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حوادث ايران

پل هوايى فرو ريخت
 48 نفر كشته و زخمى شدند

ايتاليا: بر اثر فرو ريختن 
بخش بزرگــى از يك پل 
هوايى كه بر فــراز اتوبان 
A۱۰ درنزديكى شــهر 
جنووا در شــمال ايتاليا 
قرار دارد، ده ها خودرو به 
همراه سرنشينان آن ها به 
پايين پل سقوط كردند. 
وقوع اين حادثه دســت كــم 35 كشــته و 13 زخمى بر جا 
گذاشت. در اين زمينه 10 نفر هم مفقود هستند. به گفته اهالى 
جنووا،قديمى بودن اين پل موجب اين حادثه دلخراش شده 

است. (خبرگزاري صدا و سيما)

برخورد ون با خودرو سوارى در 
«كيتو» 24 نفر را كشت

اكوادور: در پى وقــوع تصادفــى در 30 كيلومترى «كيتو» 
دراكوادور 24 تن كشــته و 22 نفر راهى بيمارســتان شدند.   
خبرگزارى «اى اف اى» اعالم كرد كه طبق گزارش گروه هاى 
امداد رســان، در يك تصادف جاده اى كه روز سه شنبه نزديك 
«كيتو» پايتخت اين كشــور روى داد، 46 نفر كشته و زخمى 
شده اند. تصادفات رانندگى در اكوادور از علل اصلى مرگ و مير 
در آن كشور محسوب مى شود و اين دومين بار در دو روز گذشته 
است كه چنين حادثه عظيمى در اكوادور رخ مى دهد. يكى از 
امدادگران گفت: شمار قربانيان از 22 نفر به 24 نفر رسيده است. 
پيش از اين، امدادگران اكوادورى از 22 كشته و 18 زخمى خبر 
داده بودند. اين منبع اعالم كرد: يك دستگاه ون با خودرويى كه 
در جاده «پاپاالكتا» در 30 كيلومترى شرق پايتخت اكوادور در 
حال حركت بود، برخورد كرد. وى خاطرنشان كرد، كشته شدگان 

كلمبيايى و ونزوئاليى هستند. (پايگاه خبرى پليس)

80 خودرو در «گوتنبرگ» 
آتش زده شد

سوئد: پليس سوئد اعالم كرد، اين خودروها در غرب سوئد در 
طول شب و توسط افراد ناشناس به آتش كشيده شدند. پليس 
گمان مى كند، اين حمله  اى هماهنــگ چندين هفته قبل از 
انتخابات سراسرى است. بيشــتر خودروها در 20 منطقه در 
گوتنبرگ، دومين شهر بزرگ سوئد به آتش كشيده شده است.
مقامات مى گويند، هيچ مظنونى تاكنون دســتگير نشــده و 
انگيزه اين حمالت مشخص نشده است. پليس در عين حال 
اعالم كرد، چندين نفر را در ارتباط با اين آتش ســوزى ها كه 
مقامات گمان دارند در شــبكه هاى اجتماعى ســازماندهى 

شده اند، شناسايى كرده است.( مهر)

عامل حمله به كنسولگرى تركيه 
در «آمستردام» بازداشت شد

هلند: پليس هلند اعالم كرد كه عامل حمله به كنسولگرى تركيه 
در شهر آمستردام را بازداشت كرده است. پليس هلند روز يكشنبه 
اعالم كرد كه مردى را به اتهام حمله به كنسولگرى تركيه در شهر 
آمستردام شناسايى و دستگير كرده است. سركنسولگرى تركيه 
هم در اين خصوص اعالم كرد: فرد بازداشت شده شنبه شب سه 
كوكتل مولوتوف به سوى كنسولگرى تركيه در آمستردام پرتاب 
كرده بود. بر اساس اعالم سركنسولگرى تركيه، كوكتل مولوتوف 
خسارتى به ساختمان وارد نكرد و هيچ فردى نيز در اين حادثه 

زخمى نشده است.(مهر)

آزادى مرزبان ناجا
 بعد از 476 روز اسارت

فارس: «ســعيد براتى» ســرباز گروگان 
گرفته شــده توســط اشــرار در عمليات 
تروريســتى ارديبهشــت مــاه 96، بعد از 
تحمل بيش از يك سال اســارت با تالش 
دســتگاه هاى نظامى و امنيتــى از چنگال 
عامالن ناامنى آزاد و به وطن بازگردانده شد.

