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خط خبر

كشف 20 كيلوگرم ترياك
 از 5 مسافر يك مينى بوس

رحمانى: روز گذشــته خانواده پنج نفره اى كه در پوشــش مســافر حدود 20 
كيلوگرم ترياك را بين خودشان تقســيم كرده بودند تا به مشهد منتقل كنند، 

دستگير شدند.
سرپرست دادسراى انقالب مشهد در تشريح اين خبر گفت: برخى از باند هاى انتقال 
مواد مخدر كه تمامى راه هاى عبور و انتقال مواد مخدر را به شهر هايى مانند مشهد 
مســدود مى بينند براى انتقال مواد در حجم كوچك تر، از افراد مختلف در پوشش 

مسافر استفاده مى كنند.
اين مقام قضايى تصريح كرد: در همين زمينه هم مأمور ان عمليات ويژه پليس مبارزه 
با مواد مخدر استان خراسان رضوى خانواده اى پنج نفره را در يك مينى بوس كه از 
شهرستان جهرم به مقصد مشهد حركت كرده بود، شناسايى و پس از توقف خودرو، 
لوازم همراه اعضاى خانواده قاچاقچى مورد بازرسى قرار گرفت كه در نتيجه حدود 20 
كيلو گرم ترياك و شيره كشف كردند. در ادامه مشخص شد يكى از اعضاى خانواده 
كه زن بود هدايت باند را برعهده داشت. پس از دستگيرى، متهمان به دادسرا منتقل 

و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

1100 كودك آمريكايى 
خود را مى ُكشند!

آمريكا: رسانه ها از تيراندازى روزانه هشت كودك در منازل مسكونى خود 
در آمريكا پرده برداشتند.

 پايگاه هافينگتن پست در گزارشى نوشته است كه در حال حاضر در آمريكا 
اسلحه براحتى در دسترس كودكان قرار دارد و كودكان و نوجوانان براى به 
دست آوردن آن تالش زيادى نمى كنند. آن ها در صورت در دست داشتن 
آن به اولين كسى كه برخورد كنند، شليك خواهند كرد. اين اتفاق روزانه 

هشت بار در اين كشور رخ مى دهد.
براساس برآورد هاى منتشر شده يك تحقيق در سال 2018، 13 ميليون 
خانواده داراى كودك در آمريكا، در منزل اسلحه نگهدارى مى كنند. 2/7 
ميليون مورد از اين خانواده ها اسلحه را به صورت پر و بدون قرار دادن در 
فضاى مطمئن در منزل نگهدارى مى كنند. اين بدان معناســت كه 4/6 
ميليون كودك در شرايطى قرار دارند كه مى توانند از اسلحه گرم استفاده 

كنند.
اين آمار در حالى مطرح مى شود كه در بررسى هاى صورت گرفته از افراد 
داراى سالح مشخص شد كه امنيت فرزندان اين افراد برايشان اهميت دارد. 
دو سوم دارندگان اسلحه، دليل اصلى اين كار را امنيت و حفاظت از خود و 
خانواده شان مى دانند. در واقع در برخى مواقع دليل پر و در دسترس بودن 

اين سالح هاى گرم مقابله با خطرات احتمالى اعالم شده است.
نظرسنجى ها نشــان مى دهند با اينكه والدين داراى اسلحه، به در معرض 
خطر بودن فرزندانشــان فكر نمى كنند، كودكان زيادى از محل نگهدارى 
اســلحه والدين خود مطلعند. حتى گاهى در غياب والدين اقدام به حمل 

سالح در منزل مى كنند.
براساس آخرين اطالعات در دسترس فدرال كه در سال 2016 منتشر شد، 
3000 كودك به صورت اتفاقى با اسلحه والدين خود شليك كرده اند. 127 
نفر از اعضاى خانواده ها در اين تيراندازى ها كشته شدند. 1100 كودك نيز 

با شليك به خود، جان خود را از دست داده اند. 
مطالعات ديگرى نيز نشان داد كه داشتن اسلحه در خانواده خطر خودكشى 

نوجوانان را به طور قابل توجهى باال مى برد.
از سوى ديگر اسلحه هاى غيرقانونى عامل مهمى در تيراندازى در مدارس 
هستند. بررسى اخير واشنگتن پست در مورد تيراندازى هاى صورت گرفته 
در مدارس توسط نوجوانان و كودكان از سال 1999 تاكنون حاكى از آن 
است كه 80 درصد اين افراد اسلحه را از خانه خود يا دوستانشان تهيه كرده 
بودند. به عنوان مثال در ماه مه سال جارى يك نوجوان با استفاده از اسلحه 

پدرش و تيراندازى در مدرسه، 10 نفر را ُكشت.(ميزان)

 

عقيل رحمانــى: صبح روز گذشــته بــا حضور 
سرپرست دادسراى انقالب مشهد،مدير كل تعزيرات 
حكومتى اســتان، كارشناســان معاونت بازرسى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و عوامل انتظامى 
طرح ضربتى برخورد با متخلفان اقتصادى در شهر 

مشهد اجرايى شد.
پس از آنكه دادستان مشهد به دستگاه هاى اجرايى 
دستور داد تا با توجه به شرايط اقتصادى پيش آمده 
و موج سوارى برخى افراد ســود جو، افرادى كه به 
هر طريقى اقدام به احتكار كاال مى كنند شناسايى 
شوند، تيم هاى انتظامى و اجرايى دستگاه هاى دولتى 

رصدهاى خود را آغاز كردند.
در مرحله اول قرار بر اين شــد كه محل هاى دپوى 
گســترده و غير قانونى كاال هاى مــورد نياز مردم 

شناسايى شــود. در مرحله دوم و پس از شناسايى 
دقيق، مكان ها با حضور مقام قضايى مورد بازرســى 

و اعمال قانون قرار گيرند.
اين روند توسط معاونت بازرســى سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت و پليس طى چنديــن روز صورت 

گرفت و تعدادى از متخلفان نيز شناسايى شدند.

اولين گام، كشف خانه 6 طبقه مملو از لوازم 
يدكى

برهمين اســاس ســاعت 8:45 صبح روز گذشته 
عمليات ضربتى برخورد با عامالن احتكار كاال هاى 
مورد نياز شــهروندان با حضور سرپرست دادسراى 
عمومى و انقالب مشهد آغاز و ما هم همراه تيم هاى 

عملياتى به محل رفتيم.
اولين محل كه چندين روز تحت كنترل قرار داشت، 

خانه اى مسكونى در خيابان امام رضا(ع) بود.
با دســتور مقام قضايــى مأمــور ان وارد محل كه 

ساختمان 6 طبقه و نيمه كاره اى  بود، مى شوند.
در پاركينگ ســاختمان نيمه ســاخته، انواع لوازم 
يدكى خودرو مانند ســپر، گلگير و.... دپو شده بود. 
دِر ســاختمان و محل هايى كه مشرف به ساختمان 
بود به دقت پوشانده شده بود تا به هيچ وجه اقدامات 

غيرقانونى افراد سودجو در محل نمايان نباشد.
به طبقه اول مى رويم. چپ و راست طبقه به صورت 
گسترده اى كارتن هاى لوازم يدكى خودرو روى هم 
چيده شده است. برخى لوازم اورجينال كارخانه اى 
و برخى هم توليــدات ديگر واحد هــاى صنعتى و 

معروف است.
طبقه دوم، ســوم، چهــارم، پنجم و ششــم را هم 
يكى يكى باال مى رويم و ميــزان دپوى لوازم يدكى 
خودرو هاى مختلف را مشــاهده مى كنيم. آن قدر 
حجم كاال هاى احتكار شده باالســت كه نمى توان 

ميزان دقيق آن را تخمين زد.
شــواهد موجود در محــل مشــخص مى كرد كه 
ســودجويان، لوازم قطعات يدكى خودرو را شبانه و 
توسط خودروهاى بارى محصور شده در محل تخليه 

و يا از محل خارج مى كردند.
حتى عامالن اين اقدام بــراى انتقال كاال برگه هاى 
باربرى هم تهيه كرده بودند كه دســته قبض آن در 

محل وجود داشت.
نكته جالب اين بود كه مأمــور ان چند روز قبل و به 
صورت پوششى به محل مراجعه كرده بودند و هرچه 
در زدند كسى در ساختمان 6 طبقه را باز نكرد؛ اين 
اقدام در حالى بود كه مأمــور ان لحظاتى قبل عامل 
اصلى اين تخلف را ديده بودند كه وارد محل شده بود.

در ادامه «كريم»مدير كل تعزيرات حكومتى استان 
به همراه قاضى شعبه ســيار تعزيرات حكومتى هم 
در محل حاضر و تخلفات موجود را مورد بررســى 

قرار دادند.
با دستور مقام قضايى و مدير كل تعزيرات حكومتى 
اســتان محموله عظيم لوازم يدكى خودرو در محل 
توقيف و سيستم هاى رايانه اى متخلفان براى بررسى 
ميزان دقيق ورودى و خروجى كاالها جمع آورى شد.

گام دوم،كشف انبار بزرگ لوازم خانگى 
براى بررسى دومين انبار شناسايى شده كه متعلق 
به لوازم خانگى بود، خيابان امام رضا (ع) را به مقصد 

بزرگراه شهيد بابا نظر ترك كرديم.
پــس از ورود مقام قضايــى و مديــر كل تعزيرات 

حكومتى استان به محل، آنچه پيش روى آن ها قرار 
گرفت، حجم زيادى از لــوازم خانگى مانند يخچال، 
ماشين لباسشــويى، بخارى، انواع كولر هاى آبى و 

گازى و تلويزيون بود كه در محل دپو شده بود.
لوازم خانگى در دو طبقه و در ســوله هاى متعددى 
نگهدارى مى شــد. در حالى كه مالــك انبار مدعى 
احتــكار كاال در محل نبود اما شــواهد گوياى چيز 
ديگرى بود. ميزان كاال هاى دپو شده در محل بيش از 

5 ميليارد تومان برآورد مى شد.
در ادامه بازرسى ها مشخص مى شود مالك مربوطه، 
انبارى مشابه انبار اوليه در مقابل محل مورد بازرسى 
قرار گرفته دارد. حجم زيادى از لوازم خانگى هم در 

آن محل دپو شده بود.
با دستور مقام قضايى بررسى اسناد مالى مالكان انبار 

در دستور كار قرار گرفت تا مشخص شود محموله ها 
در چه زمانــى وارد انبار و تا به امــروز چه ميزان آن 

فروخته شده است.
دامنه اولين روز طرح ضربتى برخورد با احتكار كاال 

به جاده قوچان و سه راهى دانش كشيده مى شود.
گام سوم، كشف 1900 تن برنج احتكار شده

سومين محل مدتى پيش توسط كارشناسان معاونت 
بازرســى ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
شناسايى شده بود. انبارى كه حجم زيادى برنج در 

آن دپو و از عرضه آن در بازار خوددارى شده بود.
با حضور سرپرســت دادســراى انقــالب در محل، 
دستور بازرسى از ســومين محل هم صادر مى شود. 
مهدى مقدسى كارشناس مسئول معاونت بازرسى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان به همراه 
تيم هاى نظارتــى وارد محل مى شــود و به همين 

واسطه پشت پرده تخلف عظيمى روشن مى شود.
حجم عظيمى از كيسه هاى برنج روى هم انبار شده 
بود؛ بررسى هاى كارشناســى در انبار از آن حكايت 
داشــت كه حدود 1900 تن برنج هنــدى در آنجا 

نگهدارى مى شود. 
پس از اعالم گزارش تخلــف مذكور به مقام قضايى، 
محموله عظيم برنج هنــدى در محل توقيف و فرد 

متخلف به تعزيرات حكومتى استان معرفى شد.
سرپرست دادســراى انقالب: به متخلفان 

ترحم نمى شود
سرپرست دادسراى انقالب مشــهد در زمينه انبار 
دپوى لوازم يدكى خودرو به قدس گفت: اين كه مردم 
ما در سختى و مشــكالت باشند و برخى بخواهند با 
دپوى لوازم يدكى به آن ها فشار اقتصادى وارد كنند 
تا به منفعت طلبى خود برســند و همه موضوعات 
را به پاى تحريم بنويســند، اين گونه نخواهد شد و 
دستگاه قضايى به عامل اصلى اين اقدام به هيچ وجه 
ترحم نخواهد كرد و ُمر قانون را در مورد متخلف اجرا 

خواهيم كرد.
وى همچنين در مورد دومين محل مورد بازرســى 
قرار گرفته و كشــف تعداد زيادى لوازم خانگى هم 

گفت: اين پرونده هم با نگاه اخالل در نظام اقتصادى 
به دادسرا ارسال خواهد شد. در صورتى هم كه اين 
عنوان اتهامى اثبات شــود با متخلفان طبق قانون 
برخورد خواهد شد، اما اگر اخالل در نظام اقتصادى 
محسوب نشود، دوســتان ما در تعزيرات حكومتى 

ادامه پيگيرى ها را انجام خواهند داد.
اين مقام قضايى تصريح كرد: طــرح مذكور با تمام 
قدرت و قاطعيت ادامــه خواهد يافت و مردم در 10 
روز آينده باتوكل به خدا نتيجه اجراى آن را احساس 
خواهند كرد. در اين راستا تعدادى انبار ديگر هم در 
مناطق مختلف شهر شناسايى شده است كه آن ها 

هم مورد اعمال قانون واقع خواهند شد.
وى درباره سرانجام كاال هاى احتكار شده مكشوفه 
هم گفــت: در اين زمينــه پيشــنهاد هايى مطرح 
شده اســت، اما پيگير هســتيم تا هرچه سريع تر 
اين گونــه كاال ها به قيمت واقعى به دســت مردم و 

مصرف كنندگان برسد.
مديركل تعزيرات حكومتى استان: از جريمه تا 
اعدام براى متخلفان در نظر گرفته خواهد شد

«كريم» مدير كل تعزيرات حكومتى استان هم در 
ادامه گفت: افراد حق ندارند كااليى را كه در گذشته 
و با قيمت كمتــرى خريده اند، به واســطه افزايش 

قيمت ها يا نوسانات ارزى، گران تر بفروشند.
سود قانونى هم براى هر صنفى مشخص شده است 
و بايد در هر شرايطى اين ســود رعايت شود. موارد 
بازرسى شده اگر مشمول احتكار باشد، فرد متخلف 
از 10 تا 70 درصد ارزش كاال جريمه خواهد شــد. 
همچنين كاالى احتكار شده ضبط مى شود و متخلف 

ملزم مى شود كااليش در سطح بازار عرضه شود. 
مدير كل تعزيرات حكومتى اســتان افــزود: اما اگر 
مشخص شــود اين اقدام متخلفان به قصد اضرار به 
نظام باشــد، اخالل در نظام اقتصادى براى آن ها در 
نظر گرفته خواهد شــد و مجازات آن شامل پنج تا 
20 سال حبس و در مواردى هم براى متخلفان اعدام 
در نظر گرفته خواهد شد. در اين صورت پرونده در 

دستگاه قضايى رسيدگى مى شود.

800 تن برنــج ايرانى كــه 1900 تن هندى
 از كار درآمد!

در ادامه مهدى مقدســى كارشناس مسئول اداره 
بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 
زمينه كشــف محموله عظيم برنج در جاده مشهد 
به قوچان گفت: محمولــه عظيم برنج وارداتى كه 
با ارز دولتى وارد كشور شــده بود در حالى كشف 
شــد كه عامل احتكار براى منحرف كردن مسير 
دستگاه هاى نظارتى با اعالم موجودى خالف واقع 
عنوان كرده بود كه در محل 800 تن برنج ايرانى 
نگهدارى مى كند، در صورتــى كه پس از ورود ما 
مشــخص شــد اين ادعا واقعيت ندارد و در محل 
حــدود 1900 تن برنــج هندى وارداتــى دپو و 

نگهدارى مى شود.
مقدسى افزود: بررسى هاى ما نشان مى داد كه حدود 
يك ماه و نيم اســت برنج ها در انبار مذكور دپو شده 
اســت. از نظر ما تخلف احتكار محرز مى باشــد. در 
همين راستا سرپرست دادسراى انقالب از ما خواست 
تا در 48 ساعت آينده گزارش اين تخلف به دادسراى 

انقالب ارسال شود.
همچنين محموله با دستور قضايى در محل توقيف 

شد تا ديگر مراحل مورد نياز پرونده هم طى شود. 

آغاز طرح ضربتى برخورد با سودجويان اقتصادى در مشهد

1900 تن برنج  احتكار شده كشف شد
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قدس ضعف نظارت بر محتواى تبليغات بازرگانى صدا و سيما را بررسى مى كند

مصرف گرايى «خانواده» را 
نشانه گرفته است

«هژبر يزدانى» 23 مرداد 1357 بازداشت شد

امپراتورى 
يك «بيش فّعال» اقتصادى

پويش مرباى زردآلو

س
قد

ا: 
 ه

س
عك

روايت عاطفه پورحكيمى و دوستانش كه با طرح «فراتر از مرزها» به كمك مردم فوعه و كفريا رفته اند

ماجراى دردناك مرباى زردآلو
تنها راهى كه مى شود به اهالى فوعه و كفريا 
محموله غذايى و دارويى رساند از راه هوايى 
است. هواپيماها جعبه هاى پر از اين مواد را 
از آسمان با چترنجات به پايين مى اندازند. 
اگر بخت با اهالى يار باشــد، صحيح وسالم 
به دستشان مى رسد، در غير اين صورت يا 
ســمت تكفيرى ها مى افتد يا اينكه آن ها با 
تير جعبه ها را مى زنند و متالشى مى كنند. 
يك بار مادرى تعريــف مى كرد يكى از اين 
بسته ها كنار خانه شان به زمين مى خورد و 
متالشى مى شود. داخل آن پر از شيشه هاى 
مرباى زردآلو بوده كه مى شكند و روى زمين 
مى ريزد. اين مادر ســورى مى گفت من از 
خانه بيرون آمدم و ديدم بچه هايم از شدت 
گشنگى دارند مرباهايى را كه روى زمين يا 
سنگ ها ريخته است، با ولع تمام مى خورند. 
اين داستان و استيصال مادر اين قدر برايمان 
سنگين و دردناك بود كه تصميم گرفتيم نام 

پويشمان را بگذاريم «مرباى زردآلو».
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مردم

پيشنهاد سفر

تهران از زاويه سر در باغ ملى!
تهران با همه شلوغى و دود و َدَمش، شايد در نگاه اول هيچ جذابيتى 
براى گردش و ديدن نداشته باشد. اما زير اين همه زشتى در پايتخت 
ايران مى توان چيزهاى زيبايى پيدا كرد كه همه تصويرهاى ذهنى ما 
از اين شهر را به چالش بكشد. خالصه اينكه تهران از زاويه زيباترش، 
يك مقصد خوب براى ســفر در تاريخ و گردشــگرى  هاى اين چنينى 
است. فقط اين كار كمى حوصله الزم دارد و برنامه ريزى مناسب براى 
سفر. امروز در ستون «پيشنهاد سفر» سراغ يكى از نمادهاى تاريخى 
تهران رفته ايم كه تا قبل از ســاخته شدن ميدان آزادى، اين شهر را 

با آن مى شناختند: سردر باغ ملى.

سردر باغ ملى درســت در ميدان امام خمينى(ره) و در نزديكى بازار 
قرارگرفته اســت. جايى كه تقريباً در دل بافت تاريخى تهران است و 
بعد از ديدن اين ســردر بى نظير مى شــود رفت سراغ بقيه آثار و روز 
را بــا ديدن آن ها كامل كرد. ميدان امــام اما جزو ميادين تاريخى و 
قديمى ايران اســت كه در زمان فتحعلى شــاه قاجار احداث شده و 
سابق بر اين اســمش ميدان مشق بوده، موضوعى كه شايد خيلى ها 
چيزى در مورد آن نشــنيده باشــند. در واقع اصِل نام اين مكان به 
مارش فرانسوى باز مى گشت كه در زبان فارسى به مشق تبديل شد. 
جهانگــردان اين محل را ميدانى چهارگوش با اضالع نزديك به 400 
متر توصيــف و از آن به عنوان يكى از بزرگ ترين ميدان هاى نظامى 
تهران ياد كرده اند. اين ميدان در دوره ناصرالدين شــاه مرمت شد و 
توسعه يافت. در ســال 1278، محمد حسين خان سپهساالر، آن را 
بــه صورت ميدانى مربع شــكل درآورد و ديوارى با طاق هاى آجرى 
گرداگرد آن كشيد. دروازه اى زيبا با يك دِر دو لنگه و دو طاق نماى 
مجاور آن در شــمال خيابان و ميدان سپه (امام خمينى(ره) فعلى ) 
نصب شــد كه گاهى ناصرالدين شــاه از باالى آن مشق نظاميان را 

تماشا مى كرد.
ايــن ميدان از جهت هاى مختلف به اين مكان ها محدود مى شــد: از 
شــمال به خيابان سوم اسفند (سرهنگ سخايى)، از شرق به خيابان 
عالءالدوله (فردوسى)، از غرب به خيابان قوام السلطنه (سى تير) و از 

جنوب به خيابان باغشاه يا سپه (امام خمينى(ره)).
بعد از كودتاى اســفند 1299 خورشيدى، قشون نظامى در خارج از 
تهران به تمرين و آموزش ادامه دادند و ميدان مشــق بدون استفاده 
ماند. با پياده ســازى طرح برپايى نخستين باغ همگانى (پارك) شهر 
تهران در زمين هاى ميدان مشــق، نام ايــن ميدان به باغ ملى تغيير 
يافت؛ اما كم كم سر و كله ساختمان ها در آن پيدا شد و كاربرى هاى 
تازه اى پيدا كرد. ســازه هاى موجود در محدوده اين ميدان از دوران 

گذشته بر جاى مانده اند و شامل اين ساختمان ها هستند:

 اداره پســت (شامل موزه وزارت پست و تلگراف و تلفن امروزى)، 
شهربانى كل كشور (نيروى انتظامى امروزى) كه وزارت امور خارجه 
در آن مستقر است، موزه ملى ايران (شامل موزه ايران باستان)، موزه 
و كتابخانه ملى ملك، اداره كل ثبت اســناد و امالك كشــور و بناى 
نخستين شركت ملى نفت (ســاختمان شماره 3 كنونى وزارت امور 
خارجه). ســردر باغ ملى نيز ميان ســاختمان پستخانه (موزه وزارت 
ارتباطات كنونى) و ســاختمان پيشين شركت ملى نفت (ساختمان 
شــماره 3 وزارت امــور خارجه) قرار داشــت و ورود به خيابان ملل 
متحد از خيابان ســپه (خيابان امام خمينى(ره)) از طريق آن صورت 

مى گرفت.
 

