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دو كلمه «حرف حساب» با كيا داوود اسفنديارى 
مجرى برنامه اقتصادى «پايش»

قانون از افشا كنندگان فساد حمايت نمى كند
گفت و گو با احمد يوسف زاده 
نويسنده دو كتاب «آن بيست و سه نفر» و «اردوگاه اطفال» 

حماسه 17 ساله هاى جنگ 

قدس ابعاد سياسى و فرهنگى دوران امامت نهمين امام را 
در گفت وگو با اساتيد حوزه و دانشگاه بررسى مى كند

جواد االئمه  ؛ الگوى سازمانى شيعه
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مردم

روايت

روايت برگزارى يك جشن تولد جمع وجور 
براى يكى از كودكان حاشيه شهر

جشن تولدى زير سايه درخت
عباسعلى سپاهى يونسى/ دوستانمان معرفى شان كــرده بودند. با 
تعدادى از دوســتانم از گروه «كاراى خــوب» رفتيم و زندگى زن را 
ديديم بــا 8 بچه قد و نيم قد كه بزرگ ترينشــان 13 ســاله بود و 
كوچك ترينشــان در آغوش مادرش. برايشان مواد غذايى و كولر برده 
بوديم تا از گرماى تابســتان در امــان بمانند. همان روزهايى بود كه 
قرار بود براى يكى از بچه هاى پايين شهر تولد بگيريم و آن روز وقتى 
شناسنامه هاى بچه هاى زن را به بهانه اى نگاه مى كردم، چشمم افتاد 
به تولد يكى از بچه ها كه يك هفته ديگر بود. مادرش با دســت او را 
نشــانم داد و همان جا بود كه فهميدم مريض هم هست. وقتى ديدم 

او مريض است، در تصميمم جدى تر شدم.

 كادويى براى همه بچه ها
چند روز بعد به چند نفرى از دوســتانم اعالم كردم و قرارمان شــد 
ســاعت 5 عصر روز بعد. صبح روز قرار، سفارش كيكى براى 20 نفر 
را دادم و وسايل مورد نياز براى جشن تولد زهرا را خريدارى كرديم. 
براى زهــرا بايــد كادويــى مى خريديم، اما نمى شــد بــراى بقيه 
خواهرهايــش و تنها برادر كوچولوى او چيــزى نخريد. براى همين 
هديه هايى خريدارى شــد؛ عروسك، ماشين، خرس، جامدادى و... و 
دوســتانم هم چيزهايى مثل كتاب و دفتر نقاشى و اين جور چيزها 
آورده بودند. در مسير راه با دوستى كه نزديك خانه زن بود و آشناى 
آن ها، تماس گرفتيم تا دخترك را از خانه براى دقايقى بيرون ببرد و 
نيم ساعت بعد ما در كوچه اى تنگ و دراز روبه روى درى آبى رنگ و 
البته رنگ و رو رفته بوديم. در كه باز شد، مادر زهرا با بقيه بچه هايش 
و زن همسايه با دو بچه اش نشسته بودند در سايه درخت توت حياط. 

 جشن تولدى زير سايه درخت توت
«يا اهللا»ى گفتيم و وارد شــديم با دست هايى پر از كادو، كيك، شمع 
و... و زن و بچه هايش ماتشــان برده بود. تازه فهميده بودند چه شده 
اســت. ســريع ميز كوچكى آوردند و كيك را گذاشتيم روى ميز و 
بادكنك ها باد شد، شــمع ها چيده شد روى كيك و همه چيز آماده 
آمدن دخترك بود كه حاال داشــت به ســمت خانه مى آمد و از همه 
جــا بى خبر بود. در كه زدند، خواهــرش در را برايش باز كرد. وقتى 
زهــرا ما و كيك و چند كادو روى ميز را ديد، ماتش برد. انگار تا آن 
روز كسى برايش تولدى نگرفته بود تا بداند چه بايد بكند. شايد تنها 
در فيلم ها ديده بود. زهرا با چشــمانى متحير به ما نگاه مى كرد و به 
كيك و كادوها. دست آخر هم با راهنمايى دوستانم رفت و پشت ميز 

نشست. برايش كف زديم تا از تعجب و تحير بيرون بيايد. 
يكى از دوســتان خوش ذوقم براى تولد زهرا كوچولو ساز دهنى زد 
و بعــد نوبت دادن كادوها رســيد. چند دقيقه بعد در ميان شــادى 
ما و بچه هــا، همه كادوهاى خود را باز كــرده بودند و به آن ها نگاه 

مى كردند. كيك را زهرا برش زد و همه كيك خوردند.

 پيمانه اى براى سنجش شادى كودكان
در لحظــه اى كه همه شــادمان بودنــد، نگاهم به زهــرا كوچولو و 
خواهرهايش بود كه چقدر خوشحال بودند. همه برنامه ما يك ساعتى 
طول كشــيد و با تهيه كيك و اسباب بازى ها حدود 150 هزار تومان 
هزينه داشت كه دوستان مهربان و اهل خيرم آن را پرداخت كردند، 
اما نمى دانيم چه قدر شادى براى بچه ها فراهم شد. چون هنوز كسى 
براى سنجش شــادى هاى كودكانه كه به كوچك ترين چيزها شكل 

مى گيرد پيمانه و ميزان سنجشى اختراع نكرده است.

 بهترين لحظه جشن
مادر بچه ها بعد از تمام شــدن برنامه جشــن تولد با زبانى ساده اما 
سرشــار از قدردانى و مهربانى از تك تك ما تشكر كرد و گفت بيشتر 
از اين كه بچه هايم خوشــحال شده باشــند، من خوشحالم كه شما 
بــه ياد بچه هاى من بوديد. اين لحظه بهترين لحظه جشــن ما بود، 
مادرى را خوشــحال كرده بوديم كه اگر همســر بى مسئوليتش او و 
چند بچه اش را رها كرده و در شــهرى ديگر با كســى ديگر ازدواج 
كرده است، اما آدم هاى مهربانى هستند كه هواى بچه هايش را دارند.

 پايان سومين تولد
از خانــه زن بيرون آمديم در حالى كــه او و بچه هايش همچنان از ما 
تشكر مى كردند. من و دوستانم چه قدر انرژى گرفته بوديم و چه قدر 
خوشــحال بوديم كه توانسته بوديم عصرى خاطره انگيز را براى زهرا و 
خانواده اش رقم بزنيم. به دوســتانم گفتم با كمك خدا و مهربانى شما 
سومين جشن تولد هم برگزار شد و باز هم خدا كمك كرد كه اين تولد 
به طور اتفاقى براى كودكى گرفته شــود كه مريض اســت. پس او باز 
هم كمك مى كند تا ما براى بچه هاى ديگرى هم جشن تولد بگيريم؛ 
بچه هايى كه شايد تا حاال هرگز كسى براى آن ها كيكى نخريده، تا حاال 
شمعى را فوت نكرده اند و به افتخار آن ها هديه اى كادوپيچ نشده است.

زينب نوروزى، امروز همچــون عمه اش مهتاب، 
سوزن دوز ماهر و با تجربه اى است. او عالوه بر اين 
نخستين دختر قاسم آبادى بوده كه به شهر رفته 
و در دانشــگاه درس خوانده، خودش در اين باره 
مى گويد: «من اولين دختر در روســتايمان بودم 
كه دانشگاه قبول شــدم. وضع مالى ما، نه خوب 
بود و نه بد. كل حســاب بانكى من، آن زمان 60 
هزارتومــان بود، اما مهتــاب از من حمايت كرد. 
خاطرم هســت وقتى براى ثبت نــام با مهتاب به 
دانشگاه رفتيم، آن قدر كار ادارى ما طول كشيد 
كه داشتم پشيمان مى شــدم و مرتب به مهتاب 
مى گفتم: بيا برويــم؛ من نمى خواهم بيايم اينجا 
درس بخوانم. او هم عصبانى شــد و گفت: درس 
نخوانى كه چه كنى؟ كه راه مرا ادامه بدهى؟ راه 
من را هرموقع كه بخواهى مى توانى ادامه دهى، اما 

االن بايد درس بخوانى.»
زينــب به دانشــگاه مــى رود و درس مى خواند. 
سال 1383، درس و دانشــگاه به پايان مى رسد 
و بــرادرزاده مشــهورترين ســوزن دوز بلوچ به 
روستايشــان برمى گردد و مى بيند كه قاسم آباد، 
جوالنگاه دالالن شده است. زينب هم، مادر خود 
را از دست داده و دل و دماغ كار كردن ندارد. سه 
سال زمان مى برد تا او خود را جمع و جور كند و 
به اين نتيجه برسد كه بايد كارى بكند تا بيش از 
اين زنان و دختران سوزن دوز بلوچ از سوى دالالن 
اســتثمار نشوند و به حق خود برسند. پاييز سال 
1386، فرهنگســتان هنر از مهتاب دعوت و از او 
قدردانى مى كند؛ زينب هم در ســفر به تهران و 
حضور در همايشى كه به همت فرهنگستان هنر 
ترتيب داده شده، عمه خود را همراهى مى كند و 
برخورد مسئوالن وقت فرهنگستان موجب مى شود 
كه زينب در تصميم خود مصمم تر شود و زنان و 
دختران روســتا را جمع كند و از آنان بخواهد تا 
هنر خود را جدى بگيرند و از حق خود دفاع كنند. 
نتيجه اينكه امروز زينب، زمينى را كه از عمه اش 
مهتاب به يادگار مانده، به كتابخانه تبديل كرده و 
يك اتاق از اين فضاى كوچك، حكم آموزشگاه را 
دارد تا او كلى زن و دختر بلوچ را دور خود جمع 
كند و به آن ها سوزن دوزى ياد بدهد. غير از اين او 

گهگاه به تهران مى آيد و دوخته هاى زنان بلوچ را 
براى نمايش و فروش همراه خود مى آورد.

 زندگى بعد از مهتاب
مهتاب، پيرزن بلوچــى كه حامى و تمام زندگى 
زينب بود، سال 91 از دنيا رفت. اما اين زينب بود 
كه نگذاشت ميراث نسل به نسل زنان و دختران 
بلوچ از بين برود. زينب از ته قلبش عاشق روستا 
و مردمانش اســت. هيچ وقت به زندگى بيرون از 
قاسم آباد بمپور فكر نكرده است. وقتى از زندگى 
در آنجا حرف مى زند، پوزخندى مى زند و با لحن 
خاصى كه انــگار در ته ذهنش تصور مى كند كه 
هيچ شهرنشينى حسى كه من به روستايم دارم 
را نخواهد فهميد، مى گويد: «موقعيت زندگى در 
شهرهاى ديگر را داشتم، اما دوست ندارم از اينجا 
بروم. من عاشق روستاى خودم هستم. هيچ كسى 
نمى تواند اينجا دوام بياورد. همه مى گويند اينجا 
همه اش گرد و خاك است، امكاناتى ندارد ولى من 
دلم به آب و خاك اينجا بسته است. تمام وجودم 

ريشه در خاك بمپور دارد.»

 حامى زنان بلوچ
زينب در قاسم آباد بمپور به دنيا آمده و بزرگ شده، 
همين جا كنار دست عمه اش سوزن دوزى ياد گرفته  
است و همين جا هم براى زنان روستايش كار درست 
كرده است. قاســم آباد روستايى كوچك است، در 
دل سيستان و بلوچستان، نزديك به ايرانشهر. زينب 
مى گويد: «اينجا در تمام سال هاى زندگى ام تغيير 
زيادى نكرده. چيزى ندارد. چند وقتى است كه راه 
روستا را درست كرده اند. اينجا سوت و كور است، اما 

من همين سكوت را دوست دارم.»
فروتنــى خاصى در صدايــش دارد، آرام و با وقار 

حرف مى زند. تمام هَم و غمش زنان بلوچ اســت. 
مى گويد: «آرزويى ندارم جز اينكه كارى كنم كه 
ســوزن دوزى بلوچى فراموش نشود.» اين همان 
آرزويى اســت كه 10ســال پيش كه نخستين 
گام را براى احياى ســوزن دوزى برداشت، با خود 
داشت: «زنان بلوچ بسيارزحمت كش هستند، اگر 
بيمه و كار آن ها را درست كنم، انگار به همه چيز 
رســيده ام. سبك مى شوم و ديگر آرزويى نخواهم 

داشت.»

 كارگاه 150نفرى
دختــر ســوزن دوزى كه پــا به  پــاى عمه اش 
سوزن دوزى مى كرد و به قصه ها و خاطرات شيرين 
او گوش مى داد، حاال كارش را گســترش داده و 
150 زن زير دستش كار مى كنند. كارش را تنها 
با 35 نفر شروع كرد، اما اميد دارد كه اين تعداد را 
بتواند به بيش از 200 نفر برساند. زينب مى گويد، 
زنان بلوچ از كودكى شروع به سوزن دوزى مى كنند 
و تا آن روزى كه سوى چشمانشان نرفته باشد و 

كمردرد و دست درد به سراغ شان نيامده باشد، روز 
و شب كار مى كنند. او مى گويد، در ميان زنانى كه 
همراه او كار مى كنند حتى زنان 70 يا 80 ساله اى 
هســتند كه هنوز توان كار كردن دارند و با عشق 

سوزن را به تار و پود پارچه فرو مى كنند.
او پارچــه و نخ را از بازار مى خــرد و به يك يك 
زنان تحويــل مى دهد. زنان هم البه الى كارهاى 
خانه شــب ها زير نور چراغى كوچك و حتى در 
كوچك تريــن زمانى كه ميان كارهاى روزانه پيدا 
كنند، ســوزن به دست مى گيرند و برجان پارچه 
مى زنند. او مى گويــد: «قديم ترها پارچه ها ايرانى 
بود در همين سيســتان نخ مى ريسيدند و رنگ 
مى كردند و پارچه مى بافتند. پارچه ها همه از الياف 
طبيعى بود، امــا االن پارچه ها را از جاى ديگرى 
مى آورند و نخ ها هم از پاكستان مى آيد. نخ ها ديگر 
طبيعى و ابريشــمى نيست، الياف دارند اما با اين 

حال تنها مواد موجود در بازار همين هاست.» 

 سوزن دوزهايى كه حمايت نمى شوند
يكى از مشكالت اساسى سوزن دوزها، آن گونه كه 
زينب نوروزى مى گويد تهيه مواد اوليه است: «هم 
پارچه گران است و هم نخ. رنگ هاى طبيعى، جاى 
خود را به رنگ هاى شــيميايى داده اند. روزگارى 
سوزن دوزها به زاهدان مى رفتند و از اداره ميراث 
فرهنگى زاهدان، پارچه مى گرفتند؛ حاال همه آن 
پارچه ها در انبار تلنبار شده و خاك مى خورد اما 
كسى نيست تا آن ها را در اختيار زنان سيستان و 
بلوچستان بگذارد تا هم براى آن ها كارآفرينى كند 

هم از فقر و ندارى شان بكاهد.»

 دِه بدون كدخدا
البته همه چيز در تهيه مواد اوليه خالصه نمى شود. 

زينب، گاليه هاى خــود را اين گونه ادامه مى دهد: 
«ده بدون كدخدا ديده اى؟ سوزن دوزى، بى كدخدا 
باقى مانده؛ امروز، هر كه از راه رســيده، شروع به 
ســوزن دوزى كــرده، بى آن كه بداند شــيوه هاى 
اصيل و سنتى ســوزن دوزى كدام است. دالالن، 
نــه تنها بازار كه توليد و دوخت را هم در دســت 
گرفته اند.» از زينب درباره كارهاى ماشينى مى پرسى 
كه از افغانستان و پاكستان مى آيند و مدت هاست 
بازار سيستان و بلوچســتان را پر كرده اند و او در 
پاســخ مى گويد: «واقعيت اين است كه همه زنان 
نمى توانند، لباســى بدوزند كه در آن از نقش هاى 
اصيل اســتفاده شده و دســت دوز است. بى شك، 
كســانى كه توان مالى چندانى ندارند به ســمت 
كارهاى ماشينى مى روند و هيچ كدام از اين كارها، 
رقيب ســوزن دوزى هاى دستى نيستند آنچه ما را 
آزار مى دهد وجود كارهاى دست دوز زنان افغان با 

كيفيت و قيمت پايين و ظاهر فريبنده است.»

 آرزوى زينب فراموش نشدن است
بزرگ تريــن آرزوى زينب نوروزى اين اســت كه 
هيچ وقت، يك زن بلوچ كه عمر و چشمش را پاى 
سوزن دوزى مى گذارد، فراموش نشود و اين انگيزه 
و اشتياق در نسل هاى بعد هم وجود داشته باشد. 
او دلــش مى خواهد كــودكان و نوجوانان بلوچ، 
ســوزن دوزى بياموزند و آن قدر درآمدى كه از راه 
اين هنر به دســت مى آورند خوب باشد كه حتى 
از ذهنشان نگذرد ســوزن دوزى را كنار بگذارند. 
زينــب دلش مى خواهــد روســتاى كوچكش، 
قاســم آباد كه زادگاه مشــهورترين ســوزن دوز 
بلوچ هم بوده به پايتخت ســوزن دوزى كشــور 
تبديل شــود و مردمش، شــرايط بهترى داشته 

باشند.

برش

دختر ســوزن دوزى كه پا به  پاى 
عمه اش ســوزن دوزى مى كرد و 
بــه قصه هــا و خاطرات شــيرين 
او گــوش مى داد، حــاال كارش را 
گســترش داده و 150 زن زيــر 
كارش  مى كننــد.  كار  دســتش 
را تنهــا بــا 35 نفر شــروع كرد، 
امــا اميــد دارد كــه ايــن تعداد 
را بتوانــد به بيــش از 200 نفر 

برساند
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 مــردم  زينب نــوروزى نمونه تمام 
و كمــال يك زن بلوچ اســت، آرام، 
بى مانندى  هنر  از  سرشــار  و  مظلوم 
كه همه وســيله اش يك نخ و سوزن و 
تكه اى پارچه اســت. او را بيش از هر 
چيز به نام عمه اش مى شناســند. حق 
هم همين اســت؛ چرا كه او 9 ســاله 
مشهورترين  مهتاب،  عمه اش  كه  بوده 
به  پارچه  و  بلوچ، ســوزن  سوزن دوز 
دستش داده تا تمام آنچه از هنر زنان 
بلوچ بر جاى مانــده را بر پارچه نقش 
كند. او در روســتاى قاسم آباد زندگى 
مى كند؛ روستايى در هفت كيلومترى 
بمپور بلوچستان كه بيش از هر چيزى 
مى تواند لقب «بى آب و علف» را به آن 
به  اما  كرد؛ سرزمينى خشك  پيوست 
تعبير زينب نوروزى با «خاكى گيرا» كه 
ده ها زن هنرمند همچون او را در خود 

جاى داده.

روايتى درباره زينب نوروزى كه هنر سوزن دوزى را از معروف ترين زن هنرمند بلوچ به يادگار دارد

ميراث داِر« مهتاب»

در حاشيه

سعيد برآبادى / هنوز صبح نرسيده كه زينب 
نــوروزى از خانه بيرون مى زند. كجا؟ «مى روم 
كتابخانــه مهتاب. اين كار هر روزم اســت. از 
بچگى دوســت داشتم وســط كتاب ها باشم 
و چند ســال پيش باالخره خــدا اين آرزو را 

برآورده كرد.» 
در همين مســير رفتن است كه به كار روزانه 
فكر مى كند. اندكى از صبح نگذشته، دختران 
مهتاب به كارگاه سوزن دوزى شــان مى آيند. 
كجا؟ خانه اى در دهِ قاسم آباد بمپور، جايى كه 
به زور روى نقشه ديده مى شود، اما آوازه اش را 
همين دختران و مادرِ معنوى شان يعنى مهتاب 
به چهارگوشه دنيا برده است: «من سوزن دوزى 
را از سوم ابتدايى شــروع كردم پيش عمه  ام 
و شــانس آوردم اينجا اين كار را ياد گرفتم، 
چون عمه ام، مهتاب نوروزى، يكى از بهترين 
ســوزن دوزهاى بلوچ بود.» هنوز هم هســت. 
خيلى ها در ايران و دنيا، سوزن دوزى بلوچ را تا 
ديروز با نام مهتاب سوزن دوز و اين روزها با نام 
زينب نوروزى و كارگاهش مى شناسند؛ دختِر 
جوانى كه در ســينه، رازِ يكى از قديمى ترين 
صنايع دستى ايران را مى داند و نگذاشته چون 
آواهاى موسيقى مقامى قومش به زير خروارها 

خاك برود، چون از آن راهى ساخته براى كار 
و كارآفرينى و تپيدِن نبض اين هنر.

  نشستن پاى پارچه
كليد در، درِ كتابخانه مى چرخد و بوى كتاب ها 
او را در بــر مى گيرند. خاطرات گذشــته، هر 
روز همين طور براى زينب تازه مى شوند: «آن 
روزها، مهتاب فقط فاميل من نبود، همه كسم 
بود. حرف هايش خيلى رويم تأثير داشت. مدام 
مى گفت اگر من نباشــم مى خواهى چه كار 
كنى و يك جورى داشت من را آماده مى كرد 
براى اين كه روى پاى خودم بايستم. حمايت 
پــدرم هم بود. از ايــن دو نفر ياد گرفتم بايد 

كارى كنم.»

 جايگاه سوزن دوزى بلوچ كجاست؟
زينب از همان روزها دســتش را براى كارى 
بزرگ گرم كرد؛ سر پا نگه داشتن هنر اصيل 
ســوزن دوزى بلوچ و آمــوزش آن براى بقا و 
اســتمرار اين حرفه: «وقتى مسئوالن، فالن 
سفال تاريخى استان را به عنوان بهترين نمونه 
سفال كشور معرفى مى كنند، اما سوزن دوزى 
بلوچ به عنوان بهترين ســوزن دوزى معرفى 

نمى شــود، يعنى ما هنــوز كار داريم، بايد به 
جاى آن ها، خودمان به اين هنر اهميت بدهيم 

و نگذاريم با كپــى كارى و مدل هاى تقلبى، 
جايگاه كار اجدادمان ناديده گرفته شود.»