 غروب ششم ارديبهشــت 96 بود كه خبر 
تلخ درگيرى مأموران هنگ مرزى ميرجاوه 

با اشرار مسلح و شهادت و مجروح شدن تعدادى از آن ها در رسانه ها منتشر شد.
ساعتى بعد اسامى شــهدا و مجروحان حادثه اعالم و مشــخص شد در حالى كه 9 
مدافع وطن شهيد و دو نفر هم مجروح شده بودند، هيچ ردى از يكى از مرزبانان به 

نام «سعيد براتى» نبود.
پيگيرى هاى دستگاه هاى مربوط براى مشخص شدن سرنوشت سرباز وظيفه ادامه 
داشت تا اينكه صبح روز گذشته سردارقاسم رضايى فرمانده مرزبانى ناجا اعالم كرد: 
با تالش و حمايت فرماندهى نيروى انتظامى جمهورى اســالمى ايران، ستاد كل 
نيروهاى مسلح و دستگاه هاى امنيتى، «ســعيد براتى» سرباز گروگان گرفته شده 
توسط اشرار در عمليات تروريستى ارديبهشت ماه 96 در منطقه مير جاوه، آزاد و به 

آغوش خانواده اش بازگشت. 

صحنه سازى پسر 
براى عادى جلوه دادن قتل پدر

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان راميان در استان گلستان جزئيات 
قتلى را فاش كرد كه پيش از اين مرگ فردى در قالب تصادف جلوه داده شده بود.

 ســرهنگ على اكبر باى گفت: اوايل مرداد امسال يك دستگاه خودرو به دره اى در 
يكى از روستاهاى شهرستان راميان سقوط كرد كه درآن جسد سوخته يك مرد نيز 
وجود داشت. وى افزود: با توجه به شواهد موجود كه حكايت از عمدى بودن اين اتفاق 

داشت، موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: در تحقيقات اوليه، فرزند متوفى كه در لحظه حادثه همراه وى بود به پليس 
گفت: پدرم به علت سرعت باال و ناتوانى در كنترل خودرو به سمت دره منحرف شد، 

اما من توانستم به موقع از خودرو بيرون بپرم.
سرهنگ باى در ادامه بيان كرد: پليس با شــنيدن اظهارات مشكوك پسر متوفى 
و بررسى صحنه حادثه، موفق شد با استفاده از شــگرد هاى پليسى پرده از راز يك 
جنايت بردارد. وى افزود: پسر جوان كه در مقابل شواهد چاره اى جز اعتراف به قتل 
پدر نداشت، اقرار كرد با توطئه نامادرى و همســرش، پدرش را به قتل رسانده اند. 
پسر قاتل ادامه داد: ابتدا با خوراندن قرص خواب، پدرم را بى هوش و سپس ضرباتى 
به سرش وارد كردم تا اينكه او كشته شد. براى آنكه ماجراى قتل مخفى بماند اين 

صحنه سازى را انجام داديم.
فرمانده انتظامى شهرســتان راميان خاطرنشــان كرد: نامادرى و همسرمتهم نيز 

دستگير و تحويل مراجع قضايى شدند.

شكايت بانك ملت
 متخلف ارزى را به دام انداخت

خط قرمز: حميدرضا كريم، مديركل تعزيرات حكومتى اســتان خراسان رضوى 
از صدور حكم 261 ميليارد ريالى براى عدم انجام تعهدات يك شركت خبر داد.

حميدرضا كريم، مديركل تعزيرات حكومتى استان خراسان رضوى گفت: با شكايت 
يكى از شعب بانك ملت مشهد به دليل عدم ايفاى تعهدات ارزى يك شركت، پرونده 

تخلف در شعبه هشتم بدوى استان تشكيل و مورد رسيدگى قرار گرفت.
كريم افزود: در بررسى ها مشخص شد اين شركت دو حواله ارزى شامل 9 ميليون و 
806 هزار يورو و 12 ميليون و 585 هزار يوان چين براى واردات كاال دريافت كرده 

بود و هيچ مدركى دال بر واردات كاال ارائه نداده است.
وى افزود: شعبه رســيدگى كننده با احراز تخلف، حكم اين پرونده را صادر كرد و با 
توجه به اعتراض متهم، پرونده در شعبه تجديدنظر نيز مورد رسيدگى قرار گرفت 
و نهايتاً متهم به پرداخت 261 ميليارد و 716 ميليون ريــال جزاى نقدى در حق 

صندوق دولت محكوم شد كه اين حكم در حال اجراست.