 اما برويم ســراغ ديدنى ترين جاذبه ميــدان امام خمينى(ره) كه 
روزگارى نماد تهران بود و با پيدا شدن سر و كله برج آزادى، جايش 
را به او داد. در ســال 1278، محمد حسين خان سپهساالر، در ادامه 
اقدامات خود براى توسعه ميدان مشق دست به كارى متفاوت زد. او 
دروازه اى زيبا با يك در دو لنگه و دو طاق نماى مجاور آن در شمال 
خيابان و ميدان ســپه (امام خمينى(ره) فعلى ) نصب كرد كه گاهى 
ناصرالدين شاه از باالى آن مشق نظاميان را مى ديد. بر اساس طرح ها 
و نقشه هاى تهراِن زمان ناصرالدين شاه ، اين سردر در شمال خيابان 
سپه  و در محدوده بانك سپه تا كوچه پست قرار داشته است. در سال  
1280، بنايى به شــيوه معمارى روسى در شمال غربى ميدان مشق 
ســاخته شد كه مركز قزاق خانه دولتى بود و جلوه اى ديگر به ميدان 
داد. در پايان دوران قاجار اين ميدان از ياد رفت و ديگر رونق ســابق 
را نداشــت. بعد از كودتاى 1299 خورشــيدى ميدان مشق كاربرى 
خود را از دست داد. همين مسئله بهانه اى شد تا رضاخان كه در آن 
زمان هنوز بر تخت شــاهى تكيه نزده بود، دستور ساخت سردر باغ 
ملى را بدهد و محدوده ميدان مشــق صاحب يك سردر جديد شود. 
بنابراين ســر در باغ ملى و سپس ساختمان هاى مجاور آن به دستور 
مســتقيم رضاخان توسط جعفر خان كاشانى و كمك آلمانى ها پيش 
از آغاز جنگ جهانى دوم ســاخته شد. اين بنا را در شرق سردر قبلى 
و با همان ابعاد و شكل ظاهرى ساختند و پس از آن نسبت به ويران 
كردن ســردر قديمى اقدام كردند كه در محل تقاطع ضلع جنوبى و 
ضلع شــرقى ميدان قرار داشــت. اين فرآيند در سال هاى 1301 تا 
1304 صورت گرفت و از آن با عنوان نوســازى ســردر باغ ملى ياد 
مى كنند. در نخســتين ســال هاى وزارت جنگ پهلوى اول ، قسمت 
غربى ميدان و بناهاى ديگر به باغ ملى تبديل شــد و ســردر بزرگ 
الماسيه را كه ساخت قورخانه تهران (نخستين كارخانه اسلحه سازى 
ايران) بود، بر سردر باغ ملى نصب كردند. در همين زمان نيم تنه رضا 
پهلوى به دستور سردار اعتماد، رئيس كل قورخانه ساخته و بر باالى 
ســردر نصب شــد. اين نيم تنه تا آخر دوره پهلوى دوم در سر جاى 
خود بود؛ اما در دوران انقالب آن را سرنگون كردند و به احتمال زياد 

در فضاى باز بانك ملى مقابل سردر به دل خاك سپردند.

 مدافع حقوق كودكان هستيم!
چندســالى بيشــتر نيســت كه موضوع حقوق 
كودكان و زنان، به مســئله روز ايران تبديل شده 
و داعيه دارانــش هم آدم هاى خاصى هســتند. 
پور حكيمى و دوســتانش اما چهارسال است كه 
اين دغدغه را دارند و براى همين هم هســت كه 
همه محور اصلى كمپينشان، كودكان است: «ما 
حدود چهارسال پيش، تقريباً از همان موقعى كه 
بحث حقوق كودكان و زنان مطرح شد، گروهى را 
تشــكيل داديم و شروع به پژوهش در اين زمينه 
كرديم، ولى نه بــا منابع غربى، بلكه اين موضوع 
را از نگاه فقه و حقوق شــيعى بررســى كرديم و 
به نتايج خوبى رسيديم. پژوهش هاى ما همزمان 
شد با مسئله جنگ درسوريه و يمن و ميانمار كه 
بيشتر از همه داشت به كودكان آسيب مى رساند. 
وقتش رسيده بود كه در اين زمينه يك كار عملى 
بكنيم. براى همين كمپين هايى درست كرديم تا 
كمك هاى مردم را جمع كنيم و به دست اين ها 

برسانيم.»

 از يمن و ميانمار تا سوريه
«بــراى دخترم بثينــه» نام كمپينى اســت كه 
پورحكيمــى و دوســتانش بــراى يمنى ها راه 
انداخته اند، پويش «فرياد كن» هم همه را متوجه 
كودكان ميانمارى و زجرى كه داشــتند و دارند 
مى كشند، كرد. چندى بعد هم كه مردم محاصره 
شده فوعه و كفريا شدند، سوژه اصلى بچه ها شد 
كمپين فراتر از مرزهــا: «كارمان را اول با ميانمار 
شــروع كرديم. آن زمــان وضعيت ايــن مردم 
در ســكوت و بى خبرى محض بــود. هيچ كس 
نمى دانست كه دارد چه باليى سرشان مى آيد. بعد 
هم كه عكس بثينه، دختر يمنى كه چشمانش از 
شدت زخم باز نمى شد، در دنيا منتشر شد و صدا 
كرد، ما پويش «براى دخترم بثينه» را راه انداختيم 
و توانستيم كلى اتفاق خوب رقم بزنيم، اما وقتى 
در جريان اخبار فوعه و كفريا قرار گرفتيم، ترجيح 
داديم كه بيشتر روى موضوع آن ها كاركنيم چون 
در بــد وضعيتى گرفتار بودند و به دليل محاصره 
نمى شد هيچ كمكى به دستشان رساند. از طرفى 
هم رسانه هاى دنيا جز مواردى انگشت شمار، هيچ 
چيزى از اين دوشــهر و محاصره  اش نمى گفتند. 
كامالً بايكوت شــده بودند. كم و بيش خبرهاى 
بدى از داخل اين دوشــهر به دســت ما رسيد و 
وقتى فهميديم كه وضعيت زنــان و كودكان در 
اين دوشهر چه قدر اسفناك است، سكوت را جايز 
ندانســتيم و با تمام قوا، پويشى مردمى را كليد 
زديم تا هرطورى شــده به مــردم مظلوم فوعه و 
كفريا كه از قضا شيعه هم هستند، كمك برسانيم.»

 خوردن علف هاى جنگل براى رفع گرسنگى
هرچه از اوضاع اســفناك فوعــه و كفريا درمدت 
زمــان محاصــره بگوييم كــم گفته ايم. شــايد 
باوركردنى نباشد كه عده اى آدم براى سير كردن 
شكم هايشــان افتاده اند به جــان علف هاى هرز 
جنگل: «اخبارى كه از فوعه به دست ما مى رسيد 
دردناك بود و غيرقابل باور. اهالى مى گفتند ما فقط 
هفته اى يك بار نان مى خوريم. تازه آن هم خشك 
و اگر محموله به دستشان برسد، وگرنه معلوم نبود 
كه ِكــى دوباره رنگ نان را ببينند. اين قدر اوضاع 
برايشان سخت شده بود و مواد غذايى ناياب، كه 
مادرها مى رفتند جنگل و علف جمع مى كردند و با 
اضافه كردن چاشنى براى بچه هايشان غذا درست 

مى كردند تا از گرسنگى تلف نشوند.»

 شهروند- خبرنگارهاى سورى
مردم شــهر و خبرنگار سورى شــبكه العالم كه 
خــودش در محاصره بوده، مى شــوند رابط هاى 
خبــرى «فراتــر از مرزها» تا از وضعيت شــهر و 
نيازهاى اهالى، لحظه بــه لحظه گزارش بدهند 
و بگوينــد كه چه دارد برسرشــان مى آيد و چه 
چيزهايى نياز دارند. ارتباطى كه در آن شرايط با 
هزاران دردسر شكل مى گرفته و برقرار مى شده: 
«اولين بار از طريق شبكه هاى اجتماعى توانستيم 
با چند نفرى از اهالى فوعه و كفريا ارتباط بگيريم. 

آن هــم با هزار دنگ و فنگ و ســختى. آخر در 
آن شــرايطى كه همه زيرساخت ها تقريباً از بين 
رفته، وصل شدن به اينترنت تقريباً كار مشكل و 
غيرممكنى بود. بعد از چند بارى تماس و ارتباط 
از طريق واتســاپ و تلگرام، دستمان را گذاشتند 
توى دست جميل الشيخ، تنها خبرنگارى كه در 
اين شــهر بود و به شــبكه العالم گزارش مى داد. 
هرزمان كه مى توانستند به اينترنت وصل شوند، 
نه تنها او كه همه اهالى براى ما از وضعيتشــان 
فيلم مى فرســتادند تا ما در شبكه هاى اجتماعى 
منتشر كنيم تا شــايد آن ها از وضعيت اسفناكى 
كه در آن گير افتاده بودند، مطلع شــوند و قدمى 
برايشان بردارند. يكى از دردناك ترين فيلم هايى 
كــه براى ما فرســتاده شــدند، كار يك نوجوان 
سورى بود كه مقابل دوربين ايستاده بود و با گريه 
مى گفت كه ما هم مثل شــما شيعه هستيم، اما 
فراموشمان كرده ايد و به فكر ما نيستيد. وقتى اين 
فيلم ها و متن ها به دســتمان رسيد، يك وبالگ 
بــراى اهالى فوعه و كفريا زديم و همه اين چيزها 
را در آن منتشر كرديم. حتى وقتى كمك هاى ما 
به دست اهالى فوعه و كفريا مى رسيد، خودشان 
عكــس مى گرفتند و ماهــم در صفحات فضاى 
مجازى مى گذاشتيم. حتى پيام هايى را به سه زبان 
عربى و فارسى و انگليسى روى مقوا مى نوشتند و 

عكســش را مى فرستادند و ما در سايت و وبالگ 
مى گذاشــتيم تا مردِم ايــران بدانند كمك هايى 
كه مى كنند به دســت كودكان و مادران سورى 

مى رسد.» 

 ماجراى دردناك مرباى زردآلو
پويشــى كه براى اهالى فوعه و كفريا راه مى افتد 
و هشــتگش در دنياى مجازى دســت به دست 
مى شود، نام عجيبى دارد كه به قول پورحكيمى 
پشــتش درد يك مادر خوابيده اســت: «مرباى 

زردآلو».

پورحكيمى مى گويــد: «اينكه چرا چنين نامى را 
براى اين كمپين انتخاب كرديم، داستان دارد. تنها 
راهى كه مى شــود به اهالى اين دوشهر محموله 
غذايى و دارويى رساند از راه هوايى است. هواپيماها 
جعبه هاى پر از اين مواد را از آسمان با چترنجات 
به پايين مى اندازند. اگر بخت با اهالى يار باشــد، 
صحيح وســالم به دستشان مى رسد، در غير اين 
صورت يا سمت تكفيرى ها مى افتد يا اينكه آن ها با 
تير جعبه ها را مى زنند و متالشى مى كنند. يك بار 
مادرى تعريف مى كرد يكى از اين بســته ها كنار 
خانه شــان به زمين مى خورد و متالشى مى شود. 
داخل آن پر از شيشــه هاى مرباى زردآلو بوده كه 
مى شكند و روى زمين مى ريزد. اين مادر سورى 
مى گفت من از خانه بيرون آمدم و ديدم بچه هايم 
از شدت گشنگى دارند مرباهايى را كه روى زمين 
يا سنگ ها ريخته است، با ولع تمام مى خورند. اين 
داستان و استيصال مادر اين قدر برايمان سنگين 
و دردناك بود كه تصميم گرفتيم نام پويشمان را 

بگذاريم مرباى زردآلو.» 

 كمپينى كه زود جان گرفت
پويش مرباى زردآلو خيلى زودتر از آن چيزى كه 
بايد مى شد، شكل مى گيرد و با همان كمك هاى 
محدود و كم مردمى، شيرخشك و دارو براى فوعه 

و كفريا ارسال مى شــود. همه بچه هاى «فراتر از 
مرزها» هم زمان ارسال محموله خدا خدا مى كنند 
كه بســته ها صحيح و ســالم به دســت مادران 
سورى برسد نه گردن گلفت هاى تكفيرى: «مدير 
بيمارستان فوعه و كفريا براى ما فيلمى فرستاد و 
در آن گفت كه نياز اصلى شان دارو و شيرخشك 
اســت. با همان كمك هاى نســبتاً كم و جزئى 
مى خواســتيم اين اقالم را بخريم كه خبر رسيد 
تكفيرى ها اجازه داده اند يــك كاميون داروهاى 
اساســى وارد شهر شــود. به ما گفتند كه فقط 
داروى تقويتى و شيرخشك تهيه كنيد. با همان 
كمك هاى جزئى و كم تا توانستيم از اين دو جنس 
خريديم و با هزار مشكل و سختى، به هواپيماهاى 
امدادى داديم تا با همان بسته ها به مردم فوعه و 
كفريا برسانند كه خدارا شكر اين اتفاق افتاد. وقتى 
شيرخشك ها رســيد، رئيس همان بيمارستان، 
دوباره فيلم فرستاد و از ما تشكر كرد. در آن شهر 
همه بيشتر از اينكه به فكر خودشان باشند، همه 
تالششان را مى كنند كه اتفاقى براى بچه ها نيفتد 

و از شدت گرسنگى جان ندهند.»

 حداقل 2000 بسته غذايى نياز داريم
در اين يك ســال واندى به همت بچه هاى «فراتر 
از مرزها» كم كمك و امداد به مردم فوعه و كفريا 
نرسيده است. همين چند روز پيش هم اهالى اين 
شهر با برخى زندانيان تكفيرى معاوضه شدند تا 
پس از چهارسال باالخره رنگ آزادى و خوشى را 
ببينند، اما اين براى بچه هاى «فراتر از مرزها» تازه 
اول راه است: «درست است كه اين ها از محاصره 
خارج شــده اند، اما هنوز شــرايط خوبى ندارند. 
غير از لباس تنشان نتوانستند هيچ چيز ديگرى 
با خودشان از اين شــهر بيرون بياورند. اآلن يك 
عده شان در يك اردوگاه هستند و عده ديگرشان 
در شهرها آواره شــدند. پويش ما و كمك رسانى 
به اين مردم تازه شــروع شــده اســت و از مردم 
مى خواهيم كه مــا را در اين حركت يارى كنند. 
ما نياز داريم كه حداقل 2000بسته غذايى براى 
مردم فوعــه و كفريا تهيه كنيم كه اين كار فقط 
با حمايت مردم انجام مى شود. وقتى اين موضوع 
مطرح مى شــود، خيلى ها فكر مى كنند كه بايد 
حتماً چند صد هزارتومان كمك كنند، ولى مبالغ 
5000 تومــان و كمتر هم كار ما را راه مى اندازد. 
كســى كه اين مقدار كمك مى كند، چندين نفر 
ديگــر را هم ترغيب مى كند كــه پويش «مرباى 
زردآلــو» را دنبال كنند. قطره قطــره كلى پول 
جمع مى شود كه با آن مى توانيم كارهاى بزرگ تر 
ديگرى انجام بدهيم. اين مردم چهارســال است 
كه لباس هايشان را عوض نكرده اند و تقريباً چيز 
ديگرى ندارند بپوشند. با رسيدن فصل سرما قرار 
است پويشى راه بيندازيم تا براى اين مردم لباس 

تهيه كنيم.»

 نامه اى اميد بخش براى زنان سورى
اما خيلى ها هم هســتند كه در اين ميان ان قلت 
مى آورنــد و مى گويند چــرا پول هايمان را خرج 
غيرايرانى ها كنيم و از اين جور حرف ها. بچه هاى 
«فراتر از مرزها» براى اين قشــر هم برنامه دارند و 
از آن ها پول نمى خواهند. مى گويند نامه اى اميد 
بخش بنويســيد براى مادران سورى تا دلشان به 
همين حمايت گرم باشد: «يكى از كارهايى كه ما از 
همان ابتدا بنيانش را گذاشتيم، طرح «نامه اى براى 
زندگى» بود. از مردم و آن هايى كه نمى توانستند 
يا نمى خواستند كمك مالى كنند، مى خواستيم 
يــك نامه اميد بخــش براى مــادران و كودكان 
سورى بنويسند. بار اول اين ها را ترجمه كرديم و 
زير قوطى هاى شير خشك چسبانديم، اما مادران 
ســورى اين قدر درگير گرســنگى و جان دادن 
فرزندانشان بودند كه آن ها را نخواندند. همه نامه ها 
را از روز اول تا امروز جمع كرديم و مى خواهيم در 
يك كتاب آن ها را چاپ كنيم و به دست مادران 
سورى برسانيم. از طرفى اين كتاب سه زبانه است 
و به همين واسطه حركتمان بين المللى مى شود و 
دنيا ما را مى شناسد. كارى كه تا امروز نتوانستيم 

انجام بدهيم.»

برش

 تنها راهى كه مى شــود به اهالى 
اين دوشهر محموله رساند از راه 
هوايى است. هواپيماها جعبه ها 
را از آسمان با چترنجات به پايين 
مى اندازند. اگر بخت با اهالى يار 
باشد، صحيح وسالم به دستشان 
مى رســد، در غيــر ايــن صورت 
يا ســمت تكفيرى هــا مى افتد يا 
اينكــه آن ها بــا تيــر جعبه ها را 

مى زنند و متالشى مى كنند
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 مردم/ حامد كمالــى  اين روزها تيتر اول 
همه خبرها جنگ است و مرگ! از ميانمار 
گرفته كه مردمش هنوز دارند با تبعيض و 
آوارگى دســت و پنجه نرم مى كنند و فعًال 
در بايكوت خبرى قرار گرفته اند تا يمن كه 
همسايگان بى تاريخش به جان او افتاده اند 
و معلوم نيســت ِكى از خونريزى خسته 
مى شوند. از سوريه و تكفيرى ها هم كه در 
اين پنج 6 سال زياد شنيده ايم، اين قدر كه 
ديگر برايمان تازگــى ندارد، اما رديف اول 
كشته شده ها و آسيب ديده هاى اين جنگ 

و خونريزى كسى نيست جز بچه ها. كودك 
ميانمارى كه يا در آتش خشــم بودايى ها 
مى سوزد يا گرســنگى امانشان نمى دهد. 
يمنى ها هم كه از دست بمب و موشك هاى 
عربستانى نمى دانند كجا فراركنند. وضعيت 
كودكان ســورى هم ملغمه اى است از همه 
اين ها. با انتحارى و بمب و موشــك كه به 
جانشان مى افتند. اما از اين بدتر آن هايى 
هســتند كه در محاصره تكفيرى ها گير 
افتاده اند و هيچ كارى از دستشان برنمى آيد. 
مثل اهالى فوعه و كفريا كه چهارسال است 

هيچ راهى به بيــرون ندارند و بايد از يك 
طرف از شر گلوله و موشك تكفيرى ها جان 
ســالم به در ببرند و از طرف ديگر هرطور 
شده، شكم بچه هايشان را سير كنند كه از 

دست نروند.
در اين بى خبرى و سكوت جهانى، عاطفه 
«فراتر  كمپين  و دوســتانش  پور حكيمى 
از مرزهــا» را راه انداخته اند تا هم صداى 
كودكان ســورى و يمنى و ميانمارى را به 
گوش دنيا برسانند و هم از فقر و گرسنگى 

نجاتشان دهند.
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روايت عاطفه پورحكيمى و دوستانش كه با طرح «فراتر از مرزها» به كمك مردم فوعه و كفريا رفته اند

پويش مرباى  زردآلو

در حاشيه

يكى از بچه هاى طرح «فراتر از مرزها» 
يك هفته مانده به شكســتن حصار 
فوعه و كفريــا گفت وگويى گرفته با 
يكى از اهالى اين شهر كه مدت ها در 
حصار زندان داعشــى ها زندگى كرده 
است. روايت نجوى حاجى موسى از اين 
محاصره يادآور دردهايى است كه مردم 

اين شهر در اين سال ها كشيده اند.

 خودتان را معرفى كنيد و بفرماييد 
چندسال سن داريد و چه مدت است 

در محاصره هستيد؟
نجوى حاج موسى37ســاله نزديك به سه 

سال هست كه در محاصره هستيم.

 از وضعيت خودتان براى ما توضيح 
بدهيد، اينكه از صبح تا شب بر اهالى 

چه مى گذرد؟
بايــد بگويم كــه مردم اينجا نيــاز به بدن 
فوالدين دارند. ما نسبت به نيروي بدنى مان 
تالش مضاعفى مى كنيم. خود من بيشــتر 
وقت ها از فشــار و خستگي نمى دانم شب 
چطور صبح مي شــود. پــدرم هم به خاطر 
درد معده و نبودن داروي مورد نياز سختي 
زيادي مي كشد. او بيشتر وقتش را براى تهيه 
نان صرف مي كنــد، آن هم به قيمت هاى 
خيلى زياد. شب هاى اينجا با تمام خستگى، 

مشقت و كمبود غذا دردسر ديگري هم دارد؛ 
روشنايى اندكى كه مانند تاريكى است. البته 
راه فراري از اين وضعيت نيست. فقط خدا را 
شكر مى كنيم كه زنده مانده ايم. آنچه گفتم 
تنها قطره اى از درياى اشك و دردهايى است 
كه خانواده هاى ما در اين روزها مي كشــند 
زيرا هر روز اينجا به اندازه يك سال مى گذرد 
و اگر سعى كنيم از آن فرار كنيم، سخت تر 

خواهد شد.

 آخرين بارى كــه يك وعده غذاى 
گرم خورده ايد چه زمانى بود؟

وعده غذاى گرم؟! ديگر هيچ لذتى نمانده 
كه غذاى گرم يا سرد اهميتى داشته باشد. 
اينجا مملو از غصه و درد و ناله است و ديگر 
مهم نيست كه غذا گرم است يا سرد. يعنى 
مهم تر از آن داشتن غذاست. چون مبلغى 
كه با زحمت و رنج به دست مي آوريم براى 
يك چهارم وعده غذايى ســرد هم كفايت 
نمى كند. به هميــن خاطربه ياد نمي آورم 
آخريــن وعده غــذاي گرم را كــى و كجا 

خورده ام.

 آيا تا به حال از شكســتن محاصره 
نااميد شده ايد؟

از رفع حصار نااميد نشده ايم، چون از رسول 
خدا(ص) الگو گرفته ايم.

 چه چيزى باعث مى شود شما قوى و 
اميدوار به زندگى در اين محاصره ادامه 

بدهيد؟
در درجه اول چيزى كــه باعث تقويت اراده 
ما مي شــود، اعتماد مطلق به خداست. اميد 
ما به زندگى با وجــود اين حصار، ظهور ولى 
عصر(عج) اســت. با وجود از دست دادن همه 
چيز زندگى مي كنيــم. اگرچه به دليل ترك 
خوردن خانه و شكسته شدن شيشه ها ديگر 
بدنمان گرم نمى شود، اما گرماى ايمان درون 
ما هســت و ما را به زندگى پايبندتر مى كند. 
اگر ملتي بخواهد پيروز شود، سرنوشت تسليم 
مي شــود. براى همين ما هم اعتقاد داريم كه 

اين زنجير شكسته خواهد شد.