 هيچ توقعى براى حمايت نداريم
زينب از مشــقت هاى كار مى گويد، از اين كه 
وقتــى نخواهى تن بــه دالل و افغانى دوزى 
بدهى، چه راه ســختى را پيــش گرفته اى: 
« برايم فرقى نمى كند مخاطبم كه باشد، رقيب 
باشد يا همكار، ســوزن دوز باشد يا فروشنده. 
حرفم اين است كه سوزن دوزى بايد به شكل 
اصيلش دوخته و فروخته شــود، اما آن ها باز 
كار خودشان را مى كنند. برويد بازار زاهدان را 
ببينيد. برويد، هديه اى كه به وزير داده شده را 
ببينيد. از متخصصان پرس و جو كنيد، آن موقع 
متوجه مى شويد چقدر وضع نگران كننده است 
و متأسفانه هيچ حمايتى هم نيست.» مى پرسم 
مگر از كسى توقع حمايت دارد؟ جوابش مثل 
دختران بلوچ، دندان شكن است: «هيچ توقعى 
براى حمايت نداريم و همين قدر كه كارشكنى 
نكنند، خوب است. ما خودمانيم و خودمان.» 
آفتاب در قاســم آباد غروب كرده و هرم گرما 
هنوز ادامــه دارد. زينب هنوز مشــغول كار

 است.

 مهتاب سوزن دوز كه بود؟
با اين كه زينب نوروزى 10 ســالى مى شود 
مســتقل از مهتاب نوروزى مشغول فعاليت 
در حوزه ســوزن دوزى است، اما ياِد آن زن در 
خالل گفت وگو مدام زنده مى شــود. مهتاب، 
بانوى سوزن دوزى ايران بود؛ زنى كه سال 91 
و درست زمانى كه بتازگى آفتاب لطف سازمان 
ميراث فرهنگى بر او تابيده بود و به يمن زحمت 
روزنامه نگاران، دفترچه بيمه اى دريافت كرده 
بود، غــروب كرد. از آن زمان زينب، عنان كار 
سوزن دوزى بلوچ ها را در جنوب شرقى كشور 
به دســت گرفت و يك تنه به جنگ مشكالت 
و بروكراســى حاكم بر ســازمان رفت و حاال 
خــود به تنهايى به عرضه هنر ســوزن دوزى 
خود و شــاگردانش در قالب دختران مهتاب 
پرداخته است. براى آن ها كه خاصه از پيگيران 
صنايع دستى كشــور هستند، اما مهتاب يك 
ناِم كامالً آشناست؛ هنرمندى كه از دورترين 
و محروم ترين روســتاى كشور، صداى هنرى 
زنانه، ســنتى و در عين حال تأثيرگذار را به 
گوش دربار پهلوى رساند و بعدها در دولت هاى 
پس از انقالب، توانست تصويِر اين هنر در حال 

احتضار را به گوش فرهنگستان هنر برساند.

سوزن به دست هاى قاسم آباد
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تا قبل از اينكه شهرنشــينى و فرهنگش اين قدر 
باب شود، در ايران هر قوميتى فرهنگ مخصوص 
به خودش را داشــت. ناگفته پيداســت كه اين 
فرهنگ و سبك زندگى به خصوص در زمان هاى 
خاص  بيشــتر از همه خودش را نشان مى دهد؛ 
زمان هايى مانند مراسم تولد، فوت، خواستگارى 
و عروســى و .... در ايران قديــم به عنوان مثال 
فرهنگ خواستگارى و عروسى در هر منطقه به 

گونه اى منحصربه فرد و با آداب و رســوم خاص 
همان منطقه برگزار مى شــد؛ فرهنگى كه شايد 
هنــوز بتوان در مناطقى از ايــران ردپايى از آن 
را پيــدا كرد. اين فرهنگ ها همه وجوه مراســم 
خواســتگارى و عروسى اعم از شــيوه انتخاب، 
آشــنايى خانواده طرفين، شيوه تحقيق، تعيين 
هدايا، مباحث مطرح شده در مراسم خواستگارى، 
شيوه جواب دادن، تعيين شيربها و مهريه و ... را 

شامل مى شود.
در اين ميان شــايد يكى از فرهنگ هاى بســيار 
متفاوت و البته فراموش شده اين مراسم در ايران 
شيوه پاسخ دادن دختران قشــقايى به خانواده 
داماد اســت.   در گذشته دختران قوم قشقايى در 
ايران جواب خواستگاران خود را به صورت جالب 

و هنرمندانه اى مى دادند. 
شــيوه جالب توجه اين دختــران به اين صورت 

اســت كه بعــد از خواســتگارى، براى پاســخ 
دادن شــروع به بافتن يك فرش با نقش شــير 
مى كردنــد. در اين قالى اگر جــواب دختر بعد 
از خواســتگارى مثبت بود، قالى با نقش شيرى 
كه ُدمش رو به باالســت،  بافته و براى خواستگار 
فرستاده مى شد، اما در غير اين صورت ُدم پايين 
شــير در قالى نشــان دهنده جواب منفى دختر 

بود.

دختران قشقايى جواب خواستگاران خود را با بافتن يك قالى مى دادند
بلِه هنرمندانه
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 نازلى مروت  دوران امامت امام جواد(ع) 
يكى از پر مخاطره تريــن ادوار حيات ائمه 
اطهار(ع) است زيرا ايشــان اولين امامى بود كه در 
تاريخ شيعه در دوران كودكى به امامت منصوب شد 
و به همين دليل شــبهات بسيارى از ناحيه برخى 
شيعيان منحرف از مســير امامت و حتى شيعيان 

راستين ايجاد شد. 
امامت در سن طفوليت ايشان، مقدمه سازى براى 
امامــت حضرت ولى عصر(عج) به شــمار مى رفت. 
بنابراين ايشان بايد براى ورود شيعه به اين شرايط 
زمينه ســازى مى كرد. به عالوه ســاماندهى شيعه 
راهكار ديگرى است كه امام عمالً به جامعه شيعى 
مى آموزد تــا در دوران دورى از امام خويش به آن 
تمسك جويند و از پراكندگى و تفرقه در امان باشند.
گسترش عقل گرايى و رويكرد جدى مردم به مباحث 
عقالنى كه در دوره امام رضــا(ع) نيز بروز و ظهور 
داشت، زمينه ديگرى بود تا جواداالئمه(ع) به تقويت 

پايه هاى علمى و فكرى شيعه بپردازد.

 امام جوان
امــام جواد(ع)، اولين امام از سلســله امامان جوان 
شيعه است كه پس از شهادت امام رضا(ع) با مسئله 
شبهات درون گروهى و بيرونى به مناسبت به امامت 
رسيدن در طفوليت روبه رو شد، اما به زعم بسيارى 
از زعماى شــيعه، مايه خير و بركت مضاعف براى 

شيعه بود.
حجت االسالم مصطفى صادقى،  عضو هيئت علمى 
پ  ژوهشكده تاريخ پ ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى 
در اين زمينه معتقد اســت: «امام جواد(ع) در سن 
كودكى به امامت رسيد. به همين دليل بحرانى در 
دوران امامت ايشان به وجود آمد كه در دوران ديگر 

امامان معصوم(ع) وجود نداشت». 
اين استاد دانشگاه تصريح مى كند: « سابقۀ امامت در 
سن كم قبل از امام جواد(ع) وجود نداشت. به غير از 
امام جواد(ع) كه در برخى روايات حتى گفته اند كه 
در هفت ســالگى به امامت رسيدند، امام هادى(ع) 
نيز در 9سالگى به مقام امامت، نائل شدند و در واقع 
اين دو امام،  مقدمه را براى امام بعدى ايجاد كردند». 
وى مى گويد: «البته نبايد اين را هم از نظر دور داشت 
كه به وجود آمدن چنين شرايطى، تدبيرى بود كه 
خداوند آن را ايجاد كــرد كه ائمه اى كه به آخرين 
امام معصوم(ع) يعنى امام زمان(عج) از لحاظ زمانى 
نزديك تر هستند، شرايط  شان به گونه اى باشد كه 
آمادگى شــرايط ويژة دوران غيبــت را در مردم به 

وجود آورند».
حجت االســالم صادقى مى گويد: «در حضور مردم 
نبودن امامان معصوم(ع) كه در زمان امام جواد(ع) 
هم تا حدودى وجود داشت، اين آمادگى را در مردم 
ايجــاد كرد كه با نــّواب و وكالى امامان(ع) ارتباط 
برقرار كنند. افزون بر سن كم اين دو امام معصوم(ع)، 
اينكه آنان گاهى در حضور مردم نبودند و به تبع آن، 
بايستى مردم با نواب و وكالى آن ها در ارتباط باشند 
نيز  رفته رفته، مقدمۀ دوران امام زمان(عج) را براى 

مردم، فراهم مى كرد.»
اين پژوهشــگر ادامه مى دهد: «برخى از محدثان و 
بزرگان اماميه،  از اين زمان به دليل مشــكالتى كه 
پيش آمد با عنوان «دوران حيرت» ياد مى كنند؛ البته 
دوران ديگرى هم كه به عنوان «دوران حيرت» از آن 
ياد مى شــود،  دوران امام زمان(عج) است،  اما زمان 
امام جواد(ع) را نيز به نوعى مى توان «دوران حيرت» 

ناميد».
اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: «بايد به نسل جوان 
گفت سن كم امام جواد(ع) دليل نمى شود كه ايشان 
توانايى امامت را نداشته باشد كه ما متأسفانه در اين 
زمينه خوب كار نكرده ايم و بيشتر روى فضايل ائمه كار 
كرده ايم كه اگرچه بيان فضايل نيز خوب است، اما اين 
مطالب را نسل هاى پيش، قبول مى كردند، اما جوانان 

نسل امروز بيشتر مطالب استداللى مى خواهند».
دكتر محسن الويرى در اين خصوص مى گويد: «سن 
امامت هم مسئله اى اتفاقى نبوده و مجموعه اى تدبير 
شــده است بدين منظور كه بتوان بخش ديگرى از 
انديشه عميق امامت را براى مردم تبيين كرد. اگر 
رابطه ســن و ســال و امامت تبيين و روشن شود، 
مسئله طوالنى شدن عمر مبارك امام زمان(عج) نيز 

تبيين خواهد شد.
 امام جواد(ع) از زمانى كه حركت خود را آغاز كردند، 
ايــن نكته را ثابت نمودند كه رابطه اى بين ســن و 
امامــت وجود ندارد. امامــت را به اذن و حكم الهى 

افرادى مى توانند حتى در صغر ســن هم عهده دار 
شــوند چون اين پديده، يك پديده بشرى نبوده و 
الهى است و در عوالم الهى هم اين مسائل ، مدخليتى 

ندارد».
دكتر غالمرضا بهروز لك دانشــيار علوم سياســى 
دانشــگاه باقــر العلوم(ع) نيز ســن امامــت امام 
جواد (ع) را دليلى بر توانمندى امام در اداره جامعه 
و نيــز دارا بودن علم لدنى مى دانــد. او در اين باره 
مى گويد: «سن پايين امامت ابن الرضا(ع) مقدمه اى 
براى امامت امام عصر(عج) در پنج ســالگى است. 
ضمن آنكه اين مســئله از تدبيــرى الهى حكايت 
مى كند تا ائمه بنى الرضــا(ع) در كودكى مقدمات 
پذيرش عصر غيبت كبرى را براى شيعيان آماده و 

فراهم سازند».

 الگوى سازمانى شيعه 
امام جواد(ع) در راســتاى بسط و گسترش فرهنگ 
ناب تشيع، كارگزاران و وكاليى در مناطق گوناگون 
و قلمــرو بزرگ عباســيان تعيين و يــا اعزام كرد. 

حركت امام جــواد(ع) در چينش نيروهاى فكرى 
و سياســى، خود حركتى كامــالً محرمانه بوده و 
حضرت در جــّو حاكم حكومت بنى عباس مواظب 
بــود تا كســى از چينش نيروهاى ايشــان مطلع 
نشــود. حجت االسالم دكتر محسن الويرى دانشيار 
دانشگاه باقر العلوم(ع) با اشاره به شرايط سياسى و 
فرهنگى پس از شهادت امام رضا(ع) اظهار مى دارد: 
«جواداالئمه(ع) در شــرايطى امامت خــود را آغاز 
كرد كه پشــتوانه حكومتى شيعيان از دست رفته 
بود. در چنين شــرايطى، روح حاكم بر فعاليت هاى 
امام(ع) اين بود كه دستاوردهاى عصر امام رضا(ع) 
را متناسب با اين محيط حفظ كند به همين منظور 
به ساماندهى شــيعيان پرداخته و تشكيالتى بين 
نمايندگان امــام(ع) و طرفدارانش ايجاد كرد كه از 
آن به سازمان وكالت ياد مى شود و درگام بعدى به 
تبيين انديشه امامت اقدام كرد. راه اندازى و تقويت 
اين سازمان مهم را مى توان نقطه آغاز شكل گيرى 

سازمان روحانيت دانست».
حجت االســالم سيد صمصام الدين قوامى، در اين 

زمينه معتقد است: «امام جواد(ع) يكسرى برنامه ها 
براى عموم امت اسالم و يكسرى برنامه ها هم براى 
تشكيل جامعه صالح در بين گارد ويژه شيعيان براى 
برنامه هاى دراز مدت شيعه ارائه  كرد و همين طور 
با تشكيل سازمان وكالت شيعه را براى عصر غيبت 

آماده كرد».

 موجوديت شيعه انكار نخواهد شد
گســترش عقل گرايى در دوره امامت امام جواد(ع) 
كه از ثمرات بازى هاى سياســى مأمــون در دوران 
حكومتش بود، يكى از محورهايى است كه مى توان 
عملكــرد علمى و فرهنگى امام جواد (ع) را در كنار 

فعاليت هاى اصلى و هدايتگرانه  ايشان ديد.
انحرافات عقيدتى كه از دوره امام رضا(ع) آغاز شده 
بود در اين ايام هنوز خاتمه نيافته بود. اين مســئله 
مهمى است كه در سيره علمى و عملى جواداالئمه(ع) 
بايد به دنبال آن بود. به عالوه كه شيعه در دوران امام 
جواد(ع) پس از گذران دوره هاى گوناگون سياسى و 
فكرى به بلوغى قابل قبول دست يافته بود. امام(ع) 

با بدعت ها و افكارى كه بــه نام تفكر اهل بيت(ع) 
مطرح شده بود، مبارزه كرد. مقابله امام با غاليان كه 
امام(ع)، آن ها را لعنت كرد، بخشــى از تالش امام 
جواد(ع) اســت.حجت االسالم دكتر حسين ايزدى 
نيز در اين باره مى گويد: «ائمه اطهار(ع)، بخصوص 
از امام صادق(ع) تا امام حسن عسكرى(ع)، به دليل 
شرايط خاص و فضايى كه داشتند، با فَِرق و مذاهب 
مختلفى روبه رو شــدند. اصل اساســى كه مدنظر 
ايشــان قرار مى گيرد، آن است كه عالوه بر تقويت 
زيرساخت هاى عقيدتى، دينى و فرهنگى، شيعيان را 

از انحراف هاى موجود حفظ كنند».
وى ادامــه مى دهــد: «امام جــواد(ع) بــا تقويت 
زيرساخت هاى علمى شيعه، به بقاى تشيع و حفظ 
پايگاه اجتماعى آن كمك كرد. جامعه آن روز و پس 
از آن نمى توانست موجوديت شيعه را انكار كند چون 
شــيعه، مذهبى با پايه هاى مستحكم علمى است. 
روشن است كه هر جريان سياسى و مذهبى كه از 
غناى علمى برخوردار باشد، در جريان هاى سياسى- 

اجتماعى حذف نخواهد شد».

يادداشت
حجت االسالم دكتر محمدرضا جواهرى

5 اصل اخالقى حيات بخش 
در كالم امام جواد

نفوذ مى كند  انسان ها  آماده همه  امام جواد(ع) در دل هاى  موعظه هاى 
و براى همگان راهگشا و سودمند است. بايد اين موعظه هاى با ارزش و 
پيام هاى آن را شناخت و آموزه هاى اخالقى آن ها را فرا گرفت و سبك 

زندگى خويش را بر آن ها استوار ساخت.
مردى از امام جواد(ع) درخواست نصيحت و موعظه كرد و گفت: اوصنى! 
مرا پندم بده و وصيت نما! امام فرمود: تقبل؟ مى پذيرى و عمل مى كنى؟ 
گفت: آرى. امام فرمود: «صبر را بالش خويش ساز، و فقر را در آغوش بگير، 
و شهوات را واگذار و رها كن و از خود بران، و با هواى نفس مخالفت كن، و 
بدان كه تو هيچ گاه از چشم خدا و مراقبت پروردگار خالى و بيرون نيستى 
پس بنگر چگونه مى باشى»؟ (تحف العقول عن آل الرسول عليهم السالم، 

ص535، بحاراالنوار، ج78، ص358).
در اين حديث شــريف اصول برنامه جامع رشــد و تكامل بشر قرار دارد. 
پرسش و پاسخ آغاز اين حديث بيانگر اهميت و ارزش همين اصول اخالقى 
اســت. مســلمانى از امام زمان خود تقاضاى نصيحت و وصيت و موعظه 
مى كند. امام نخست از وى مى پرسند: قبول مى كنى و مى پذيرى؟ او تعهد 
مى كنــد قبول كند و در عمل به موعظه و وصيت امام كوتاهى نكند. اين 
گفت وگو و اخذ تعهد از پرسشگر مبنى بر آمادگى پذيرش وصيت الهى امام، 
تلنگرى است بر پرسشگر و به او يادآورى مى نمايد اين وصيت و نصيحت 
براى يادگارى و ثبت در تاريخ و يك مســئله تشريفاتى نيست بلكه براى 

شنيدن و فهميدن و عمل است.
  صبر

امام جواد(ع) در نخستين جمله وصيت خويش مى فرمايند: «صبر را بالش 
قرار ده»! زندگى فردى و اجتماعى با انواع رنج ها، ســختى ها، درگيرى ها، 
چالش ها و محروميت ها آميخته است. بايد با صبر از اين درياى مشكالت 
عبور كرد و به ســاحل نجات رســيد. بى صبر و بدون پايدارى نمى توان 
به اهداف عالى رســيد. موانع پيش رو در راه رشــد و پيشــرفت و تكامل 
بسيار است و سنگالخ ها، سرعتگيرها، بحران ها، خاكريزها و ميدان هاى مين 

فراوان است. اين راه تنها با تكيه بر صبر هموار مى گردد. 
 فقرگرايى آگاهانه

فقر اقتصادى درجه و مرتبه هاى زيادى دارد، چون باالتر از هر فقرى، فقر 
ديگرى وجود دارد. با مشاهده فقر شديدتر مى توان فقر خويش را تحمل 
و آرامش پيدا كرد. گرچه كوشش در راه بى نيازى و كسب ثروت و سپس 
اقدام در دستگيرى از نيازمندان و مواسات با آنان داراى ارزش فراوان است، 
چون جهاد اقتصادى عبادت اســت، اما كنار آمدن با شرايط ويژه و دشوار 
اقتصــادى و گرفتارى هاى فقر و پذيرش ضرورت ها و اضطرارها، ســبب 

پويايى، نشاط و رهايى از رنج ها مى شود و عامل حفظ اميد است.
 رهايى از شهوت ها

بردگى و اســارت در بند شــهوت ها، مانع انجام وظايف دينى و ســد راه 
رشــد و كمال انسان هاست. «شهوت كاذب» به بدن و روح ضرر مى زند و 
فعاليت عقالنى و تفكر انسان را مختل مى كند. امام جواد(ع) با بيان «ارفض 
الشهوات» امر به رها كردن شهوات نموده و بر اساس زيان هاى فراوان افراط 
در شهوات، دستور به پرهيز از شهوات داده اند. شهوت گرايى دام شيطان و 

عامل توقف و بازماندن از پيشرفت و فعاليت است.
 مبارزه با هواى نفس

عامل اصلى بسيارى از درگيرى هاى خونين، قتل عام ها، كينه ها، حسادت ها، 
ناراحتى ها، خودخواهى ها و رذايل اخالقى «پيروى از هواى نفس» است.

پيروى از هواى نفس موجب سقوط انسان و افتادن در راه جهنم مى گردد، 
از اين رو در اين حديث شريف، امام جواد(ع) راه تكامل و تقرب به خداى 
سبحان را نشان داده و فرموده اند: «با هواى نفس مخالفت كن». نبرد با هواى 
نفس، تمايالت، خواســته هاى زشت و پليد درونى و رهايى از بت نفس و 
آزادى از زندان هواى نفس، كارى مشكل و بسيار سخت و پر دردسر است. 

بر همين اساس مخالفت با هواى نفس «جهاد اكبر» ناميده شده است. 
  علم به قلمرو ديد خدا

در پايان اين وصيت گهربار و پر محتوا امام جواد(ع) يك حقيقت بســيار 
مهم و سرنوشت ساز توحيدى را آموزش داده اند فهم و باور قدرت، حكومت، 
بينايى نامحدود و بى پايان پروردگار و علم به اينكه در هر جا و در هر كارى، 
خداى عزوجل انســان را مى بيند و ايمان به اينكه «خدا همه جا هست» 
اثر مثبت و ســازنده بى نظيرى دارد كــه هيچ چيز ديگرى جايگزين آن 
نمى گردد. هم عامل نشاط، تحرك، رشد و پويايى در راه عبادت و سعادت 
و هم بازدارنده از انحراف و گناهان اســت. امام جواد(ع) به شــخصى كه 
درخواست وصيت نموده بود؛ هشدار دادند: «بدان تو در هيچ جا از عين اهللا 
خارج نيستى و هيچ مكانى از عين اهللا خالى نيست؛ پس نگاه كن و بينديش 
چگونه مى باشــى و چه مى كنى» هر جا باشى و هر كارى انجام بدهى در 

محضر خدايى پس فكر كن چه كارى انجام مى دهى.