حوادث جهان

 «ســعيد براتى» ســرباز گروگان 
گرفته شــده توســط اشــرار در عمليات 
، بعد از 
تحمل بيش از يك سال اســارت با تالش 
دســتگاه هاى نظامى و امنيتــى از چنگال 

 بود كه خبر 

 

عقيل رحمانى: يكى از واحد هاى توليد روغن نباتى 
در استان در اقدامى خالف قانون در حالى محصول 
توليدى خــود را باالتر از قيمت مصــوب راهى بازار 
مى كند كه گــوش مســئوالن واحــد توليدى به 

اخطار هاى دستگاه هاى نظارتى بدهكار نيست.
نوســانات ارزى سبب شــد تا افرادى كه به دنبال 
كســب منافع مادى از ماجرا بودند دســت به كار 
شوند. برخى عمده فروشان دست به احتكار زدند 
و برخى هم كاالى خريدارى شده در زمان آرامش 
بازار را چند برابر قيمت به مصرف كننده فروختند، 
تعدادى از واحد هاى توليدى هم آن ســوى ديوار 
بى انصافى، محصوالت خود را در انبار ها دپو كرده اند 
و از توزيع آن ها خوددارى مى كننــد. اين ها همه 
دست به دســت هم داد تا دســتگاه قضايى مركز 
استان خراسان رضوى، تعزيرات حكومتى، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان و عوامل نظامى و 
انتظامى تمام توان خــود را براى مبارزه با تخلفات 
مذكور به كار بگيرنــد؛ برخورد هايى كه تا به امروز 
نتايج قابل قبولى داشــته و پرده از سودجويى هاى 

گسترده اى در شهر مشهد برداشته است.
در حالى كه دســتگاه هاى مذكور براى ســر و سامان 
دادن به وضع موجود و جلوگيرى از افزايش قيمت هاى 
بى حســاب و كتاب برخى اجناس، كفش آهنى به پا 
كرده اند و شــبانه روز در حال رصد بــازار و برخورد با 
متخلفان هستند، واحد هاى توليدى اى هم وجود دارند 
كه به قانون اعتنايى ندارند و كسب درآمد در اين آشفته 
بازار از هرچيز براى آن ها مهم تر است؛ حاال مى خواهد 
نتيجه آن ايجاد مشكالت اقتصادى براى دولت باشد و 
يا اعمال فشار غير واقعى روى مصرف كننده. در همين 
زمينه اطالعاتى به دست ما رسيد كه گوياى آن بود كه 
يكى از واحد هاى توليد روغن هاى خوراكى در استان 
خراســان رضوى پا روى قيمت مصوب و اعالم شده 
گذاشــته و روغن خوراكى خود را چند ده هزار تومان 

باالتر به دست عمده فروش مى رساند. 
در همين راستا يك منبع آگاه در يكى از دستگاه هاى 

اجرايى به خبرنگار قــدس گفت:يكى از مواردى كه 
دستگاه هاى نظارتى نســبت به تحركات ايجاد شده 
در آن بازار ها حساس هستند ماجراى 20 قلم كاالى 

اساسى است كه از سوى دولت اعالم شده است. 
وى ادامه داد: يكى از اين 20 قلم كاالى اعالم شــده 
روغن خوراكى است، در اين زمينه هم باتوجه به نياز 
برخى توليدكنندگان به واردات دانه هاى روغنى، ارز 

دولتى به اين گروه تعلق گرفته است.
در طرح جديد دولت قرار بر اين شــده اســت براى 
جلو گيرى از برخى مشــكالت مانند پرونده واردات 
موبايل و... كه پس از ورود به كشــور برخى آن را به 
قيمت آزاد فروختند، از زمــان ورود تا زمان توليد و 