 پيامى براى افرادى كه براى شــما 
نامه هاى اميدبخش مى نويسند، داريد؟

نامه ها را خوانده  و خدا را سپاس گفته ام كه 
هنوز كسانى هستند كه به ياد ما باشند. اما 
واقعيت اين است كه كلمات نمي تواند درد 

ما را بيان كند. 
زخم ما شب و روز خونريزي مى كند. از خدا 
مى خواهم كــه در موقعيت ما قرار نگيريد، 
اگرچه اجــر بســياربزرگى دارد و اجرش 
نزد پروردگار محفوظ اســت، اما ما انسانيم 
و از اســارت متنفريم، زيرا مــا آزاد آفريده 

شده ايم.

سه سال ايستادگى مردم فوعه و كفريا به روايت يكى از زنانى كه در اين شهر زندگى كرده است

خدا ما را آزاد آفريده است
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  در آستانه سالروز ورود پيامبر اكرم(ص) 
به مكه معظمه در ســفر حجه الوداع قرار 
داريم، بفرماييــد توصيه هاى آن حضرت 
ايام حج بيشتر حول چه  به مسلمانان در 
محورهايى بود؟ آيا مى توان فريضه حج را 

به عنوان مسئله دينى- سياسى ديد؟
ســيره عملى و خطبه هاى مهم حضرت رسول  
اكرم(ص) در حجة الوداع نشــان مى دهد، حج 
هم جهات معنــوى و عرفانى دارد و هم جهات 
سياســى، اجتماعى و حتى اقتصــادى؛ از اين 
رو حضــرت در حجة الــوداع بارها مســلمانان 
را گردهــم آوردنــد و درباره احتــرام به خون 
مســلمانان، اموال، آبرو و نواميس شان سفارش 
فرمودنــد. تمام افتخارات نــژادى و طبقاتى را 
ملغى كردند و اصالت را به «كار و عمل» دادند. 
مســلمانان را از انتقام جويــى درباره خون هاى 
گذشــته منع كردند. پيرامون منع رباخوارى و 
نيز درباره حقوق غالمان و زيردستان سفارش ها 

فرمودند و بر حفظ حقوق زنان تأكيد كردند.
همچنيــن آن حضرت بــر برادرى اســالمى، 
حفظ پرچم اسالم، جلوگيرى از تجاوز ابتدايى 
و هوشــيارى در برابر دسيســه هاى شــيطانى 
توصيه هايى كردنــد و فرمودند كه همگان بايد 
به قرآن و ســّنت متمسك شوند و در برابر امر 
الهى احســاس مسئوليت كنند. حضرت محمد 
مصطفى(ص) هر بار از حاجيان اقرار مى گرفتند 
كه احكام مذكور را به آن ها ابالغ كرده اســت و 
حاجيان نيز اقرار مى كردند. در حقيقت حضرت 
تا ابد، دســتگاه بزرگ ابالِغ دين را در قبله گاه 
مســلمين و ميان حاجيان بيت اهللا الحرام بنيان 
نهادند تا حاجيان نســل  اندر نســل با انتشــار 
خطبه هــاى آن حضرت صــداى صلح و امنيت 
اســالم را در سراســر تاريــخ و در هر كجا كه 
امتداد شعاع قبله اســت (يعنى سراسر جهان) 
برسانند. رسول اهللا همچنين در دعايى طراوت، 
رحمت و روشــنى براى همه كسانى خواستار 
شــدند كه در پى ترويــج آن خطبه ها برآيند: 
َر اهللا َعْبداً َسِمَع َمقالَِتى (َمقاالً مّنى) َفَوَعاها  «نَضَّ
َو بلََّغها َمْن لَْم تَْبُلْغه» يعنى خواســت رسولش 
آن اســت كه اين جريان تــداوم بيابد و هرگز 
فراموش نشود. اينكه حضرت عمًال آموخت كه 
بايــد حاجيان را گردهــم آورد و در جمع آنان 
درباره مسائل  مهم جهان اسالم از قبيل امنيت، 
صلــح و جنگ، كشــمكش هاى درونى، اقتصاد 
جوامع اسالمى و... سخن گفت؛ نشان مى دهد، 
حج تنها فريضه اى فردى و غيرسياسى نيست؛ 
اگر امور مذكور بى ارتباط با سياســت هستند، 
پــس ديگر چه چيزى را مى توان امر سياســى 

ناميد؟ 
اما در دهه هاى اخير، شــيوخ دربار ســعودى 
از قبيل عبدالعزيز بن بــاز و صالح العثيمين و 

صالح بن فوزان الفوزان و... كوشــيده اند حج را 
به  عنوان عبادتى غيرسياســى معرفى كنند تا 
از ايــن طريق با بيدارى اســالمى كه با انقالب 
اسالمى ايران شكوفا شــد، مقابله كنند. نقطه 
اوج طرح ايــن موضوع را مى توان در مراســم 
برائت از مشــركين مشــاهده كرد. آنان با اين 
توجيــه كه تظاهرات و تحصــن و مانند اين ها 
به منزله تشّبه به كفار است، هرگونه راهپيمايى 
ضد سياست هاى اســتعمارى آمريكا و اسرائيل 
را مايــه آزار حاجيان و به مثابه تشــبه به كفار 
خواندنــد و كشــتار حاجيان ايرانــى را توجيه 
كردند. البته شــرح فتاوى مذكور مجاِل وسيع 

ديگرى مى طلبد. 

 ايــن فريضه دينى چقــدر مى تواند در 
از  اعم  رفته  انحراف  به  گروه هاى  افشــاى 
وهابيــت و داعش در يــك كنگره جهانى 
تأثيرگذار باشــد و عمومًا نگاه اين دسته از 
افراد و گروه ها كه به  عنوان مسلمان در حال 
آســيب زدن به باورها و اعتقادات اسالمى 

هستند، به اين فريضه دينى چيست؟
وهابيان از ســال 1157 هجــرى قمرى يعنى 
زمان بيعت شــيخ محمد بن عبدالوهاب با امير 
محمد بن ســعود در نجد، تعليمات خود را در 
چارچوِب گفتمانى مسلط و رسمى، از نسلى به 
نســل ديگر منتقل كرده اند. آنان با تصرف شهر 
مكه در 14ربيع االول 1343 ه.ق و تصرف شهر 
مدينه در 19جمادى االول ســال 1344(ه.ق) 
انحصــاراً تدريس و اقامــه جماعت در حرمين 
شــريفين را در چارچوب شجره آموزشى فوق 
قرار دادند. بنده شرح اين موضوع را به  تفصيل 
در قالب دو مجلد كتاب با عناوين «حج حاجيان 
اماميه در منابِع مكتوب طبقات شــيوخ معاصر 
وهابــى» و «وهابيت در منابع شــيعى حاجيان 
ايرانى» نوشــته ام. توزيع رايگان ســاليانه ده ها 
هزار كتاب ميان حجاج كه با محتواى تكفيرى 
درباره شــيعه اماميه و بســيارى از اهل سنت 
همراه است، نشانه سرمايه گذارى كالن فرهنگى 
دولت سعودى در اين جهت است. همين گونه 
كتاب ها كه مغالطه وار و بــدون رعايت ضوابط 
شــرعى، به تكفير مسلمانان مى پردازند، مبناى 
شــكل گيرى جريان هاى تكفيرى تروريســتى 
همچون داعش هســتند. مرحوم اســتاد سيد 
جعفر شهيدى در تحليل افزايش حجم تبليغات 
عليه شــيعه اماميه پس از فاجعه جمعه خونين 
حج ســال 1407 ه.ق مى نويســد؛ مى خواهند 
شــيعيان را پايبند به اســالم نشــان ندهند تا 
آزار آن ها گناهى بزرگ شــمرده نشود؛ اما اگر 
حج بر اساس خواسِت رسول اكرم(ص) دستگاه 
ابالغ دين شود، جريان هاى تكفيرى جايى براى 
عرض اندام نخواهند داشــت. پس در اين زمينه 

وظيفه حجاج بســيار سنگين است. هر حاجى 
بايد مانند يك ُمبلّغ عمل كند؛ يعنى اخالقش، 
عملش، زبانش و انديشــه اش را بــه پيام هاى 
رســول خدا و ائمه اطهار(ع) متصل كند و اين 

مستلزم آموزش است.

 حج در جهــان بزرگ اســالم چقدر 
با وجود  و  باشــد  مى تواند وحدت آفرين 
تشتت و تعدد آرا و نيز شكل گيرى گروه ها 
و تشــكل هاى گوناگون تكفيرى و سلفى 

چگونه مى توان بر اين تناقض فايق آمد؟
تحقق وحدت اسالمى منوط به پايبندى عملى 
به گفتار است، يعنى پشتوانه سخن نيك، بايد 
عمل صالح باشــد، وگرنه هيــچ ثمرى ندارد و 
بلكــه اكتفا به قول، اثــرات مخربى نيز خواهد 
داشــت. وقتى عمل مؤيد قول باشد، در دل ها 
نفوذ مى كند. روايات بسيارى در نقد موعظه گر 
بى عمل وارد شــده اســت. بنابراين، اگر درباره 

ادب و آداب حــج ســخنى به ميــان مى رود، 
بايد در رفتارهاى حاجيان ايرانى شــكلى عينى 
داشــته باشــد. در اين زمينه فتاوى مهمى از 
بروجردى  آيت اهللا  العظمى سيدحسين  مرحوم 
و حضرت امام خمينى(ره) و ديگر علماى اسالم 
موجود است. مرحوم آيت اهللا حاج شيخ محمد 
امامى خوانسارى در كتاب «فلسفه و اسرار حج» 
مى نويسد: «نشانه قبولى حج آن است كه انسان 
صفحه اى تازه و روشــن در زندگى خود بيابد، 
به گونه اى كه فرق ميان زندگى گذشته و آينده 
خود را بخوبى احســاس كند» نه آنكه به تعبير 
آيت اهللا حاج شــيخ محمــد بهارى همدانى در 
كتاب تذكره المتقين، هّم و غّم انسان آن باشد 
كــه زود صورت اين اعمال را از ســر وا كند تا 

آسوده به خريد از بازار بپردازد!
پــس الزمه توفيق در تحقق وحدت اســالمى، 
نخســت كسب آگاهى الزم و ســپس عمل به 
وظيفه اســت. براى مثال، حجــاج ايرانى بايد 
به خوشرويى شــهره شوند؛ رعايت حال حجاج 
ديگر را بكنند؛ در كمك به ساير حجاج پيشگام 
باشند؛ با حجاج ســاير كشورها انس  گيرند؛ از 
اســتعمال دخانيات و هر آنچه موجب از ميان 
رفتن وجاهت آنان مى شود، بپرهيزند؛ از لباس 
و پوشــش مناسب و شرعى استفاده كنند؛ نماز 
جماعــت را بر رفتن به بــازار ترجيح دهند؛ از 
تشــكيل نماز جماعــت اختصاصــى حتى در 
هتل ها بپرهيزند؛ هرگــز هنگام اقامه جماعت، 
مسجدالحرام يا مسجدالنبى را ترك نكنند؛ در 
صفــوف نماز، نظم و ســكوت را رعايت كنند و 
ده ها توصيه ديگر كه در خاطرات منتشــر شده 
حجاج ايرانــى ده ها مثال از هــر يك از آن ها 
مى توان يافت كــه تأثيرهاى مثبت و منفى آن 
را بر حجاج ســاير كشــورها توضيح داده اند. با 
مطالعه ســفرنامه هاى حاجيان ايرانى و مديران 
كاروان هاى آن ها، مشــخص مى شــود تصحيح 

اعمال و رفتارهاى حاجيــان ايرانى در زدودن 
تبليغات مخرب عليه اماميه بسيار مؤثر است. 

به عنوان فروع دين در   فلســفه حج 
اســالم چيســت و چه پيامى براى افراد 

دارد؟
چنان كه بيان شــد، حج دستگاه بزرگ ابالغى 
براى تربيت مسلمانان و رساندن پيام اسالم به 
گوش مســلمانان است تا صداى صلح و امنيت 
مســلمانان در سراســر تاريخ و هر كجا امتداد 
شعاع قبله اســت، بپيچد. مرحوم آيت اهللا حاج 
ميرزا خليــل كمره اى از خطبه هاى حجة الوداع 
حضرت رسول  خدا(ص) منشور پانزده گانه  صلح 
و امنيت جهان را در كتــاب «كليد امن جهان 
در پرتو پيام رســول خدا» منتشــر كرده است. 
همچنيــن بعدها آيت اهللا جوادى آملى در كتاب 
ارزشــمند «صهباى حج» مطالــب خطبه هاى 
مذكور را در 10 بند دســته بندى كرده اســت. 
يكــى از داليلى كه موجب توجه خاص مرحوم 
آيت اهللا كمره اى به موضــوع صلح و امنيت در 
پرتو كالم رســول اهللا شد، شــهادت مظلومانه 
ابوطالب يزدى بود. عالمه كمره اى، به انديشــه 
در موضوع تكفير، ناامنى و ترور در جهان اسالم 
پرداخت كه شــرح آن را در مقدمه كتاب «پيام 
ايران به نجد و حجاز و مصر» آورده اســت. وى 
معتقد اســت، در مقابل آنانى كه با سوء نيت يا 
سوء تشخيص به انتشار آثار تكفيرى در جهان 
اســالم دامن مى زنند، بايد مبادرت به انتشــار 
منشــور صلــح و امنيت در پرتــو كالم نورانى 
رســول اهللا(ص) كرد. به بــاور او، اگر وهابيان و 
اســتعمارگران دم از تفرقه و تكفير مى زنند، در 
مقابل، مسلمانان متعهد بايد پرچم خطبه هاى 
حجة الوداع را بــه  اهتزاز درآورند كه سراســر 
منادى پيام رحمت و صلح و امنيت اسالم براى 

جهانيان و بشريت است.

برش

دكتر كاميار صداقت ثمرحســينى: 
حــج دســتگاه بــزرگ ابالغــى براى 
تربيت مســلمانان و رســاندن پيام 
اســالم به گوش مسلمانان است تا 
صداى صلح و امنيت مســلمانان در 
سراسر تاريخ و هر كجا امتداد شعاع 
قبله است، بپيچد. مرحوم آيت اهللا 
حاج ميرزا خليل كمره اى از خطبه هاى 
حجه الوداع حضرت رسول  خدا(ص) 
منشــور پانزده گانه  صلــح و امنيت 

جهان را استخراج كرده است

با علما

پرسش مهم آيت اهللا صافى گلپايگانى 
درباره سبك ازدواج ايرانى در سال هاى اخير(2)

چرا جوانان تا 40 سالگى ازدواج نمى كنند؟

اكنون اين همه جوان، چه پسر و چه دختر كه بي همسرند حتى برخى تا 
چهل و چند سالگى ازدواج نكرده اند، همه به خاطر اين است كه فرهنگ 
ما، فرهنگ اسالمي نيست و گرايش ما به غرب بسيار زياد است. شما آيات 
قرآن و رواياتي كه ثواب ها و حســنات طرفين را ذكر  كرده اند ببينيد، به 
طور مثال داريم كه فرمودند: «الَْكادُّ َعلَى  ِعَيالِهِ  َكالُْمَجاِهِد فِي َســِبيِل اهللا؛ 
كســى كه براى زن و بچه اش زحمت مى كشــد مثل اين است كه در راه 

خدا جهاد مى كند». 
زنى هم كه در خانه براي تربيت اوالد و فرزندان خوب و صالح تالش مى كند 
هميشه در حال عبادت است. اينكه مى گفتند و برخى اكنون مى گويند كه 
اوالد كمتر، زندگي بهتر، اشتباه است. اين طور نيست؛ اگر فرزندانى باشند 

كه در آينده شيعه خوبي براي امام زمان(عج) باشند همه عبادت است

 محصول ازدواج سالم، خانواده «پاك» مى شود
اگر بخواهم از سبك زندگاني اسالمى مثالي بگويم، نزديك تر از پدر و مادر 
خودم مثالي ندارم. اگر فرصت بود و شرح روابط اين دو همسر و فضيلت  هاي 
بااليي را كه در همسري و اشتراك منافع و در هم فاني شدن آن ها و روبه رو 
شدنشان با مشكالت و دشواري ها و قداست بين آن ها را مي نوشتم، همه 
درس بود. هيچ وقت در دل، گله اي از يكديگر نداشــتند؛ يك واحد كامل 
بودند. پدرم مجتهد و فقيه عاليقدر و مادرم فاضله عارفه اهل قرآن و حديث 

و دعا و در نظر همه اقوام و خويشان با مهابت و احترام خاص بود. 
معاش اقتصادي آن ها بسيار مختصر و در حداقل بود كه نمي خواهم بيشتر 

از اين بگويم كه شايد حمل بر خودستايي شود.
مادرم هم كه اهل سواد و فضل بود، در برنامه هاي عبادتي، مثل ماه مبارك 
رمضان يك شب نمي شد كه ايشــان دعاي ابوحمزه را در سحر يا دعاي 

افتتاح را در شب ماه مبارك نخواند آن هم با گريه و سوز مثال زدنى.
پدرم يك زادالمعاد داشتند و مادرم هم يكى، كه از بس هنگام خواندن دعا 
گريه كرده بود با اينكه با دستمال اشك هايش را مي گرفت باز هم حاشيه 

زادالمعاد پر بود از اثر اشك هاى ايشان.
در مورد قرآن كريم هم در ماه رمضان هر ســه روز يك بار، قرآن را ختم 
مي كرد و در غير آن هم يادم نيســت ولى احتمال زياد به همين صورت 
بود. در زندگى نيز هيچ وقت از هم گله اي نداشــتند. با تمام مشــكالت 
اقتصادى و كمبود امكاناتى كه بود زندگي آن ها در كمال لذت و شــادى 
بــود. مادرم مي گفت: يك روزي ســفره را انداخته بودم و بچه ها آمدند و 
سر سفره نشستند، در ســفره غذاى كمى بود. به بچه ها گفتم كه خيال 
مي كنم ســر سفره اي نشسته ايم كه همه چيز در آن هست، ولي فهميدم 
كه پدر از اين حرف ناراحت و اشــك در چشــمانش جمع شد. خجالت 
كشيدم. هميشه مى گفت پشيمانم كه حتى تا اين اندازه اسباب ناراحتى 
پدرتــان را فراهم كردم. والدينم، در تربيت فرزند هم كامالً مواظب بودند؛ 
اصالً اخالقشــان خودش تربيت بود. وقتي پدر و مادرى متخلّق به اخالق 
اســالمى باشند اوالد خوب تربيت مي شــوند. قرآن مي فرمايد: شهر پاك 
ثمره اش به اذن خداوند پاك است. يعنى شهر پاك، جامعه پاك و خانواده 
پاك محصولش پاك اســت. ما كوچك كه بوديم مثالً 10ساله، هيچ گاه 
به ما نمى گفتند كه شــما ضعيفيــد و روزه نگيريد. خود مادرم ماه رجب 
و شــعبان را روزه مي گرفت و در ســاير ايام هم تا جايى كه مى توانست 
روزه مي گرفت. به ما مي گفت اگر روزه بگيريد براي شــما شب تخم مرغ 
نيمرو مي كنم و ما را تشــويق مي كرد كــه روزه بگيريم. در همان زمان، 
اول ماه شــعبان و نيمه ماه و آخر مــاه را روزه مي گرفتيم؛ ماه رجب هم 
همين طور بود. پدر و مادرم خيلى حاالت معنوى خوبى داشتند. به هر حال 
هر كدام همســر داريد بر استحكام و موّدت و محبت بيفزاييد. همديگر را 
درك كنيد و بدانيد كه نهاد خانواده، نهادى الهي و روحاني است. آن هايي 
هم كه ازدواج نكرده اند بايد حتماً در مقام ازدواج باشند. فرهنگى كه اكنون 
متأسفانه حاكم است كه بايد مثالً در فالن تاالر با تشريفات زياد باشد همه 
خالف اســت و بايد كنار گذاشته شــود. ازدواج ها بايد خيلى ساده برگزار 

شود.                                                                  
    * به كوشش نازلى مروت 

معارف

تبيين خطبه هاى مهم پيامبر اكرم در حجه الوداع در گفت وگو با عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

آل سعود از بيم بيدارى مسلمانان از حج سياست زدايى مى كنند

س
فار

س: 
عك

 معــارف/ فاطمه اميراحمدى  در واقع حج 
اجتماعى است كه در نتيجه آن مسلمانان 
به تبادل اطالعات با يكديگر در ارتباطى 
چهره به چهره مى پردازند. در بعد فردى 
نيز حج جنبه خودسازى و هدايتگرى براى 
افراد دارد و انسان با پوشيدن لباس احرام 
احساس مى كند، از خود جدا شده به جمع 
پيوسته و لبيك گويان به سوى خدا مى رود. 
اما در بخش تأثيرهاى اجتماعى حج بايد 
گفت، خداوند انسان ها را به شكل جمعى به 

انجام اعمال حج دعوت كرده است و بهترين 
مســلمانان  وحدت  نمايش  براى  صحنه 
اســت. اينك به بهانه ايام سالروز صدور 
پيام تاريخى امام خمينــى(ره) به زائران 
بيت اهللا الحرام و نيز ورود پيامبر اكرم(ص) 
به مكه معظمه در سفر حجه الوداع، دكتر 
هيئت  عضو  ثمرحسينى  صداقت  كاميار 
علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 
فرهنگى، جنبه هاى عبادى و سياسى حج 

را تشريح مى كند.