ميراث فرهنگى و علمى جواداالئمه                 

بنابر آنچه در تاريخ آمده اســت، امام جواد(ع) در هشــت سالگى به امامت رسيد و در 25سالگى 
شهيد شد، بنابراين كوتاه بودن عمر حضرت جواد(ع) يكى از داليلى است كه مى توانيم بگوييم كه 
امام جواد(ع) نسبت به ائمه ديگر كه از عمر بيشترى برخوردار بودند، كمتر در بين مردم مطرح 
شده است. اما در واقع مطابق آنچه در منابع حديثى شيعه آمده، ما در مورد امام جواد(ع) معارف 
كم نداريم، يعنى دانستنى ها و مطالب زيادى داريم كه متأسفانه اين ها كمتر در ميان شيعه مطرح 
شده است. اگر نويسندگان و اهل تحقيق بتوانند در اين زمينه ميراث فرهنگى و علمى زندگى امام 
جواد(ع) را براى مردم تشريح و مطرح كنند، شايد بتوان گفت كه آنچه در مورد حضرت جواد(ع) 
وجود دارد، نسبت به ائمه ديگر كمتر نيست.  مناظراتى كه امام جواد(ع) با دانشمندان فرقه ها و 
مذاهب مختلف در اين دوره دارد، بسيار مهم است. اينكه چگونه يك نوجوان مى تواند در مناظرات 
و بحث هاى مختلف اسالمى و فكرى با دانشمندان آن زمان، آنان را مغلوب كند، هم كرامتى بزرگ 
بود و هم عالمتى بر حقانيت امامت ايشان. امام جواد(ع) با وجود كوتاهى دوران حيات و امامت، 
شــاگردان بزرگى را تربيت  كردند؛ امثال «حضرت عبدالعظيم حسنى»، «على بن مهزيار اهوازى»، 
«فضل بن شاذان نيشابورى»، «محمد بن سنان زاهرى»، «ابونصر بزنطى كوفى» و «دعبل خزاعى» از 
شاگردان آن حضرت هستند كه نزد ايشان، رشد علمى يافته و تربيت شدند يا از آن حضرت حديث 
نقل كردند. راويان احاديث جواد االئمه(ع) تنها محدثان شيعه نبودند؛ بلكه علما و دانشمندان اهل 
تسنن نيز معارف و حقايقى از اسالم را از آن حضرت نقل كرده اند. به عنوان نمونه «خطيب بغدادى » 

احاديثى با سند خود از آن حضرت نقل كرده است.

نحوه شهادت امام جواد                
مأمون خليفه عباسى كه چون ساير خلفاى بنى عباس از نفوذ باطنى امامان معصوم(ع) در بين مردم 
هراس داشت سعى كرد ابن الرضا(ع) را تحت مراقبت خاص خويش قرار دهد كه يكى از حيله هاى 
وى بــراى اين كار ازدواج دخترش با امام بــود، لذا دخترش «ام الفضل» را به ازدواج امام جواد(ع) 

درآورد تا مراقبى دائمى و از درون خانه، بر امام گمارده باشد. 
دليل ديگرى كه مأمون دختر خود را به ازدواج امام در آورد كشاندن امام به سمت خود بود؛ چرا 
كه تصور مى كرد امام با اين وصلت مجذوب ماديات و جاه و مقام شده، قداست وى خدشه دار و از 
راه اصلى منحرف، شيعيان متفرق شده و مأمون خود قوى مى شود. مأمون همچنين مى خواست 
با اين وصلت علويان را از اعتراض و قيام بر ضد خود باز داشــته، خود را دوســتدار و عالقه مند به 

آنان نشان دهد.
 امام جواد(ع) نيزـ  كه مانند بقيه امامان(ع) از آينده اطالع داشــت و هيچ كارى را بدون آگاهى 
انجام نمى دادـ  بخوبى از دسيسه هاى مأمون آگاه بود و با علم به وصلت با دختر وى رضايت داد. 

يكى از داليل پذيرش اين وصلت از سوى امام، حفظ شيعيان از دسيسه هاى كينه توزانه مأمون 
بود. امام(ع) اگرچه تن به اين ازدواج داد، اما شــواهد تاريخى گواه اين حقيقت اســت كه مأمون 
نتوانست به حيله  هاى از پيش تعيين شده خود دست يابد. امام جواد(ع) تا پايان خالفت مأمون 
در مدينه ساكن بود و پس از مرگ مأمون به دستور معتصم عباسى و در سال 220هجرى قمرى 
به بغداد رفت. ايشــان در ماه ذى القعده همان سال توسط همسرش(ام الفضل) مسموم و در آخر 

آن ماه به شهادت رسيد.

معارف

قدس ابعاد سياسى و فرهنگى دوران امامت نهمين امامرا در گفت وگو با اساتيد حوزه و دانشگاه بررسى مى كند

؛ الگوى سازمانى شيعه جواد االئمه

شماره:139760330002005120
تاریخ:1397/03/02

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اداره دو قم

هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ 1397/3/3 جلس��ه هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر /فوق العاده در دبیر خانه 
هیات تش��کیل و پرونده کالس��ه 1391114430002014730مربوط به تقاضای آقای /علی رضا خوشرو 
مبنی بر صدور س��ند مالکیت نس��بت به ششدانگ /پالک ش��ماره فرعی از باقیمانده 2682 اصلی واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است.
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و 

بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات

با توجه به تقاضانامه ارائه ش��ده و مس��تندات ضمیمه شامل) مبایعه نامه عادی قربانعلی خوشرو خریداری 
کرده است( و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 003495-97/2/17 و پاسخ وضعیت ثبتی 
2/3877-1397/2/25 که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی 
کارش��ناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع ب��ودن تصرفات متقاضی دارد طی نامه 16/18417ص-

1396/10/17 اداره راه و ش��هر سازی مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالکیت 
مفروزی آقای علی رضا خوش��رو متولد 1347/11/01 به شناسنامه شماره 2197 کد ملی 0381864049 
صادره قم فرزند قربانعلی در قس��متی از / شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 
132/70 )یکصد و سی و دو متر و ممیز هفتاد( متر مربع پالک شماره فرعی از باقیمانده 2682 اصلی واقع 

در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول 13/10 متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 2682/54

شرقا در سه قسمت اول بطول 8 متر و دوم که جنوبی است بطول 2/20متر و سوم بطول 2/45 متر هر سه 
قسمت دیوار بدیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از پالک ثبتی 2682 باقیمانده

جنوبا: بطول 10/90متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در قسمتی دیگر از پالک ثبتی 2682 باقیمانده 
غربا:بطول 10/45 متر درب و دیوار یست به شارع 8 متری

 حقوق ارتفاقی ندارد
در اج��رای م��اده بند ب ماده 1 و 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده 8و14 آئین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی 

تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.  
م الف: 1985   آ9706437

عضو قضائی:محمد جواد رهسپار 
رئیس اداره راه و شهرسازی:مجتبی صفری 

رئیس ثبت اسناد و امالک:مرتضی نورانی آرانی
تاریخ چاپ نوبت اول:1397/05/06
تاریخ چاپ نوبت دوم:1397/05/21

شماره:139760330002008408  تاریخ:1397/04/17
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اداره دو قم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تاریخ 1397/4/15 جلس��ه هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیر خانه هیات تش��کیل 
و پرونده کالس��ه 1391114430002003384 مربوط به تقاضای آقای صفت اهلل ظهیریان مبنی بر صدور س��ند 
مالکیت نس��بت به شش��دانگ /پالک ش��ماره فرعی از الی 26و58 الی 68و70 الی 84 و 113 الی 134و156 الی 
2496/161و16/201/503 الی 58/26 الی 68 و /176 الی 84و 113 الی 136 و 156 الی 2496/161 اصلی واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است.
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی 

پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات

با توجه به تقاضانامه ارائه ش��ده و مس��تندات ضمیمه شامل) مبایعه نامه عادی /سند رسمی /سند مالکیت مشاعی 
رضا نوروزی شاد 15/35 متر مربع پالک 2496/201/503 خریداری عادی از محمد رضا درمانلو 7 متر مربع پالک 
2496/201/503 اصلی و ربعلی محبوبی 45/10متر مربع پالک 2496/200 اصلی می باش��د.( و مالحظه نقش��ه 
ملک و گزارش کارش��ناس منتخب 2017267-94/11/28 و پاس��خ وضعیت ثبتی 2/13341-96/5/7که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی داش��ته و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد ی نامه 116/9256/ص1393/4/30 اداره راه و شهرس��ازی مبنی بر عدم موات بودن 
پالک مورد تقاضا را اعالم داش��ته لذا مالکیت مفروزی آقای صفت اهلل ظهیریان متولد 1342/01/31 به شناسنامه 
شماره 46 کد ملی 5719757163 صادره کمیجان فرزند عزت اهلل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا ش��ده به مس��احت 67/50 )ش��صت و هفت متر و ممیز پنجاه (متر مربع پالک شماره فرعی از 16/200 
ال��ی 26و58 الی 68و70 الی 84و113 الی134و156الی2496/161و1/503 16/20 الی 58/26 الی 68و/176 الی 
84 و 113 ال��ی 136و156 ال��ی 2496/161اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود 

را با حدود ذیل صادر می نماید.
ش��ماال:در دو قسمت اول بطول 4 متر دیوار س��اختمان احداثی در قسمتی از پالک 2496/201/503- اصلی دوم 
بطول 7/10 متر دیوار به دیوار س��اختمان احداثی در قسمتی از پالک 161/200-134و156-84و113-70و61-

57و 26 -16/2496اصلی 
شرقا:بطول 5/90 متر درب و دیوار یست بشارع 24 متری خیابان شهید مطهری 

جنوبا:در دو قسمت اول بطول 9/35 متر دیوار به دیوار قسمتی از پالک 200/116-156و134-84و113-61و70-
58و6-2496/16 اصلیدوم بطول 4 متر دیوار به دیوار در قسمتی از پالک 2496/01/503 اصلی 

غربا:بطول 5/60متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در پالک باقیمانده 161/201-134و156-84و113-70و61-
58و26-2496/16 اصلی

 حقوق ارتفاقی ندارد.
در اجرای ماده بند ت ماده 1و5 قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
8و14 آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک و مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 

صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.   م الف:1983  آ9706435
عضو قضائی:محمد جواد رهسپار          رئیس اداره راه و شهرسازی:مجتبی صفری 

رئیس ثبت اسناد و امالک:مرتضی نورانی آرانی 
تاریخ چاپ نوبت اول:1397/05/06  تاریخ چاپ نوبت دوم:1397/05/21

شماره:139760330002006365  تاریخ:1397/03/22
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم  

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اداره دو قم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تاریخ 1397/3/22 جلسه هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1390/09/20 با حضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر /ف��وق العاده در دبیر خانه 
هیات تش��کیل و پرونده کالس��ه 1391114430002011378 مربوط به تقاضای آقای فضل اله طاهری 
عنایت مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره 3/411 فرعی از 2466 اصلی واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است.
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات وتطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و 

بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرات به صدور رای می نماید.
رای هیات

با توجه به تقاضانامه ارائه ش��ده و مس��تندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی /سند رسمی /سند مالکیت 
مش��اعی براب��ر س��ند 79389-1374/08/08 دارای مالکیت می باش��د( ومالحظه نقش��ه ملک و گزارش 
کارش��ناس منتخب 003991-97/2/19 و پاس��خ وضعیت ثبت��ی 97/2/25-2/4223 که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی داش��ته و تصرفات 
متقاضی نس��بت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررس��ی های محلی کارش��ناس که حکایت از عدم تعارض 
و ب��ال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. طی نامه 116/8139/ص 1395/4/20 اداره راه و ش��هر س��ازی 
مبنی بر عدم موات بودن پالک مورد تقاضا اعالم داشته لذا مالکیت مفروزی آقای فضل اله طاهری عنایت 
متولد 1337/01/04 به شناسنامه شماره 5 کد ملی 0602814340 صادره ساوه فرزند عباس در قسمتی 
از/ شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 115 )یکصد و پانزده (متر مربع پالک 
ش��ماره 3/411 فرعی از 2466 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تایید و رای خود را با 

حدود ذیل صادر می نماید.
شماال:بطول 5 متر درب و دیواریست بشارع 12 متری

شرقا:بطول 23 متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در پالک 2466/410/1045 اصلی
جنوبا:بطول 5 متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در پالک 2466/3/416 اصلی 
غربا:بطول 23 متر دیوار بدیوار ساختمان احداثی در پالک 2466/3/412 اصلی

حقوقی ارتفاقی ندارد
در اجرای ماده بند ت ماده 1 و 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
و م��اده 8 و 14 آئی��ن نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اس��ناد و ام��الک وفق مقررات پس از طی 
تش��ریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید .توضیحا 

با حفظ سند بازداشتی می باشد. م الف:1982   آ9706434
رئیس اداره راه و شهرسازی:حسین عسگری نیستانک 

محرمعلی عطائی :عضو قضائی 
رئیس ثبت اسناد و امالک:محمد علی بیکی بندرآبادی 

تاریخ چاپ نوبت اول:1397/05/06
تاریخ چاپ نوبت دوم:1397/05/21

شماره:13976033000200863  تاریخ:1397/04/24
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اداره دو قم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلس��ه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 با حضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیر خانه هیات تشکیل و پرونده 
کالس��ه 1391114430002005542 مربوط به تقاضای آقای /خانم عباداله کالئی مبنی بر صدور س��ند 
مالکیت نس��بت به شش��دانگ پالک ش��ماره فرعی از 2323 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو 

قم تحت بررسی است.
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات وتطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و 

بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی مع الواسطه از فاطمه هندیانی 
یکی از ورثه محمد رضا هندیانی خریداری کرده است (و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
24666-96/08/22و پاس��خ وضعیت ثبتی 2024804-96/08/22 که حکای��ت ازاحراز مالکیت متقاضی 
نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی داش��ته و تصرفات متقاضی نسبت 
به مورد تقاضا احراز گردیده و بررس��ی های محلی کارش��ناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد طی نامه 116/17409/ص139208/14 اداره راه و ش��هر سازی مبنی بر عدم موات 
بودن پالک مورد تقاضا را اعالم داش��ته. لذا مالکیت آقای /خانم عباداله کالئی به شناسنامه شماره 14 کد 
ملی 0589877690 صادره تفرش فرزند حسین در قسمتی از/ ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده به مساحت 99 متر مربع پالک شماره فرعی از 2323 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره 

دو قم تائید و  رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شماالبه طول 7.40متر درب و دیواریست به شارع 20 متری حضرت ابوالفضل 

شرقا به طول 13.20 متر دیوار به دیوار ساختمان احداثی در قسمتی از پالک2323 اصلی
جنوبا به طول 7 متر درب و دیواریست به شارع 8 متری

غربا در دو قسمت اول به طول 8.15 متر دیوار به دیوار پالک 2323/182 اصلی به طول 6.85 متر دیوار 
به دیوار پالک 2323/51 اصلی
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ورزش: رحمتى كه در هر ســه بازى ابتدايــى اين فصل براى 
استقالل به ميدان رفته، در دو بازى تيمش در ورزشگاه آزادى 
هيچ گلى را دريافت نكرده و توانست دو بار ديگر هم كلين شيت 
كند. به اين ترتيب، مهدى رحمتى به ركورد 80 كلين شــيت 

همراه با آبى پوشان دست يافت.
رحمتى عالوه بر اينكه در استقالل و همچنين در تاريخ ليگ 
برتر ركورددار كلين شيت است، يك ركورد ديگر را هم به نام 

كاپيتان استقالل ركورددار خود دارد. 
ثبــت كلين شــيت در 
يــك تيم شــناخته 
مى شــود. تا كنون 
هيــچ دروازه بــان 
ديگرى موفق به 80 
كلين شيت همراه با 
يك تيم باشگاهى 
اســت.  نشــده 

سيدمهدى رحمتى در تاريخ ليگ برتر 171 بار كلين شيت 
كرده و فاصله زيادى با ساير رقباى خود دارد. او در تيم هاى 
فجرسپاسى، مس كرمان، سپاهان اصفهان، پيكان و استقالل 
تهران در ليگ برتر حضور داشــته و كلين شيت كرده است.

اين در حالى است كه استقالل روى نيمكت حسين حسينى 
را هم دارد كه ســال قبل شروع توفانى داشــت و رحمتى 
را روى نيمكت پيچ و مهــره كرده بود. با ايــن حال برخى 
رفتارهاى او باعث ناراحتى شفر شــد تا رحمتى در آستانه 
40 سالگى دوباره مرد شماره يك دروازه آبى ها شود. تجربه 
باالى او در حالى كه استقالل در قلب دفاع هنوز چشمى را 
ندارد و با نوسانات زيادى مواجه مى شــود برگ برنده مرد 
آلمانى است و باعث باال رفتن اعتماد به نفس بازيكنانى چون 
دانشگر،فرشــاد محمدى مهر و آرمن ســهرابيان مى شود.

خيلى هــا معتقدند در صــورت ادامه روند خــوب رحمتى 
احتمال جدايى حسينى در نيم فصل وجود دارد. كسى چه 

شــايد با رفتن بيرانوند از پرسپوليس مى داند 
حســينى هوس ياغى گرى به 

سرش بزند. 

حسينى براى رفتن وسوسه مى شود؟

هشتادمين كلين شيت    رحمتى 

مهر: سكاندار پرافتخارترين ورزش ايران در ميادين جهانى و المپيك 
در آستانه حضور كاروان كشتى ايران در بازيهاى آسيايى روزهاى سخت 
و پرالتهابى را پشت سر مى گذارد. روزهايى كه تيم هاى كشتى آزاد و 
فرنگى رده هاى مختلف براى حضور در ميادين بين المللى در حال آماده 
سازى و تجهيز هستند و فدراسيون كشتى نيز بايد با انبوهى از مشكالت 

داخلى و خارجى، زمينه ساز امكانات الزم باشد.
* انتخاب نفرات اعزامى به بازيهاى آسيايى با انتقادات مختلفى 

همراه بود، آيا در گزينش اين نفرات مشكلى وجود داشت؟
- شوراهاى فنى بعد از مسابقات انتخابى تيم هاى ملى جلسه گذاشتند 
و تعدادى از نفرات برتر و واجد شرايط كشتى آزاد و فرنگى براى حضور 
در  اردوهاى آماده سازى بازيهاى آسيايى و رقابتهاى جهانى مشخص 
شدند تا كادرهاى فنى در وهله اول روى آنها كار كنند. البته اين مسئله 
به منزله انتخاب آنها نبود و تا قبل از انتخاب نهايى مشخص نشد كه به 

كدام مسابقات اعزام مى شوند.
* نفرات اعزامى به بازيهاى آسياى چقدر شانس حضور در رقابت 

هاى جهانى را هم دارند؟
 - به هر حال ملى پوشان كشتى آزاد و فرنگى با توجه به همين فرآيند 
براى بازيهاى آسيايى انتخاب شــدند، اما هيچ الزامى نيست كه نفرات 
اعزامى به بازيهاى آســيايى به رقابت هاى جهانى هم بروند. ما بعد از 
بازيهاى آســيايى مجدد مســير فرآيند انتخابى تيم ملى را در اوزانى 
كه ترديــد و ابهام داريم با اعــزام به تورنمنت هاى بيــن المللى ادامه 

خواهيم داد. 
* بحث مبارزه با حريفان رژيم اشغالگر قدس به كجا رسيد؟

 - خانواده كشــتى بر اين باورند كه همه رجال سياسى مسئول در اين 
خصوص، كشتى را رها كرده اند و كشتى گيران و مربيان در اين مورد 
تنها و بدون حامى هستند. ما فقط ازدستگاه ديپلماسى خواستيم كه 
براى دفاع از قهرمانان ملى كشتى ايران تيمى تشكيل دهند و با كميته 
بين المللى المپيك وارد مذاكره شوند. چراكه مى ديديم رفتار كميته بين 
المللى المپيك به يكباره تغيير كرده و محروميت هاى سنگين بدليل 
عدم رويارويى با صهيونيست ها براى قهرمانان ما در نظر گرفته است. 
ارزيابى ما اين بود كه ورود فورى ما مى توانســت اين موضوع را تعديل 
كند. اين بحث فراتر از توان كميتــه ملى المپيك ايران و وزارت ورزش 
است. ما هر كارى مى توانستيم در حد توان خود انجام داديم و موضوع را 
بصورت غير علنى و سپس علنى به گوش همه آنهايى كه بايد برسانيم ، 
رسانديم. اما دستگاه هاى مسئول در اين مدت هيچ پاسخى به ما ندادند. 