عرضه كاالهاى مذكور،ماجرا رصد شود.
اين منبع مطلع تصريح كــرد: روغن خوراكى هم از 
گذشته در سبد حمايتى دولت بوده است چرا كه يكى 
از كاال هاى پر مصرف و مورد نياز مردم اســت. براى 
اينكه جلوى برخى تخلفات بــازار عرضه روغن هاى 
خوراكى گرفته شود، قيمت مصوب براى آن تعيين و 

به صورت رسمى اعالم شد.
بررســى قيمت ها و افزايش يا كاهش آن هم توسط 
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در فواصل 

زمانى مشــخصى صورت مى گيرد و قيمت اعالمى 
بر همين اســاس در اختيار واحد هاى توليدى قرار 

مى گيرد.
در تعيين قيمت روغن هاى خوراكى، پيشــنهاد هاى 
واحد هاى توليدى هم مورد بررســى قرار گرفته و در 

اعالم قيمت ها دخيل است.
وى بيان كرد: پس از اعــالم قيمت مصوب به تمامى 
واحد هاى توليدى، آن ها موظف هستند قيمت كاال را 
روى محصول نهايى درج نمايند و رعايت قيمت را هم 

در نظر داشته باشند.
باتوجه به اين موضوعات، روغن خوراكى قيمت شناور 
ندارد، چراكه براساس عرضه و تقاضا و فاكتوِر درصد 
سود، قيمت آن مشخص نمى شــود و نبايد نوسان 
قيمتى در اين زمينه وجود داشته باشد و كارخانه ها 

هم موظف هستند قانون را رعايت كنند.
 اما مدتى اســت دســتگاه هاى نظارتى در شهر به 
يك نمونه از روغن هاى خوراكى توليد شــده در يك 
كارخانه استانى  در حجم 16 كيلوگرمى برخورده اند 
كه قيمت محصول را روى قوطى درج نمى كند و فقط 
تاريخ توليد كاال ديده مى شــود. اولين تخلف واحد 
مذكور همين اقدام است. اين درحالى است كه قيمت 

مصوب اعالم شده براى روغن خوراكى 16 كيلويى 
77هزار و دويست تومان تعيين شده است.اين اقدام 
باعث مى شــود كه زمينه گران فروشــى در زنجيره 

پايين دستى ايجاد شود.
در اسنادى كه روزنامه به دســت آورده و از سوى ما 
مورد بررسى قرار گرفته است مشخص شد، كارخانه 
قيمت مصوب را رعايت نكرده اســت و طبق فاكتور 
رسمى كه صادر كرده است هر قوطى روغن خوراكى 
16 كيلويــى را به جاى 77 هــزار و 200 تومان 40 
درصد گران تر يعنى  107هزار و 500 تومان و طبق 

فاكتور رسمى به فروش رسانده است. 
اين منبع آگاه ادامه داد: رعايت نكردن قيمت ها آن 
هم به صورت رسمى و از سوى كارخانه به هيچ وجه 
قانونى نيســت. اگر با اين مورد برخورد نشود شاهد 
افزايش قيمت برخى كاال ها بــه صورت زنجيره اى و 
ناخواسته خواهيم بود. در اســتان نمونه ديگرى از 
اين نوع تخلف ديده نشده است. دستگاه هاى متولى 
بايد با اين تخلف برخورد كنند چرا كه در هر قوطى 
16 كيلويى حدود 30 هزار تومان گران فروشى وجود 
دارد، رقم اين تخلف ماهانه و ساالنه قابل توجه است. 
در مقابل جاى تعجــب دارد كه واحــدى كه براى 
واردات دانه هاى روغنــى ارز دولتى دريافت مى كند 

چرا قانون را رعايت نمى كند.
اگر قرار است قيمت تمام شده افزايش داشته باشد 
بايد ســازمان حمايت از حقوق مصرف كننده نرخ 
جديد را اعالم كند نه اينكه هر توليد كننده اى سر خود 

قيمت محصول را افزايش دهد.
در همين رابطه به ســراغ جاويدنيا معاون دادستان 
مشهد رفتيم كه وى در واكنش به موضوع منعكس 
شــده و تخلف كارخانه توليد روغن خوراكى گفت: 
دادسرا مستندات اين اتفاق را بررسى خواهد كرد و 
در صورتى كه مشخص شود دستگاه هاى متولى در 
اين زمينه كوتاهى كرده اند و كارخانه اى هم به قانون 
تمكين نكرده است، دادستانى با قاطعيت با متخلفان 

برخورد خواهد كرد.

