنيزه كنــد. طراحى 
جلد مجله نيز شــبيه به يك زن 
ســعودى با روبنده طراحى شده 
كه به جاى چشــمان آن چيزى 
شبيه به اتومبيل ديده مى شود. 
اين انتخاب به اين دليل است كه 

رانندگى زنان در عربستان يكى از اصلى ترين نمادهاى انقالب اجتماعى اين 
كشور محسوب مى شود.

مثل هكرها رفتار كنيد!
ماهنامه «پى سى پرو» كه درباره 
مســائل مربوط بــه كامپيوتر و 
تكنولوژى به چاپ مى رســد در 
تازه ترين شماره خود به قسمت 
رجيســترى  ويندوز  حســاس 
در كامپيوترهــا نگاهــى دقيق 
مى اندازد. ايــن مجله با انتخاب 
تيتر «راهنمــاى هكر» به كامل 
بودن مطلب خود اشاره مى كند 
و تأكيــد  دارد مطالبى را در كار 
كردن با اين قســمت ويندوز به 
خوانندگانش آموزش مى دهد كه 
مى تواند توانايى كنترل سيستم 

خود را به صورت كامل آموزش دهد، همان گونه كه هكرها سيســتم ها را 
اين گونه كنترل مى كنند.

كسب و كار ايتاليايى
هفته نامــه ترولر كــه مختص 
به ســفر و مســائل پيرامون آن 
اســت در تازه ترين شماره خود 
با تيتر «كســب و كار ايتاليايى» 
كه با اســتفاده از فيلم مشهورى 
به همين نــام دارد، به قول خود 
نگاهــى جديــد به ايــن مكان 
مورد عالقه مردم سراســر جهان 
مى اندازد. اين مجله با اشــاره به 
نواحى توريســتى كشور تايلند، 
نقــاط متفاوتى از اين كشــور را 
معرفى مى كند كه در قســمت 
شمالى آن واقع است و ايل هايى 

باســتانى در تپه هاى آنجا را شامل مى شــود كه مى تواند بازديد آن براى 
توريست ها فرصتى فوق العاده باشد.

نشريات جهان

عكس روز / آفرين...
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

از همه اشك ها و لبخند هاى جام پُر سر و صدا
سهم شما فقط اشك نيست

لبخند هاى پرغرورى كه روى لب هاى ايرانيان نشانديد تقديمتان باد... آفرين

روزمره نگارى
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