مطمئنا سكوت و كنار نشستن آقايان، سكوت پرهزينه اى است.
* دليل اين سكوت و بى توجهى چيست؟

 - گويا آقايان بر اين باورند كه اگر هر اتفاقى براى كشــتى بيفتد، پاى 
افراد ديگرى به جز خانواده كشــتى در ميان نيست، ولى اين طرز فكر 
اشتباه و ناخوشايند است. متاسفانه با ادامه اين روند و رفتار، كشتى كه 
اسباب دلخوشى و كسب افتخار در جامعه ايران است بيشترين ضربه را 
مى خورد. كشتى از هر طرف در فشار است. مطمئنا رفتار اين چنينى از 
سوى رجال مسئول با مجموعه كشتى از نظر اجتماعى به سود جامعه 

ما نيست. 
* خداحافظى ميثم نصيرى به اتفاقات اخير چه ارتباطى دارد؟

 - رجال سياسى مســئول در اين خصوص بايد از ميثم نصيرى درس 
بگيرند كه در پاسخ به چرايى خداحافظى اش از تيم ملى مى گويد درست 
نيست از بيت المال برايش هزينه شود و نتيجه اى كه بايد براى مردم و 
كشورش بدست بياورد را كسب نكند. مى گويد شرمنده مردم مى شوم. 
الگوى اقشــار و بچه هاى محروم و كم درآمد جامعه ما كه بنا به اعالم 
مراجع رسمى كشور، نزديك به يازده ميليون نفر حاشيه نشين دارد و 
سى ميليون و نيم بيكار واجد شرايط كار، همين امثال ميثم نصيرى ها 
هستند كه خودش به رغم كارگرى در مغازه قصابى، نگران بيت المال 
است. نه آن كسانى كه بيت المال را سهم المال خود مى دانند. وجود اين 

قهرمانان در خانواده كشتى، افتخار كشتى است.

 * در اين شرايط حساس دليل استعفاى شما از هيئت رئيسه 
اتحاديه جهانى كشتى و از دســت دادن اين كرسى ارزشمند 

چه بود؟
 - بود و نبود من در هيئت رئيســه در اين شرايط هيچ فرقى  نمى كرد. 
زمانى كرســى بين المللى براى يك كشور ســازنده و موثر است كه از 
سوى متوليان داخلى حمايت شود. طبيعتا صرف حضور يك نفر از يك 
كشور، در يك مجمع بين المللى، آنهم بدون هر گونه اختيار و حمايت، 

خيرى ندارد. 
* اين تصميم به معناى عقب نشينى و دست كشيدن از تالش 

نبود؟
  - هيچ جرمى باالتر از كار كردن نيست! انگار اين بزرگترين جرم است كه 
يك مجموعه مديريتى، فارغ از درست و غلط بودن برنامه هايش، بخواهد 
و يا بتواند كار كند. آن وقت است كه بالفاصله همه به سراغ او مى آيند 
تا مانع شــوند، چرا كه كار كردن آن مجموعه ولو بى ربط، باعث حذف 
منافع آنها مى شــود. من وظيفه دارم تا جايى كه توان محدودم اجازه 
مى دهد در كنار كشتى بايســتم. مثل تمام اعضاى خانواده كشتى كه 
در روزگار سخت چندماه گذشته، خودشان در كنار خودشان ايستادند 
و از خودشان حمايت كردند. مطمئنا علت اصلى اينكه كشتى هنوز در 
اين فراز و نشيب ها سر پا ايستاده است، ايستادگى اهالى كشتى در كنار 

يكديگر است. عاملى كه خيلى ها تالش مى كنند آنرا بشكنند.
* با اين شرايط آينده كشــتى ايران در عرصه بين المللى را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
 - تهديد كشتى ايران توسط كميته بين المللى المپيك باعث شد رقباى 
ما در اتحاديه جهانى با شدت و جديت زيادى پيگير اين موضوع باشند 
تا ما را به عنوان يك رقيب از ميدان خارج كنند. مثل اتفاقى كه در وزنه 
بردارى جهان افتاد و بســيارى از مدعيان و رقبا از ميدان محو شدند. 
طبيعتا خارج شــدن ايران از گردونه مديريتى و بين المللى هم توسط 
رقباى ما پيگيرى مى شود و هر بهانه و دليلى كه بتواند چنين مشكالتى 

را براى ايران رقم بزند از چشم آنها پنهان نمى ماند.
* پيش بينى مدالى شما از نتايج بازيهاى آسيايى؟ 

 - ما در دوره قبلى بازيهاى آسيايى در 14 وزن 6 مدال طال گرفتيم. در 
اين دوره از بازيها دو وزن كاهش يافته و بايد در 12 وزن به ميدان برويم. 
همچنين با توجه به شرايط تيمى و اينكه در سالهاى اخير كشتى گيران 
خوبى از روسيه و گرجستان جذب كشــورهاى مختلف آسياى ميانه 
شــده اند وعملكرد خوبى به ويژه در اوزان پُراميد ما از نظر كسب مدال 
داشته اند، پيش بينى مى كنم چهار مدال طال، يعنى دو مدال در كشتى 

آزاد و دو مدال در كشتى فرنگى كسب كنيم.
* آيا ادامه اين وضعيت ممكن است در تصميم شما براى ادامه 

كار تاثير بگذارد؟
-  من بعد از استعفا از فدراسيون كشتى، هيچ تصميم و برنامه اى براى 
بازگشت به كشتى نداشتم، اما با توجه به اتفاقاتى كه افتاد و همچنين 
ايستادگى اعضاى مجمع فدراسيون كشتى كه نماينده خانواده كشتى 
هستند تا جايى كه توان داشته باشــم در كنار كشتى خواهم بود. البته 
تاكيد مى كنم تا جايى كه توان داشــته باشــم. من واقعا نمى دانم چه 

اتفاقى براى كشتى خواهد افتاد. واقعا نمى دانم.
اگر اتفاق بدى براى كشتى ايران بيفتد، مقصر اصلى كيست؟

 - مقصر اصلى همه آن كسانى هستند كه تصميم گير اين اتفاق بد بودند 
و از كوچكترين كمكى به كشــتى دريغ كردند. در حاليكه كشتى در 
تمامى شرايط براى كسب افتخار براى كشور و مردم از هيچ چيز فروگذار 
نكرد. امروز هم در اين شرايط سخت كشــتى ايستاده و به مسير خود 
ادامه مى دهد. من مطمئنم كه شايد اين افراد، جواب مقطعى بدهند و 
در هنگام اتفاقات بد با تكيه بر تدبير و سياست دست نيافتنى باشند، اما 
جواب سنگينى در تاريخ خواهند ديد. شك ندارم مردم آنها را فراموش 
نمى كنند و از آنها نمى گذرند. مردم آگاهانه همه چيز را دنبال مى كنند 

و اين موضوع بسيار مهمى است.

عزيزى : با شهردار مشهد براى كمك
 به سياه جامگان مذاكره كردم

قدس آنالين: خداداد در پاسخ به اين پرسش كه در صورت جدايى 
از باشگاه سپيدرود،گفته مى شود  هدايت 

سياه جامگان را برعهده خواهيد گرفت، گفت: من نمى توانم به صورت 
روشن و واضح پاسخ اين سوال را بدهم ، چون هنوز با مالك سپيدرود 
مذاكره نكردم اما قطعا نمى توانم در قبال تيم شهرم بى تفاوت باشم، 
من قبال هم با شهردار مشهد درباره حمايت از سياه جامگان مذاكراتى 
را انجام دادم و قرار است كه شهردارى به اين تيم كمك كند قطعا به 
محض روشن شدن تكليفم در رشت در خصوص همكارى مجدد با 

سياه جامگان تصميم گيرى مى كنم.

اميرى 3هفته ديگر مى رسد
ورزش: سايت باشگاه ترابزون اســپور درباره آخرين وضعيت وحيد 
اميرى كه در بازى دوســتانه مقابل كاليارى از ناحيه زانوى راســت 
مصدوم شد نوشته: بعد از آنكه كادر پزشكى باشگاه، ام آر آى وحيد 
را ديدند به اين نتيجه رسيدند كه او سه هفته زمان دارد تا بتواند به 

تمرينات گروهى اضافه شود.

گزينه جديد كى روش؛ كلمبيا
آى اسپورت :آينده خوسه نستور پكرمن مشخص نيست. خراردو 
مارتينوى آرژانتينى جديدترين گزينه بــراى مربيگرى در كلمبيا 
مطرح شده است. او كه سابقه هدايت تيم   ملى آرژانتين را داشته است، 
مى تواند جايگزين مناسبى براى پكرمن باشد. با اين حال مارتينو تنها 
گزينه نيســت و در اين ميان نام خوآن كارلوس اوسوريو و كارلوس 

كى روش ديده مى شود.

فرانسه مقصد قطعى قدوس؟
ورزش: در حالى كه سامان قدوس هفته گذشته به اسپانيا رفت و با تيم 
الليگايى هوئسكا به توافق رسيد، به يكباره رئيس باشگاه اوسترشوندس 
سوئد اعالم كرد كه قدوس بايد به سوئد برگردد و اجازه حضور در الليگا را 
ندارد. سايت «OP» سوئد در گزارشى به آخرين وضعيت سامان قدوس 
پرداخت و نوشت: «قدوس بعد از سفر به اســپانيا روز جمعه به سوئد 
بازگشت. در حال حاضر خبرهاى جديد حاكى از رقابت دو باشگاه آميان و 
رن فرانسه براى به خدمت گرفتن قدوس است. در حالى كه عكس توافق 
قدوس با باشگاه هوئسكا منتشر شده بود، به يكباره مسائلى باعث شد 

كيندبرگ رئيس اوسترشوندس زير اين قرارداد بزند.»

خسارت «آزادى» زياد است
 پرسپوليس - مسجدسليمان

 شايد جايى ديگر!
ايسنا: فرهاد نيكو خصال، سرپرســت ورزشگاه آزادى 
درباره خسارات وارد شــده به ورزشگاه آزادى در جريان 
ديدار استقالل تهران و تراكتورسازى و اين كه آيا احتمال 
دارد به دليل تخريب زياد ورزشگاه رقابت هاى ليگ برتر 
به تعويق بيفتد، گفت: تمام تالش مان بر اين است كه هر 
چه  سريع تر خسارات وارده را رفع كنيم و آزادى را براى 
برگزارى هفتــه  آينده ليگ برتر كه بين پرســپوليس 
تهران و نفت مســجد ســليمان برگزار خواهد شد، 

آماده كنيم.  

ايمانى: بقيه مجانى بازى 
مى كنند كه من پولكى شدم!

قدس آنالين: در حاشــيه ديــدار پديده  - 
صنعت نفت آبادان در ورزشــگاه امام رضا(ع) 
هواداران باشــگاه پديــده پــس از حركت 
عجيب اكبــر ايمانى بازيكن ســابق اين تيم 
با شــعار «ايمانــى پولكــى» از خجالت او در 
آمدند. ايمانى كه از شــعار هواداران پديده 
ناراحت اســت گفت: مگر بقيــه بازيكنان 
فوتبال مجانى بــازى مى كنند كه حال به 
من مى گويند پولكــى! خيلى بى معرفتى 
اســت كه انگ بازيكــن پولكــى به من 
بزنند. واقعا مــن پولكى نبــودم مجبور 
بودم از مشهد خارج شوم اما حاال مى بينم 

اشتباه نكردم!  

رستمى: 
مى خواهم در 2 وزن ركورددار دنيا شوم

ورزش: قهرمان وزنه بردارى المپيك و جهان گفت: هدفم اين است كه 
بعد از ركوردشكنى در دسته 85 كيلوگرم در وزن جديد هم ركورد بزنم 
تا در 2 وزن ركورددار دنيا باشم. كيانوش رستمى در مورد تغيير وزن خود 
اعتراف كرد: من دوست نداشتم با سهراب مرادى در يك وزن باشم. به 
هر حال سهراب هم يك قهرمان بزرگ و براى من عزيز است. به هر حال 
رقابت است و سعى مى كنم در وزن جديد هم بتوانم دل مردم را شاد كنم.

تيم جوانان با شكست برابر ژاپن ششم شد
سقوط 5 پله اى بسكتبال ايران در آسيا

ورزش: تيم بسكتبال جوانان ايران با شكســت مقابل ژاپن با مقام 
ششمى به كار خود در رقابت هاى قهرمانى آسيا پايان داد.  تيم ملى 
بسكتبال جوانان ايران كه با شكســت مقابل نيوزيلند از رسيدن به 
جمع 4 تيم برتر آسيا و كسب سهميه جهانى بازمانده بود، روز گذشته 
مقابل كره جنوبى قرار گرفت تا با پيروزى 89 بر 81 براى كسب مقام 
هاى پنجمى تا ششمى به مصاف ژاپن برود.  ديدار   ايران و ژاپن نيز با 
نتيجه 60 بر 58 به سود ژاپن به پايان رسيد تا عنوان ششمى رقابت 
هاى بسكتبال جوانان زير 18 سال آسيا به ايران برسد. اين در حالى 
است كه در دوره قبلى تيم جوانان ايران توانســته بود در مسابقات 

قهرمانى آسيا به عنوان نخست و جام قهرمانى دست پيدا كند.

تركيب نهايى تيم ملى بسكتبال 
 براى بازى هاى آسيايى

ورزش:تركيــب نهايى تيم ملى بســكتبال ايران بــراى حضور در 
بازى هاى آسيايى جاكارتا مشخص شد. ايران در مرحله مقدماتى با 
سوريه و امارات هم گروه است. دو تيم نخست به مرحله حذفى صعود 
مى كنند. مسابقات بسكتبال بازى هاى آسيايى در چهار گروه برگزار 
مى شود. تركيب 12 نفره بسكتبال ايران براى بازى هاى آسيايى به 
ترتيب زير است: محمد جمشيدى، محمد حسن زاده، حامد حدادى، 
آرن داوودى، وحيد دليرزهان، روزبه ارغــوان، بهنام يخچالى، نويد 
رضايى فر ، محمد صمــد نيكخواه بهرامى، ميثم ميرزايى،  ســجاد 

مشايخى،  ارسالن كاظمى.

سرمربى تيم ملى تنيس روى ميز:
شانس مان براى مدال انفرادى بيشتر 

است
ورزش: ســرمربى تيم ملى تنيس روى ميز با تاكيــد بر اينكه مدال 
بازى هاى آسيايى اين رشــته با مدال المپيك برخى رشته ها برابرى 
مى كند، گفت: شانس مان براى كســب مدال انفرادى بيشتر است. 
جميل لطف اهللا نسبى گفت: ملى پوشان تا حد زيادى به آمادگى الزم 
براى حضور در بازى هاى آسيايى دست يافته اند با اين حال سعى مان 
اين است در اين اردو، نقاط ضعف كه هنوز در عملكرد بازيكنان ديده 
مى شود را پوشش دهيم و همزمان نقاط قوت آنها را هم تقويت كنيم. 
در كل روى سرعت و چابكى ملى پوشان تاكيد زيادى خواهيم داشت. 

AVC كاپ
واليبال ايران به نيمه نهايى صعود كرد

ورزش: تيم ملى واليبال ديروز در نخســتين مســابقه مرحله يك 
چهارم نهايى AVC كاپ به مصاف ويتنام رفت و اين تيم را با نتيجه 
سه بر صفر از پيش رو برداشت.سه ســت اين بازى با امتيازات 25 بر 
19، 25 بر 14 و 25 بر 19 به سود ايران رقم خورد.  با اين نتيجه ايران 

به نيمه نهايى راه يافت و فردا (دوشنبه) بايد به مصاف قزاقستان برود.

26 مدال طال
 انتظار وزارت ورزش از جاكارتا

ورزش: معاون ورزش قهرمانى وزارت ورزش اعالم كرده انتظار اين 
وزارتخانه كسب 26 مدال طال در بازى هاى آسيايى است.

 در شرايطى كه كاروان اعزامى ايران به بازى هاى آسيايى 2018 داراى 
تعداد بيشترى ورزشكار نســبت به دوره هاى قبلى است، مسئوالن 

ورزش كشور هم انتظار خود را نسبت به دوره قبلى باالتر برده اند.
 در بازى هاى آسيايى 2014 ايران با 21 مدال طال به عنوان پنجمى 
رسيد. پيش بينى مى شود براى اينكه ايران بتواند به عنوان چهارمى 
بازى هاى آسيايى 2018 در جاكارتا برسد، بايد حدود 30 مدال طال 
به دســت بيايد.  با اين حال محمدرضا داورزنى، معاون وزير ورزش 
انتظار مسئوالن ورزش كشــور و پيش بينى آنها از تعداد مدال هاى 

طال در اندونزى را 25 يا 26 مدال طال دانسته است.

ضد حمله
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غيبت خامس در سوپرجام آلمان 
 ورزش: روزنامه  آلمانى آبند تســايتونگ اعالم كــرد كه بزرگترين نگرانــى بايرن در  مورد 
سوپراســتار اين تيم خامس رودريگز اســت. خامس در جريان پيــروزى عجيب 20-2 در 
بازى دوســتانه با تيم محلى روتاخ اگرن از ناحيه  ساق پا آسيب ديده و روز جمعه نتوانسته در 
تمرين هاى تيمش شركت كند. به گزارش آبند تسايتونگ بعيد به نظر مى رسد خامس بتواند 
روز يكشنبه در سوپر جام آلمان براى بايرن به ميدان برود.خوشبختانه لئون گورتسكا و سرژ 
گنابرى وضعيت بهترى دارند. گورتسكا روز يكشنبه با دســت گچ گرفته بازى خواهد كرد و 
گنابرى مشكل خاصى نخواهد داشــت. به گزارش روزنامه بيلد، اين دو بازيكن پيش از بازى 

دوستانه با روتاخ اگرن مصدوم شده بوده اند.

مورينيو: پوگبا مثل يك هيوال بود
 ورزش: پوگبا كه بازوبند كاپيتانى شياطين سرخ را به بازو بسته بود در دقيقه  سوم بازى پشت 
ضربه   پنالتى ايستاد تا قفل دروازه ها را باز كند. پوگبا در مركز ميدان فوق العاده ظاهر شد ولى 
مورينيو در كنفرانس خبرى بعد از بازى خود به اين موضوع اشاره كرد كه پوگبا با وجود عدم 
حضور در تمرينات پيش فصل چطور توانسته 80 دقيقه در ميدان دوندگى داشته باشد. مورينيو 
گفت: پوگبا هيوال بود. ما فكر مى كرديم او حداكثر 60 دقيقه مى تواند بازى كند .بعد هم روملو 
لوكاكو و مروان فالينى را داشتيم كه توانستند به نوبه   خودشان به تيم كمك كنند. روحيه   تيمى 

ما فوق العاده بود و در برخى برهه هاى بازى شاهد فوتبال خيلى خوبى بوديم.

سيلوا در سويا
 ورزش: مهاجم پرتغالى ميالن با قراردادى قرضى و به مدت يك فصل راهى سويا خواهد شد. 
آندره سيلوا، مهاجم پرتغالى ميالن در فصل نخست حضورش در اين تيم ايتاليايى نتوانست 
انتظارات را برآورده كند. بعد از پيوستن ايگواين به ميالن طبيعى بود كه فرصت بازى زياد به 
سيلوا نخواهد رسيد و همين باعث شد تا او روسونرى را ترك كند. باشگاه ميالن اعالم كرد كه 
سيلوا را به صورت قرضى و با قراردادى يكساله به سويا خواهد داد. سيلوا 22سال سن دارد. او 
محصول آكادمى باشگاه پورتو است و با 38 ميليون يورو به ميالن پيوست. اين مهاجم پرتغالى 

در فصلى كه گذشت توانست در 40 بازى 10 گل براى ميالن به ثمر برساند.

كلوپ؛ دوست ندارم مثل راموس برنده شوم! 
 ورزش: بعد از فينال ليگ قهرمانان اروپا و مصدوميت محمد صالح از طرف سرخيو راموس، 
انتقادات زيادى به سبك بازى مدافع رئال مادريد  شد. در اين بين يورگن كلوپ بيش از همه 
راموس را مورد انتقاد قرار داد، در حالى كه ماه ها از آن ديدار مى گذرد، باز هم سرمربى ليورپول 
درباره اين مســئله به صحبت پرداخت و گفت : «من مربى هستم كه به هيچ وجه نمى خواهم 
هر طور كه شده تيمم برنده ميدان باشد. البته كه دوست داشتم قهرمان اروپا شوم. هيچ كس 
از قهرمانى و پيروزى بدش نمى آيد ولى ترجيح مى دهم كه بازنده مسابقه باشم تا اين كه مثل 

راموس برنده و پيروز شوم. اين نبايد پيامى باشد كه ما به كودكان مى دهيم. 

 قدس آنالين/سينا حســينى: رئيس كميته فرهنگى 
فدراســيون فوتبال در واكنش به اتفاقات روزهاى اخير در 
ورزشــگاه غدير اهواز و آزادى گفت: تا وقتى كه ما كار را به 
مردم واگذار نكنيم، اين رويه تلخ تكرار مى شــود. من اصًال 
قبول ندارم كه همه تماشــاگران بى نظمى و بى اخالقى مى 
كنند .تنها 4 درصد از مجموع تماشاگران فوتبال هستند كه 
با حركات افراطى به ورزشگاه مى آيند و اين مشكالت را به 

وجود مى آورند.
غالمحســين زمان آبادى در پاســخ به اينكه برخى ادعا 
دارند اين عده بــا اهداف غيــر فوتبالى وارد ورزشــگاه 
مى شوند و اين مشــكالت را به وجود مى آورند، گفت: من 
قبول دارم كه اين افراد براى بر هم زدن نظم عمومى وارد 

ورزشگاه مى شــوند اما هنوز به اين باور نرسيديم كه آنها 
از بيرون از كشــور خط مى گيرند. به اعتقاد من تا زمانى 
كه مردم نخواهند اين مشكل حل نمى شود. به عقيده من 
بايد اين افراد از سوى مردم طرد شــوند و گرنه با جريمه 
و بگير و ببند كار درســت نمى شــود. ما نمى توانيم براى 
هر تماشاگر يك مأمور پليس اســتخدام كنيم بلكه بايد 
فرهنگ ســازى كنيم كه اين رفتارها را كسى انجام ندهد 
و اگر كســى هم خواســت اين كار را انجام دهد بقيه با او 
برخورد كنند . ابتدا بايد فرهنگ درســت شود نه اين كه 

بخشنامه صادر شود.
غالمحســين زمان آبادى در  بخش ديگرى از سخنان خود 
گفت: بنا داريم سه سكو ورزشگاه آزادى را به صورت نظام مند 

رئيس كميته فرهنگى فدراسيون فوتبال مدعى است تماشاگران بايد خودشان اصالح شوند

توپ متوليان فرهنگ در زمين مردم

امين غالم نژاد: اتلتيكومادريد تيمــى براى اين فصل 
ســاخته اســت كه مى تواند به فتح جام ها اميدوار باشد. 
قرمز و سفيد پوشــان توانستند ســتاره هاى خود يعنى 
آنتوان گريزمــان و يان اوبالك را حفــظ و عالوه بر اين 
بازيكنان خوبــى را در فصل نقــل  و انتقاالت جذب 
كنند. همچنين فرصــت دارند با بازيكنان ديگرى 

قرارداد امضا كنند.