معارف: آيت اهللا سيد محمد محقق داماد يكى 
از استادان برجسته و شاگردپرور حوزه علميه 
قم در دوره معاصر بود. ويژگى بارز اين روحانى 
بزرگ اين اســت كه بسيارى از روحانيونى كه 
در پيروزى انقالب اســالمى نقش داشــتند و 
در جمهورى اسالمى مســئوليت پذيرفتند از 

شاگردان او محسوب مى شوند. وى داماد آيت 
اهللا شــيخ عبدالكريم حائرى يزدى موســس 
حوزه علميــه قم بود و به هميــن دليل لقب 
داماد را به او دادند. سيد على و سيد مصطفى 

محقق داماد فرزندان او هستند.
آيت اهللا ســيد محمــد محقق داماد در ســال 

1325ق در احمــد آباد اردكان بــه دنيا آمد. 
پدرش قبل از تولد او بــراى زيارت به عتبات 
عاليات رفته و در همين ســفر درگذشــت. در 

شش سالگى مادرش را نيز از دست داد. 
ســيد محمد پس از تحصيل علــوم مقدماتى 
در اردكان راهى شــهر يزد شــد. بعد از اقامت  
نه  ساله  در يزد، در ســال  1341ق به  قم  نقل  
مكان  كرد و در حوزه درس  اساتيد بزرگ  حوزه  
علميه  قم  از قبيل  ميرسيد على  كاشانى ، سيد 
محمد تقى  خوانســارى ، ميرزا محمد همدانى ، 
سيد محمد حجت  و شــيخ عبدالكريم  حائرى  
شــركت  كرد. آيــت اهللا  داماد مــورد توجه  و 
عنايت  آيت اهللا  حاج  شــيخ  عبدالكريم  حائرى  
قــرار گرفت  و با دختر آيــت اهللا حائرى  ازدواج  

كرد.
پس از وفات شــيخ عبدالكريم  حائرى  در سال 
1315 شمســى، ســيد محمد محقــق داماد 
جزو فضالى جوان حوزه قم محســوب مى شد 
و حوزه درس وى به تدريــج رونق گرفت. در 

زمان مرجعيت آيــت اهللا  بروجردى، داماد جزو 
ممتحنيــن حوزه بود كه در كنار علمايى چون 
شــيخ مرتضى حائرى يزدى از طالب امتحان 
شــفاهى مى گرفــت. وى در طول ســه دهه 
تدريــس در حوزه قم و با وجود بيان دشــوار 
و محتواى ســنگينى كــه در درس وى وجود 
داشــت، به يكى از شــاگردپرورترين استادان 
تاريخ حوزه قم بدل شد و بيشتر شاگردان وى 
در زمان اســتاد از فضالى حوزه بودند و بعدها 
در ســلك عالمان و مجتهــدان نامدار معاصر 

درآمدند. 
ســيد محمــد حســين حســينى بهشــتى، 
عبدالرحيم ربانى شيرازى، سيد حسن طاهرى 
خرم آبادى، ســيد جالل طاهــرى اصفهانى، 
محمد مفتح، ســيد موسى شــبيرى زنجانى، 
ميرزا على احمدى ميانجى، حســين مظاهرى 
اصفهانى، محمــد تقى ســتوده، ناصر مكارم 
شــيرازى، مرتضــى حائرى يــزدى، مرتضى 
مطهرى، حسين نورى همدانى، عبداهللا جوادى 

آملى، ســيد مصطفى خمينى، على قدوســى، 
حســينعلى منتظــرى، محمد مؤمــن قمى، 
امام موســى صدر، ســيد على محقق، عباس 
محفوظــى و محمدصــادق حائرى شــيرازى 
از جمله شــاگردان برجســته اين فقيه نامدار 
معاصر هســتند. بنا به گفتــه آيت اهللا جوادى 
آملى كــه از جمله مقِررين درس اين اســتاد 
بوده است، آيت اهللا محقق داماد در عين اعتقاد 
به مالزمه دين و سياســت، از هرگونه فعاليت 
غيرعلمــى پرهيز مى كــرده و همه وقت خود 
را مصــروف تحقيق و تدريــس كرده بود. تنها 
مباحثى كه از وى در اين زمينه نقل شده است 
حضور در جمع معترضيــن به تصويب  اليحه 
انجمن هاى  ايالتى  و واليتى  در اوائل دهه چهل 

است.
آيت اهللا سيد محمد محقق داماد دوم ذى الحجه 
1388 ق بر اثر ســكته قلبى درگذشــت و در 
ســمت شــرقى حرم حضرت معصومه(س) به 

خاك سپرده شد.

امروز سالروز درگذشت 
آيت اهللا سيد محمد محقق داماد است

شاگردپرورترين استاد 
حوزه علميه قم

با فرهيختگان
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وضعیت: تأیید شده
متن آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
بانک س��په به استناد س��ند رهنی 116806 مورخ 90/02/31 دفترخانه 64 مشهد اجرائیهای تحت کالسه 
9404788 در قب��ال مبل��غ 12/294/549/934 ریال )دوازده میلیارد و دویس��ت و نود و چهار میلیون و 
پانص��د و چهل و نه هزار و نهصد و س��ی و چهار ریال( که روزانه مبل��غ 9693412 ریال تا یوم الوصول به 
مبل��غ فوقالذکر اضافه میگردد علیه آقایان مجید فرهادمنش فرزند تقی به ش��ماره ملی 0931375169 و 
ش��ماره شناس��نامه 49880 صادره مشهد متولد 1340 و آقای فرش��اد فرزاد فرزند حسین به شماره ملی 
0941877418 و ش��ماره شناسنامه 819 صادره مشهد متولد 1356 صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه 
در تاریخ 95/03/22 و در پایان مهلتهای مقرر در آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای 
بان��ک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامت شش��دانگ پالک ثبتی 26483 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد 
)بیست و شش هزار و چهارصد و هشتاد و هشتاد و سه فرعی از چهار اصلی بخش نه مشهد( به آدرس بلوار 
س��جاد خیابان بزرگمهر- بزرگمهر جنوبی 21 پالک 297 به مبلغ 71/000/000/000 ریال )هفتاد و یک 

میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح میباشد:
عرصه ملک مورد نظر دارای مس��احت 480 مترمربع با موقعیت دو بر بصورت ش��مالی و جنوبی بوده که 
موقوفه آس��تان قدس رضوی میباشد بصورت 10 واحد در 5 طبقه )شش سقف( احداث گردیده و در حال 
حاضر فاقد پایان کار س��اختمانی اس��ت که در طبقه همکف بصورت پیلوت و در س��ایر طبقات هر طبقه 
دارای 2 واحد بصورت شمالی و جنوبی میباشد همچنین ساختمان دارای اسکلت فلزی با سقف کمپوزیت 
عرشه فوالدی بوده و سیستم باربر جانبی دیوار برشی بتنی اجرا شده، پنجرهها از نوع UPVC و شیشهها 
دوجدارهاند درب ورودی واحدها ضدسرقت بوده و سیستم سرمایش کولرگازی و گرمایش از طریق پکیج 
و هواس��از تأمین میش��ود آش��پزخانه باز با کابینت ام دی اف و کف سرامیک و پارکت و بدنه کاغذ دیواری 
و س��قف دکوراتیو کاذب کار ش��ده که در تعداد محدودی از واحدها کامل نگردیده است و نمای شمالی و 
جنوبی س��اختمان س��نگ میباشد خرپشته و اتاقک آسانسور در حد اس��کلت و ناقص است. آسانسور فاقد 
موتور و تابلو و متعلقات و فاقد مخزن و پمپ آتش نشانی بوده و راهاندازی نشدهاند ملک دارای ده انشعاب 
آب و گاز و سه انشعاب برق خانگی و فاقد انشعاب برق سه فاز عمومی است بنا بر گزارش کارشناس رسمی 
دادگس��تری در روز بازدید کلیه واحدها در تصرف اش��خاص و طبقه پنجم شمالی دارای اختالف مشهد با 
توجه به مراتب فوق و مش��خصات ذکر ش��ده و موقعیت محلی و منطقهای و با عنایت به مساحت زیربنای 
اعیان و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ارزش آن بویژه موقوفه بودن عرصه، مکانیت، نوع کاربری، و 
میزان امکانات رفاهی موجود و همچنین در مقایسه با ارزش امالک مشابه در محل ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک مذکور با احتس��اب کلیه متعلقات، مش��اعات و امتیازات موجود در آن بدون در نظر گرفتن 
تعهدات و دیون متصوره به س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی از جمله شهرداری، آستان قدس، شرکتهای 
خدمات��ی آب، ب��رق، و گاز و غیره در حال حاضر و به نرخ عادله روز مبلغ 71/000/000/000 ریال )هفتاد 
و یک میلیارد ریال( ارزیابی گردیده اس��ت. حدود ملک برابرنامه 1397/9149 مورخه 1397/02/16 برابر 
اس��تعالم بدین ش��رح میباشد ش��ماالً درب و دیواریس��ت به طول 12 متر به خیابان و شرقاً دیوار به دیوار 
بط��ول 40 متر به پالک ش��ماره 4496 فرعی جنوب��اً به طول 12 متر درب و دیوار ب��ه خیابان غرباً بطول 

40 متر دیوار به دیوار اعیان محمد مهذب نیاملک موصوف برابرنامه ش��ماره 139785606004003625 
مورخه 97/5/10 دفتر امالک بازداش��تی دارای ده فقره بازداشتی میباشد مزایده به مقدار ششدانگ پالک 
ثبتی فوق الذکر به مبلغ مورد ارزیابی ش��ده در قبال مبلغ 71/000/000/000 ریال )هفتاد و یک میلیارد 
ریال( در روز سهشنبه مورخه 1397/6/20 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد 
واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی کوچه ثبت ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی 

واگذار میگردد.
ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت 
مقرر برگزار خواهد شد و مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینههای قانونی 

اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده میباشد. 9707609
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی اصالحی
پیرو آگهی اصالحی منتش��ره به ش��ماره 8752 مورخه 1397/5/16 در روزنامه قدس در سطر هفتم مبلغ 
الزم االجرا یک میلیارد و شش��صد و چهل و س��ه میلیون و هش��تصد و نود و هش��ت هزار و نهصد و هفتاد 
و دو ریال و س��طر س��یزدهم آدرس بلوار معلم خ صدف 26 انتهای کوچه 26/11 پ 49 طبقه دوم اصالح 

می گردد. 9707612
رییس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

علیرضا لعلی
مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد – حسین ناصری

شماره پرونده: 139704006093000006/1
شماره بایگانی پرونده: 9700013

شماره ابالغیه: 139705106093001711
تاریخ صدور: 1397/05/07

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9700013
بدین وسیله به آقای 

*حمزه حس��ن زاده اول نام پدر: محم��د مهدی تاریخ تولد: 1350/01/05 ش��ماره ملی: 0703217186 
شماره شناسنامه: 38

ابالغ میگردد بانک دی جهت وصول طلب خود به مبلغ 509/267/143 ریال )پانصد و نه میلیون و دویست 
و شصت و هفت هزار و صد و چهل و سه ریال( شامل:

- اصل طلب: 288/721/647 ریال
- سود: 66/912/580 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 148/632/916 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/11/08
- خسارت تأخیر روزانه: 393/738 ریال،

- حق الوکاله: 5/000/000 ریال
و دیگر خس��ارات متعلقه مندرج در قرارداد بانکی ش��ماره با شماره سند 1- 12465936- 432- 5001:، 
تاریخ س��ند: 1393/06/31، بانک مربوطه: دی علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 

9700013 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور پس��ت آدرس شما شناسایی نشده است، لذا 
بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مف��اد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 

میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9707608
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش 16 یزد- سانیج و توابع
1554فرعی 24-اصلی – آقای محمد قانعی ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی ازپالک ثبتی برابربه 
مس��احت 491/30 مترمربع بموج��ب رای ش��ماره 139760321006000600 مورخ1397/03/28واقع 

درسانیج خریداری عادی مع الواسطه از اصغر خانی مالک
209فرعی از72-اصلی – آقای محمد علی عابدینی س��انیجی 1179/30 س��هم مش��اع از 4583/30 سهم  
شش��دانگ زمین محصور مشتمل بر س��اختمان پالک ثبتی برابربه مساحت ششدانگ 4583/30 مترمربع 
بموج��ب رای ش��ماره 139760321006000562 مورخ1397/03/21واقع دردره شیرس��انیج خریداری 

عادی مع الواسطه از حسین بیکس یزدی مالک رسمی
498فرعی از72-اصلی – خانم الهه حکیمی ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه 
مس��احت 318/40 مترمربع بموج��ب رای ش��ماره 139760321006000574 مورخ1397/03/21واقع 

دردره شیرسانیج خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالعلی بردستانی مالک رسمی
632 و 633فرعی از72-اصلی – آقای حس��ین ش��یرکوهی دره ش��یری چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ 
خان��ه باغچ��ه پ��الک ثبت��ی براب��ر به مس��احت شش��دانگ 1068/60 مت��ر مرب��ع بموجب رای ش��ماره 
139760321006000618 مورخ1397/03/30واق��ع دردره شیرس��انیج خریداری عادی مع الواس��طه از 

محمد شیرکوهی دره شیری مالک رسمی
632 و 633فرعی از72-اصلی – خانم فاطمه منتظری هدش دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه پالک 
ثبتی برابر به مس��احت شش��دانگ  1068/60 متر مربع بموجب رای شماره 139760321006000614 
مورخ 1397/03/29واقع دردره شیرسانیج خریداری عادی مع الواسطه از حسین شیرکوهی دره شیری  و 

بی بی رقیه شکوهی و اسداله معروف مالکین رسمی
690و691و692فرعی از72-اصلی – خانم وجیهه ایزدنیا شش��دانگ  زمین محصور مش��تمل بر ساختمان 
پالکه��ای ثبتی برابر به مس��احت 5897/90 متر مربع بموجب رای ش��ماره 139760321006000378 
مورخ1397/02/29واقع دردره شیرسانیج خریداری عادی مع الواسطه از حسین بیکس و شیرین و اردشیر 

فرهمند مالکین رسمی
701فرع��ی از72-اصل��ی – آقای حمیدرضا خلیلی س��خویدی شش��دانگ خانه باغ بطور مفروز قس��متی 
ازپ��الک ثبتی برابرب��ه مس��احت 1497/40مترمربع بموج��ب رای ش��ماره 139760321006000566 
مورخ1397/03/21واقع دردره شیرس��انیج خریداری عادی مع الواس��طه از ش��ورای اس��المی دره شیر به 

نمایندگی ازمالکین قنات و مع الواسطه از غالمرضا دشتکی مالک
99 و111فرعی از73-اصلی – آقای اکبر دره ش��یری ششدانگ خانه باغ بطور مفروز قسمتی ازپالک ثبتی 
برابربه مساحت 823/50 مترمربع بموجب رای شماره 139760321006000258 مورخ1397/02/11واقع 

دردم رود س��انیج خریداری عادی مع الواس��طه از محمد علی و فتح اله نظیر و زهرا دره ش��یری مالکین 
رسمی

99 و111فرع��ی از73-اصل��ی – آق��ای علیرضا قدمگاهی شش��دانگ خان��ه باغچه بطور مفروز قس��متی 
ازپ��الک ثبت��ی برابربه مس��احت 326/50 مترمرب��ع بموج��ب رای ش��ماره 139760321006000570 
مورخ1397/03/21واقع دردم رود س��انیج خریداری عادی مع الواس��طه از محمد عل��ی و زهرا هادیانی و 

محمد علی و فتح اله نظیر مالکین رسمی
ل��ذا ب��ه منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9706660
علی محمد شبانیان تفتی

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1397/05/08

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1397/05/23
 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1396603080010001822 - 1396/05/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امیر زنگوئی مفرد فرزند فرامرز بش��ماره شناس��نامه 0640019439 در ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مس��احت 80 متر مربع قس��م تی از پالک 1396 اصلی واقع در بخش 2 بیرجند خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد حسین دستیگردی محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.9706491
تاریخ انتشارنوبت اول :   1397/5/7
تاریخ انتشار نوبت دوم :1397/5/23

علی فضلی 
رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند 



رئيس سابق كميته انضباطى 
پول فرهنگ سازى 

به جيب كار چاق كن ها رفت
قدس آنالين:شاه حسينى ، رئيس سابق كميته انضباطى فدراسيون فوتبال 
ضمن اشاره به اين كه نبايد در برهه كنونى تماشاگران را قربانى سو مديريت در 
فوتبال ايران كنيم، گفت: در سال هاى اخير تماشاگر فوتبال مرغ عزا و عروسى 
بوده است و همه كاسه و كوزه ها را بر سر تماشاگر بخت برگشته خراب كرديم. 
آن مديرى كه ميليارد ها تومان را صرف كارچاق كــن ها مى كند تا تيمش 
نتيجه بگيرد بايد امروز بيايد و پاســخ دهد كه چرا به همان ميزانى كه خرج 
نتيجه گرفتن تيمش كرد به فكر فرهنگ سازى نبوده است؟ كدام باشگاه ها 
را ديدم كه براى تماشاگران خود احترام قائل باشند؟ تماشاگران فقط در حد 
حرف از سوى مسئوالن مورد تمجيد قرار گرفتند، در حالى كه در عمل بدترين 

رفتارها را با تماشاگران كرديم.

قيمت انصارى فرد 7 ميليون يورو شد
ورزش: كريم انصارى فرد فصل گذشته در 26 بازى خود در ليگ يونان موفق 
شــد 17 گل به ثمر برســاند و دو پاس گل هم ثبت كند. نمايش خوب او در 
جام جهانى 2018 روسيه و گلزنى برابر تيم   ملى فوتبال پرتغال باعث شد كه 

المپياكوس به فكر فروش اين بازيكن باشد.
از تيم هاى فنرباغچه و بشيكتاش از ليگ تركيه و اشتوتگارت و آگسبورگ از 
ليگ آلمان به عنوان مشتريان انصارى فرد نام برده شده است. باشگاه يونانى 

حداقل 7 ميليون يورو براى انصارى فرد درخواست كرده است.

جهانبخش: بازى با منچستريونايتد 
فوق العاده است

سايت برايتون: عليرضا جهانبخش كــه در بازى نخست كمتر از 20 دقيقه 
براى تيمش به ميدان رفت گفت: بعد از شكست برابر واتفورد اوضاع رختكن ما 
خوب نبود چون مى دانيم كه تيم با كيفيتى هستيم. بايد سختكوشى بيشترى 
به خرج مى داديم و خواســته مربى را در زمين پياده مى كرديم. ستاره ايرانى 
در پايان درباره ديدار هفته بعد با منچستريونايتد گفت: هر بازى در ليگ برتر 
حساس است و هر بازى هم شــرايط خاص خودش را دارد. منچستريونايتد 
باشگاه بزرگى اســت و بازى برابر آنها فوق العاده خواهد بود. من بى صبرانه 

منتظر اين بازى و بازى در كنار هوادارانمان هستم. 

مدارك كامل پرسپوليس و استقالل
 به AFC ارسال شد

ورزش:  با پايان يافتن مهلت ثبت نام بازيكنان و اعضا كادر فنى تيم هاى حاضر 
در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان 2018  آســيا، ثبت نام تيم هاى 

پرسپوليس و استقالل توسط فدراسيون فوتبال در AFC صورت پذيرفت.
دپارتمان امور بين الملل اعالم كرد تمامى مدارك بازيكنان و كادر فنى تيم هاى 
پرسپوليس و استقالل در موعد مقرر به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارسال شد تا 
نمايندگان كشورمان قادر باشند از بازيكنان و كادر جديد در مسابقات مرحله 

حذفى استفاده كنند.

رئيس كميته انضباطى تاييد كرد
عدم اعتراض استقالل به راى سوپرجام 
ورزش:  رئيس كميته انضباطى درباره تجديد نظرخواهى باشــگاه استقالل 
درباره رأى سوپر جام توضيحاتى را ارائه كرد. اسماعيل حسن زاده در اين باره، 
گفت : تجديدنظر خواهى حق باشگاه استقالل بوده كه بايد در مهلت مقرر از 
تاريخ ابالغ و با پرداخت هزينه دادرسى در همان مهلت انجام مى شد كه تا اين 
تاريخ هيچ آثارى از تجديد نظرخواهى وجود ندارد، اگر آن ها مدعى هستند در 
مهلت قانونى تجديد نظرخواهى كردند، مدارك و مستندات آن را فورا اعالم 

كنند تا كميته انضباطى آن ها را بررسى كند.

بالوتلى در راه آبادان!
فارس: نفت آبادان در راستاى تقويت خود براى حضور در ادامه مسابقات 
با يك مهاجم برزيلى به نام جاناتان بالوتلى به توافق رســيده است.اين 
مهاجم برزيلى سال قبل عضو تيم بوســان كره جنوبى بود. او در ليگ 
قهرمانان آسيا هم بازى كرده و توانســته يك گل هم به ديناموزاگرب 

بزند.بالوتلى امروز به ايفمارك رفت و قرار است امشب عازم آبادان شود.

«لى اروين» شاگرد جديد توشاك مى  شود؟
ورزش: تيم فوتبال تراكتورسازى كه در چند وقت اخير عالقه خاصى 
به جذب بازيكنان خارجى از بريتانيا نشان داده، اين بار با يك مهاجم 
اسكاتلندى به توافق رسيده است. لى اروين، بازيكن تيم ملى فوتبال 
اسكاتلند است كه در حال حاضر هم براى تيم كيلمارنوك اين كشور 
توپ مى زند. باشگاه تراكتورسازى در روز هاى گذشته مذاكرات خوبى 
با اين بازيكن انجام داده است. گفته مى شود مراحل امضاى قرارداد 
در حال طى شدن است و تراكتورى ها هم به دنبال ويزاى اين بازيكن 

براى حضور در ايران هستند.

 شهردارى بعد از جذب ستاره ها منحل مى شود؟!
شايعه نگران كننده در واليبال اروميه

ورزش:  بعد از انتشار خبر انحالل باشگاه شهردارى تبريز، حاال گفته 
مى شود شهردارى اروميه نيز منحل خواهد شد و اعضاى شوراى شهر 

اروميه تصميم گرفته اند در ليگ برتر واليبال تيمى نداشته باشند.
اين موضوع كه هنوز رسما تاييد نشــده، واكنش هاى منفى زيادى 
را در پى داشــته اســت. از نادر قاضى پور نماينده اروميه در مجلس 
شوراى اسالمى بگير تا مسئوالن هيئت واليبال اروميه كه مخالفت 

صددرصدى خود را اعالم كرده اند.

سرمربى تيم ملى تكواندوى بانوان: 
كارمان براى طال سخت است

ورزش ســه: ســرمربى تيم ملى تكواندوى بانوان گفت: دختران 
تكواندوى ايران تاكنون نتوانسته اند در بازى هاى آسيايى مدال طال 
كســب كنند و با توجه به اينكه بچه ها رنك بااليى ندارند و در بازى 
هاى نخست بايد با بهترين ها مبارزه كنند، كار سختى براى تصاحب 
اين نشان دارند.  مهرو كمرانى گفت: اگر بخواهيم به وضعيت تيم ملى 
دختران بصورت منطقى نگاه كنيم، هنوز بايد تالش بيشترى كرد تا 
بتوانيم نتايج خيلى بهترى كسب كنيم اما در مقايسه با گذشته كه در 
رقابت هايى با سطح پايين دختران تكواندوكار با توان فنى باال نتيجه 

را واگذار مى كردند اكنون در جايگاه خوبى قرار دارند.

سرپرست تيم ملى:
فرنگى كاران مدعى

 براى جهانى شانس دارند
مهر: سرپرست تيم ملى كشــتى فرنگى گفت: فرنگى كارانى كه در تركيب 
تيم اعزامى به بازى هاى آســيايى انتخاب نشدند همچنان شانس حضور در 
رقابت هاى جهانى را دارند.  موســى طباطبايى  گفت: ما همچنان در برخى 
از اوزان داراى نفرات بســيار آماده و خوبى هستيم كه به رغم عدم حضور در 
تركيب تيم اعزامى به بازيهاى آســيايى مى توانند همچنان براى راه يافتن 
به تركيب تيم اعزامى به رقابتهاى جهانى مجارســتان تالش كنند. البته در 
تركيب تيم ايران براى حضور در رقابتهاى جهانى ممكن است از برخى نفرات 
اعزامى به بازيهاى آسيايى هم استفاده شود كه طبيعتا اين موضوع به عملكرد 

آنها در جاكارتا بستگى دارد.