قدس از گران فروشى علنى يك واحد توليدى روغن نباتى در استان گزارش مى دهد

40 درصد گران تر، پيش چشم مسئوالن!

باشگاه خبرنگاران: 4 لكسوسى كه از كشــورهاى ايتاليا، سوئد و 
روسيه سرقت شده بود از ايران سر درآورد.

زمانى كه كارشناسان شــماره گذارى پليس راهور متوجه دستكارى 
شماره شاسى خودروها شدند، موضوع را به پليس آگاهى گزارش داده 
و در پى اســتعالم ديگر اركان خودروها از پليس بين الملل (اينترپل) 
متوجه شدند كه دو دســتگاه از اين خودروها در كشــور ايتاليا، يك 
دستگاه در كشور سوئد و يك دستگاه هم در كشور روسيه به سرقت 

رفته است.
پس از دستگيرى متهمان مشخص مى شود كه خودروهاى گرانقيمت 
توسط مالكانشان تحت پوشش بيمه قرار گرفته بودند و اعضاى خارجى 
باند سرقت خودرو ها با همدستى مالكان اين خودروها اقدام به از كار 
انداختن سيستم هاى رديابى نصب شده روى خودروها كرده و پس از 
اجراى يك سناريوى ساختگى سرقت، از بيمه خسارت گرفته و پس از 

دستكارى اركان خودرو هاى سرقتى و انتقال پنهانى آن ها به مرزهاى 
آذربايجان، قزاقستان و در پايان ايران، براى فروش خودروها در داخل 

ايران وارد عمل مى شوند!
يكى از مســئوالن پليس آگاهى پايتخت با تأييد  اين خبر گفت: اين 
افراد با همدستى فردى در كمپانى تويوتا، فهرست شماره هاى شاسى 
و موتور خودروهايى كه به كشــورهاى ديگر ارسال مى شود، به دست 
مى آورند و با جعل شماره هاى اصلى خودروهاى مسروقه، اقدام به وارد 

كردن اين خودروها به كشور كرده بودند.
وى با بيان اينكه احتماالً مواردى از اين دست در كشورهاى ديگر نيز 
اتفاق افتاده است، گفت: در حال حاضر دو متهم در اين رابطه دستگير 
شده كه به عنوان ترخيص كار، خودروهاى مذكور را از گمرك ترخيص 

كرده  بودند.
به گفته وى اين نخســتين پرونده اى است كه كالهبرداران و سارقان 
به اين شيوه و شــگرد اقدام به وارد كردن خودروهاى لوكس به ايران 

كرده بودند.

چگونه 4 خودروى لوكس از ايران سر درآوردند؟
سرقت در اروپا، فروش در تهران!
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گفت و گو با ساتيار امامى، كارگردان مستند «شرح يك عكس» 
كه به ماجراى حمله تروريستى به مجلس شوراى اسالمى مى پردازد
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گپى كوتاه با محمد گلريز درباره سرود و موسيقى دفاع مقدس 
به مناسبت سالروز بازگشت اسرا به خاك وطن

آزادگان! گلبانگ آزادى مبارك
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مردم

در حاشيه

گذرى بر تاريخ و معمارى دو مناره صحن انقالب
قديمى ترين گلدسته هاى حرم رضوى

دو گلدسته مسجد گوهرشاد را هم كه به حساب بياوريم، مجموعه حرم 
مطهر رضوى در مجموع 12 گلدســته دارد؛ بناهايــى كه يادگار دوران 
پرشكوه معمارى اسالمى در ايران بوده و از آن به جهت محل اذان گويى 
يا مناجات خوانى استفاده مى شود. گفت وگو با محمدحسين نجف پور بهانه 
خوبى اســت تا درباره گلدسته هاى حرم رضوى و بخصوص دو گلدسته 

قديمى صحن عتيق بيشتر بدانيم.