*روياهاى گريزمان
ديگو پابلو ســيمئونه توانســت بازيكنان 
مورد نظر خود را حفــظ كند. گريزمان 
يكى از آنهاســت كه به بارسلونا پاسخ 
رد داد. گريزمــان در مورد ماندن در 
اتلتيكو مى گويد:رابطه بسيار خوبى 
با ســيمئونه دارم . در اتلتيكو دست مزد 
بيشترى مى دهند اما اگر چمپيونزليگ مى خواهيد، 
جايتان در بارسلونا اســت. چيزى كه باعث مى شود دوباره 
به اين قضيه فكر كنم اين اســت كه اگــر بازيكنان جديدى 

بياوريم مى توانيم قهرمان اروپا شويم. هميشه دوست داشتم 
قهرمان چمپيونزليگ شويم ولى تاكنون نشده. در الليگا نيز يا 
دوم شده ام يا سوم. بايد خوب فكر مى كردم چون ترديدهايى 
داشتم و باشــگاه بايد بازيكنانى بزرگ براى اهدافى بزرگتر 
خريدارى كند. همسرم به من مى گويد كه در اتلتيكو اسطوره 

خواهم شد ».
*خريدهاى سنگين

همين هم بود كه سرمربى آرژانتينى همچنين باعث شد برخى 
از بازيكنان سرشناس به اين تيم بپيوندند. يكى از آنها گلسون 
مارتينس بود. او در مراســم معارفه اش گفت : «پيام سيمئونه 
براى من خيلى اهميت داشت. او به من گفت  كه براى تيمش 
مهم هســتم. به همين خاطر با اتلتيكومادريد قرارداد امضا 
كردم.» از طرفى قرمز و سفيد پوشان پس از جدايى لوسيانو 
ويتو و جدايى كوين گاميرو ( كه به زودى اتفاق خواهد افتاد) 
با نيكوال كالينيچ قــرارداد امضاكردند كه در خط حمله بازى 

خواهد كرد.
*افزايش قيمت اتلتيكو

اكنون بر اساس سايت ترانسفرماركت، تيم مادريدى 807 

ميليون يــورو ارزش دارد. يعنى اتلتيكو نســبت به فصل 
گذشته 300 ميليون ارزشمندتر شــده است. اين رقم در 
ـ 2017 به 509 ميليون يورو مى رسيد. حضور  فصل 18ـ 
ديگو كاستا و ويتولو در فصل نقل  و انتقاالت زمستانى اين 
رقم را افزايش داد اما جدايى مويا، آئوگوســتو فرناندس، 
يانيك كاراســكو و نيكوالس گايتان دوبــاره همه چيز را 

برابر كرد.
روخى بالنكو در فصلى كه توانســت فاتح الليگا شود (14 
ــ 2013) و به فينال ليگ قهرمانان اروپا برســد تنها 224 
ميليون يورو ارزش داشت. اتلتيكومادريد براى فصل جديد 
6 بازيكن را به تيم خود  اضافه كرد و قطعــا به فينال ليگ 
قهرمانان اروپا توجه خاصى خواهد داشــت چون اين بازى 
در ورزشــگاه واندا متروپوليتانو برگزار مى شود. شاگردان 
سيمئونه مى توانند جام قهرمانى را در ورزشگاه خود باالى 
سر ببرند. لمار، روديگو، مارتينس، كالينيچ ، آرياس و آدان 
به اين تيم پيوستند و گابى، فرناندو تورس، ورنر و رساليكو 
از اتلتيكومادريد جدا شدند كه بايد نام گاميرو و ويتو را نيز 

به آن  اضافه كرد.

ورزش:كميته اخالق با صدور اطالعيــه اى در خصوص 
رفتار غير ورزشى و شادى منشورى سيد سجاد آقايى و سيد 
اللهيار صيادمنش ( بازيكنان تيم استقالل ) كه در بازى بين 

دو تيم ذوب آهن اصفهان و اســتقالل تهران 
در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان صورت 

گرفت به موجب مواد 23 و 65 آيين 
نامه كميته اخالق دستور موقت 
مبنى بر تعليــق فعاليت هاى 
نامبردگان در كليه بخش هاى 

فوتبال صادر كرد .
* حاجيلو: فيلم را نديده 

محروم كردند
اصغر حاجيلو ،سرپرست باشگاه 

استقالل درباره محروميت سجاد 
آقايى و اللهيــار صيادمنش اظهار 

داشــت: اگر فيلم اين صحنــه را ديده 
باشند، متوجه مى شــوند كه قضيه آن طورى 

نبوده است كه جلوه داده اند. اين دو بازيكن جوان هستند و 
خبر محروميت آنها بازتاب خوبى نخواهد داشت. هنوز حكم 
محروميت آقايى و صيادمنش به باشگاه ابالغ نشده است و 

اگر هم شود، قطعاً اعتراض خواهيم كرد.
وى افزود: اگر اين دو بازيكن را يك مــاه محروم كرده اند، 

بهتر اســت بگويند ديگر فوتبال بازى نكنند. شــايد هم 
بايد عينك مان را عوض كنيم! آقاى تورك، رئيس كميته 
اخالق فدراســيون فوتبال به خاطر مشغله هايى كه دارد، 
حتمــاً فيلم اين صحنــه را نديده اســت. اگر 
اين دو بازيكن بــزرگ و باتجربه بودند، 
خودمان هــم محروميت شــان را 
قبول مى كرديم، امــا اينها جوان 
هستند. سرپرست تيم فوتبال 
اســتقالل خاطرنشــان كرد: 
100 بار صحنه بازى يادشده را 
ديديم، اما چيزى پيدا نكرديم. 
تورك آن قدر پرونده دارد كه 
نمى دانم چطور به اين پرونده 
به اين زودى رسيدگى شد، آن هم 
بدون اينكه ما را بخواهند، بازيكن را 
بخواهند و توضيــح بگيرند! مطمئنيم 
كه آقاى تورك اين فيلم را نديده اســت. در 
فضاى مجازى هــواداران با هم ُكرى دارنــد و حرف هاى 
زيادى مى زنند، اما اينها ارتباطى به اصل قضيه ندارد. چرا 
نگذاشتند يك روز از خوشحالى هواداران استقالل پس از 
برد مقابل تراكتورسازى بگذرد و اين خبر را منتشر كردند؟ 

چرا حال خوش ما را ناخوش كردند؟

با گران ترين اتلتيكو مادريد تاريخ

سيمئونه خواب قهرمانى چمپيونزليگ مى بيند 

 كرسى بين المللى را رها كردم چون حمايتى از داخل نمى شدم

خادم : رجال سياسى
ورزش: امير قلعه نويى در خصوص ديدار تيمش مقابل پيكان  كشتى را رها كردند

گفت: من مى خواهم قبل از صحبــت درباره بازى، در خصوص 
اتفاقاتى كه ايــن روزهاى  در ورزشــگاه هاى ما رقم مى خورد، 

صحبت كنم.
وى افزود: مردم يكســرى مطالبات به حق دارند و شكى در اين 
نيست. مشكالت اقتصادى بيشتر شده و به مردم فشار مى آيد. 
من هم هميشه منتقد بودم و زمانى كه كسى صحبت نكرده، من 
صحبت كرده ام و شايد براى من هزينه هم داشته است. فارغ از 
اين مسائل و مشكالت به نظرم بحث راه افتادن قوميت ها كه اين 
روزها در ورزشگاه ها مى بينيم، خوب نيست. ما همه ايرانى هستيم 
و به ايرانى بودن مان هم افتخار مى كنيم و بايد افتخار كنيم. من 
مى گويم اگر مطالباتى هم داريم، بهتر است از راه درست برويم. 
يكسرى مشــكالت اقتصادى وجود دارد كه بايد هر چه زودتر 

برطرف كنند. كشورى ثروتمند هســتيم كه از نظر نفت و گاز 
كشور رتبه  اول دنيا هستيم و راهى كه دولتمردان ما رفته اند كه 
درست نيست و جوان هاى ما هم يكسرى مطالبات به حق دارند.

قلعه نويــى كه با برنامه تهران ورزشــى راديــو تهران صحبت 
مى كرد درباره صحبت هايى كه در مورد تيمش مى شود، گفت: 
تا صحبتى هم مى شود، مى گويند ما پول نداريم هزينه كنيم. به 
دروغ هم مى آيند تبليغاتى عليه سپاهان مى كنند. آقايان سازمان 
ليگ بياييد قراردادها را بررسى كرده و اول هم از سپاهان شروع 
كنيد قرارداد بازيكنان سپاهان را به مردم نشان دهيد كه مردم 
ببينيد ما چقدر قرارداد بسته ايم. همه جاى دنيا اينگونه است، 
يوونتوس رونالدو را خريده است، اما تيم پايين جدولى در مورد 
يوونتوس صحبت نمى كند. يك بار قراردادها را منتشر كنيد تا 

برخى ها راحت بخوابند.

قلعه نويى: قراردادها را منتشر كنيد
 تا برخى  راحت بخوابند

حاجيلو: عينك مان را عوض كنيم

شادى منشورى دو استقاللى  را محروم كرد

نتيجه تمام جريمه ها و محروميت هاى 
كميته اخالق چه شد؟ 

به فرهنگ سكونشينى سنگ نزنيم
جواد رستم زاده: فوتبال قرار بود جنگ، ميان مستطيل سبز 
بر سر توپ باشد نه جنگ روى سكوها با توپ و تانك. آن هم در 
ايران. سرزمينى كه قرن هاست اقوام نجيب آن به دور از هر نوع 

تعصب نژادى و قوميتى كنار هم  وطن را پاسدارى كرده اند.
مشكوك اســت. اين همه توهين. اين همه سنگ پرانى و اين 
حجم از دشمنى مشكوك است. آخر مگر مى شود چشم ها را 
بست و به سوى هموطن، هم محلى و هم كيش خود سنگ و 
سيمان پراند؟ تمام آنهايى كه براى تشويق تيم محبوب شان به 
استاديوم مى روند پشت سر خود مادرى نگران ، پدرى منتظر 
و خانواده اى چشم به راه را دارند. آن سرباز .آن دژبان آن مامور 
حراست،آن عكاس و خبرنگار  همه از خود ما هستند. نه تكه اى 
از خاك ما را اشغال كرده اند و نه حقوق ما را پايمال كرده اند.
همه دست به دست هم داده اند تا چرخ فوتبال بچرخد، عده اى 
سرگرم شــوند و جامعه از خمودگى و فشارهاى عصبى خارج 
شود. اين درست كه روزها به سختى مى گذرند و اين درست 
كه نان به ســختى در مى آيد و گاه خون ها به جوش مى آيد 
از تحريم ها. اما سكوهاى استاديوم جاى تخليه عصبانيت ها 
و لجاجت ها نيست. اينجا ايران اســت مهد تمدن و فرهنگ. 
كشورى پرت، بدون ريشه و افتاده در گوشه اى از دنيا نيست 
كه مردمش از همه جا در آن جمع شــده باشند و بدون تاريخ 
تنها به گذران زندگى مشغول باشند. كدام جريان نفوذ كرده 
است كه ايرانى را مقابل ايرانى قرار مى دهد؟ نهادهاى فرهنگى 
و نظارتى اگر امروز نتوانند ريشه يابى و برخورد كنند چه زمانى 
مى خواهند نقش ايفا كنند؟ راســتى نتيجه آن همه جريمه 
مالى و برگزارى بازى بدون تماشــاگر چه شــد؟ فحش ها و 
ناسزاها تبديل به ســنگ پرانى و شكستن صندلى شد. با اين 
اوضاع حتى نمى شود به ورود بانوان به استاديوم ها فكر كرد 
چه برسد به اجرايى كردن آن. بانوان با كدام تضمين امنيتى 
وارد اين لشكر كشى روى سكوها شوند؟ اصال چه كسى جرئت 
مى كند همسر و دختر خود را در چنين فضاى مرد افكنى راهى 

استاديوم كند؟
سالها قبل انگلستان اسير همين هوليگانيسم بود و با تدبيرى 
تاريخى توانســت ضمــن برچيدن بســاط هوليــگان ها در 
استاديوم ها به جايى برســند كه حتى پرچين بين بازيكنان و 
تماشاگران را هم بر چينند. شايد بد نباشد نهادهاى مربوطه براى 
يك بار هم شده آن راهكارها را نگاهى بيندازند و در ايران اجرايى 
كنند. اما اگر راه حلى پيدا نمى كنند بهتر است براى سالمت 

جان افراد و فرهنگ اين خاك، در فوتبال را تخته كنند تا بعد.

به گونه اى مديريت كنيم كه تماشاگران خردسال 
و كم ســن و ســال كه به همراه پدران خود وارد 
ورزشگاه مى شوند در محلى مراقبت شده و پاك 
بازى فوتبال خود را تماشــا كنند، قطعاً اگر اين 
روند نتيجه خوبى داشته باشد مى توانيم به ورود 

خانواده ها اميدوار شويم .
زمان آبــادى در خصــوص برخى شــعارهاى 
نژادپرستانه در ورزشــگاه هم ابراز تأسف كرد 
و در اين خصوص گفــت: متأســفانه برخى با 
افراطى گرى به دنبال حاشــيه سازى هستند، 
در صورتى كه همه ما زير يــك پرچم  زندگى 

مى كنيم و بايد به همديگر احترام بگذاريم. 

كاپيتان استقالل ركورددار خود دارد. 
ثبــت كلين شــيت در 
يــك تيم شــناخته 
مى شــود. تا كنون 
هيــچ دروازه بــان 
ديگرى موفق به 80

كلين شيت همراه با 
يك تيم باشگاهى 
اســت.  نشــده 

رفتارهاى او باعث ناراحتى شفر شــد تا رحمتى در آستانه 
40 سالگى دوباره مرد شماره يك دروازه آبى ها شود. تجربه 
باالى او در حالى كه استقالل در قلب دفاع هنوز چشمى را 
ندارد و با نوسانات زيادى مواجه مى شــود برگ برنده مرد 
آلمانى است و باعث باال رفتن اعتماد به نفس بازيكنانى چون 
دانشگر،فرشــاد محمدى مهر و آرمن ســهرابيان مى شود.

خيلى هــا معتقدند در صــورت ادامه روند خــوب رحمتى 
احتمال جدايى حسينى در نيم فصل وجود دارد. كسى چه 

شــايد با رفتن بيرانوند از پرسپوليس مى داند 
حســينى هوس ياغى گرى به 

سرش بزند. 

فرانسه مقصد قطعى قدوس؟
در حالى كه سامان قدوس هفته گذشته به اسپانيا رفت و با تيم 
الليگايى هوئسكا به توافق رسيد، به يكباره رئيس باشگاه اوسترشوندس 
سوئد اعالم كرد كه قدوس بايد به سوئد برگردد و اجازه حضور در الليگا را 
» سوئد در گزارشى به آخرين وضعيت سامان قدوس 
پرداخت و نوشت: «قدوس بعد از سفر به اســپانيا روز جمعه به سوئد 
بازگشت. در حال حاضر خبرهاى جديد حاكى از رقابت دو باشگاه آميان و 
رن فرانسه براى به خدمت گرفتن قدوس است. در حالى كه عكس توافق 
قدوس با باشگاه هوئسكا منتشر شده بود، به يكباره مسائلى باعث شد 

كيندبرگ رئيس اوسترشوندس زير اين قرارداد بزند.»

خسارت «آزادى» زياد است
 پرسپوليس - مسجدسليمان

 شايد جايى ديگر!
فرهاد نيكو خصال، سرپرســت ورزشگاه آزادى 
درباره خسارات وارد شــده به ورزشگاه آزادى در جريان 
ديدار استقالل تهران و تراكتورسازى و اين كه آيا احتمال 
دارد به دليل تخريب زياد ورزشگاه رقابت هاى ليگ برتر 
به تعويق بيفتد، گفت: تمام تالش مان بر اين است كه هر 
چه  سريع تر خسارات وارده را رفع كنيم و آزادى را براى 
برگزارى هفتــه  آينده ليگ برتر كه بين پرســپوليس 
تهران و نفت مســجد ســليمان برگزار خواهد شد، 

ايمانى: بقيه مجانى بازى 
مى كنند كه من پولكى شدم!

در حاشــيه ديــدار پديده  - 
صنعت نفت آبادان در ورزشــگاه امام رضا(ع) 
هواداران باشــگاه پديــده پــس از حركت 
عجيب اكبــر ايمانى بازيكن ســابق اين تيم 
با شــعار «ايمانــى پولكــى» از خجالت او در 
آمدند. ايمانى كه از شــعار هواداران پديده 
ناراحت اســت گفت: مگر بقيــه بازيكنان 
فوتبال مجانى بــازى مى كنند كه حال به 
من مى گويند پولكــى! خيلى بى معرفتى 
اســت كه انگ بازيكــن پولكــى به من 
بزنند. واقعا مــن پولكى نبــودم مجبور 
بودم از مشهد خارج شوم اما حاال مى بينم 

امين غالم نژاد: اتلتيكومادريد تيمــى براى اين فصل 
ســاخته اســت كه مى تواند به فتح جام ها اميدوار باشد. 
قرمز و سفيد پوشــان توانستند ســتاره هاى خود يعنى 
آنتوان گريزمــان و يان اوبالك را حفــظ و عالوه بر اين 
بازيكنان خوبــى را در فصل نقــل  و انتقاالت جذب 
كنند. همچنين فرصــت دارند با بازيكنان ديگرى 

قرارداد امضا كنند.

*روياهاى گريزمان
ديگو پابلو ســيمئونه توانســت بازيكنان 
مورد نظر خود را حفــظ كند. گريزمان 
يكى از آنهاســت كه به بارسلونا پاسخ 
رد داد. گريزمــان در مورد ماندن در 
اتلتيكو مى گويد:رابطه بسيار خوبى 
با ســيمئونه دارم . در اتلتيكو دست مزد 
بيشترى مى دهند اما اگر چمپيونزليگ مى خواهيد، 
جايتان در بارسلونا اســت. چيزى كه باعث مى شود دوباره 
به اين قضيه فكر كنم اين اســت كه اگــر بازيكنان جديدى 

با گران ترين اتلتيكو مادريد تاريخ

سيمئونه خواب قهرمانى چمپيونزليگ مى بيند 
دو تيم ذوب آهن اصفهان و اســتقالل تهران 

در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان صورت 
65 آيين 

نامه كميته اخالق دستور موقت 
مبنى بر تعليــق فعاليت هاى 
نامبردگان در كليه بخش هاى 

* حاجيلو: فيلم را نديده 

اصغر حاجيلو ،سرپرست باشگاه 
استقالل درباره محروميت سجاد 

آقايى و اللهيــار صيادمنش اظهار 
داشــت: اگر فيلم اين صحنــه را ديده 

باشند، متوجه مى شــوند كه قضيه آن طورى 

حتمــاً فيلم اين صحنــه را نديده اســت. اگر 
اين دو بازيكن بــزرگ و باتجربه بودند، 
خودمان هــم محروميت شــان را 
قبول مى كرديم، امــا اينها جوان 

به اين زودى رسيدگى شد، آن هم 
بدون اينكه ما را بخواهند، بازيكن را 
بخواهند و توضيــح بگيرند! مطمئنيم 
كه آقاى تورك اين فيلم را نديده اســت. در 
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ادب و هنر

خبر

«سمفونى پيروزى» 
در سالروز ورود آزادگان نواخته مى شود

باشگاه خبرنگاران: اركستر ســمفونيك تهران بــه همراه گروه كر با 
رهبرى ميهمان نادر مرتضى پور و خوانندگى رشــيد وطن دوســت در 
چهلمين ســال پيروزى انقالب اسالمى و سالروز ورود آزادگان سر افراز 
بــه ميهن، 24 مرداد ماه ســاعت 18 در تاالر وحــدت به روى صحنه 
مى رود. سمفونى پيروزى اثرى فاخر توليد شده توسط بنياد شهيد و امور 
ايثارگران به آهنگسازى استاد مجيد انتظامى است. در اين اجرا قطعات 
خيزش و اتحاد - ايســتادگى، مقاومت و مقابله - پيروزى، سازندگى و 
حركت در مســير پيشــرفت- اقتدار و اميد به آينده، توسط هنرمندان 

اركستر سمفونيك تهران نواخته مى شود.

«زرورق» رونمايى مى شود
ايبنا: در مراسم رونمايى از كتاب «زرورق»، 
ســروده محمدرضا طهماســبى، محمود 
اكرمى فر و بهمن بنى هاشمى به نقد و بررسى 
اين اثر مى پردازند. همچنين ميالد عرفان پور، 
كارشــناس مجرى اين نشست خواهد بود.
محمدرضا طهماسبى شاعرى جوان است كه 
دو بار كتاب هاى شــعر او نامزد كتاب سال 
شده و وى برنده سرو بلورين جشنواره شعر 
فجر در سال 96 شده است. كتاب شعر او بيش از هر چيز ريشه در اعتقاد 
وى دارد. از ويژگى هاى مشترك غزل ها و قصايد طهماسبى، تكنيك هاى 
به كار رفته در آن هاســت. همواره مى توان از لحن صميمى و عاطفى در 

غزل ها، زيبايى قصيده ها و تكنيك در شعرهاى او نام برد.