 سرمربى تيم ملى دوچرخه سوارى:
تجهيزات ما كار راه انداز است

ورزش:سرمربى اسلوونيايى تيم ملى دوچرخه سوارى كوهستان ايران به دنبال 
عزيمت تيم به جاكارتا از شرايط ركابزنان، اردوها و تجهيزات تيم گفت. استرانكار 
پريموث گفت: طبق قول و قرارها قرارداد من تا پايان بازيهاى آسيايى است. از آن 
سو فدراسيون پاداش خوبى هم براى مدال آورى شاگردانم در بازيهاى آسيايى در 

نظر گرفته است. تجهيزات ما  كم است ولى كار راه انداز است.

وضعيت نگران كننده
 ستاره تيم ملى بسكتبال

ورزش: ستاره تيم ملى بســكتبال ايران در فاصله چند روز تا شروع 
بازى هاى آسيايى همچنان با مصدوميت دست و پنجه نرم مى كند.

مصدوميت حامد حدادى در آستانه بازى هاى آســيايى براى كادرفنى تيم 
ملى بسكتبال به يك معضل بزرگ تبديل شده است. سنتر 218 سانتى مترى 
بسكتبال ايران كه ماه گذشته به خاطر مصدوميت از ناحيه آشيل پا اردوى تيم 
ملى در چين را نيمه كاره گذاشت و براى درمان به تهران بازگشت، در فاصله 
چند روز مانده تا شروع بازى هاى آسيايى وضعيت مناسبى ندارد. آنطور كه 
خبر مى رسد حامد حدادى با پارگى كشاله ران پا هم مواجه شده و پزشكان 

براى رساندن او به بازى هاى آسيايى تالش مى كنند.

ضد حمله
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اولين قهرمانى بارسا در فصل جديد
ورزش:ديدار سوپرجام فوتبال اسپانيا در سال 2018ميان تيم هاى بارسلونا (قهرمان الليگا و 
كوپا دل رى 18-2017) و سويا (نايب قهرمان كوپا دل رى) برگزار شد كه اين مسابقه در پايان با 
برترى 2-1 بارسلونا خاتمه يافت. اين بازى، سى و دومين دوره رقابت هاى سوپرجام اسپانيا بود 
كه برخالف دوره هاى قبل، به صورت تك بازى برگزار شد. ورزشگاه ابن بطوطه در تانژه مراكش 
ميزبان اين ديدار بود و كارلوس دل سرو قضاوت اين بازى را برعهده داشت. بارسلونا بازى باخته 
را با شوت تماشايى دمبله با پيروزى به پايان رساند.  آبى انارى ها براى سيزدهمين بار قهرمان 

سوپرجام اسپانيا شدند. بارسلونا پرافتخارترين تيم اين مسابقات است.

بايرن مونيخ فاتح سوپركاپ آلمان شد
ورزش: تيم هاى بايرن مونيخ و اينتراخت فرانكفورت به مصاف هم رفتند كه اين بازى در نهايت 
با پيروزى 5-0 شاگردان نيكو كواچ مقابل تيم ســابق اين مربى به پايان رسيد تا بايرن براى 
سومين سال پياپى فاتح سوپركاپ آلمان شــود. براى بايرن در اين بازى روبرت لواندوفسكى 
(دقايق 21،26 و 54)، كينگزلى كومان (دقيقه 63) و تياگو (دقيقه 85) گلزنى كردند تا كواچ 
كار خودش در اين تيم را با جام آغاز كند. بايرن كه فصل پيش در ديدار فينال جام حذفى مغلوب 
فرانكفورت شده بود در اين بازى با تركيب نوير، كيميش، هوملس، سوله، آالبا، مارتينز، روبن، 

مولر، آلكانترا، ريبرى و لواندوفسكى به ميدان رفت.

قرارداد  3/5 ميليون يورويى قدوس
ورزش: از حاال مى توان سامان قدوس را ســومين بازيكن گرانقيمت تاريخ ايران ناميد. او با 
قرارداد 3/5 ميليون يورويى از تيم اوستر شوند به رن فرانسه رفته تا نخستين ايرانى الشامپيونه 
باشد. ليگى كه در سال هاى اخير ســرمايه گذارى زيادى در آن شــده و امسال ستاره هاى 
سرشناسى چون امباپه و جان لوييجى بوفون آنجا بازى مى كنند.  با اين انتقال ، حاال پس از 
عليرضا جهانبخش 25ميليون يورويى و اشــكان دژاگه 5/5 ميليون يورويى ، سامان باالتر از 
بازيكنانى چون على دايى ، على كريمى ، مهدوى كيا ، هاشميان و نكونام در رده سوم گرانترين 

ياران ايرانى تاريخ قرار گرفته است.

آقاى جهانگرد؛ اتوئو در قطر    
ورزش: ساموئل اتوئو، ستاره سابق بارسلونا تصميم گرفت در سال هاى پايانى فوتبال 
خود راهى قاره آسيا شــود و تيم قطرى را به عنوان مقصد بعدى خود انتخاب كرد. 
اتوئو فصل قبل را در قونيه اسپور تركيه پشت سر گذاشت. او با باشگاه قطرى به توافق 
نهايى رسيد و بعد از پشت سرگذاشتن تست پزشكى اين باشگاه قرارداد خود را نهايى 
كرد. اين ستاره سابق بارسلونا در حالى به باشگاه قطرى پيوست كه پيش از اين در 
يازده باشگاه اروپايى از جمله بارسلونا، اينتر، چلسى، اورتون و سامپدوريا بازى كرده 

است. خبرهاى درباره حضور او در استقالل هم به گوش رسيد .

آلمان - سوپركاپ
فرانكفورت 0 - 5 بايرن مونيخ

انگليس - ليگ برتر
 ليورپول 4 - 0 وستهام

ساوتهمپتون 0 - 0 برنلى
آرسنال 0 -  2 منچسترسيتى

فرانسه - لوشامپيونا
 ليون 2 -  0 آميان 

 بوردو 0 - 2  استراسبورگ
 پارى سن ژرمن 3 - 0 كان

ميز نتايج

 AFC ورزش: نهم شــهريور ماه ضرب االجلى اســت كه
براى پرداخت مطالبات باشگاه ها تعيين كرده است. باشگاه 
پرسپوليس تا اين تاريخ بايد چيزى حدود 10 ميليارد تومان 
تهيه كند تا از طريق آن تمام بدهى هاى خود را پرداخت كرده 
و مشكالتش بر طرف شود. مديران باشگاه اگر تا تاريخ مذكور 
نتوانند اين مبلغ را تهيه كنند، خطر حذف از ليگ قهرمانان 
آسيا باشــگاه را تهديد خواهد كرد. البته نكته حائز اهميت 
درباره باشگاه پرسپوليس حل مشــكالت ارزى اين باشگاه 
است. با اجراى قوانين جديد ارزى حاال مشكالت ارزى باشگاه 
هم حل شده است و مديران پرسپوليس مى توانند از طريق 
صرافى ها و با قيمت روز براى پرداخت مطالبات خارجى شان 

ارز تهيه كنند.
40 طلبكار

حميدرضا گرشاسبى درباره بدهى هاى باشگاه پرسپوليس و 
اينكه اين باشگاه بايد تا قبل از 9 شهريور بدهى هاى خود را 
صاف كند تا بتواند در ليگ  قهرمانان حضور پيدا كند، اظهار 
داشت: بدهى ها به قوت خود باقيســت و ما با كمك هيئت 
مديره و وزارت ورزش به دنبال اين هســتيم تا آنها را مرتفع 
سازيم تا انشاء اهللا بدون دغدغه خود را براى مسابقات آسيايى 

آماده كنيــم. البته ما بخش عمــده اى از بدهى هاى خود را 
پرداخت كرديم و عده اى نيز كه واقعا عاشــق پرســپوليس 
بودند طلب خود را به اين باشــگاه بخشــيدند. اكنون  هم 
30تا40 طلبكار ديگر داريم كه با يكسرى در حال مذاكره ايم 
و چند پرونده هم در كميته انضباطى فدراسيون است. همه 
تالش مان را خواهيم كرد تا در پايان تابستان بدهى هاى خود 

را به صفر برسانيم.
*جلوتر از استقالل

او در مورد اينكه گفته مى شود بدهى هاى باشگاه استقالل 
خيلى بيشتر از بدهى هاى پرسپوليس است، يادآور شد: در 
مورد ليستى كه از بدهى هاى باشگاه استقالل منتشر شده 
بود بايد مسئوالن اين باشگاه نظر داده و آن را تاييد كنند اما 
بدهى هاى ما خيلى كمتر از مبلغى اســت كه در مورد تيم 

استقالل عنوان شده است.
*كمك مالى هواداران

گرشاسبى با تمجيد از هواداران پرسپوليس يادآور شد:باشگاه 
به هواداران خود مى نازد. چرا كــه آنها هر موقع كه تيم نياز 
مالى داشته به كمك مان آمده اند. قطعا اگر حمايت هواداران 
نبود نمى توانستيم در 3 فصل اخير اين موفقيت ها را كسب 

كنيم. آن هم در حالى كه از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم 
بوديم اما حمايت هواداران باعث شد با تالش و انگيزه باال به 
راه مان ادامه دهيم و ان شاء اهللا  اين فصل هم قهرمانى ديگرى 
را بدســت خواهيم آورد. اگرچه هر چقدر موفقيت ها بيشتر 
مى شود كار ما هم سخت تر است چون قرارداد هاى بازيكنان 

باالتر مى رود و بايد پاداش هاى آنها را پرداخت كنيم.
*مديريت بحران

سرپرست باشگاه پرســپوليس در واكنش به اين مسئله كه 
او ميراث دار بدهى مديران قبلى پرســپوليس بوده اســت، 
خاطرنشان كرد: به عقيده من هر مديرى كه به پرسپوليس 
مى آيد دنبال اين است كه به اين باشــگاه خدمت كند. اما 
مديريت در پرسپوليس عادى نيست بلكه در واقع مديريت 
بحران است. شــما از همان شــروع كار با موج هايى روبه رو 
مى شويد كه اگر كوچكترين غفلتى كنيد در اين موج ها غرق 
خواهيد شــد. مديران قبلى هم قصد خدمت داشتند اما در 
اين موج ها غرق شدند. خيلى از بدهى هاى باشگاه مربوط به 
سال هاى قبل است كه اصال مشخص نيست واقعى هستند 
يا نه. به اين خاطر نياز به پيگيرى دارند. زخم هاى كهنه در 

باشگاه زياد است كه بايد به دنبال بهبود آنها بود.
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ليگ قهرمانان منهاى پرسپوليس 

اميرمحمد سلطانپور :  اولين هفته براى چلسى و سرمربى 
جديد اين تيم يعنى مائوريزيو ســارى با كسب يك پيروزى 
خارج از خانه پرگل همراه بود. آن ها با گلزنى خريد جديد خود 
جورجينيو و همينطور كانته و پدرو، مقابل هادرسفيلد با روحيه 
به برترى دست يافته تا از همين هفته اول براى غول هاى ديگر 
انگليسى شاخ و شانه بكشند. بسيارى از فلسفه خاص مربيگرى 
سارى سرمربى سابق ناپولى گفته اند و با نگاه به بازى چلسى در 
هفته اول مى توان به اين باور رسيد كه از همين حاال تغيير و 
تحوالت مثبت در ميان آبى پوشان به خوبى قابل لمس است. 

به اين تحوالت نگاهى دقيق تر مى اندازيم.

سرمربى جديد، سيستم جديد
شايد در تركيب چلسى نسبت به فصل گذشته تنها دو چهره 
جديد ديده مى شــد اما شكل بازى شــيرهاى لندن كامال 
متفاوت بود. سارى به سرعت سيستم سه دفاع آنتونيو كونته را 
كنار گذشته و از همان روش 3-3-4 اى استفاده مى كند كه در 
ناپولى از او ديده بوديم. بازيكنان چلسى به خوبى نشان دادند 
كه با اين روش كنار آمده اند و عالوه بر آن در زمينه مالكيت تو 

نيز بسيار خوب عمل كردند. 

استاد ارسال پاس مثل جورجينيو
جورجينيو با رقم 57ميليون پوند به انگليس آمده و حاال 
مى بينيم كه اصرار سارى براى حضور او به چه دليل بوده 
اســت. به جز اينكه جورجينيو گل اول چلسى را از روى 
ضربه پنالتى با خونســردى هرچه تمامتر به ثمر رساند و 

به هشــتمين بازيكن تاريخ ليگ برتر بدل شد كه در بازى 
اول خود براى يك باشــگاه پنالتى گل مى كند، در زمينه 
ارســال پاس عالى بود و با 94درصد پاس صحيح بهترين 
عملكرد را در زمين ثبت كــرد و همينطور 5 بار نيز جلوى 
حمالت حريف را گرفت تا نقش ويژه اى در پيروزى چلسى 

ايفا كند.

وظيفه جديد كانته
ســارى آنقدر به كانته اعتماد دارد كه تنها چند روز بعد از 
اضافه شدن به تركيب چلســى بعد از قهرمانى جام جهانى 
به همراه فرانســه، وى را در تركيب اصلى تيــم قرار داد. 
حضور جورجينيو در تركيب چلســى باعث تغيير پســت 
انگولو كانته شــده است. كانته از پســت جديد خود لذت 
مى برد و گلزنى در مقابل هادرســفيلد نيــز به خوبى اين 

را ثابت كرد. 

ِكپاى خونسرد
تنها سه روز بعد از تبديل شدن به گرانقيمت ترين دروازه بان 
تاريخ فوتبال جهان با انتقال از اتلتيك بيلبائو، كپا آريزاباالگا 
سريعاً در تركيب ثابت شيرهاى لندن قرار گرفت. خونسردى 
و شجاعت وى اندكى بعد از آغاز نيمه دوم در خروج و تصاحب 
توپ بلند در مقابل دو مهاجم غول پيكر هادرسفيلد را پيش 
از اين كمتر براى يك دروازه بان جــوان كه به ليگ فيزيكى 

انگليس آمده، ديده بوديم.

چلسى؛ دگرگون شده از همان هفته اول 

سارى و شيرهاِى آبِى گرسنه

مجيد عسگرى دقيقه 90 
به تيم ملى وزنه بردارى برگشت

ورزش:  در پى درخواســت مجيد عسگرى و با موافقت 
فدراسيون وزنه بردارى، وى به بازى هاى آسيايى اعزام 

مى شود.
مجيد عسگرى ملى پوش دسته69 كيلوگرم وزنه بردارى 
بزرگساالن كشــورمان كه هم اكنون در اردوى تيم ملى 
حضور دارد، مجدداً موافقت خود را براى شركت در بازى 
هاى آسيايى جاكارتا اندونزى به فدراسيون وزنه بردارى 

اعالم كرده است.
برهمين اساس، فدراسيون وزنه بردارى با موافقت اين 
درخواست، نام او را به كميته ملى المپيك ارسال كرده 
تا با پيگيرى هاى كميتــه ملى المپيك، اين وزنه بردار 
بتواند در بازى هاى آسيايى روى تخته مسابقات وزنه 

بردارى برود.

 يزدانى، جزو پرافتخارترين هاى 
كشتى در اندونزى

ورزش: 7 مدال آور المپيك، 20 كشــتى گير صاحب 
مدال جهانى و 16 قهرمان آســيا در هجدهمين دوره 
رقابت هاى كشتى بازى هاى آســيايى در جاكارتا به 

ميدان مى روند.
حســن يزدانى قهرمان المپيــك ريو، در كنــار ديويد 
مودزمانشويلى نايب قهرمان المپيك كشتى گير روسى 
االصل ازبكستان، ماگمود ابراگيم اف كشتى گير روسى 
االصل ازبكســتان  و نفر ســوم المپيك، سوشيل كومار 
دارنده مدال برنز المپيك از هند در رشــته كشتى آزاد و  
المراد تسمرداف دارنده مدال برنز از ازبكستان و شينبو 
اوتا دارنده مدال نقره المپيك از ژاپــن و  كيم هيون وو 
دارنده مدال برنز المپيك  از كره جنوبى در رشته كشتى 
فرنگى مدال آوران المپيك در بازى هاى آسيايى جاكارتا 

هستند.

 حدادى: مسئوالن فدراسيون 
آرامش ورزشكاران را به هم نزنند

فارس: قهرمان پرتاب ديســك آسيا گفت: از مسئوالن 
فدراسيون دووميدانى مى خواهم با صحبت هاى حاشيه 
اى ذهن ورزشــكاران را در آســتانه بازى هاى آسيايى 

درگير نكنند.
 احسان حدادى گفت: حريفان من همان هايى هستند 
كه در قهرمانى آسيا حضور داشتند. فقط يك پرتابگر 
كره اى اضافه شــده اســت كه 62 متر ركورد داشته 
است. البته ورزش قابل پيش بينى نيست و اينكه همه 
بگويند يك نفر شــانس صد درصد مدال طال اســت، 
درست نيست. اتفاقات زيادى ممكن است قبل وحين 

مسابقه رخ دهد.
وى گفت: با اين شــرايطى كه فدراســيون به وجود 
آورده يك مقدار فشار و اســترس روى ورزشكاران 

زياد است.

 شمشيرباز اسلحه اپه ايران: با 
همه كمبودها مدال مى  خواهيم

ورزش: امير رضا كنعانى گفت : اگر فدراسيون در بحث 
تجهيزات شمشيربازى كمك نكند واقعا براى حضور در 
بازى هاى آسيايى وسايل نداريم. امير رضا كنعانى گفت:  
هر سه عضو تيم   ملى شانس مدال داريم و براى ايستادن 
روى سكو به بازى هاى آسيايى مى رويم. خوشبختانه در 
كنار سرمربى ازبكســتانى، على يعقوبيان كه مدال برنز 
بازى هاى آسيايى در بخش انفرادى و تيمى را در كارنامه 
دارد در كنار تيم   ملى به عنــوان مربى حضور دارد و در 
شرايطى كه من براى بار نخســت در بازى هاى آسيايى 
شركت مى كنم حضور يعقوبيان در كنار تيم بسيار انرژى 
بخش است. در حال  حاضر با نكته هايى كه  با تجربه ها 
اشاره كرده اند شــرايط بازى هاى آسيايى را درك كرده 
ايم و با ذهنيت آماده به مسابقات مى رويم و كامال براى 

كسب مدال يكدل هستيم.

ورزش: سپيدرود پيش از آغاز فصل، 4 مربى مختلف داشت. على 
كريمى، نادر دست نشــان، على نظرمحمدى و خداداد عزيزى هر 

كدام در مقطعى خودشان را سرمربى تيم مى دانستند و در 
نهايت تيم خداداد راهى مسابقات شد. او در اولين 

بازى خانگى، آنقدر دچار حاشيه شد كه قابل 
پيش بينى بود دوباره به عضدى برنگردد.
ليگ برتر ايران تا امــروز انواع جدايى 
را ديــده بود اما بجز اكبــر ميثاقيان، 
سابقه نداشت كســى روى نيمكت 
تيمى بنشيند و قبل از هفته چهارم 
تيمش را ترك كند. مرور سريع ترين 
جدايى هــاى ليگ برتر، ويــژه بودن 

نمونه خداداد و سپيدرود را بهتر نشان 
مى دهد.

بهرام عاطف؛ هفته چهارم ليگ سوم
مربى قديمى استقالل اهواز پس از بازگشت 

به اين تيم، هفته اول را با برد آغاز كرد 
اما از سه بازى بعدى، يك امتياز گرفت. 
كارنامه اى كه آن زمان، براى استقالل 
اهواز قابل قبول نبــود. عاطف فقط 
چهار هفته روى نيمكت اســتقالل 

اهواز نشست و كارش را از دست داد.
اكبر ميثاقيان؛ هفتــه اول ليگ 

ششم
ركورددار ابدى زودترين جدايى پس از شروع 

فصل. گربه سياه سابق پرسپوليس، هفته 
اول ليگ ششم روى نيمكت ابومسلم در 
يك مسابقه جذاب پرسپوليس را 2-3 
برد و تيم دنيزلى، فصل را با شكست 
آغاز كرد. ميثاقيان پس از مســابقه، 
استعفا داد و از ابومسلم رفت. جالب 
اينكه او با تيم بعدى اش راه آهن هم 

پرســپوليس را برد. پيروزى در يكى 
از آن مسابقات، پرســپوليس را قهرمان 

ليگ مى كرد.
مرفاوى و ســنجرى؛ هفتــه چهارم ليگ 

يازدهم
با حضور دو تيم مس كرمان و مس سرچشــمه، استان كرمان در 
ليگ يازدهم دو نماينده داشت. خوشحالى كه خيل طول نكشيد 
و همان هفته چهارم، هر دو تيم بخاطر نتايج ضعيف مربى شــان را 
بركنار كردند. مرفاوى بعد از باخت خانگى به فجر سپاسى بركنار 

شد و سنجرى، بخاطر شكست خارج از خانه مقابل راه آهن شغلش 
را از دست داد.

امير قلعه نويى؛ هفته دوم ليگ پانزدهم
قلعه نويى هيچوقت روى نيمكت ملوان ننشســت 
و اساســا، درباره اينكه او مربى ملوان بوده يا 
نه اختالف نظر وجــود دارد. با اين حال 
قلعه نويى با ملوان توافق كرد اما بعد از 
دو هفته و قبل از اينكه كارش را رسما 
آغاز كند، از اين تيم جدا شد. در اين 
دو هفته اكبر محمدى مربى ملوان بود 
و قلعه نويى از روى سكوها تيمش را 

هدايت مى كرد.
رسول خطيبى؛ هفته چهارم ليگ 

پانزدهم
ليگ را با ســياه جامگان خوب آغاز كرد اما 
خيلى ســريع به مشــكل خورد و پس از 
باخت به گســترش فوالد تيم سابقش، 
و مصاحبه تند عليه كادرفنى حريف 
از كار بركنــار شــد. خطيبى بعدها 
با كمالوند آشــتى كرد اما با جدايى 
زودهنگام از ســياه جامــگان، يك 

ركورد در ليگ برتر خلق كرد.
خداداد عزيزى؛ هفته سوم ليگ 

هجدهم
پــس از اتفاقات هفتــه دوم ليــگ، به نظر 
مى رسيد كار خداداد و سپيدرود به هفته 
سوم نرسد اما او با خواست بازيكنانش، 
مقابل گسترش فوالد هم روى نيمكت 
سپيدرود نشست. سپيدرود هم اولين 
امتياز فصل را گرفت تا خداحافظى 
خداداد از تيم جديدش بدون امتياز 
نباشد. هر چند آن ها هنوز در انتهاى 

جدول هستند.
پيش از شروع فصل

در اين ســال ها، مربيان زيادى كارشان به 
شروع فصل هم نرسيده است. على كريمى در نفت 
تهران، قبل از شروع فصل از تيم جدا شد. اين فصل هم در 
سپيدرود مربيان زيادى بازيكن خريدند و در نهايت، به شروع فصل 
نرسيدند. بين همه اين ها، عجيب ترين نمونه مجتبى تقوى بود كه 
پس از بستن قرارداد با مس كرمان بخاطر درگيرى فيزيكى ليدرها 

با دستيارانش استعفا داد و از كرمان رفت.     