 مناره يا گلدسته
مناره يا گلدسته، جايى است كه در آن اذان گفته مى شود و مردم از آن جا 
به نماز دعوت مى شوند. در لغت مناره يا منار يعنى جايگاه نور و روشنايى 
و در اصطالح بنايى اســت بلند كه از قديم بر فراز ايوان اصلى مسجدها، 
زيارتگاه ها و مدارس دينى متداول بــوده و از آن براى پرتوافكنى و اذان 

گويى استفاده مى شده است.
عالوه بر اين، مناره يا گلدسته، نمادى از مهم ترين عناصر معمارى است 
كه جايگاه ويژه اى در فرهنگ معمارى و آداب و سنن اجتماعى ايران دارد. 
البته پيش از آنكه مناره در كنار مسجدها به منظور اذان گويى ايجاد شود، 

به عنوان برج هاى راهنما بوده كه مسافران را هدايت مى كرده است.
هر مناره به طور معمول داراى ســه قسمت اســت: پايه، ساقه يا بدنه و 
كالهــك كه به آن تاج گويند. عالوه بر اين، هر مناره داراى دكل، پلكان 
و نورگير است. مهم ترين نقطه باالى مناره، قبه يا سايبان آن است كه به 

شكل هاى مختلف ساخته مى شود.

 گلدسته هاى حرم رضوى
تعداد 10 مناره در مجموعه بناهاى آســتان قدس رضوى وجود دارد و با 
احتساب دو مناره رفيع مسجد گوهرشاد، در مجموع 12 مناره در بناهاى 
حوزه حرم حضرت امام رضا(ع) موجود اســت. البته در مجموعه قديمى 
آســتان قدس، دو مناره با اختالف قدمت وجود دارد كه يكى در جنوب 
صحن انقالب، نزديك گنبد طال و ديگرى مقابل و به قرينه آن در شمال 
صحن، باالى ايوان عباسى است. اين دو مناره هر دو با روكش طال تزيين 

يافته اند و ارتفاعشان از كف صحن حدود 40/5 متر است.
مناره نزديك گنبد كه به صورت منفرد ســاخته شده، سابقه تاريخى و 
قدمت بيشــترى دارد. به روايتى، ساخت آن همزمان با بناى گنبد و در 
اوايل قرن ششم به صورت تك مناره اى بوده است؛ زيرا در آن زمان چنين 
معمول بود كه در هر بنا گنبدى ســاخته شده و در كنار آن گلدسته اى 
به صورت منفرد بنا مى كردند. البته احداث مناره به صورت منفرد تا قرن 
ششــم ادامه داشته و از آن به بعد در معمارى اسالمى، ساختن مناره به 

صورت زوج معمول شده است.

 مناره اى بازمانده از قرن پنجم
در قرن هاى اوليه اســالمى تا دوران ســلجوقى به پيروى از ساختمان 
مناره در ادوار پيش از اســالم، مناره ها را به صورت منفرد مى ساختند. 
نمونه هاى متعــددى از مناره هــاى منفرد در آذربايجــان، اصفهان، 
خراسان، دامغان، ساوه، ســمنان، قم، گلپايگان و شوشتر وجود دارد. 
از قرن ششم هجرى، بتدريج ساختمان مناره ها به صورت زوج بر فراز 
سردرهاى مســاجد و آرامگاه ها و پس از آن بر فراز ايوان اصلى جانب 
قبله مســجدها و مشاهد مشرفه و زيارتگاه ها رايج شد. بنابراين، تاريخ 
بناى مناره كنار گنبد در آســتان قدس به اواخــر قرن پنجم و اوايل 
قرن ششــم بازمى گردد كه به جاى ساخت دو مناره بر فراز ايوان، يك 
مناره ســاخته شد و شاه طهماسب صفوى در قرن دهم، مناره مذكور 
را مرمت و طالكارى كرد. پس از آن، نادرشــاه افشار هنگامى كه ايوان 
امير على شــير نوايى را به طال آراسته نمود اين مناره كنار گنبد را نيز 

دوباره طالكارى كرد.
دومين مناره قديمى، روى ايوان عباســى است كه از آثار عهد نادرى به 
شــمار مى رود. در كتاب «عالم آراى نادرى» آمده است: نادر دستور داد 
گلدسته ديگرى در مقابل گلدسته شاهرخى بسازند و گلدسته ها و ايوان 
امير على شــير را طال كنند. در آن كتاب آمده است كه استاد على نقى 

مشهدى در مدت يك سال، گلدسته جديد را ساخت.
اين مناره از نظر آجرچينى ساقه و كاشى كارى و طالكارى باالى آن به 

قرينه و همچون مناره كنار گنبد است.