گفت و گو با احمد يوسف زاده 
به بهانه بازخوانى دو كتاب «آن بيست و سه نفر» و «اردوگاه اطفال» 

حماسه 17 ساله هاى جنگ
 ادب و هنر: / خديجه زمانيان   كتاب «اردوگاه اطفال» 
در ادامه خاطرات « آن بيســت و سه نفر» نوشته شده است؛ 
اين اثر خاطرات ســه ســال از دوران اسارت نوجوانانى را در 
برمى گيرد كه هشــت سال از شادترين سال هاى زندگى شان 
را پشــت ميله هاى زندان گذراندند. نوجوانانى 14 و 15 ساله 
كه از آزادى خودشــان گذشتند و اســارت هشت ساله را به 
جان خريدند تا وطن شــان اسير بيگانگان و دشمنان نشود. 
اســارتى كه حتماً در آن شادى ها و ســرگرمى هاى معمول 
دوران نوجوانى وجود ندارد اما پر اســت از گرسنگى، ناامنى، 
كتك، نداشتن امكاناتى مثل لباس كافى در سرماى زمستان، 
نداشتن آب براى استحمام، ســوز زمستان تا مغز استخوان 
و تنگى نفس در تابســتان از گرماى هوا در آن ســلول هاى 
گرم و طاقت فرسا. احمد يوسف زاده با انتشار كتاب «اردوگاه 
اطفال» دو جلد از سه گانه اى را كه قرار است درباره اردوگاه 
اطفال و شــرايط اسارت نوجوانان بنويســد، منتشر كرد. به 
گفته او، دو كتاب «آن بيست و سه نفر» و «اردوگاه اطفال» 
برهه هاى كودكى و نوجوانى و ســه سال از دوران اسارت اين 
نوجوانان را در بر مى گيرد كه اين خاطرات تا پايان سال 63 
اســت و پنج سال آخر اين دوران هم در مجلدى جدا منتشر 

خواهد شد.  

 پنجره تازه در ادبيات دفاع مقدس
يوســف زاده با نوشــتن موضوع بكر و پركشش خاطرات 23 
نوجوان ايرانى در ســلول هاى اســتخبارات عراق، نقش اين 
نوجوانان را در جنگ و دفاع مقدس نشان داد و با نوشتن اين 

اثر پنجره تازه اى را در ادبيات دفاع مقدس گشود.  
اين موضوع چنان جذاب بود كه كتاب، به محض انتشــارش 
مورد توجه و تقريــظ رهبر معظم انقالب قرار گرفت و رهبر 
معظم خواستند اين خاطرات به كتاب هاى كودك و نوجوان 

هم راه پيدا كند. 
خاطــرات چهار مــاه اول زندگــى نوجوان در ســلول هاى 
اســتخبارات بغداد و ماجراى جذاب 23 نفر و مالقاتشــان با 
صدام در كتاب «آن بيست و سه نفر» منتشر شد، اما پس از 
چند ماه با اضافه شدن اسيران كوچك و كم سن و سال ديگر 
همه اين اســرا به اردوگاه ديگرى مى روند كه نام آن اردوگاه، 
اردوگاه اطفال اســت و كتاب «اردوگاه اطفال» نيز خاطرات 
همين روزها و سال هاست. درواقع از آن جايى كه «آن بيست 

و سه نفر» تمام مى شود «اردوگاه اطفال» آغاز مى شود.

 مى خواستم نقش نوجوانان را 
در جنگ نشان دهم

در صفحه امروز با احمد يوسف زاده به بازخوانى اين دو كتاب 
پرداخته ايــم و از او در خصوص داليل توجه و اقبال مخاطب 
به اين دو كتاب در اين اوضاع نشر پرسيده ايم كه مى خوانيد. 
«اين كتاب هــا از اين جا جذاب مى شــود كــه مخاطب با 
خواندن آن ها متوجه مى شــود قسمت سنگين بار اسارت بر 

دوش اســيران نوجوان بوده است اسيرانى كه بين 14 تا 19 
سال داشتند و مى خواســتند از آن ها براى مقاصد تبليغاتى 
اســتفاده كنند». يوســف زاده مى گويد: «در اردوگاه اطفال 
مرتب خبرنگار مى آمد. رسانه ها مى خواستند با انعكاس اخبار 
ما، عليه جمهورى اســالمى ايران تبليغ كنند كه ايران اين 
بچه ها را به زور به جنگ فرستاده است. اما همه اين تبليغات 
با شكست روبه رو شــد، استقامت بچه ها در مقابل تبليغات 
عراقى هــا، واكنش عراقى ها را كه گاه بيرحمانه مى شــد، بر 
مى انگيخت و باعث اتفاقاتى مثــل اعتصاب غذا، زندان هاى 
انفرادى و شكنجه مى شد». اما با خواندن اين كتاب ها متوجه 
مى شويم بچه ها، اسير فضاى اسارت نمى شدند و در كنار همه 
سختى هاى اســارت، اتفاقات شادى به مقتضاى سن و سال 
شــان رقم مى زدند. همه اين خوشــى ها و ناخوشى ها در دو 
كتاب يوســف زاده نوشته شده است. اتفاقاتى كه مخاطب با 

خواندن آن ها هم مى خندد و هم اشك مى ريزد. 

 چرا «آن بيست و سه نفر»
 با استقبال روبه رو شد؟

به گفته نويســنده « آن بيست و سه نفر» اولين كتابى است 
كه به صورت جدى به مقوله اســراى نوجوان پرداخته است. 
بعد از آن كتاب «همه ســيزده سالگى ام» و «سرباز كوچك 
امام» نوشــته شد اما به طور كلى حماسه 17 ساله هاى دفاع 
مقدس و بخصوص دنياى اســارت براى اوليــن بار در «آن 
بيست و سه نفر» مطرح شــد و همه اتفاقات خوبى كه بايد 
بــراى يك كتاب بيفتد براى اين اثــر افتاد. اين كتاب بعد از 
انتشــار مورد توجه جامعه قرار گرفت و در مدت پنج سال به 

بيش از 60 چاپ رسيد. 
يوســف زاده در خصوص علت اقبال و توجــه به اين كتاب 
مى گويد: «همه اتفاق هايى كه بايد براى يك اثر ادبى بيفتد 
تا اثر ديده شود براى «آن بيست و سه نفر» افتاد. مهم ترين 
آن تقريظ و توجه رهبر معظم انقالب به اين كتاب بود و نكته 

دوم، بكر بودن موضوع. تا به حال كسى اين قدر جدى راجع 
به اسراى كم ســن و سال چيزى نخوانده بود. شخصيتى به 
نام صدام حسين در كتاب هســت كه بچه ها را به حضور او 
مى برند و همين موضوع ايجاد كشــش مى كند. توجه رسانه 
سيما و برنامه ماه عسل به اين كتاب و روايت ساده و صميمى 
كه در نوشتن خاطرات به كار رفته است سبب شد اين كتاب 

موردتوجه قرار بگيرد». 
غير از همه اين ها كتاب «آن بيســت و سه نفر» به زبان هاى 
روسى، تركى استانبولى، تركى آذربايجانى و به زبان عربى هم 
ترجمه شده است. همچنين كتاب صوتى و نمايش راديويى 
اين اثر هم منتشر شده و خالصه اينكه در اين بلبشوى نشر 
اين كتاب با انبوهى اتفاق خوب روبه رو بوده اســت. البته به 
گفته نويســنده علت همه ايــن اتفاق هاى خوب اخالص آن 
بيســت و سه نفر است. نوجوانانى كه حاضر شدند در سنين 
نوجوانى همه رنج ها را تحمل كنند، هشت سال اسير بمانند، 
پنج روز اعتصاب غذاى خشك كنند ولى لحظه اى نپذيرفتند 

توسط صدام آزاد شوند و رهايى شان را در بند يافتند. 

 تغييرات ساختارى دو كتاب 
«اردوگاه اطفــال» هم با همان رويكرد «آن بيســت و ســه 
نفر» نوشــته شده اســت اما در اين اثر مخاطب با تغييرات 
ساختارى روبه رو مى شود. يوسف زاده در خصوص اين تغيير 
روايــت مى گويد:« به هر حال چــون دو فضا با هم متفاوت 
است، شــيوه روايت هم ناخودآگاه تغيير كرده است. فضاى 
زندان استخبارات با اردوگاه اطفال فرق داشت. در استخبارات 

مــا در يك اتاق زندانى بوديم امــا در اردوگاه اطفال همه در 
يــك اردوگاه بــزرگ بوديم كه دور تا دورش ســيم خاردار 
بود و هشت بند داشــت و در هر بند نزديك 60 نفر زندگى 
مى كردند. طبيعى اســت در اين فضا، اتفاق هاى بيشــترى 
هم بيفتد، ضمــن اينكه من تالش كردم وقايع را به گونه اى 
شــرح دهم كه انگار مخاطب همه اين سال ها با من زندگى 
مى كرده براى همين تعداد روايت ها و قصه ها بيشــتر هست 
و البته تفاوت ديگرى هم با «آن بيســت و ســه نفر» دارد و 
آن وجود رگه هاى طنز در اين كتاب است چون شخصيت ها 
متفاوت است و همين مسئله كتاب را جذاب تر كرده است». 

 در تاريخ ماندگار شديم 
واكنش آزادگان و اسيران در بند به نوشتن و انتشار كتاب چه 
بود، آن ها وقتى اين خاطرات را خواندند چه گفتند؟ يوســف 
زاده مى گويد:«همه افرادى كه در اردوگاه بوده اند از نوشــتن 
كتاب راضى اند. شايد تعداد زيادى از آن ها از شرايط موجود 
كشــور ناراضى باشــند اما از نوشــتن كتاب راضى اند. آن ها 
مى گويند با «آن بيست و سه نفر» در تاريخ ماندگار شديم». 
يوســف زاده مى گويد: «من اوِل كتاب نوشــتم اين كتاب بر 
اساس مشاهدات من بوده است و شايد اگر كس ديگرى اين 
خاطرات را مى نوشــت به گونه ديگرى روايت مى كرد. همه 
اين خاطرات مى تواند با 400 نوع مختلف و به تعداد اعضاى 
اردوگاه روايت شــود اما من ســعى كردم خاطرات جمعى را 
بنويسم و براى نوشتن آن ها از خوش حافظه ترين افراد كمك 

بگيرم». 

آنچه مى خوانيد

با خواندن اين كتاب ها متوجه مى شويم 
بچه ها، اسير فضاى اسارت نمى شدند و 
در كنار همه سختى هاى اسارت، اتفاقات 
شــادى به مقتضاى ســن و سال شــان 
رقــم مى زدنــد. همه اين خوشــى ها و 
ناخوشــى ها در دو كتاب يوســف  زاده 

نوشته شده است
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يادداشت

به احترام فيلم حماسى «تنگه ابوقريب» 
ساخته بهرام توكلى

« ابوقريب» ديگر غريب نيست
هزارپا نه، داركوب نه، تگزاس نه، دشمِن زن نه، من ديوانه نيستم نه؛ براى 
«تنگه ابوقريب» مى نويســم. براى فيلِم شريفى كه در ابتذال اين روزهاى 
ســينماى ايران، حالت را خوب مى كند و سبب مى شود به طور كامل از 
سينما و سينماگران وطنى كه اين روزها انگار طعم گيشه، حسابى ذوق و 
ذائقه شان را عوض كرده، نااميد نشوى و با خودت فكر كنى هنوز هم در 

اين سينما كسانى هستند كه دوست دارند فيلم شريف بسازند.

 غريبانه در ميان جمع
با خانواده وارد مجتمع بزرگ سينمايى مى شوم كه پوستر و آنونس هاى 
فيلم هاى اين روزها را بر در و ديوار خود دارد. رنگ رخسار پوسترها خبر 
مى دهد از سّر درونشان و اينكه مى شود مطمئن بود هيچ يك از اين فيلم ها 
را با دو فرزند نوجوانــت نمى توانى ببينى. فيلم هايى كه وقتى معرفى و 
تيزرهايشــان را بررسى مى كنم مى بينم چيزى جز رقص و آواز و لودگى 
و عشق هاى امروزى شده فيلم فارســى هاى ديروزى و البته شوخى هاى 
ســخيف جنسى كه حتى در فيلم فارســى هاى ديروزى هم نبود، چيز 

ديگرى ندارند.
وقتى دختر نوجوانم به پوســتر يكى از اين فيلم ها كه يك هنرپيشــه 
بدون حجــاب خارجى را در حال نزديك كردن لبش به يك هنرپيشــه 
داخلى در يك فريم قرار داده نگاه مى كند، من همراه او خجالت مى كشم 

و مى گويم بيا برويم بابا اين فيلم خوبى نيست!
با بچه ها صحبت مى كنم و خوشــبختانه راضى مى شوند كه فيلم دفاع 
مقدســى «تنگه ابوقريب» را ببينيم. فيلمى كه شــايد در ميان اين همه 

فيلم هاِى از نوع ديگر، غريب افتاده باشد.
وارد ســالن كه مى شويم، ما چهار نفر هســتيم و شايد چهار نفر ديگر! 
غمگين مى شــوم از اينكه متاع سينماى دفاع مقدس چقدر كم مشترى 
شــده است. اما خوشــبختانه تا تيتراژ آغازين فيلم تمام نشده نيمى از 
صندلى هاى ســينما پر مى شود، آن هم در ساعتى كه ساعت استراحت 

مردم است و نه ساعت سينما رفتن.
نگران هستم كه دختران 9 و 16 ساله ام كه هيچ نوستالوژى و خاطره اى 
از روزهاى دفاع مقدس ندارند نتوانند با صحنه هاى اين فيلم كه بشــدت 
براى من خاطره انگيز اســت، ارتباط بگيرند. اما باز هم خوشبختانه اين 
طور نمى شود و وقتى هر از چندى زيرچشمى، آن ها را زير نظر مى گيرم 

مى بينم كه محو تماشاى فيلم شده اند.

 فيلمى متفاوت در سينماى جنگ
«تنگه ابوقريب» فيلم متفاوتى در سينماى دفاع مقدس و سينماى جنگ 
ماســت. فيلمى كه شــبيه آن را كمتر ديده ايم. بشدت واقع گرا و رئال و 
بشدت نوستالوژيك و مجذوب كننده. براى اين فيلم زحمت هاى زيادى 
كشيده شده و فقط كسى كه پشت صحنه سينما را از نزديك ديده باشد 
مى فهمد كه جمع كردن اين همه آدم در كنار بازيگران فيلم، فضاسازى 
سال هاى جنگ و تهيه دكور و لباس به صورتى كه مخاطب عادى سينما 

اصالً هيچ گوشه اى از كار، توى ذوقش نزند چقدر كار دشوارى است.
جلوه هاى ويژه فيلم كه خود حكايت مستقلى است. صحنه هاى فوق العاده 
انفجارها، شليك ها، گلوله خوردن ها و به خاك و خون افتادن ها بسيار خوب 
و عالى از كار درآمده و بايد تأكيد كرد كه از بهترين هاى ســينماى دفاع 

مقدس تا امروز است.
نكته ويژه و جالب براى من در اين فيلم اين بود كه شــما در يك فيلم 
جنگى كه تقريباً تمام صحنه هاى آن در ميدان نبرد مى گذرد حتى يك بار 
چهره يك سرباز دشمن را نمى بينيد. حتى يك بار صحنه به خاك افتادن 
يك سرباز دشــمن را نمى بينيد و از اين زاويه، اين فيلم بشدت از شعار 
دادن هاى مرسوم فيلم هاى جنگى ما فاصله دارد. هر چه رويارويى هست، 
رويارويى رزمندگان گردان عمار است با تانك هاى بعثى و گلوله هاى تانك 

و تن هايى كه هدف تير مستقيم قرار مى گيرند.

 «تن»ها در برابر «تانك»ها
داســتان «تنگه ابوقريب» يك داســتان واقعى اســت. داستان رشادت 
شــيرمرداِن گردان عمار كه تقريباً با دســت خالى و با لب هاى تشنه در 
برابر تانك هاى بى شمار بعثى ايستادگى كردند و تا آخرين نفر به شهادت 
رسيدند. شهادت آن ها اما ثمره بزرگى داشت و آن هم نجات انديمشك، 
دزفول و به تبع آن، كل خوزســتان بود. اين جوانان عاشــق، از همه چيز 
گذشــتند تا در دل جهنمى تمام عيار از آتــش و خون و انفجار، «تنگه 
ابوقريب» را كه راه ورود لشكر بعث به شرهانى و فكه و سپس به كل استان 

خوزستان بود، ببندند.
از دست رفتن تنگه ابوقريب مساوى بود با از دست رفتن خوزستان چرا 
كه صدام تمــام توان نظامى خود را در آخرين روزهاى جنگ براى ورود 
به خوزســتان و گرفتن امتياز بيشتر قبل از قطعنامه، بسيج كرد و اينجا 
بود كه رشادت و حماسه آفرينى شيربچه هاى گردان عمار از لشكر محمد 
رسول اهللا تهران، معادله روزهاى واپسين جنگ را به نفع ايران عوض كرد 
و صدام يك هفته بعد مجبور به پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل شد 
بدون اينكه به هدف خود از آخرين حمله ســنگين به خوزستان دست 

يافته باشد.

 تنگه ابوقريب را از دست ندهيد!
داســتان فيلم «تنگه ابوقريب» ساده و سرراســت و كامالً باورپذير است. 
خالصانه و بدون هيچ گونه آگرانديسمان و بزرگنمايى سينمايى. داستان 
جوانانى كه بايد دست ها و پيشانى هاى خون آلودشان را از وراى برگ هاى 
تاريخ بوسيد كه امروز هرچه داريم از استقالل و امنيت و سربلندى، حاصل 
جانفشانِى مردانه آن هاست. ديدن فيلم «تنگه ابوقريب» را به همه پيران 
عاشق خاطرات آن روزگار و جوانان عاشق مردانگى و حماسه هاى واقعى، 
توصيه مى كنم و به عوامل ساخت اين فيلم ماندگار، دست مريزاد مى گويم.

 چه شد كه سراغ ساخت برنامه اقتصادى 
رفتيد؟

به طور اتفاقى مســير من به سمت اقتصاد رفت. 
البته ايــن موضوع اندكى هم به ســبك زندگى 
من مربوط مى شــود، من از دوران دبيرستان وارد 
كار شــدم و بعدها در دانشگاه رشته خبرنگارى با 
گرايش اقتصاد خوانــدم. وقتى هم به عنوان يك 
خبرنگار مشــغول به كار شــدم، در همين حوزه 
كارم را شــروع كردم و اين زمينه موجب شد كه 
در تلويزيون هم به همين سمت گرايش پيدا كنم. 

 اين روزها بحث مجرى گرى در رســانه 
ملى داغ است و بســيارى از سازندگان با 
انتخاب يك چهره به دنبال موفقيت كارشان 
هستند، به نظر شما يك مجرى در موفقيت 

يك برنامه چقدر مؤثر  است؟
مجرى به تنهايى براى ديده شــدن يك برنامه و 
موفقيتش نمى تواند، مؤثر  باشد. مهم ترين چيز در 
هر برنامه نقشه و محتواى برنامه است. بعد از آن 
بخصوص در برنامه هاى گفت و گو محور، ميهمان 
و مجرى و ســوژه هم سه عامل كليدى هستند. 
در برنامه هاى گفت و گو محور مجرى بايد بتواند، 
در لحظه شرايط را مديريت كند و هدايت برنامه 
را به دســت بگيرد، اين كار بدون تسلط بر محتوا 
امكان پذيرنخواهد بود. بماند كه مجرى به جز سواد 
به مهارت هاى ديگرى مانند مهارت در بيان احتياج 
دارد و بــه جز اين بايد بتوانــد، در زمان مقتضى 
ســرگرم كننده و طناز هم باشد. در برنامه هايى 
مانند برنامه مــا مجرى بايد برندش براى مردم و 
مخاطب قابل قبول و جذاب باشد. همه آدم ها يك 
برندى دارند و به يك شخصيتى در ذهن مخاطب 
شناخته مى شوند، شايد يك چهره در جلب نظر 
مخاطب كمك كند، اما در كارهاى تخصصى اين 

جذابيت به تنهايى مؤثر  نيست.
گاه اگــر بخواهيــم گفت و گوى مؤثــر  و دقيقى 
داشته باشيم به يك پشتوانه بيست ساله احتياج 
داريم و اينطور نيســت كه مثل بعضى از كارهاى 
ژورناليستى با چند ساعت جست وجو  و طرح چند 
سؤال  ساده به نتيجه رسيد و گفت و گو گرفت، در 
همين حوزه ژورنال هــم وقتى بحث كار عميق 
پيش مى آيد، همه مى دانند بايد به ســراغ كاربلد 
اين حوزه رفت تا بتوان خروجى قابل قبولى داشت. 
من در برنامه خودم با يك پشتوانه تحقيقى وارد 
كار شدم. بيست سال تحقيق همراه من است كه 
گاه حتى به كارم هم نيامده است، چون شرايط كار 
فراهم نبوده است، به عنوان مثال آرزو به دل من 
مانده است با يك مسئول مثالً در حد وزير بتوانم 
راحت گفت و گو كنم و بدون نگرانى سؤال  بپرسم 

اما تا به حال اين فرصت برايم فراهم نشده است.