ورزش: حتى اگر فــرض بگيريم تراكتورســازى برنده جدال 
حقوقى با پرسپوليس و سايپا در مسئله مهدى ترابى خواهد شد، 
اين بازيكن ملى پوش جايى در تراكتورسازى نخواهد داشت. اين 
ادعاى مديرعامل سايپاست كه در بخشى از مصاحبه اش گفته: 
قرارداد داخلى ترابى با تراكتورسازى  آنطور كه خودش مى گويد 
به خاطر بحث ســربازى اش بود. اكنون اما ديگر تراكتورسازى 
نمى تواند بازيكن ســرباز جذب كند و ضمــن اينكه ترابى هم 
ديگر سرباز نيست بنابراين در هر صورت ترابى ديگر نمى تواند 
به تراكتورســازى تبريز برود. از طرف ديگر قانون جديد درباره 
بازيكنان ملى پوش هم كه به آنها اجازه به تعويق انداختن زمان 

خدمتشان را مى دهد باعث شده كه خريد پرسپوليس در نقل 
و انتقاالت تابســتانى، برنامه اى براى ادامه فوتبالش در تبريز 

نداشته باشد.
مهدى ترابى سال قبل فكر مى كرد رفتن به خدمت بعد از جام 
جهانى يك گام بلند براى حل مشكالتش در زمان جام ملت هاى 
آسيا است. براى همين برگه اعزام به خدمت گرفت و ارديبهشت 
ماه و قبل از جام جهانى با مصطفى آجورلو توافق كرد و قرارداد 
نوشت تا اين فصل را در تبريز بازى كند. آن زمان نه تراكتور را 
فروخته بودند و نه خبرى از اين دعواهاى سربازى بود. همه چيز 

قرار بود بر مدار قانون قديمش طى شود.

 آجورلو رفت و تراكتور را فروختند. ســايپايى ها هم با هيجان 
ستاره شان را كه ترانسفر نشده بود به پرسپوليس فروختند . 

الياسى سرپرست وقت تراكتورســازى و مالك جديد تيم برگه 
قرارداد او با تيم شان را رو كردند و شــكايت داشتند كه ترابى 

حق آنهاست و سايپا نمى توانسته او را به تيم ديگرى بفروشد!
آنها اصال نمى دانســتند با شــرايطى كه حق جــذب بازيكن 
ندارند، خريدن بازيكن تيم ديگر جرم اســت! ولى اين جرم را 
نه فقط تراكتورسازى كه انگار ترابى هم انجام داده بود. اما چرا 
قراردادش شامل رقمى نجومى شده بود؟ قرارداد مهدى با اين 
تيم ماهيانه 150 هزار تومان بود اما در پيوســتش يك پاداش 

850 ميليون تومانى در نظر گرفته شده بود.
 اين در تضاد با قوانين نظام وظيفه بــود .ترابى براى اين 850 
ميليون از تبريزى ها چك هم گرفته بود. در اين شرايط يعنى 
ترابــى در مظان تخلف قــرار دارد و تراكتورســازى در مظان 
اتهاماتى بزرگتر. بايد ديد كميتــه تعيين مقررات ليگ برتر در 

بررسى چنين پرونده پيچيده اى چه رايى صادر خواهد كرد؟
 اين پرونده البته ارتباطى به پرسپوليس ندارد. سايپا هم تيمى 
اســت كه در هر صورت بايد غرامت بگيرد اگر مشــخص شود 
ترابى تخلف داشته تا 4 ماه ممكن است محروم شود و مجازات 

تراكتورسازى مى تواند سختگيرانه تر باشد.

پرونده اى براى سريع ترين جدايى هاى ليگ برتر

ركورد دست مشهدى ها  است
حتى با قرار داد غيرقانونى 850 ميليونى

دست تراكتورى ها به ترابى نمى رسد
كدام در مقطعى خودشان را سرمربى تيم مى دانستند و در 

نهايت تيم خداداد راهى مسابقات شد. او در اولين 
بازى خانگى، آنقدر دچار حاشيه شد كه قابل 

پيش بينى بود دوباره به عضدى برنگردد.
ليگ برتر ايران تا امــروز انواع جدايى 
را ديــده بود اما بجز اكبــر ميثاقيان، 
سابقه نداشت كســى روى نيمكت 
تيمى بنشيند و قبل از هفته چهارم 
تيمش را ترك كند. مرور سريع ترين 
جدايى هــاى ليگ برتر، ويــژه بودن 

نمونه خداداد و سپيدرود را بهتر نشان 

امير قلعه نويى؛ هفته دوم ليگ پانزدهم
قلعه نويى هيچوقت روى نيمكت ملوان ننشســت 
و اساســا، درباره اينكه او مربى ملوان بوده يا 
نه اختالف نظر وجــود دارد. با اين حال 
قلعه نويى با ملوان توافق كرد اما بعد از 

رسول خطيبى؛ هفته چهارم ليگ 

به اين تيم، هفته اول را با برد آغاز كرد 
اما از سه بازى بعدى، يك امتياز گرفت. 
كارنامه اى كه آن زمان، براى استقالل 
اهواز قابل قبول نبــود. عاطف فقط 
چهار هفته روى نيمكت اســتقالل 

اكبر ميثاقيان؛ هفتــه اول ليگ اكبر ميثاقيان؛ هفتــه اول ليگ 

باخت به گســترش فوالد تيم سابقش، 

نمونه خداداد و سپيدرود را بهتر نشان 

بهرام عاطف؛ هفته چهارم ليگ سوم
مربى قديمى استقالل اهواز پس از بازگشت 

رسول خطيبى؛ هفته چهارم ليگ 
پانزدهمپانزدهم

ليگ را با ســياه جامگان خوب آغاز كرد اما 
خيلى ســريع به مشــكل خورد و پس از 

اول ليگ ششم روى نيمكت ابومسلم در 
2
برد و تيم دنيزلى، فصل را با شكست 
آغاز كرد. ميثاقيان پس از مســابقه، 
استعفا داد و از ابومسلم رفت. جالب 
اينكه او با تيم بعدى اش راه آهن هم 

پرســپوليس را برد. پيروزى در يكى 
از آن مسابقات، پرســپوليس را قهرمان 

مرفاوى و ســنجرى؛ هفتــه چهارم ليگ مرفاوى و ســنجرى؛ هفتــه چهارم ليگ 

سوم نرسد اما او با خواست بازيكنانش، 

پيش از شروع فصلپيش از شروع فصل
در اين ســال ها، مربيان زيادى كارشان به 
شروع فصل هم نرسيده است. على كريمى در نفت 
تهران، قبل از شروع فصل از تيم جدا شد. اين فصل هم در 

اكبر ميثاقيان؛ هفتــه اول ليگ اكبر ميثاقيان؛ هفتــه اول ليگ 

ركورددار ابدى زودترين جدايى پس از شروع 
فصل. گربه سياه سابق پرسپوليس، هفته 

هجدهمهجدهم
پــس از اتفاقات هفتــه دوم ليــگ، به نظر 
مى رسيد كار خداداد و سپيدرود به هفته 
سوم نرسد اما او با خواست بازيكنانش، 

اطمينان وزارت ورزش از 
پرداخت بدهى  

وزارت ورزش و جوانان اطمينان دارد كه 2 باشگاه 
استقالل و پرسپوليس بدهى هاى خود را پرداخت 
مى كنند.باشگاه هاى اســتقالل و پرسپوليس كه 
بدهى هاى بســيارى از ســال هاى گذشته روى 
دست شان مانده اين روز ها هواداران خود را نگران 

كرده اند.
در همين راستا و با اعالم سلطانى فر وزير ورزش و 
جوانان 2 باشگاه استقالل و پرسپوليس به ترتيب 
هركدام 15 و 18 ميليــارد از بدهى هاى خود را در 

سال گذشته پرداخت كردند.
همچنين سلطانى فر اعالم كرد كه وزارت ورزش 
نگرانى از بابت پرداخت نشــدن باقى بدهى هاى 
اين 2 باشــگاه نــدارد. وزارت ورزش اطمينان 
دارد كه اين 2 باشــگاه تمام بدهى هاى خود را 

پرداخت مى كنند.

zoom
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ادب و هنر

خبر

بنياد فرهنگى روايت فتح 
و خانه طراحان انقالب اسالمى برگزار مى كنند

پنجمين دوره جشنواره هنر مقاومت 
ادب و هنــر: پنجميــن دوره 
جشــنواره هنر مقاومت و اولين 
دوره جشــنواره موشن گرافيك، 
با شعار «چهل سال ايستادگى» 
توسط بنياد فرهنگى روايت فتح 
و خانه طراحان انقالب اســالمى 
سرفصل هاى  مى شــود.   برگزار 
اين جشنواره به شرح زير خواهد 

بود:
1- واكاوى دستاوردهاى 40 ساله انقالب اسالمى.

2- مبارزه با فساد، مطالبه و بازخوانى ارزش های انقالب اسالمى.
3- نفى وابستگى فكرى و اشرافى گرى.

4- ارائه راهكارهاى حل مشكالت و توانمندسازى كشور.
5- ايجاد روحيه خودباورى و عزت ملى.

6- ترويج گفتمان مقاومت و روحيه ظلم ستيزى و حمايت از مظلوم.
7- بازخوانى چهار دهه مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان و استكبار.

8- معرفى الگوى مسئول تراز انقالب اسالمى.
9- معرفى الگوى جوان مؤمن انقالبى.

مهلت ارسال آثار اين جشنواره تا يكم آذرماه سال جارى است و انتخاب و 
داورى آثار نيز از يكم تا پانزدهم آذرماه 97 ادامه خواهد داشت. 

گفتنى است زمان اعالم نتايج، برگزارى نمايشگاه و مراسم اختتاميه نيز 
دى و بهمن امسال خواهد بود.

جايزه ادبى جالل فراخوان داد
فارس: دبيرخانه جايزه ادبى جالل  آل احمد كه همه ساله در ايام زادروز 
اين نويســنده نامدار ايرانى برگزار مى شود، از نويسندگان، پژوهشگران، 
پديدآورندگان و ناشــران دعوت كرد تا آثار خود را تا پايان شــهريور و 
در چهار گروه داســتان بلند و رمان، مجموعه داستان كوتاه، نقد ادبى و 

مستندنگارى به اين دبيرخانه بفرستند.
براساس اين گزارش، فقط كتاب هايى كه براى نخستين بار در سال 1396 
منتشر شده باشند، كتاب هايى كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در داخل كشــور به چاپ رسيده باشند و در يكى از چهار گروه باال قرار 
گيرند، امكان حضور در بخش رقابــت و داورى جايزه جالل را خواهند 

داشت.

گفت وگو با حجت االسالم على آرمين نويسنده كتابى كه نامزد جايزه جشنواره قلم زرين شد 

«به نام يونـس»،
نفسى تازه در داستان حوزه

 ادب و هنر/ موســوى  «به نام يونس» عنوان 
آخرين كتابى است كه حجت االسالم على آرمين 
نوشته اســت. اين رمان كه نامزد جايزه جشنواره 
قلم زرين نيز شــد، روايت روحانى جوانى است كه 
دخترش در يك تصادف آســيب جّدى مى بيند. او 
ســپس به اين اميد كه حال دخترش خوب شود، 
نذر مى  كند براى تبليغ به يكى از روستاهاى محروم 
برود و ماجراى اصلى داســتان نيز در همين روستا 
شــكل مى گيرد. شــباهت هاى يونس نبى و اين 
روحانى جوان، زيباترين و دلنشــين ترين قسمت 
كِلّ رمان اســت؛ هر دو براى تبليغ مى آيند، هر دو 
طرد مى شوند، هر دو از اطرافيانشان دلگير و خسته 
مى شــوند، هر دو عزم رفتن مى كنند، براى هر دو 
قرعه مى اندازند و قرعه به نام يونس مى افتد. يونس 

نبى به دريا مى رود و يونِس طلبه به چاه.
 على آرمين (نويســنده)، در اين داستان حرفش 
را راحت مى زند و ســاده روايــت مى كند؛ حّتى 
در زباِن روســتايِى شــخصيت ها هم پيچيدگى 
و ناشــناختگى خاّصى براى مخاطــب به وجود 
نمى آيد. نويســنده خــودش را چنــدان درگير 
توصيفــات و جزئيات نمى كند. فضاســازى هاى 
رمان هم به اندازه و كافى است؛ آن قدر كه نتوانيم 

به آن ايراد وارد كنيم. 
ديروز مدرســه اسالمى هنر براى اولين بار در قالب 
سلسله نشست هاى نقدِ  داستان طالب، رمان «به نام 
يونس» را با حضور منتقدان نقد و بررسى كرد. به 
همين بهانه با حجت االسالم آرمين درباره اثرش و 
فضاى داستان نويســى در ميان طالب گفت و گو 

مى كنيم.
پى رنگ اصلى داستان «به نام يونس» ذهن 
مخاطب را به اين ســمت مى برد كه موضوع 

از تجربه زيســته نويسنده نشأت  داستان 
گرفته است. اين برداشت چقدر صادق است؟

درست است، ايده اصلى داستان، از يكى از سفرهاى 
تبليغى من در 10 سال پيش شكل گرفت. تقريباً 
تمام شــخصيت هايى كه در داســتان هستند هم 
برگرفته از شــخصيت هاى همين روستاســت، اما 
اتفاقات همگى برگرفته از تخيل من است. كش و 
قوس داستان هم تقريباً براى تمام مبلغين روحانى 
اتفاق افتاده و آشناست. يعنى يك روحانى در سفر 
تبليغى اش با مشكالت زيادى روبه رو مى شود كه 
خيلى از آن ها به خاطر برداشت اشتباهى است كه 
خود شــخص روحانى دارد. همان طور كه حضرت 
يونس هم گمان كرد اگر قوم خودش را تنها بگذارد، 
تكليــف از دوش او برداشــته مى شــود. «يونس» 
داستان ما هم چنين اشتباهى مى كند و به تبع آن 

مشكالتى برايش ايجاد مى شود.

طبيعتاً توقعى كــه از يك روحانى در اذهان 
مردم وجود دارد، اين اســت كه يك روحانى 
حداقل كمتر دچار اشتباه شود و يا اگر اشتباه 
كرد، سريع تر به مسير درست بازگردد. چگونه 
با اين تلقى دست و پنجه نرم كرديد و گرفتار 

كليشه نشديد؟
وقتى خطايى از بنده اى سر مى زند و خداوند مى داند 
كه عيار بنده اى كم است، آزمايشاتى پيش مى آورد و 
انسان را در بوته اين آزمايشات مى گدازد و مى سازد. 
در اين آزمون ها عده اى رد مى شوند و عده اى قبول. 
اين مسئله هم براى همه انسان ها صادق است. براى 
دورى از كليشه هم سعى كرده ام يونس را در جريان 
زندگــى واقعى روايت كنم. شــخصى كه با وجود 
اتفاقاتى كه برايش مى افتد، كم كم به مسير درست 

باز مى گردد و اشتباهاتش را جبران مى كند. 

نوشتن كاراكتر يك روحانى يك محدوديت 
دارد، نوشــتن توســط يــك روحانى هم 
محدوديتى بيشتر! چقدر جامعه روحانى و به 
طور مصداقى شخص شما در داستان نويسى 

با محدوديت هاى اجتماعى روبه رو هستيد؟
 اگر منظورتان از روحانى شــخصيتى اســت كه 
نمى شــود به ابعاد مختلف زندگــى او پرداخت، 
خير، امــا اگر منظورتان محدوديت نوشــتن به 
صورت كلــى براى يك روحانى اســت، بله. من 
برخالف برخى  معتقدم شــخصيت يك روحانى 
مقدس است، اما انســان ها همه داراى فضاهاى 
روشن و تاريكى در زندگى هستند. فقط درجات 
اين روشــنى و تاريكى فرق مى كند. يك انسان 
معمولى و گرفتار زرق و برق دنيا ممكن اســت 
نقاط روشنش كم باشــد، اما اين دليل نمى شود 

كه روحانى ها نيز نقاط تاريك نداشــته باشــند. 
حتــى براى پيامبران و انبيــا هم ارتقاى معنوى 

وجود دارد چه برسد به انسان هاى معمولى.

عده اى معتقدند شخصيت يونس، شخصيت 
ويژه اى نيست كه مخاطب با آن همذات پندارى 
كند. شما عمداً اين شخصيت را نوعى توصيف 
كرده ايد كه مخاطب بيشتر روايت زندگى اش 
را بشــنود تا اينكه دلش براى او بســوزد؟ 
بــه نظرم ايــن قســمت را بگذاريم بــه عهده 
مخاطب تــا او قضاوت كند كه آيا شــخصيت 
يونس دلچسب شــده اســت يا خير. چنانچه 
خيلى ها از اين شــخصيت اســتقبال كردند و 
برخى هم طبيعتاً بنا بر ســليقه متفاوت ارتباط 

خوبى با او نگرفتند. 

ادبيات حوزه، به غير از اشخاصى مانند آقاى 
توليد  ويژه اى  كار  سال هاست  مظفرساالرى 

نكرده است. چقدر اين گزاره را قبول داريد؟ 
بله. متأســفانه  در چند دهه اخيــر كار ويژه اى 
توليد نشــده، اما خوشــبختانه چندســال اخير 
افراد خوبى به ميــدان ادبيات آمده اند و كارهاى 
خوبى را نوشــته اند. اميدواريم كه اين مســئله 
ادامه پيدا كند. ازطرفى تفاهمى ميان مؤسســه  
فرهنگى هنرى شهرستان ادب با مدرسه اسالمى 
هنر ايجاد شــده تا طالبى كه در شهرستان ادب 
رمان نوشته اند، مانند آقاى مدقق و آقاى عزيزى 
با هماهنگى اين دو مؤسســه نشست هايى براى 
نقد و بررسى آثار طالب برگزار كنند كه «به نام 
يونس» اولين رمان مورد بررســى در اين سلسله 

نشست هاست. 

آنچه مى خوانيد

معتقدم شــخصيت يــك روحانى 
مقــدس اســت، امــا انســان ها 
همــه داراى فضاهــاى روشــن و 
تاريكى در زندگى هســتند. فقط 
درجــات ايــن روشــنى و تاريكى 
فرق مى كند. يك انســان معمولى 
و گرفتــار زرق و بــرق دنيا ممكن 
است نقاط روشنش كم باشد، اما 
اين دليل نمى شود كه روحانى ها 

نيز نقاط تاريك نداشته باشند

روايتى از مخوف ترين زندان عراق
باشگاه خبرنگاران: حجت االسالم محمدمهدى بهداروند، پژوهشگر و نويسنده كتاب «زندان الرشيد»، درباره اين كتاب و ثبت 
خاطره سردار على اصغر گرجى زاده، گفت: «زندان الرشيد» خاطرات سردار على اصغر گرجى زاده، رئيس ستاد قرارگاه سپاه 
ششم و از همرزمان سردار شهيد على هاشمى، يكى از صادقانه ترين آثارى است كه در زمينه تاريخ دفاع مقدس نوشته شده 
است. گرجى زاده راوى روايت هاى اين كتاب كه در واپسين روزهاى جنگ تحميلى در جزاير مجنون به اسارت نيروهاى عراقى 
درآمده بود تا چهار ماه پس از اســير شدن به دست نيروهاى بعثى، هويت خود را از آنان پنهان مى كند ولى پس از لو رفتن 
هويت واقعى او براى نيروهاى ارتش بعث، به زندان الرشيد كه مخوف ترين زندان عراق بود، منتقل مى شود تا باقيمانده دوران 

اسارت خود را كه در حدود هشت سال مى شد، در اين زندان پشت سر بگذارد.
وى ادامه داد: راوى كتاب با دقت تمام سعى كرده تا در بيان خاطرات خود صادق باشد و با وجود آنكه در زمان خود يكى از 
مسئوالن رده باالى سپاه محسوب مى شده، ولى از بيان ترس ها و دل نگرانى هاى خود در دوران اسارت ابايى نداشته است؛ تا 

آنجا كه لحظه به لحظه وحشت خود از شكنجه هاى دشمن بعثى را با صراحت بيان كرده است. 

داستان نويسى دينى؛ حركت روى لبه تيغ
باشگاه خبرنگاران: نويسنده كتاب «مثل شيشه مثل سفال» معتقد است كه پرداختن به موضوعات دينى در ادبيات داستانى 

حساسيت  برانگيز و همانند حركت روى لبه تيغ است.
رمان «مثل شيشــه مثل ســفال» اثر نرگس فرجاد امين، يكى از تازه ترين آثار در حوزه ادبيات دينى است كه اخيراً از سوى 
انتشارات كتاب نيستان به چاپ رسيده است. رمانى كه سعى دارد به برخى از شبهات و ابهامات در هضم باورهاى دينى در 

زندگى اجتماعى امروز پاسخ دهد و در مقابل طرحى از يك زندگى مؤمنانه را نيز پيش چشم مخاطب خود به تصوير بكشد.
اين رمان حول زندگى جوانى شكل مى گيرد كه حس مى كند به درك و دريافت هاى تازه اى از برخى باورهاى دينى دست پيدا 
كرده و همين مسئله او را مانند طلبه اى به دنبال كشف حقيقت روانه مى كند. «مثل شيشه مثل سفال» به ظرافت و زيبايى 
شيشه از چيدن كلمات در كنار هم براى روايت بهره برده است و به سادگى سفال به طرح داستانى خود مى پردازد. اين رمان 
اثرى است قصه گو كه در دل اليه هاى داستانى خود مخاطب را به دل باورها، انديشه ها و دغدغه هاى دينى مخاطب خود مى برد 

و از او مى خواهد كه با او در دل داستان به اين موضوعات بينديشد و نتيجه بگيرد. 

ادبياتادبيات
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پست حسن صنوبری برای »دارکوب« در اینستاگرام
تالش برای گفتن حرفی نو و مفید

آرش شفاعی در واکنش به شوخی های کمدین های خندوانه
شوخی جدی یا شوخی سطحی؟

آدم نمی داند وقتــی می خواهد یک فیلم 
ایرانی را داوری کند، باید آن را با سینمای 
جهان مقایسه کند یا با سینمای ایران یا با 

سینمای امروز ایران؟
به همین خاطر دارکوب ساخته بهروز شعیبی را در ذهنم 

یک بار با هر سه تا سینما مقایسه می کنم.
به نظر این مخاطب معمولی سینما، دارکوب در قیاس 
با دیگر فیلم های ســینمای امروز ایران، بویژه سینمای 

اجتماعی امروز ایران یک فیلم عالی است. 
در مقایسه با سینمای ایران )در همه ادوارش( یک فیلم 

تقریباً خوب، و در مقایسه با سینمای جهان یک فیلم متوسط ولی قابل احترام است. 
مهم ترین ویژگی سینمای شعیبی، تمایز محتوایی و تالش برای گفتن حرفی نو و مفید است. حداقلش تو  خیالت راحت است 
که دغدغه اصلی کارگردان کسب موفقیت در جشنواره های داخلی و  خارجی نیست؛ می دانی طرف حسابت جوان جویای 

نامی نیست که هدفی جز  کپی کردن از روی اصغر فرهادی نداشته باشد. 
بلکه او یک هنرمند و انســان واقعی اســت، خودش فکر دارد و احســاس دارد و در حد خودش به مســائل و بحران های 
 اجتماعی و اخالقی جامعه اش می اندیشد. ولو اینکه من این میزان تلخی در سینما و  این طرز نگریستن به جهان را خیلی

 نپسندم. 
بنابراین به یک بار تماشا حتماً می ارزد.

پیشنهاد نمی شود به کسانی که حوصله و طاقت فیلم های تلخ وش را ندارند. پیشنهاد می شود به کسانی که اهل تعمق در 
مسائل مهم اجتماعی و اخالقی هستند.

قبل از تماشای فیلم ترانه محمدمعتمدی برای تیتراژ فیلم را دیده و شنیده بودم، ولی در نسخه اکران عمومی خبری از 
معتمدی نبود، چرا؟

محدودیت  کاراکتر اجازه نمی دهد از بازی بدیع سارا بهرامی و بازی کلیشه ای مهناز افشار سخن بگویم.

وقتی در صداوســیما نتوانید حرف جدی 
بزنید و اجازه نداشــته باشــید با مسائل 
مهم تری شــوخی کنید باید سراغ مسائل 
ســطحی و شــوخی های فضای مجازی بروید تا به این 

ترتیب مخاطب تان را بخندانید. 
مسئله این است که تکلیف صداوسیما با خودش روشن 
نیست و معیاری ندارد مثالً ممکن است برنامه ای پخش 
شــود که از ممیزی رد شده است و برنامه ای هم پخش 

شود که نظارت درستی در آن وجود ندارد. 
برنامــه »خندوانــه« جزو چند برنامه ســرگرم کننده و 

پرمخاطب صداوسیماســت و اگر هم نقدی به آن می شــود از این حیث است که اشکاالت در این برنامه بسیار جدی تر و 
پررنگ تر دیده می شود. 

حتی به دلیل همین پرمخاطب بودن، اگر اشتباهی از این برنامه دیده شود تأثیر بیشتری روی مخاطب می گذارد.اشتباه 
یک کمدین در شوخی ها می تواند اعتبار رسانه را بیش از پیش از بین ببرد و حتی می تواند به این شوخی ها و مضامین و 

مفاهیمی که به شوخی درمی آید، میدان دهد.
در اینجا یک سؤال مطرح می شود که اگر شوخی های کمدین ها در »خنداننده شو« به مرز هشداردهنده می رسد پس سیستم 
نظارتی صداوسیما چه می کند؟ اما به نظر من این شوخی ها خیلی هم هشداردهنده نبوده است چرا که اگر شوخی مشکل 

دار باشد خود مردم آن را پس می زنند.
با توجه به اتاق فکرهایی که در تلویزیون وجود دارد و برنامه هایی که می سازند، همین که رامبد جوان یک تنه عمل می کند 

و بدون اتاق فکر چنین برنامه ای را پیش می برد، قابل توجه است.
اشکاالت این برنامه به دلیل نبود ساختار زیربنایی مناسب در صداوسیماست. برنامه »خندوانه« ملک شخصی رامبد جوان 
نیست بلکه تریبونی است که به یک آنتن ۸۰ میلیونی تعلق دارد بنابراین اگر مرزهای اخالق در این برنامه جابه جا شود کل 

اعتبار سازمان زیر سؤال می رود و اتفاقات »خندوانه« معلول همان بالتکلیفی صداوسیما در ساختارهای خود است.

سینما گرام سیماگرام

علیدارابیازجزئیاتبرنامه»باوزراومسئوالن«میگوید
از »بازرگان« تا »روحانی« روی آنتن

تسنیم: معاون امور استان های صدا و سیما 
با اشاره به برنامه »با وزرا و مسئوالن«، گفت: 
از نظر ما هیچ محدودیتی وجود ندارد، همه 
مســئوالن از دولت موقت تا دولت فعلی را 
روی آنتن ببریم تا آن ها درباره دستاوردهای 

4۰ ساله انقالب اسالمی صحبت کنند.
معاون امور استان های صدا و سیما با اشاره 
به تــدارک ویژه تلویزیون بــرای انعکاس 
دستاوردهای انقالب اسالمی افزود: امسال 
به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی که با هفته دولت تقارن 
دارد، صدا و سیما برنامه های ویژه ای را تدارک دیده که فارغ از هر گرایش 

سیاسی روی آنتن می برد. 
از اول مهرماه شــاهد پخش برنامه »با وزرا و مسئوالن« خواهیم بود که از 
همه مسئوالن اجرای کشور و خدمتگزاران انقالب اسالمی از دولت موقت 
تا دولت کنونی دعوت می شود تا از دستاوردهای چهار دهه انقالب اسالمی 

برای مردم بخصوص نسل جوان صحبت کنند.
دارابی در پاســخ به پرســش خبرنگار مبنی بر اینکه به جهت مشکالت 
سیاســی و امنیتی برخی از مســئوالن که برای حضور در رسانه ملی و 
گفت وگو با هر رسانه دیگری محدودیت دارند چه تدبیری اندیشیده اند، 
تأکید کرد: ما واقعاً برای اینکه وحدت خودمان را در قاب تلویزیون نشان 
دهیم و در صدای رادیو پژواک پیدا کند؛ همچنین امیدواری بهتری را در 
جامعه شکل دهیم و همبستگی و وحدت ملی را برای نیروهای وفادار رقم 

بزنیم از هیچ کوششی برای این دورهمی دریغ نخواهیم کرد. 
از نظر ما هیچ محدودیتی وجــود ندارد و تالش می کنیم تا مخاطب ما 
بداند، خارج از هر گرایش سیاسی همه برای یک انقالب و اعتالی نام ایران 

اسالمی فعالیت می کنند. 
ما رسانه هستیم اما یک عواملی خارج از اراده سازمان صدا و سیما وجود 
دارد که شــاید برای حضور برخی یک تصمیمات ویژه تری گرفته شود، 
اما رســانه ملی همواره سعی کرده تا به جهانیان بگوید انقالب اسالمی و 

مسئولینش همیشه یکدست بوده اند و هستند. 

جوادنوروزبیگیدرخصوصدستمزدبازیگرانگرانقیمت:
مبلغ میلیاردی شنیده ام اما چند میلیارد تومان نه

بیانیــه کانون  انتشــار  پیــرو  صبح نو: 
کارگردانــان، »جواد نوروزبیگــی« یکی از 
تهیه کنندگان شناخته شده سینمای ایران 
در خصوص این بیانیه گفت: ماهم به این 
موضوع معترضیم و بیشترین آسیب از این 
شرایط را تهیه کنندگان متحمل می شوند. 

شخصاً چند ســالی است که به این بحث 
اعتــراض دارم. االن بــه دلیل محدودیت 
بازیگر و برخی مشکالت دیگر، سیاست سینما به سمت تجاری سازی رفته 
است. وقتی به سمت فیلم تجاری برویم، بازیگر می بیند فیلم های تجاری 

خوب می فروشد، در نتیجه آن ها هم سهم می خواهند.
وی در ادامه درباره دستمزد حدودی بازیگران سینما گفت: راستش مبلغ 
میلیاردی شــنیده ام اما چند میلیارد تومان نه. واقعاً نشنیده ام بازیگری 

دستمزد چند میلیارد تومانی بگیرد. 
وی در پاســخ به اینکه سریال های شبکه نمایش خانگی نقش مهمی در 
شــرایط امروز و بیانیه مذکور دارند؛ بیشتر آن ها حتی پول خودشان را 
برنمی گردانند، پس چرا ســرمایه گذاران به سمت ساخت آن ها می روند 
و دستمزد میلیاردی می دهند، گفت: چون آن سرمایه گذار و تهیه کننده 

روی بازیگرش اسپانسر جذب می کند. 
آگهی هرقسمت سریال را درنظر بگیرید. این مسائل را یک پک جداگانه از 
فروش سریال حساب کنید. پول پروژه به واسطه بازیگر بازمی گردد.هدفم 
دفاع از بازیگران نیســت و خودم تا به امروز دستمزد باالی 4۰۰ میلیون 

تومان به کسی پرداخت نکرده ام. 
خانه سینما باید چرخه اقتصادی تولید را ساماندهی بکند.امروز مشکلی 
وجود دارد و آن این است که قراردادها دو بخش دارند؛ یک قرارداد با یک 
برگه و امضا و بخش دوم که زیر میز است؛ البته راهکار اساسی حل مشکل 

فوق ورود نیروی جدید به سینماست. 
تولیدات سینما باال رفته و مدام از چند بازیگر ثابت استفاده می شود.باید 

انحصار شکسته شود و به راحتی رقم بازیگر پایین می آید. 
مــن در هر فیلمم یک یا دو بازیگر جدید معرفی کرده ام، هرچند همان 
را هم می گویند فالنی از بازیگر پول گرفته است! هرکاری کنیم مشکلی 

جدید پیش می آید!

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  خانه های 
الکچری و زوج هایی که تنها غم زندگی شان این 
است که چطور ظرف هایشان را براق تر کنند یا لک 
لباس هایشان را بی رنگ تر! روابط خانوادگی که 
اتصال و انفصالش در گروی بی بو و بی لک بودن 
ظروف است یا نمایش تصویری از خوردنی هایی 
که معجزه می کنند و گره از مشــکالت پیچیده 
افراد می گشایند! عده ای بر این باورند که تبلیغات 
تلویزیونی با رواج اغواگری و اشرافی گری، سبک 
زندگی ایرانی- اســالمی را بتدریج تغییر می دهد 
و زندگــی مردم را از ســادگی و صمیمیت عاری 
می کند.  دکتر مجید ابهری، رفتارشناس در این 
باره معتقد است: سبک زندگی ایرانی- اسالمی ما 
پذیرشگر هر نوع تبلیغات به هر شکل و معنا نیست 
بنابراین باید در تهیه و عرضه تبلیغات رسانه های 
نوشتاری، دیداری و شــنیداری بسیار دقت کرد 
چرا که ممکن است بر اثر همین تبلیغات، سبک 
زندگی ما از مســیر اصلی خود منحرف شود و به 

سمت مصرف گرایی و تشریفات برود.
او ادامه می دهد: از آنجایی که صدا و ســیما باید 
بخشی از بودجه خود را از راه تبلیغات تأمین کند 
گســترش تبلیغات، زندگی ایرانیان را به سمت 
مصرف گرایی و تشــریفات می کشاند. با توجه به 
اینکه تماشاگران صدا و سیما دارای طبقه بندی 
ســنی نبوده و همه افراد با سنین، تحصیالت و 
شرایط اجتماعی مختلف، بیننده تبلیغات هستند، 
آثار این تبلیغات باید افــراد جامعه را در زندگی 
روزمره به ســمت تعالی و رشــد ببرد، نه مشکل 
آفرینــی بــرای خانواده ها یا گریــز از ارزش های 

اسالمی. 
ابهری خاطرنشــان می کند: متأســفانه بعضی از 
تبلیغات منشأ آثار تربیتی منفی هستند، برخی از 
سازندگان تبلیغات در این حوزه تخصص ندارند و 
تنها در مقابل دریافت پول، ممکن است تبلیغاتی 
بسازند که با منش های اصیل ایرانی- اسالمی در 

تعارض است. 
به گفته او، از آنجایی که تبلیغات آثار مستقیمی 
بر رفتار فردی و اجتماعی دارد باید مســئوالن بر 
این گونه مسائل نظارت مستقیم داشته باشند و به 
خاطر پول هر تبلیغاتی را نپذیرند چرا که به اندازه 
کافی شبکه های ماهواره ای زندگی ایرانیان را مورد 
هجوم فرهنگی و تنش های اجتماعی قرار داده اند.

 محتوای ایرانی در ظرفی بیگانه پسند
بــه باور این رفتارشــناس، بســیاری از تبلیغات 
صدا و سیما با الگوبرداری از تبلیغات شبکه های 
ماهــواره ای با کمی تغییرات، مطابق با فرهنگ و 

گویش ما ساخته می شوند در حالی که تبلیغات 
ماهــواره ای هیچ ربطی به ســبک زندگی اصیل 
ایرانــی- اســالمی نــدارد و ممکن اســت مبدأ 
آموزش های منفی اخالقــی و رفتاری برای افراد 
باشد. در چنین شرایطی باید افراد نوآور و هنرمند 
برای تهیه و عرضه تبلیغات مطابق با چارچوب های 
فرهنگی و ارزشی جامعه اسالمی ما اقدام کنند، 
نه اینکه محتوای ایرانی در ظرفی بیگانه پسند و 

بیگانه ساز ارائه شود.
ابهری می گوید: در برخــی تبلیغات اگر خانم ها 
حجاب نداشــته باشــند، گمان می کنید که این 
تبلیغات از شبکه های ماهواره ای پخش می شود یا 
اگر المان و آثار فرهنگ اسالمی از آن تبلیغ حذف 
شــود، آن تبلیغات ذره ای با تبلیغات شبکه های 
ماهواره ای تفاوت نــدارد. این گونه تبلیغات برای 
ســبک زندگی ایرانی و فرهنگ اصیل ما، ســم 

مهلک است.
او با بیان اینکه ترویج مصرف گرایی و تشــریفات 
در تبلیغات صدا و سیما بیانگر یک هویت بیگانه 
اســت که با زندگی اکثریت جامعه تفاوت دارد، 
یادآور می شود: دعوت به تشریفات و اشراف زدگی 
در تبلیغات تلویزیون مــوج می زند در حالی که 
زندگی شخصی 9۰ درصد افراد جامعه با آنچه در 
تبلیغات نشان داده می شود، متفاوت است. مردم 
با دیدن این تبلیغات حسرت زندگی های رؤیایی 
را می خورند و گاه اقدام به رفتارهای ناپســندی 
همچون گرفتن رشــوه و اختالس می کنند تا آن 

زندگی را به دست بیاورند.

  بی منطقی حاکم بر تبلیغات
فرشــاد مهدی پور، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اســالمی در این باره می گوید: اگر صدای 
تلویزیون را ببندید و تبلیغات رسانه ملی را ببینید 
فکر می کنید که دارید شبکه های عربی را تماشا 
می کنید. در این تبلیغات چند عنصر بسیار برجسته 
است، یکی استفاده از عنصر زن و زنانگی است که 
به وفور در تبلیغات یافت می شــود. دوم، استفاده 
از جلوه های بصری و افکت های غیرمنتظره است، 
سوم هم بی محتوایی و بی منطقی حاکم بر تبلیغ 
است یعنی تبلیغات بشــدت اغراق آمیز و بزرگ 

نمایی شده هستند.
به گفته او، 25 ســال پیش کــه اوایل راه اندازی 
تبلیغات در تلویزیون بود، عنصر کودک بســیار 
برجســته بود، بعد از مدتی مــردان جوان و حاال 

عنصر زن جایگزین این موارد شده است. 
مهــدی پور با بیان اینکــه در برخی از تبلیغات، 
تخریــب روابط خانوادگی نشــانه رفته اســت، 

خاطرنشــان می کند: مثالً نقش عمه در برخی از 
تبلیغات، تصویــری دیکتاتورمآبانه و غیرمنطقی 
اســت. در شــرایط فعلی یکی از مشــکالت ما 
گسست های خانوادگی است به طوری که ارتباط 
با بزرگ ترهای فامیل بسیار کم و قطع شده است، 
این تبلیغات تلویزیونــی نیز همین موضوع را به 
شــکل کامالً منفی مورد توجه قرار می دهد. آثار 

فرهنگی و مخرب ایــن بخش تبلیغات می تواند 
بــر روابط خانوادگی اثر ســوء بگذارد و ســبب 

گسست های خانوادگی شود.
او با اشاره به استفاده فراوان از موسیقی های ضربی 
برای انتقال پیام در تبلیغات تلویزیونی می گوید: 
در گذشــته، تبلیغاتــی قبل از پخــش فیلم در 
سالن های ســینما پخش می شد که آن زمان به 
دلیل ضرباهنگ خاص موسیقی، قابلیت پخش در 
تلویزیون را نداشت اما امروز همه آن ها از تلویزیون 

هم پخش می شود.
مهدی پــور درباره اســتفاده ابــزاری از زنان در 
تبلیغات تلویزیونی توضیح می دهد: در گذشــته 
ارتباط تبلیغ شامپو، صابون و کاالهای بهداشتی 
با جنسیت برجسته نمی شد ولی اکنون ارتباطش 
با جنســیت تقویت می شود. شاید چون تبلیغات 
کم شده و منابع مالی صدا و سیما کاهش یافته، 
استانداردهای استفاده از تراز مناسب برای تبلیغات 

هم از بین رفته است. 
او یادآور می شود: ضمیمه ای برای قانون مطبوعات 
سال 75-74 تصویب شد که در آن استفاده ابزاری 

از زن را ممنوع می کند. در آن قانون، صداو سیما 
هم موظف به انجام آن شده و اگر قرار است شرایط 
تغییر کند قانون باید تغییر کند نه اینکه در اجرای 
قانون، تغییر اتفاق بیفتد. قبالً در تبلیغات صدا و 
ســیما از دختر بچه و پسربچه استفاده می شد و 

امروز از زنان.

  ضعف در نظارت و ارزشیابی
او درباره ترویج مصرف گرایی در تبلیغات تلویزیونی 
می گوید: در تبلیغات تجاری کسی که کاالیش را 
ترویج می کند، مایل است محیطی را خلق کند که 
مصرف کننده فکر کند با استفاده از آن محصول 
در آن موقعیت قرار می گیرد بنابراین به ســمت 
برجســته کردن موقعیت هایی می رود که بتواند 
این خواسته را واقعی کند اما مشکل آنجاست که 
یک پودر رختشویی را جوری تبلیغ می کنند که 
مخاطب فکر می کند با استفاده از آن می تواند همه 
مشکالت زندگی اش را حل کند، در واقع تبلیغات 
به شــکل اغراق آمیزی، آثار محصولشان را جلوه 

می دهند. 
این کارشــناس رسانه خاطرنشان می کند: بخش 
اول تصویری رؤیایی است که تبلیغ خلق می کند 
ولی بخــش دوم اغواگری اســت. در بخش اول 
مصرف کننده می داند که محیط خیالی اســت 
اما بخش دوم خالف واقع اســت. در نمونه دومی، 
مشــتری کاال را می خرد، آن را مصرف می کند و 

متوجه خالف واقع بودن تبلیغات می شود.
مهدی پور می گوید: در گذشــته گروه نظارت و 
ارزشیابی اداره کل بازرگانی صدا و سیما، تیم بسیار 
دقیقی بود و بارها با افرادی که تبلیغات داشتند، 
گفت و گو می کرد در حالی که امروز کمتر شاهد 
این جدیت و دقت در نظارت هســتیم به طوری 
که برخی از تبلیغــات، کپی برداری از نمونه های 
خارجی است. او با تأکید بر پایش دقیق محتوای 
تبلیغات رسانه ملی توسط تیم نظارت و ارزشیابی 
اداره کل بازرگانی صدا و سیما خاطرنشان می کند: 
اگر یک شــرکت تجاری در مسیر تبلیغاتی اش، 
روابط خانوادگی را تخریب کند چرا تلویزیون باید 
بــه آن تبلیغ مجوز پخش دهد؟ یا اینکه اگر یک 
تبلیغ تلویزیونی به طور مشخص از عنصر زنانه به 
معنای امر جنســی استفاده کند، این تبلیغ قابل 

پایش و حذف است.
به گفته وی، تبلیغات در بین خانواده ها و بچه ها، 
جزو جذاب ترین بخش های تلویزیون اســت که 
گاهی از آن الهام می گیرند و اثر می پذیرند بنابراین 
واحد ارزشــیابی و نظارت بــر تبلیغات تلویزیون 

وظیفه سنگین و مهمی را بر دوش دارد.

برش

اگر یک شــرکت تجاری در مسیر 
تبلیغاتی اش، روابط خانوادگی را 
تخریــب کند چــرا تلویزیون باید 
بــه آن تبلیغ مجــوز پخش دهد؟ 
یا اینکه اگر یک تبلیغ تلویزیونی 
به طور مشخص از عنصر زنانه به 
معنای امر جنسی اســتفاده کند، 
ایــن تبلیــغ قابل پایــش و حذف 

است

سیما و سینما

قدس ضعف نظارت بر محتوای تبلیغات بازرگانی صدا و سیما را بررسی می کند

مصرف گرایی »خانواده« را نشانه گرفته است

مجید ابهری  فرشاد مهدی پور 



زاده  تربــت  مجيــد  ايســتگاه/   
ايــن بــار را دســِت پيــش زديــم! پيش از 
اينكه عــده اى در راســتاى تطهير چهره ها و 
شــخصيت هاى منفى پيش از انقالب، دست به كار شوند و 
از «هژبر يزدانى» يك كارآفرين موفق، سرمايه دار دلسوز و 
فعال و قديس اقتصادى بسازند، خودمان سوژه اش كرديم. 
مردى كه ممكن اســت فردا درباره اش بگويند صفر تا صِد 
امپراتورى مالى اش را خودش ساخته و به اوج رسانده بود. 
كسى كه با يك تلفن، نه فقط زمين يا ساختمان، بلكه يك 
بانك را با تمام شعبه ها، ساختمان و كارمندانش، سه سوته 
مى خريد! «هژبــر يزدانى» البته در روزگار خودش و حتى 
پس از آن يك پديده عجيب و غريب به حســاب مى آمد. 
بهانــه پرداختــن بــه زندگــى و فعاليت هــاى «هژبــر 
باشــد.  بودنــش  پديــده  يزدانــى» مى توانــد هميــن 
مى تواند 23 خرداد 57 و بازداشتش باشد. حتى مى توانيد 
وضعيــت اقتصادى امــروز و جوى را كه عليه مفســدان 
اقتصــادى، رانــت خورها و «بيــش فعــاالن اقتصادى» 
بــه راه افتــاده، بهانه گزارش از شــخص امــروز بدانيد! 