 محورهــا و ســوژه هاى برنامه را چطور 
انتخاب مى كنيد؟

محور اصلى برنامه ما شــفافيت است. بعد از آن 
به دنبال شرايطى هستيم كه شفاف سازى كمك 
كند، فساد كاهش پيدا كند و امكان طرح نظرات 
مردم فراهم شود. محور بعدى برنامه ما حمايت از 

كسب و كار است و بعد از آن با طرح مشكالت و 
پيگيرى از مسئوالن به دنبال رفع موانع كسب و 
كار هستيم. محور چهارم برنامه ما انگيزه بخشى 
به جوانان و فعاالن كسب و كار است. االن فضايى 
است كه به لحاظ اجتماعى و فرهنگى بشدت به 
اين چند محور احتياج داريم و به همين خاطر ما 
انتخاب كرديم قبل از هر كار به فســاد و به طرح 
مشكالت مردم بپردازيم. زمانى كه ما در برنامه مان 
شفافيت در مشكالت اقتصادى را مطرح كرديم، 
كسى هنوز به بحث شــفافيت نمى پرداخت. كار 
ديگرى كه در برنامه به دنبالش هستيم، معرفى 
كردن كارآفرينان به عنوان قهرمانان امروزى بود، 
چيزى كه مردم هم پذيرفتندو به آن توجه كردند.

 اين رويكرد تا چه ميزان دربرنامه شــما 
جواب داد؟ آيا توانستيد به اهدافتان برسيد 

و از طرف مردم هم ديده شديد؟
متأســفانه  تا به حــال چندان برنامــه اقتصادى 
موفقى در تلويزيون نداشــتيم. مــن به ياد ندارم 
قبل از برنامه هاى «حرف حساب» و «پايش» برنامه 
گفت و گو محور و برنامه تركيبى اقتصادى خوبى 
از تلويزيون پخش شــده باشد.به هر حال «حرف 
حساب» توانست به خاطر مطرح كردن موضوعات 
اقتصادى كوچــك خانواده هاكه تا بــه حال در 
صدا و ســيما گفته نشــده بود ارتباط نزديكى با 

خانه دارهــا برقرار كند. اين موضوع موجب شــد 
تعداد پيامك هاى اين برنامه به شكل عجيبى باال 
برود تا آنجا كه گاهى وقت ها اگر كل پيامك هاى 
برنامه هاى شبكه يك را جمع مى كردى به اندازه 
برنامه حرف حســاب نمى شد. البته بعد از مدتى 
تعــداد پيامك ها افت كرد. به هر حال در اوج نگه 
داشــتن هم هزينه مى خواهد و هــم احتياج به 
خالقيت دارد. متأســفانه  ديگر عوامل تأثير گذار 

خيلى اين همراهى را نداشتند.

 به نظر شما يك برنامه تلويزيونى مى تواند 
جريان سازى كند و به حل مشكالت و موانع 

كمك كند يا مسئله اى را ريشه يابى كرده و 
به نتيجه برساند؟

رســانه قدرت اين را دارد كه جريان سازى كند، 
ما با فشــارهايى كه به نمايندگى از افكار عمومى 
در بعضى از مباحث وارد كرديم، توانستيم در اين 
چندسال تأثير گذار باشيم. نمونه اش قانون حقوق 
و مزاياى مديران دولتى بود كه تصويب شد البته 
هنوز به اجرا نرسيده است. بحث مجوزهاى دست 
و پاگير و تمركزش در يك نهاد و مؤسسه  در برنامه 
ما پيگيرى شد كه به نتيجه رسيد و به ايجاد سايت 
ايران مجوز رسيد. االن برنامه ما اينجورى است كه 
يــك نفراز مردم كه در حوزه كســب و كار دچار 
مشكل شده است، طرح بحث مى كند و اگر درست 
باشد برنامه ما اين موضوع را پيگيرى مى كند، در 
ابتدا افراد و مقامات درگير مقاومت مى كردند، اما 
االن اين حساسيت برطرف شده و ستاد پيگيرى 
مشكالت راه اندازى شــده و گاه حتى خود افراد 

تماس مى گيرند و پاسخگو هستند. 

 اگر تــا اين ميزان مى تــوان تأثير گذار 
بود،چرا تعداد اينگونه برنامه ها در تلويزيون 

اندك است؟
به هرحال اين كارها دردسرهايى هم دارد. مديران 
و حتى فعاالن رسانه اى چندان نمى خواهند، وارد 
اين ماجراها شوند. ما خودمان انتخاب كرديم كه 

اين دردها را به جان بخريم تا وضعيت كســب و 
كار بهتر شــود، اما در اين ميان مديران يا فعاالن 
رسانه اى را نمى شــود متهم كرد كه چرا كم كار 
شــده اند، ما در حوزه حقوقى كاستى هايى داريم، 
اگر امروز شــما وارد يك ماجرايى شده و از شما 
شكايت شــود، قانونى نيست كه بدرستى از شما 
حمايت كند. فكر كنيد كه شــما كارى مى كنيد 
كه به هرحال به موفقيت رسيده و درآمدى كسب 
مى كنيد، اما همه چيز برعكس شده و اگر كار به 
شكايت برسد تازه بايد به دنبال پول وكيل و ساير 
ماجرا ها هم باشيد. به همين خاطر آدم هاى اندكى 
پيدا مى شوند، كه به خاطر مسئوليت اجتماعى از 
منافع شخصيشان مى گذرند و وارد گود مى شوند. 
قانون از افشاكنندگان فســاد حمايت نمى كند. 
مردم هم نمى توانند در گرفتارى به شــما كمك 
كنند، من يــك دوره اى بيكارى را تجربه كرده ام 
واقعاً سخت است و تقريباً كسى نيست كه به داد 
شما برســد. اگر مى خواهيم شرايط بهتر شده و 
رســانه وارد اين بحث ها شود، بايد كمك كنيم تا 

فشارها پايين بيايد.
بافــت فرهنگى و اجتماعى ما پذيــرش انتقاد و 
شــفافيت را ندارد. حتى يك مدير ساختمان هم 
در يك آپارتمــان كوچك نمى تواند، نقد بپذيرد 
يا ما در خانه خودمان نمى توانيم اين شــرايط را 
ايجاد كنيم. مشخص است كه در اندازه بزرگتر هم 
شرايط اينطور نيســت. به هر حال ما در دوره اى 
وارد كار شديم كه اين بحث ها بسيار كمتر بود و 
در واقع ما خاكريز به خاكريز پيش رفتيم و كم كم 
توانستيم خاكريزهاى شفافيت و طرح بحث مفاسد 
اقتصادى را فتح كنيم و توانســتيم اندكى جلوتر 
برويم. مديران تلويزيون هم حمايت كردند اما دقت 
داشــته باشيد كه اين دست مباحث صفر و يكى 
نيســت و يك دفعه نمى توانيم يك كليد بزنيم و 

فكر كنيم همه چيز درست مى شود.

 شما در اين سال ها فراز و نشيب هايى را 
طى كرده ايد و برنامه تان با تغيير ساعت و 
تعطيلى هم مواجه شده است به نظرتان براى 

ادامه مسير چه بايد كرد؟
ما در اين مدت همه تالشمان را كرده ايم. منتهى يك 
دست صدا ندارد. ببينيد اكنون در تلويزيون و خارج 
از تلويزيون و رســانه ها چقدر به مسائل اولويت دار 
پرداخته مى شــود؟ چقدر تيتر و خبر درباره لباس 
فالن مجرى و سلفى فالن هنرپيشه مى بينيم و در 

عوضش چقدر حرف مردم شنيده مى شود.
فعاالن رســانه اى چقدر وقت مى گذارند كه يك 
پرونده را پيگيرى كنند و به نتيجه برسانند؟ چند 
نفر وقت مى گذارند كه از يك مشكل پرده بردارند 
يا يك پرونده فســاد را كاركرده و برمال كنند. اگر 
كمــى در دغدغه هايمان تجديدنظــر كنيم و به 
مســائلى كه اولويت مردم در آن است بپردازيم، 
قطعاً منجر به اتفاق هاى خوب خواهد شد. چنانكه 
ما در برنامه مان تجربه اش را داشتيم. بدون شك با 
ايجاد قانون حمايتى، تربيت ژورناليست دغدغه مند 
و حرفــه اى به نتايــج بهترى خواهيم رســيد و 

رسانه هاى ما نقششان پررنگ تر خواهد شد.

برش

ما خاكريز به خاكريز پيش رفتيم 
و كــم كم توانســتيم خاكريزهاى 
شــفافيت و طــرح بحث مفاســد 
اقتصادى را فتح كنيم و توانستيم 
اندكى جلوتر برويم. اين دســت 
مباحث صفر و يكى نيســت و يك 
دفعه نمى توانيم يك كليد بزنيم 
و فكــر كنيــم همه چيز درســت 

مى شود

سيما و سينما

دو كلمه «حرف حساب» با كيا داوود اسفنديارى مجرى برنامه اقتصادى «پايش»

قانون از افشا كنندگان فساد حمايت نمى كند

سيد مصطفى حسينى راد

گزارش

 ســيما و ســينما/ زهره كهندل  عروسك هاى 
سينماى ايران براى ما هميشه عروسك هايى خاطره ساز 
بوده اند، از شــخصيت هاى دوست داشتنى كاله قرمزى 

گرفته تا موش هاى بامزه شهر موش ها. 
اين روزها عروســك ديگرى هم به جمع عروسك هاى 
سينماى ايران اضافه شده است؛ خاله قورباغه اى كه كلى 
نوه دارد و قصه هايى پيرامون ارتباطش با آن ها شــكل 
مى گيرد. اين فيلم كه اكنون بر پرده سينماهاست، نظرات 
موافق و مخالفى را همراه داشته است. عده اى با توجه به 
فقر سينماى كودك و آثار اندكى كه در اين حوزه توليد 
مى شوند، خاله قورباغه را مصداق نعمتى در بيابان ديده 
و مى گويند بايد به همين حداقل ها هم دلخوش بود و از 
آن ها پشتيبانى كرد و در برابر مخالفان با اشاره به همين 
كمبود معتقدند اگر در اين فضا قرار است روى اثرى در 
سينماى كودك و نوجوان ســرمايه گذارى بشود، بهتر 
است محصوالتى توليد شوند كه هرچند اندك اما همسو 

با نياز مخاطب باشند. 

همراهى بچه ها، مهم ترين نشانه موفقيت فيلم
حســين قناعــت، كارگــردان 
فيلم هاى كودك و نوجوان معتقد 
اســت كه فيلم «خاله قورباغه» 
فيلم خوب و شريفى است. او به 
خبرنگار ما مى گويد: من اين فيلم 
را همراه بچه ها در ســالن ديدم، 
فيلم ريتم خوبى داشت به طورى 

كه بچه ها را سرگرم كرده بود. 
اين فيلمساز با اشاره به فقر آثار سينمايى كودك و نوجوان 
خاطرنشان مى كند: در اين شرايط فيلم كودكى كه بتواند 
اكران بشــود و بچه ها را به ســالن بكشاند، به طور قطع 

مى تواند ميان خانواده ها و سينما، آشتى برقرار كند. 
به گفته قناعت، فيلم هايى همچون فيلم خاله قورباغه، اين 
خاصيت را دارند و ميزان فروش باالى يك ميليارد و 600 
ميليون تومانى، نشان دهنده موفقيت آن در گيشه است. 

بخش خصوصى تمايلى به سرمايه گذارى در فيلم 
كودك ندارد

وى دربــاره اينكه بخش خصوصى به دليــل نگرانى از 
بازگشت ســرمايه چندان تمايلى به سرمايه گذارى در 
ســاخت فيلم هاى كودك و نوجوان ندارد، مى گويد: هر 
مركز و نهادى كه بتواند به ســاخت فيلم هاى كودك و 

نوجوان كمك كند قطعاً موجب رونق اين سينما خواهد 
شــد، به نظرم وظيفه نهادهاى ســرمايه گذار در حوزه 
ســينما اين است كه بخشــى از بودجه خودشان را در 
اختيار سينماى كودك قرار بدهند. اكنون تنها حامى كه 
براى سينماى كودك مى شناسم بنياد سينمايى فارابى 
است. البته شــنيده ام كه حوزه هنرى هم در اين عرصه 

حمايت هاى خوبى را در برنامه دارد. 
او ادامــه مى دهد: براى ســاخت اين آثار، ســرمايه گذار 
خصوصى سخت پيدا مى شود و يكى از داليلش اين است 
كه سال هاســت مردم با سينماى كودك قهر كرده اند زيرا 
فيلم هاى كودك و نوجوانى كه در سينماى ايران اكران شود 

و خانواده ها را به سينما بكشاند، كم داشتيم. 
در اين شــريط، حضور و وجود فيلم هايى همچون خاله 

قورباغه غنيمت است.

 كودكان و نوجوانان را فراموش كرديم
جبار آذين، منتقد سينما اما نظر مثبتى درباره فيلم «خاله 
قورباغــه» ندارد و مى گويد: در شــرايطى كه اكران هاى 
ســينمايى در كشــور ما نوعى بازار مكاره است، فروش 
بــاالى يك و نيم ميليــاردى اين فيلم هم چيز عجيبى 
نيست چون در اين شرايط قبل از هر چيزى قدرت مالى، 
تبليغاتى و رابطه، حرف اول را مى زند و فيلم هايى كه اين 

امكانات را ندارند، نه تنها فروشى 
ندارند بلكه خيلــى زود از پرده 

سينما برداشته مى شوند.
بــه بــاور او، مدت هاســت در 
كشورمان، سينمايى به نام كودك 
و نوجوان نداريم اگرچه با تالش 
عده اى از فيلمســازان و كمك 

برخى از نهادها و ارگان ها و به همت ســرمايه شــخصى، 
فيلم هاى كودكانه ساخته مى شود اما اين توليدات پيش از 
آنكه نتيجه نياز مخاطب به اين نوع سينما باشد، محصول 
هم انديشى سازندگان اين اثر است از همين رو با خواست، 
سليقه، دنيا و تفكرات كودكان و نوجوانان فاصله دارد. آذين 
با بيان اينكه سال هاست كه كودكان و نوجوانان را فراموش 
كرده ايم و فيلمســازان ما با آمال و خواسته هاى كودكان 
همسو نيستند، خاطرنشان مى كند: فيلم هايى كه توسط 
برخى از ارگان ها و نهادهاى دولتى ساخته مى شود قبل از 
اينكه پاسخگوى نياز مخاطب اين سينما باشد، محصول 

دستورالعمل مديريتى آن نهاد و ارگان هاست. 
حاال بعد از مدت ها فيلمى ساخته شده كه پشتوانه مالى 
قوى دارد و كسانى آن را توليد كرده اند كه به منابع قدرت 
در ســينما وصل هســتند و از وام هاى دولتى بهره مند 

شده اند. 

به باور او، نگاه سازندگان فيلم خاله قورباغه، نگاه كاسبكارانه 
بوده تا نگاه فرهنگى به مخاطب و جامعه.

اين منتقد سينما مى گويد: اين ها از ابتدا به دنبال ايجاد 
نوعى رقابت و جلو زدن از فيلم هاى پرفروش ســينماى 
ايران همچون شهر موش ها و كاله قرمزى بودند و تمام 
عناصــر اين فيلم ها را مورد توجه قــرار داده اند اما بدون 
خالقيت و نوآورى از مؤلفه هايى كه همسو با خواسته و 

نياز مخاطب باشد، بهره نبرده اند.

 بر مدار كليشه با نگاهى به گيشه
اگر اين فيلم ويژگى هاى ساختارى و محتوايى مناسبى 
داشت با تبليغات خوب، مى توانست بيش از اين در گيشه 
بفروشد زيرا مخاطب نياز دارد فيلم هايى را ببيند كه هم 
با آن ها سرگرم شود و هم از نظر مضمون از آن ها چيزى 
بياموزد ولى خاله قورباغه با نگاهى سوداگرانه به گيشه بر 

مدار كليشه حركت كرده است. 
آذين با بيان اين مطلب ادامه مى دهد: اســتفاده از ساز و 
آواز و موســيقى هم در اين فيلم نوآورانه نيست، از نظر 
ساختار اگرچه اين فيلم از فيلم هاى درجه سه كودك و 
نوجوان باالتر است اما از فيلم هاى درجه يك اين حوزه، 
خيلى فاصله دارد. با وجود تالش هاى مالى و تبليغاتى كه 
براى اين فيلم صورت گرفته است، خاله قورباغه نتوانسته 
پاسخگوى نياز كودك و نوجوان باشد و به نزديكى رقابت 

با فيلم هاى مطرح كودك و نوجوان نرسيده است.
اين منتقد سينما با بيان اينكه قهرمانان فيلم هاى كودك 
و نوجوان معموالً متعلق به دنياى كودكان هستند، يادآور 
مى شــود: وقتى قرار است مخاطب با شخصيت هاى يك 
فيلم كودكانه، همذات پندارى كرده و تا انتهاى قصه آن ها 
را دنبال كند، بايد آن ها را درك كند در حالى كه در اين 
فيلم چنين نيست و شخصيت اصلى فيلم، خاله قورباغه 
اســت كه باال بودن سنش مانع ايجاد ارتباط با مخاطب 
كودك و نوجوان مى شود و اين فيلم بيش از اينكه نتيجه 

نياز مخاطب باشد، محصول نگاه مديريتى است.
وى با تأكيد  بر اينكه سينماى كودك و نوجوان نياز به احيا 
و اصالح اساسى دارد، خاطرنشان مى كند: با وجود اينكه 
سينماى كودك و نوجوان، از نظر محتوا و مضمون فقير 
است جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان 
برگزار مى شود كه در آستانه برپايى سى و يكمين دوره 
آن هستيم اما توليداتى نداريم كه در اين جشنواره ارائه  
دهيم، ضمن اينكه توليدات اين عرصه هم كمتر سمت و 

سوى احتياج مخاطب را در نظر مى گيرند.

 نقد و بررسى فيلم «خاله قورباغه» كه تنها فيلم كودك روى پرده است

لنگ كفش كهنه يا كاسبكارى به نام كودك؟

 سيما و ســينما/ فاطمه عامل نيك  كيا داوود اسفنديارى متولد 
سال 1358 در تهران است. وى تحصيل كرده دبيرستان البرز و داراى 
مدرك كارشناسى خبرنگار اقتصادى و كارشناسى ارشد مديريت كار 
آفرينى است. اين مجرى به غير از حضور در برنامه هاى تلويزيونى به 
كار تدريس و دادن مشاوره در امر كسب و كار و همچنين خبرنگارى 

مشغول است. 
مخاطبان صدا و ســيما او را به خاطر برنامه پايش و حرف حساب 
مى شناسند، دو برنامه كه اســفنديارى عمده شهرتش را مديون 
آن هاست. او همچنين مجرى برنامه سرزمين ما و برنامه هاى باشما 
و كليد و برنامه هاى اقتصادى راديو اســت. بى تعارف و صريح بودن 

از جمله ويژگى هاى اين مجرى تلويزيون محســوب مى شود. دو 
خصوصيتى كه به او در اجراى برنامه هاى اقتصادى كمك كرده است 
و به همين خاطر برنامه هــاى او به جاى اينكه صرف مطالب علمى 
يا تحقيقى شوند، بيشــتر حول مشكالت اقتصادى جامعه و مردم 
مى چرخند. درست اســت كه فضاى جامعه و رسانه ها مدتى است 
كه بر محور شفاف ســازى بخصوص در حوزه اقتصاد مى چرخند، 
اما اســفنديارى معتقد است او جزو پيشــگامان شفاف سازى در 
رسانه بوده اســت و همين ماجرا گاه موجب دردسرش شده است. 
با او درباره تجربياتش در دوبرنامه پايش و حرف حساب و مسير پيش 

روى آن ها به گفت و گو نشسته ايم. 



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده از مدت ها پيش 
مورد توجه رئيس جمهــور آمريكا بود. «جينا 
هاسپل» به عنوان يك زن آنقدر براى «ترامپ» 
جذابيت داشت كه حاضر شود از او و رياستش دفاع كند... 
عجلــه نكنيد... ذهنتان هم به دليل ســابقه بِد «ترامپ» در 
رفتار با زنان يا توجه به جذابيت هاى آنان، ســراغ مواردى 
چــون بازيگر فيلم هــاى ناجور يعنى «اســتورمى دانيلز» و 
زنان ديگرى كه از اشــتهاى ســيرى ناپذير رئيس جمهور 
آمريكا حرف زده اند نرود. جذابيِت خانم «هاســپل » حتى 
از نوع سياسى نيســت. رئيس فعلى سازمان «سيا» در واقع 
يك كهنه ســرباز اطالعاتى - امنيتى و متخصص شكنجه 
به شــمار مى رفت و همين ويژگى هايــش از مدت ها قبل، 
چشم رئيس جمهور آمريكا را گرفته بود. خبر گزارى ها، روز 
گذشته از اسناد جديدى نوشتند كه يك نهاد غير دولتى - 
آرشيو اسناد ملى آمريكا- مستقر در دانشگاه «جورج تاون» 
از آن هــا رونمايى كرده و ابعــاد جديدى از هنر و تخصص 
خانم «هاســپل» در شــكنجه را به نمايش گذاشــته است.

مثًال زندگينامه!
«جينا شــرى هاسپل» 62 ساله در واقع يك افسر اطالعاتى 
كهنه كار اســت كه سابقه سى و چند سال كار در «سيا» را 
دارد. توقع نداشته باشيد تالش ما براى پيدا كردن اطالعات 
از زندگى شــخصى يك نيروى ارشد اطالعاتى كه البد در 
بيشــتر مواقع با نام مستعار و پوشــش اطالعاتى در گوشه 
و كنار دنيا به كار مشــغول بوده، به جايى رســيده باشــد. 
خانم «هاســپل» اگر پرونده و رزومه اى كه برايش نوشــته 
باشــند، واقعى باشــد، زاده ايالت «كنتاكــى» و فرزند يك 
افسر نيروى هوايى آمريكاست. مدتى در دانشگاه زادگاهش 
درس خوانده، بعد به دانشــگاهى ديگر منتقل شــده و در 
ســوابق شغلى اش نوشته شده است كه در 22 سالگى و در 
«ماساچوســت» با ليســانس روزنامه نگارى «در سازمان يا 
شــركتى نامعلوم» به كار مشغول بوده است! چهار سال بعد 
نام او در فهرســت كارمندان يك كتابخانه ديده مى شود در 
حالى كه براى اســتخدام، يك گواهينامه حقوقى يا مدرك 

جديد دانشگاهى از دانشگاهى ديگر را ارائه  داده است!