 پولدارتر از همه ميليونرها
به آن ها كه ســن و سالشــان به دوران پيــش از انقالب و 
چند ســال نخســت پس از انقالب، قد نمى دهد و يا اسم 
«هژبر يزدانى» و دارايى افسانه اى اش به گوششان نخورده 
و در عوض ســر و گوششان پر است از نام هايى چون بابك 
زنجانى، شــهرام جزايرى، اختالس، فالن هزار ميليارد و... 
توصيه مى كنيم براى شــناخت بيشــتر «يزدانى»، مقدمه 

مصاحبه خبرنگار «كيهان» با او را بخوانند. 
بــا اين توضيح كه اين گفت و گو در كيهان 13 شــهريور 
1356 يعنــى كمتر از يك ســال پيش از دســتگيرى اش 
چاپ شــده بود: «... روي صندلي راحتي نشســته است...
كنار دســتش تلفن هاي سبز و نارنجي و سفيد مرتب زنگ 

مي زنند. 
در تلفــن نارنجي مي گويد بانك ايرانيان را بخريد، همه اش 
را... در تلفن ســبز مي گويد وضع كشــت و صنعت راميان 
و ســمنان را مرتــب گــزارش دهيد...يك لحظــه هم در 
بلوچســتان حضــور دارد و هم در كارخانــه قند اصفهان. 
پاهايش در كفش كارخانه كفش ايران هستند و چشمانش 

نگران شركت كشت و صنعت ايران و آمريكا. 
در انگشــتان چاقش سه انگشتر بزرگ جا گرفته اند. هر بار 
كه دستش را تكان مي دهد نور خورشيد از طريق انگشترها 
روي صورتــم منعكس مي شــود. انگشــترها حداقل 75 
ميليــون تومان قيمت دارند و «آقا» چند تايي هم در خانه 
دارد... هژبــر يزداني امروز مالك بيشــتر كارخانه هاي قند 
كشور از قبيل شــيروان، بجنورد، قوچان، اصفهان، قزوين، 
شازند و كرج است. بانك ايرانيان به طور كلي از آن اوست 
و در بانك هــاي ايران و انگليس، ايــران و ژاپن، صادرات، 
بازرگاني و... سهامدار عمده است و او به قول خودش امروز 
به اندازه مجموع تمــام ميليونرهاي ايران ثروت دارد... در 
تهران در خانه اي كه بيشــتر به قصر شــبيه است زندگي 
مي كند. عمارتي با تلويزيون مداربســته و كليه تجهيزات 

ايمني. خانه او 20 هزار متر مربع مساحت دارد. 
در خانه او مردها شــب ها در سالن بزرگي پر از فرش هاي 
ايرانــي و چلچراغ هــاي بزرگ بر مخده هــاي ايراني تكيه 
مي زنند و كباب و ُكنياك مي خورند. البته در مشروبخواري 

زياده روي نمي شود، چون هژبر ورزشكار است و نبايد موقع 
تيراندازي و يا ميل گرفتن دستش بلرزد»!

 گله دارى
بر خالف پدرش كه در جوانــى مدتى «گله دارى» را رها 
كرده، تفنگ برداشــته و به اسم «چريك دولتى» مشغول 
خدمــت به «رضا خان» شــده بود، «هژبــر» همان «گله 
دارى» را ســفت و ســخت چســبيد و رها نكرد. گوسفند 
مى خريد، پروار مى كرد و سپس آن ها را به تهران مى برد و 

به كشتارگاه مى فروخت. 
از دوران كودكــى و نوجوانى اش چيز زيادى نمى دانيم جز 
اينكه با وجود به دنيا آمدن در «سنگسر» يا همان «مهدى 
شهر» استان سمنان و در خانواده اى بهايى، در تهران درس 
خوانده و ديپلم متوســطه را با يك ســال مردودى گرفته 

است. 
بــا اين پيشــينه خالصه اى كــه اينجا و آنجــا درباره اش 
نوشــته اند، ناگفته مى توانيد حدس بزنيد كه، سرمايه دار 
شــدن «هژبر» خــان، تنها به كمك گلــه دارى و فروش 
گوســفندان و يا آن طور كه برخى ها نوشته اند  با كمى زد 
و بند، پيدا كردن آشــنا و پارتــى و زيركى و زبلى خودش 

اتفاق نيفتاده است. 
پيشرفت آسانسورى او در امور اقتصادى و تبديل شدن به 
مهره گردن كلفت اقتصــاد دوره پهلوى، آن هم در مدتى 
نه چندان طوالنى، بدون شــك بايد جــز اين ها، راز و رمز 

ديگرى هم داشته باشد.

 مافياى اقتصادى بهاييت
«حسين فردوست» در خاطراتش مى نويسد: «هژبر يزداني 
با حمايت عبدالكريم ايادي - پزشك بهايى ويژه دربار-  به 
قدرتي تبديل شد و اراضي وسيعي را در باختران و مازندران 
و اصفهان و غيره در اختيار گرفت... براي من معلوم شد كه 
تمام اين وجوه متعلق به بهاييان اســت و اين معامالت را 
يزداني براي آن ها ولي به نام خود انجام مي دهد... يك روز 
هم ســميعي رئيس بانك توسعه كشاورزي ، به من شكايت 
كرد كه فرد بي تربيتي با دو گارد مســلح به مسلسل، بدون 
اجازه وارد دفتر كارم شــده و گفته كه نامش يزداني است 
و مي خواهد ســهام بانك با ساختمان و وسايل به او واگذار 
شود... سميعي پاسخ داده كه اين امر منوط به اجازه وزارت 
كشــاورزي و تصويب دولت است. يزداني با خشونت جواب 

داده كه ترتيب آن را هم مي دهم»!
واقعيت اين اســت كه به جز حمايت پزشــك ويژه دربار، 
مى شود حمايت هاى پنهان و آشــكار افراد بسيارى را هم 

پشت سر «يزدانى» ديد. 
از همشــهرى اش، ارتشــبد نصيرى كه رئيس ساواك شد 
بگيريد تا نزديكان به دربار و حتى خود درباريان و شخص 
شــاه كه بارها از هداياى گرانقيمــت و عجيب و غريب او 
شگفت زده شــده و برايش پيام تشكر خصوصى فرستاده 
بودند. با اين همه، اســناد تاريخى، دليــل اصلى امپراتور 
شــدن «يزدانى» را تشــكيالت بهاييت مى داند. ســايت 
«مؤسســه مطالعات و پژوهش هاى سياســى» در اين باره 
مى نويســد: «سياســت جامعه بهاييان ايــن بود كه نبض 
سيستم اقتصادي كشــور را در زمينه هاي بنيادي و بويژه 
نان، گوشت، قند و شكر، امور زراعي و دامپروري و صنعت 
در اختيار داشــته باشــند... آن ها با در اختيــار قراردادن 

سرمايه مؤسسه  مالي بهاييان به هژبر يزداني يك باره او را 
از گله داري جزء، به تاجري بزرگ مبدل كردند».

 هر جا بود، فساد هم بود
مرحوم «دكتر رضا نيازمند» بنيان گذار شركت هايى چون 
ماشين سازى و تراكتورسازى تبريز، ايرالكو و ماشين سازى 
اراك و ســازمان هايى نظيــر ســازمان مد يريت صنعتى و 
ســازمان گسترش و نوســازى صنايع ايران (ايد رو) و...  از 
همكالسى ها و همدوره هاى «يزدانى» بود. درباره اينكه آيا 
مى تــوان «هژبر يزدانى» را از جملــه كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادى قبل انقالب به حســاب آورد، گفته اســت: «يك 
نفر را ســراغ من فرســتاد  كه رئيس كارخانه هايش شوم...
آن موقع يادم نيســت، معاون وزارت اقتصاد  بود م يا رئيس 
سازمان گسترش؟ د ر حقيقت او كارخانه هايى را خريد ه بود  
كه نمى توانست اد اره اش كند  و كارش به اينجا رسيد ه بود  
كه مد يران د ولتى را از وزارتخانه ها بگيرد  و وارد  سيســتم 
خود  كند ... د ر خريد  ســهام يكى از بانك ها فساد ى اتفاق 
افتاد ه كه د ر رأس اين فســاد  هژبر قرار داشــت... هر وقت 
اسم اين آد م مى آمد ، با فساد  همراه بود ... در هر صورت من 
از او خوشم نمى آمد... پيشنهادش را هم نپذيرفتم... اگر از 

گرسنگى مى مردم، پيش هژبر نمى رفتم...».

 دستگيرى مصلحتى
ما كه نه، اما اسناد به دست آمده از ساواك حكايت مى كنند 
كه «هژبر» در زد و بندهاى كالن مالى، سوءاستفاده، رشوه 
دادن و...كار را به جايى رســاند كه خيلى از مسئوالن رژيم 
سابق هم صدايشــان در آمد. اختالفش با رئيس كل بانك 
مركزى از جمله مشــكالتى نبود كه بتواند با قلدرى، رشوه 
دادن و زد و بند هــاى معمــول آن را حــل كند. انتقال 2 

ميليارد تومان از كشــور به آمريكاى جنوبى، شهادت چند 
كارمند بانك مركزى عليه او  و... برايش دردســر ساز شد. 
كار به روزنامه ها كشــيد و در نهايت 23 مرداد ســال 57، 

دستور دستگيرى «يزدانى» صادر شد. 
كار به جايى رســيده بود كه همكاران و شركاى ديروزش 
مجبــور شــدند او را به اتهــام اختالس و حيــف و ميل 

بيت المال به زندان بيندازند. 
در بحبوحــه پيــروزى انقــالب با كمك رئيــس زندان ها 
«محررى» گريخت. مدتى در «سنگســر» پنهان شد و در 
فرصت مناســب خودش را به دالرهايش در «كاستاريكا» 

رساند.

 اختاپوس چگونه ُمرد
بــا خــودرو زده بودند به ديــوار زندان، آن را شكســته و 
«يزدانــى» را فــرارى داده بودنــد. اگرچه انبــوه امالك، 
مستغالت، شــركت ها و بانك ها، پالســكو و اموالى كه در 
ايران داشت، مصادره و بيشترش به بنياد مستضعفان رسيد  
اما آن قدر بُرده بود كه بتواند در «كاســتاريكا» دامدارى، 
شركت و بانك راه بيندازد و در قصر مجللى كه افراد مسلح 

شبانه روز از آن محافظت مى كردند زندگى كند. 
دســت انقالبيون اگرچه به او نرسيد، دست هم مسلكانش 
اما رســيد! گروهى از بهاييان كه معتقــد بودند «يزدانى» 
ســرمايه و ثروت آن ها را به يغما برده و گريخته اســت در 
كاســتاريكا، پســرش را گروگان گرفتنــد و 11 ماه بعد با 

دريافت مبالغ هنگفتى از او فرزندش را آزاد كردند. 
«يزدانى» در فروردين ســال 1376 در «كاستاريكا» ُمرد. 
فرزنــدش گفت وصيــت كرده جنــازه اش را به زادگاهش 
برگردانده و دفــن كنند. دولت ايران اما اجازه بازگشــت 

جنازه اختاپوس را نداد.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

جنگ ادامه دارد... حتى براى كودكان ايرانى
براى  شــايد  ايستگاه   
«ما»يى كه در شهرهاى 
بــزرگ و دور از اهــواز، 
آبــادان، كردســتان و...
جنگ  مى كنيم،  زندگى 
مدت ها پيش تمام شده 
باشــد، اما بــراى هفت 

كودك كردســتانى كه هركدامشــان يك يادگارى زيــر درخت گردو جا 
گذاشته اند جنگ سال هاست كه ادامه دارد.

«گشين»، «خبات»، «آال»، «سينا»، «بهنوش»، «زانا» و «متين» غرق در 
دنياى كودكانه خودشان دور يكى از درخت هاى آبادى پرسه مى زنند. چند 
ساعت بعد اما درست همانجا زير درخت گردوى آبادى، هفت جانباز قد و 

نيم قد، كه هيچ شباهتى به يك «كودك» ندارند، در خون مى غلتند.
حاال پنج ســال از انفجار مين زير پاى «گشين» يكى از كودكان روستاى 
«نشكاش» مى گذرد و او هنوز هم پا به پاى كودكان آبادى درس مى خواند 
و بازى مى كند، با اين تفاوت كه يكى از پاهايش را همراه ندارد. «گشين» در 
اوج كودكى، با رفتارى بزرگانه و باوقار و بدون هيچ تلخى، باخنده ماجراى 
آن روز را براى خبرنگار «ايسنا» تعريف مى كند. مى گويد از آن روز با درخت 
گردوى روستا غريبه شده و هر وقت از كنار آن مى گذرد تنها چند چيز براى 
او يادآورى مى شود؛ انفجار، دود غليظ، خون و پاى گم شده. مى گويد يك 
سال اول، شرايطش بسيار سخت بود و انگار ديگر زندگى برايش تمام شده 
بود ولى كوه هاى كردســتان به دختران اين منطقه ايستادگى مى آموزد تا 

بزرگ تر از سن  واقعى شان باشند.
و اين بار «گشين» هم مثل كوه ايستاده و زندگى را همچنان ادامه مى دهد.
«گشين» به خبرنگار مى گويد: در اينجا ديگر «مين» يك چيز عادى شده 
است و هميشه براى پاكسازى آن مى آيند ولى انگار اين سالح آهنى كوچك 

در اين مناطق تمامى ندارد.
«گشين» كه در سال هاى اول براى تحصيل با مشكل روبه رو بود، اكنون در 
مدرسه شبانه روزى مريوان درس مى خواند و در خوابگاه زندگى مى كند و 
با اينكه سال ها پس از جنگ به دنيا آمده، براى خودش يك پا راوى جنگ 
شــده. هر روز براى هم خوابگاهى هايى كه دورش جمع مى شوند، خاطره 

تعريف مى كند.
روى لنگه كفش قرمزى كه گشــين به جاى پاى مصنوعى از آن استفاده 
مى كند، يادگارى هايى از دوستانش نقش بسته كه هركدام مى تواند تعبير 
حرف هاى ناگفته از اين رويداد تلخ باشــد. اما داســتان زندگى كودكانى 
همچون «گشين»، «سينا»، و «آال» در كردستان تمامى ندارد و واقعاً بايد 

گفت جنگ در اين مناطق هنوز ادامه دارد...

آن روزها

 ايستگاه / رقيه توسلى   طبقات اول گناه دارند... 
بخصــوص آن وقت هايى كه به صداى آسانســور، 
ريمــوت در و آمدورفت اتومبيل هــا؛ هياهوى 10 

ساعته پاركينگ هم اضافه شود.
بــه مناســبت از زير چــاپ درآمدن اوليــن ُرمان 
دوست مان، بهانه ديدار پا مى گيرد. نشسته ايم روى 

كاناپه گلدار خانه اش، واحد يك شرقى.
كولر روشن است. پنجره ها و درها بسته اما باز فركانس 
باالى اصوات مفهوم و نامفهوم هجوم مى آورد به خانه. 

صداهاى پُرفرياِد كودكانه!
يك سالى از اسباب كشى شان به اين آپارتمان و يك 
ماهى هم از شدت ِگله هايش مى گذرد. از ُغرولند هاى 
دوســتى كه «سكوت» مثل آب و نان برايش واجب 

است. براى حرفه خانگى كه دارد.
محور گفت و گويمان صداهاى ناتمام پاركينگ، گرانى 

و گرماى هواست كه زنگ خانه مى خورد.
همسايه روبه رو ست. خانم شاكى كه نمى تواند در اين 
حجم شلوغى و بلبشو، درس بخواند و گله اش را حاال 

با اَخم و تخم آورده درِ خانه مديِر ساختمان.
دوباره زنگ خانه مى خورد. اين بار همســايه طبقه 
باالست. آقايى كه همه نوبت هاى كالس خصوصى اش 
انگار تحت تأثير سر و صداها قرار گرفته. استادى كه 
مؤدبانه و خشــمگين از پاركينگى حرف مى زند كه 
پارك محله شده است... از آلودگى صوتى كه آپارتمان 

را دارد منفجر مى كند.

دوباره زنگ نمى زننــد؛ به جايش جيغ هاى بنفش 
زنانه، مسلسل وار حمله مى كنند به نشيمن. رفيق مان 
سراسيمه مى دود سمت در و پشت بندش، ما چهار 
مهمان هم. توى پاركينگ، 7-6 پسربچه ايستاده اند 
ُقلدرانه و زنى يكنفس ناسزا مى دهد و حرص مى زند 

و دست راستش چاقو دارد.
چند دوچرخه كف پاركينگ نقش بر زمين شده اند و 

آن طرف تر، توپى چاقو خورده و ُمرده است.
يكى يكى اســم و سن پسرها را مى پرسم. اينكه در 
كدام طبقه ساكن اند؟ بعد رو به بزرگ ترين شان كه 
كالس چهارم است، مى گويم: باور كنيد همان قدر كه 

شما حق داريد، آدم بزرگ ها هم مستحق اند.
به نظرم يك كم بياييد جاى همديگر باشيم. مثالً شما 
بچه ها يكى يكى ميهمانى تشريف بياوريد واحدهاى 

يك و دو.
ببينيد چه خبر است آنجا از دست شيطنت شماها... 
از با توپ زدن هايتان به نرده ها... از ســاعت ها باال و 
پايين پريدن در يك وجب جا... از الســتيك هايى 
كه با ذوق پنچر مى كنيد و ... از برگه هايى كه مدير 
ســاختمان در آسانسور مى چســباند و فردا غيب 
مى شود... از تابستانى كه تبديل به جهنمش كرده ايد 

براى همسايه هايتان...
موقع خداحافظى، پسِر 6 ساله طبقه پنجم مى گويد: 
باشد... پس به مادرهايمان بگوييد گوشى هايمان را 

پس بدهند!
  

گزارش از شخص

امپراتورى يك «بيش فّعال» اقتصادى
«هژبر يزدانى» 23 مرداد 1357 بازداشت شد

ايستگاه / بعد از حادثه ترور ناموفق 
رهبر انقالب در ســال 60 و جراحت 
شديد دست راست، ايشان مجبور به 
نوشتن با دست چپ شدند. همزمان 
با فرارسيدن 13 آگوست، روز جهانى 
چپ دست ها، كاربران فضاى مجازى 
با انتشــار تصاويــرى از رهبرانقالب 
اين روز را به ايشــان تبريك گفتند. 

برخى از پست هاى منتشر شده توسط كاربران را مى خوانيد: «بى شك دنيا 
نمى دانســت 6 تير، روزى را كه سرنوشت تقدير كرد رهبرمان چپ دست 
بشــود، بايد روز جهانى چپ دست ها مى ناميد، نه 22 مرداد را... روز جهانى 
چپ دســت ها را فقط بايد به خاص ترين و عزيزترين چپ دست دنيا يعنى 

رهبر عزيزمان تبريك گفت».

ايستگاه / بعد از انتشار متن نامه رهبرى 
به رئيس قوه قضائيــه درباره محاكمه 
ســريع و عادالنه مفســدان اقتصادى، 
شبهاتى در ميان كاربران فضاى مجازى 
به وجود آمد و خيلى ها نوشتند كه: چرا 
قوه قضائيه  زودتر براى محاكمه مفسدان 
اقدام نكــرده كه رهبرى مجبور به نامه 
نوشتن به اين قوه شوند؟ ضرغامى هم 

درهمين باره در اينستاگرامش نوشت:« امروز قوه قضاييه در معرض آزمون بزرگى 
است كه اميد داريم از آن سربلند بيرون بيايد. پيشنهاد مى كنم سخنگوى محترم 
قوه، برخى شبهات حقوقى مطرح شده در فضاى مجازى را براى خواص توضيح 
دهد. آفتابه دزد ها را فعالً رها كنيد و متخلفين بزرگ را بدون توجه به خط و ربط 

سياسى و حاميان احتمالى آنان به محكمه عدالت بسپريد».

ايســتگاه / بعد از اينكه بســيارى از 
مسئوالن به كمپين «فرزندت كجاست؟» 
پيوستند، بعضى از كاربران فضاى مجازى 
از مســئولين خواســتند براى شــفاف 
سازى هايشــان مدرك معتبر ارائه دهند. 
حاال سيد على مجتهدزاده، وكيل پايه يك 
دادگسترى كه با قوانين حقوقى آشناست 

و مى داند اتهام زدن به يك مسئول بلندپايه چه عواقبى مى تواند داشته باشد، به 
يكى از وزيران كه به نظر «محمد جواد ظريف» باشــد، اتهامــى وارد كرده و در 
توييترش نوشــته است:«يكى از وزرا كه از قضا بسيار خوشنام است و واقعاً شائبه 
رانت خوارى از ايشان به دور، اعالم كرده كه فرزندانم با عروس و داماد ساكن تهران 
هستند بدون هيچ اشــاره اى به تابعيت آمريكايى اهل بيت گرامش؟! بايد گفت: 

شركت نكردن در چنين چالشى قطعاً بهتر است».

وزير خوشنام و چالش جديدخاص ترين چپ دست دنيا

مجاز آباد

آفتابه دزدها را رها كنيد

كشتن يا درمان؟!
ماهنامــه هيســتورى (تاريخ) 
در تازه تريــن شــماره خود در 
گزارشى به تشريح علم پزشكى 
قــرون گذشــته مخصوصاً  در 
قرون وسطى پرداخته است. اين 
نشريه با عنوان «براى كشتن يا 
درمــان» بــه تكنيك هاى گاه 
عجيب و غريــب در توليد دارو 
و درمــان بيمــاران در قــرون 
گاهى  كــه  پرداخته  وســطى 
ســبب تحوالت عظيم و گاهى 
ســبب به بار آمدن فاجعه هاى 
بر  ناپذير مى شد. عالوه  جبران 

اين مجله هيســتورى 100 زن كه جهان را تغيير داده اند نيز معرفى 
كرده است.

محبوب ترين مجموعه
ماهنامه «امپاير» نگاهى ويژه به 
سرى فيلم هاى جنگ ستارگان 
و شــخصيت هاى معــروف آن 
فيلم هــاى  مجموعــه  دارد. 
را مى توان  جنــگ ســتارگان 
جــزو محبوب ترين مجموعه ها 
در غرب لقــب داد و بر همين 
اســاس امپاير اين شماره خود 
را بــا 6 طرح جلــد مختلف از 
شخصيت هاى معروف اين فيلم 
به چاپ رســانده كه شما طرح 
با  جلد شخصيت «هان سولو» 
معروف  فورد»  «هريسون  بازى 

را مشاهده مى كنيد. خوانندگان مى توانند در رأى گيرى محبوب ترين 
شخصيت خود در اين مجله شركت كنند.

در حال داغ شدن
علمــى  نامــه  هفتــه 
«نيوساينتيســت» در تازه ترين 
شــماره خود داليــل مختلف 
گرم شــدن شــديد هــوا در 
نقاط مختلف زمين را بررســى 
مى كند. اين نشريه طرح بسيار 
جذابى را بــر روى جلد به كار 
بــرده كــه اعمــاق اقيانوس و 
بيرون از آن را در يك نما نشان 
مى دهد و بــا تيتر «اين باال در 
حال داغ شــدن است به خاطر 
اتفاقاتى كه اين پايين در حال 
رخ دادن اســت» داليل اصلى 

گرم شدن هوا را به خاطر تغيير شرايط در اعماق اقيانوس ها مى داند.

طرح روز / سيل ويرانگر نقدينگى

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزمره نگارى

امپراتورى يك «بيش فّعال» اقتصادى

 فارس/  عليرضا ذاكرى 

گوشى ها يشان را پس بدهيد
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