افسر زبده اطالعاتى
نه تنها آن هايى كه اهل مسائل  امنيتى و اطالعاتى هستند 
بلكه حتى من و شما هم مى دانيم كه نمى شود«سيا» بدون 
هيچ مقدمه و پيشينه اى، ســال 1985، به خانم «هاسپل» 
عالقه مند  شــده و او را به صورت رســمى به عنوان افســر 

اطالعاتى استخدام كرده باشد. 
جذابيت هــاى فــردى و رفتارى و ويژگــى هايى كه مجوز 
اســتخدام او شده، بدون شك جزو اســرار محرمانه «سيا» 
بــه حســاب مى آيد اما با توجــه به مراحل رشــد و ترقى 
«هاســپل» در اين سازمان و مســئوليت هايى كه بعدها به 
عهده مى گيرد، مى توان حدس زد كه افســر زبده اطالعاتى 

چرا و چطور به «سيا» راه پيدا مى كند. 
او دو ســال پس از استخدام به اتيوپى اعزام مى شود، مدتى 
هم رئيس واحد اطالعاتى مســتقر در تركيه اســت، چند 

سالى در كشورهاى اروپايى (بازهم نمى دانيم بجز انگلستان 
كدام كشــورها مورد نظر اســت) به فعاليت مشغول است. 
سابقه رياســت يك پايگاه در «باكو» را هم دارد و روى هم 
رفته همه شهرت و اعتبار اوليه اش از سال 2001 به بعد به 
خاطر فعاليت در واحدى اســت كه «سيا» نام آن را «مركز 

مبارزه با تروريسم» گذاشته است.

چشم گربه 
مركز مبارزه با تروريســم قــرار بــود روى نيروهاى عضو 
«القاعــده» متمركز باشــد. منظور از تمركز اين اســت كه 
«ســيا» به واحد مــورد نظر، خانم «هاســپل» و همكارانش 
اجــازه مى داد هركس را كه در هر نقطه جهان، مشــكوك 
به همكارى با «القاعده» يافته بود و به هر شــكل ممكن او 
را به حرف بياورند! افســر كاركشته «سيا» در آن روزها 45 
سال سن و 16 سال ســابقه كاِر رسمى داشت و به عنوان 
معاون «مركز مبارزه با تروريســم» به فعاليت كامًال ســّرى 

مشغول بود. 
يك ســال پس از آن و بر اســاس وظايف سازمانى، پاى او 
به ماجراى «چشــم گربه» كشيده شد. «سيا» در كشورهاى 
مختلف، زندان هايى مخفيانه  را به نام «بالك ســايت» برپا 
و اداره مى كرد كه در آن ها زندانيان مشــكوك به همكارى 
با تروريســت هاى القاعده نگهدارى و با روش هاى عجيب و 

غريب شكنجه مى شدند. 
در اين پروژه كه به نام «چشــم گربه» معــروف بود، خانم 
«هاسپل» در ســال 2002 مســئول يك زندان مخفى در 

كشور تايلند بود.

 غرق مصنوعى و ِپِرس ديوار!
البته اين را هم اضافه كنيم كه خانم «هاســپل» از ديدگاه 
خودش و «ســيا» به عنوان يــك متخصص و در يك پروژه 
كامًال علمى و تحقيقاتى مشــغول به كار بود! آن ها در اين 
پروژه تالش داشــتند بــا آزمايش كردن انــواع روش هاى 
شــكنجه روى افراد بازداشــت شــده، ميزان اثرگذارى هر 
يك را بر فرد شكنجه شده و اعترافاتش مشخص كنند! در 
اســنادى كه سال گذشته از حالت محرمانه خارج و منتشر 
شــدند به انواع اين شــكنجه ها از جمله «غرق مصنوعى»، 

«بى خوابى»، «پِِرس ديوار» و... اشاره شده است. 
شــيوه غرق مصنوعى كــه صورت قربانى بــا حوله خيس 
پوشانده شده و دائم روى حوله آب ريخته مى شود، مى تواند 
ضمن ايجاد حالت خفگى منجر به ضايعات مغزى شديد و 

آسيب جدى به ريه ها شود. 
فقط در يك مورد از اســناد منتشر شــده آمده است: «به 
دستور هاســپل،  «ابوزبيده» كه در 83 نوبت در يك ماه با 
شيوه «غرق مصنوعى» شكنجه شد. بارها به مدت چند روز 
متوالى او را بى خواب نگه داشتند و به خاطر قرار دادن او در 
يك «محفظه تنگ» به مدت طوالنى، در حالى كه سرش به 
دليل تنگى اين محفظه با ديوار در تماس بود، چشــم چپ 

خود را از دست داد. 
در نهايت طبق همين گزارش هاى داخلى، بازجويان ســيا 
تأييــد  كردند كه او اطالعــات به درد بخــورى در اختيار 

نداشته است»! 

 تاريك ترين دوران آمريكا
خانم «هاســپل» بى فاصله و پس از بازگشت از تايلند، نامزد 
رياست سازمان«سيا» نشد. او تا مدت ها در پست هاى باالى 
اطالعاتى مشــغول به كار شــد تا اينكه با روى كار آمدن 
دولــت «ترامپ» و انتخاب «پمپئو» به رياســت «ســيا» به 
عنوان معاون اين ســازمان كار خــود را آغاز كرد. تا پيش 
از اينكــه «ترامــپ» تصميم بگيــرد «پمپئــو» را به وزارت 
خارجــه ببرد، حــرف و حديث چندانى درباره «هاســپل» 
وجود نداشــت و حتى مى تــوان گفت فرد مشــهورى به 
شــمار نمى رفت. اما وقتى رئيس جمهور اعالم كرد تصميم 
دارد براى نخســتين بار يك زن را به باالترين مقام امنيتى 
منصوب كند، اعتراض ها و افشــاگرى ها درباره «هاســپل» 
آغاز شــد. شهرت او به عنوان «خانم شــكنجه گر» مربوط 
به همين دوران است كه سناتور ها و شخصيت هاى سياسى 
بسيارى در آمريكا بخش هايى از سوابق شكنجه گرى او را 

از حالت محرمانه خارج كردند. 
ســناتور ارشــد آمريكايى «مك كين» با انتقــاد از انتخاب 
«هاســپل» بــراى رياســت ســيا گفــت: «... او در يكى از 
تاريك ترين فصل هاى تاريخ آمريكا نقش داشــته اســت... 
هاسپل بايد ماهيت و ميزان مشاركتى را كه در بازجويى ها 
داشته به ســنا توضيح دهد...گزينه رياست سيا بايد بدون 

قيد و شرط تعهد بدهد قوانين منع شكنجه را اجرا كند».

 قول مى دهم كه...
ســيل اعتراض ها كه به راه افتاد، افشــاگرى ها نيز شــدت 
گرفت. حتــى «خوزه رودريگــز» رئيس بخــش مبارزه با 
تروريســم در خاطراتش از رفتار و اعمال «هاسپل» نوشت 
و اينكه تالش كرده اســت صدها نوار مربوط به جلســات 

شكنجه را به شكلى از بين ببرد. 
115 ديپلمــات آمريكايى در نامه اى به ســنا از نمايندگان 
خواســتند صالحيت «هاســپل» را براى رياســت سازمان 

«ســيا» تأييد نكنند. برخى از آن ها هم قسم شده بودند هر 
طور هست جلوى اين انتصاب را بگيرند. 

در مقابــل همه اين ها «ترامپ» در ســخنرانى هايش بدون 
اينكه سوابق سياه گزينه مورد نظر را به روى مبارك بياورد، 
از شايســتگى و لياقت «هاســپل» و همكارى مناسبش با 
رئيس سابق سيا حرف مى زد! خانم اطالعاتى - امنيتى هم 
گاه و بيگاه كه فرصــت پيدا كرد گفت: «من درك مى كنم 
كه چرا بســيارى از مردم در كشــور خواهان آگاهى پيدا 
كردن دربــاره من و ديدگاه هايم در مورد برنامه بازجويى و 
بازداشت هاى سابق ســيا هستند... تعهد مى دهم در دوران 
رهبرى من، ســازمان ســيا يك چنين برنامــه بازجويى و 

بازداشتى را دوباره آغاز نخواهد كرد». 
خانم رئيس فراموش كرده بود كه قولش بر خالف وعده هاى 
چند ماه پيش ترامپ اســت كه گفته بــود: براى مبارزه با 
تروريسم دستور داده ام از روش هاى متنوع شكنجه استفاده 

شود!

 با ايران مقابله مى كنم!
كار تا جايى پيش رفت كه تحليلگران سياسى، در گمانه زنى 
هايشان از امكان انصراف «هاسپل» نوشتند. از ديدگاه آن ها 
مخالفت ها آن قدر زياد و ســابقه خانم شــكنجه گر آن قدر 
ســياه بود كه شانســى براى موافقت سناتورها با رياست او 
وجود نداشــت. با اين وجود 28 ارديبهشــت همين امسال 
خبرگزارى ها از موافقت «ســنا» با رياســت «هاســپل» بر 

«سيا» خبر دادند.
رئيس جديد در جلســه بررســى صالحيتش به سناتورها 
گفته بود: «آمريكايى ها حق شــان اســت كــه از خدمات و 
تالش هاى بيشــتر «سيا» بهره مند شوند... بويژه هنگامى كه 
از مقابله با تهديدات كره شــمالى، ايران، روســيه و چين 
صحبتى در ميان باشد...من تضمين مى كنم كه در صورت 
به دست آوردن رأى سناتورها براى احراز اين پست، نهايت 
تالش خود را براى مقابله با تهديدهاى ايران به كار خواهم 

گرفت»!
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ايستگاه

شهر اجنه در اردن!

 ايســتگاه معروف ترين اثر باستانى اردن شهرى اســت به نام«پترا» كه در 
ســال 1812 ميالدى، توسط يك جهانگرد سوئيسى كشف شد و حاال بعد از 
گذشت حدود 200 سال اين شهر به يكى از مراكز مهم توريستى جهان تبديل 
شده است. شايد باورتان نشــود اما كتيبه هاى باستانى، مجسمه هاى بزرگ، 
آرامگاه هاى باشــكوه، صدها ساختمان، آمفى تئاترهاى چندهزار نفرى و.... اى 
در اين شهر وجود دارد كه بيش از 2000 سال پيش در دل يك دره و داخل 

صخره هاى بزرگ، ساخته شده اند!
سازندگان و ســاكنان اوليه اين شهر مشخص نيستند، اما اردنى ها مى گويند 
موجودات فضايى و فرا زمينى اين شهر سنگى و صخره اى را ساخته اند! خيلى 
از باســتان شناســان هم معتقدند در زمان هاى قديم «جن ها» در باال بردن 
اين بنا به انســان ها كمك كرده اند! عده ديگرى هم مى گويند: اگر اين فرضيه 
درست باشــد، پس فراعنه هم با كمك اجنه و موجودات فضايى اهرام خود را 
بنا كرده اند! بيشــتر ساكنان اردن و باستان شناسان مى گويند: تاريخچه اين 
شهر بسيار بيشــتر از 2000 سال است و حتى به پيش از ميالد بر مى گردد 
و طبق اسناد تاريخى، «كمبوجيه» شاه بابل پسر ارشد كورش بزرگ در سال 
530 قبل از ميالد بعد از اينكه پدرش كشته شد، هنگامى كه براى لشكركشى 
و حمله به مصر راهى جنگ مى شد، از شهر سنگى عبور كرد و آنجا را مركز 
آثارباستانى جهان ناميد. خسرو، پادشاه ايران، هم بعد از حمله به خاك روم و 
تصرف «انطاكيه»، شهر سنگى پترا را تصرف كرد و به اين ترتيب تا مدت زيادى 
شهر پترا متعلق به  ايران بود. يكى از مكان هاى اعجاب آور اين شهر، قصرالبنت 
است كه به عقيده محلى ها، به هيچ وجه نمى تواند ساخته دست بشر باشد و 
موجودات فرازمينى در ساخت آن نقش داشته اند و حتى ساليان سال در اين 
قصر زندگى مى كرده اند اما با كشف شدن اين شهر توسط انسان ها، بدون جا 

گذاشتن اثرى از خودشان، آنجا را ترك كرده و از زمين رفته اند!
بسيارى از توريست هايى كه از اين شهر بازديد كرده اند هم مى گويند: شب ها، 
اين منطقه پر از اجنه  اســت و ما صداى آنان را مى شنويم! به همين دليل از 
توريســت ها خواسته شده شب ها به هيچ وجه از شهر پترا بازديد نكنند و در 
روز هم فقط به صورت گروهى به تماشاى اين شاهكار تاريخى بروند! ماجراى 
حضور اجنه آن قدر جدى شده كه خيلى ها به پترا مى گويند «شهر اجنه». پس 
اگر گذرتان به اردن افتاد و خواستيد از پترا بازديد كنيد يادتان باشد به هيچ 

عنوان تنها به آن جا نرويد!

باور مى كنيد؟

 حقوق بشر در باد مى رقصد
 ايستگاه / رقيه توسلى  چه اشــكالى دارد به جمــاِل اقساِم البى هاى قدرت، 
چشم مان روشن شود و دست هاى پشت پرده، گاهى هم «شخِص ما» را بچزانند...؟ 

با چند سيلى و نيشگون ناقابل...!
هيچ... بزرگ مى شــويم... روى پوست نازكمان، پوست مى رويد... چند تََرك مويى 

تازه برمى دارد قلبمان و جهان واقعى را در نقاشى ها استادانه تر ترسيم مى كنيم.
* چه اشــكالى دارد كه مالنيا ترامپ با لباس 6000 دالرى و عينك آفتابى اش به 

باغبانى برود و تظاهر كند دوستدار گل و گياه است؟
هيچ... خودش را پرت مى كند وسط ادبيات عصبى كاربران آمريكا و چند قاره ديگر 
كــه به ظاهر و باطنش بخندند... ميليون ها اليك برگردان بگيرد و شــايد هم كه 

پرزيدنتش را به سخنرانى تحريمى ديگر تحريك كند.
* چه اشــكالى دارد اصالً اگر مسافر تاكسى باشى كه خانم كنارى با سگ تقريباً 

ترسناكش 10 دقيقه زجرُكشت كند؟
هيچ... فقط كمى بيشــتر از هرروز مى بينى حقوق بشرت در باد مى رقصد... و صد 
البته يادت مى ماند دفعه بعد كه همنشينت، مسافِر بى حيوانى بود توى دلت كله 

قند آب كنى.
* اصالً چه اشكالى دارد دستمزد تعمير چهار دندان خراب، وادارت كند كه با عزت 
نفس دوبل، يكى شان را كه از همه ِسرتق تر و جنگجوتر است جداكنى، بدهى دِم 

مته دندانپزشك و سه تاى ديگر را بگذارى به حال خودشان تا كله پوك تر شوند؟
هيچ... يك تكه افســردگى شرفياب خواهد شد به عالوه ناله هايى كه حتماً با يك 

ليوان دمنوش گل گاوزبان به خواب مى روند.
* چه اشكالى دارد كه 210 مدير كشور، دوتابعيتى باشند و ده ها نفرشان 
مشغول خدمت در كرسى هاى حســاس؟ گيريم دختر و پسرهايشان هم 
يك توك پا قدم رنجه كرده باشــند به ممالــك مترقى جهت تحصيل و 

تعويض آب و هوا و ايضاً زندگانى؟
هيچ... كمى رخت و لباس شــان عطر خارجى مى گيرد و زبان شان و مدل لبخند 

شهروندى شان... باالخره خاورى، نام خانوادگى پُرفلسفه اى است.
باالخره كه چه...؟ همه عمر را كه نمى شود جنگيد...! بايد غم ها را مديريت كرد و 
تسكين بخشيد دردهاى كوچك و بزرگ را... مثالً فكر انتقام از دست هاى نامرئى 
پشت پرده را از سر بيرون كرد... آنچنان كه من كردم... اگرچه آن ها دير زمانى است 

متخصص تخريب و حق كشى و حمله و غارت و دل كشتن اند.  

گزارش از شخص

خانم شكنجه گر
«جينا هاسپل» چگونه رئيس سازمان «سيا» شد؟ 

ايســتگاه / فيلم ســينمايى «تنگه 
ابوقريب» كه شــش ســيمرغ بلورين 
جشــنواره فجر را به نام خــود كرد، از 
چهارشــنبه هفته گذشته در سينماها 
اكران شده است. اين فيلم روايتى از دفاع 
گردان عمار در برابر لشكركشى نيروهاى 
بعثى اســت. امير عبداللهيان دستيار 
ويژه رئيس مجلس با انتشار توييتى در 

حساب كاربرى اش از تجربه تماشاى اين فيلم در كنار خانواده نوشت. عبداللهيان 
در توييترش نوشــت: «امروز به همراه خانواده به تماشاي فيلم تنگه ابوقريب در 
سينما نشستيم. ياد و خاطره دلير مردان و شير زنان دوران دفاع مقدس گرامي 
باد. دولت، مجلس و دستگاه قضا تنها با اين روحيه مي توانند با قدرت كشور را از 

تنگه تحريم و جنگ اقتصادي دشمن عبور دهند».

ايستگاه / ايــن روزها تصويرى از يك 
خــودرو در آمريكا در فضاى مجازى در 
حال دســت به دست شــدن است كه 
تعــداد حاميان پيامبر اســالم را به رخ 
جهانيان مى كشــد! در تصوير منتشر 
شــده، كلماتى به زبان انگليسى روى 
شيشه عقب خودرويى نوشته شده كه 
تعداد دنبال كنندگان شبكه هاى مجازى 

را با تعداد پيروان پيامبر اسالم مقايسه مى كند. معناى جمالت پشت اين خودرو 
به شرح زير است: «بدون فيسبوك. بدون اينستاگرام. بدون توييتر. بدون واتساپ. 
اما دنبال كنندگانش 1/8 ميليارد نفر! او پيامبر محمد(ص) اســت». بسيارى از 
كاربران فضاى مجازى اين متن كوتاه را كه پشت يك خودروى آمريكايى نوشته 

است، نشان از توسعه اسالم در كشورهاى غربى مى دانند.

ايســتگاه / چندروز پيــش با حمله 
جنگنده هاى ســعودى به يك اتوبوس 
حامل دانش آمــوزان يمنى و يك بازار 
در اين كشــور، 50 تن شهيد و نزديك 
به 70 نفر زخمى شدند. تصاوير منتشر 
شده پس از حمله جنگنده هاى سعودى 
به يمن نشان مى دهد بسيارى از قربانيان 
كودكانى هستند كه به شكل دلخراشى 

به شهادت رسيده اند. كاربران فضاى مجازى در ميان سكوت رسانه هاى جهان 
با داغ كردن هشتگ#يمن به حمايت كودكان يمنى پرداخته اند كه برخى از 
واكنش ها را مى خوانيد: «شايد بنى آدم اعضاى يك ديگر نيستند! مگر كودك 
از جنگ چه مى داند؟... در جغرافيايى كه حتى پروانه ها هم از كودكان بيشتر 

عمر مى كنند شما بگوييد من چه شعرى بنويسم؟»

بنى آدم اعضاى يكديگر نيستند!عبور از تنگه تحريم ها

مجاز آباد

بدون فيسبوك و اينستاگرام

گيرافتاده در گذشته
«اكونوميســت»  هـفته نـــامه 
در تازه تريــن شــماره خود در 
از سيستم  انتقاد  به  گزارشــى 
قديمــى و از كار افتاده ماليات 
در جهان مى پردازد. اين نشريه 
با انتخاب تيتــر «گيرافتاده در 
گذشــته» معتقد است كه وقت 
آن رســيده كه براى قرن 21 
از سيســتم ماليات به گونه اى 
بهتر استفاده كنيم و به برخى 
افــراد و گروه ها اجازه دور زدن 
و سوءاســتفاده از آن را ندهيم. 
اين مجله همچنين در مقاله اى 

بــه انتخابات پيش روى برزيل پرداخته و آن را با نگاه به اتفاقات اخير 
سياسى در اين كشور، خطرناك ارزيابى مى كند.  

حقايق فرعون ها
«آركيالــوژى»  مـاهــنــــامه 
(باستان شناســى) در تازه ترين 
شماره خود در گزارشى، حقايق 
جالب و جديدى از فراعنه مصر 
را منتشر كرده  و تمركز اصلى 
خود را بر فراعنه اى كه در طول 
تاريخ مصر باستان بر اين كشور 
حكمرانى كردنــد در حالى كه 
اصليــت آن ها مربــوط به آن 
منطقه نبوده گذاشــته اســت. 
اين نشــريه تقويــم مقدس در 
مكزيك باســتان و همين طور 
تاريــخ فرهنــگ قهوه خانه در 

بريتانيا را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.

بازى طوالنى اسپايك لى
هفته نامه «تايــم» چاپ آمريكا 
با انتخاب عكســى جسورانه از 
اســپايك لى كارگردان مطرح 
هاليــوود، فيلم پر ســر و صدا 
و ضدنژادپرســتى او بــا عنوان 
را   «blackkklansman»
زيــر ذره بين برده اســت. اين 
نشريه در گزارش خود با عنوان 
«بــازى طوالنى اســپايك لى» 
كه  فيلم  اين  اجتماعى  اهميت 
داستان كارآگاهى سياه پوست 
را روايــت مى كند كه به داخل 
گروه نژادپرســت «كو كالكس 

ِكالن» نفــود كرده، بســيار جدى ارزيابى مى كنــد؛ فيلمى كه جايزه 
بزرگ جشنواره كن را نيز به خود اختصاص داده است.

طرح روز  نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

تلنگر  فارس/ بهروز فيروزى 
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