 معمارى دو گلدسته تاريخى
موقعيت اين دو گلدسته به گونه اى است كه از طرف خيابان امام رضا(ع) 
دقيقاً در دو جانب گنبد طال ديده مى شود، در صورتى كه فاصله و ترتيب 

آن ها چنين نيست.
بلندى مناره كنار گنبد از سطح صحن انقالب تا انتهاى آن 40/5 متر و 
محيط آن حدود 13 متر اســت. ابتداى قسمت پايين گلدسته از سطح 
بام ايوان، آجرچينى شده و باالى آن با كاشى تزيين يافته است. از باالى 
كاشــى تا انتهاى گلدسته با خشت هاى مطال از نوع خشت هاى مطالى 

گنبد و ايوان، پوشيده شده است.
زير مناره كتيبه اى به خط ثلث برجســته وجــود دارد كه صلوات بر 
پيامبر اكرم (ص) و امامان (ع) نوشــته شده و در آخر آن چنين آمده 
است: «كتبه بهاءالدين محمد الخادم سنه 1142 هجرى» و بعد از آن 
آيه شريف «ان اهللا يمسك الســماوات و االرض ان تزوال...» به چشم 
مى خورد. بر گرد قســمت آجرى مناره كه زير كاشى كارى ساقه واقع 
شــده، آيه شــريفه «انا فتحنا لك فتحا مبينا» به خط بنايى درشت 

ديده مى شود.
در كتيبه گلدسته باالى ايوان عباسى معروف به گلدسته نادرى نيز صلوات 
بر معصومان(ع) بر خشت هاى زراندود به خط ثلث نوشته شده و در آخر 
آن عبارت «فى ذيقعده الحرام ســنه 1145» و زير آن به خط نستعليق 
عبارت «عالى جناب سالله الســادات العظام امير سيد احمد الحسينى 
سر كشيك و كلب عتبه عليه روضه رضويه محمد جعفر خادم فى شهر 

رمضان المبارك 1146» ديده مى شود.

 مردم/ زهرا چكنه   27 ســال پيش همراه 
پدر و مادرش به صحن انقالب مى رود و در همان 
نيمه شــب صداى مناجات مرحوم مؤمنيان را از 
باالى گلدسته ها مى شــنوند. او همان جا از پدر و 
مادرش مى خواهد كه دســت به دعا بردارند تا او 
هم شش دانگ حنجره اش را وقف حضرت رضا(ع) 
كند و مناجات خوان گلدسته هاى حرم شود. چند 
روز بعد درخواستش قبول مى شود و از همان ايام 
است كه محمدحسين نجف پور شب ها 124 پله 
را باال مى رود تا بر فراز گلدسته ها مناجات بخواند.

چه شد كه مناجا ت خوان حرم شديد؟
27 سال پيش يك شــب همراه پدر و مادرم به 
حرم مطهر امــام رضا(ع) آمديــم و وارد صحن 
انقالب شديم. يادم هست كه همان موقع صداى 
مناجات خوان پيرى از گلدســته طال مى آمد كه 
با صــداى حزين مشــغول مناجات خوانى بود و 

صدايش كل فضاى صحن را گرفته بود. شنيدن 
صداى مناجات او در سحر خيلى حالمان را خوب 
كرد. يكدفعه فكرى به ذهنم رســيد و در همان 
حال از پدر و مادرم خواستم كه در حقم دعا كنند 
كه من هم مناجات خوان حرم شــوم. آن ها هم 
دست هايشان را به آسمان بلند كردند و در همان 
نيمه شب براى من دعا كردند. بعد هم درخواست 
كتبى براى مناجات خوانى من را پدرم با دســت 
خودش نوشت و به معاونت اماكن متبركه و امور 
زائرين آن وقت داد. بعد از اين درخواســت، شايد 
باورتان نشــود، به طور معجزه آسايى در كمتر از 
چند روز با درخواســت من براى مناجات خوانى 
در گلدســته هاى حرم موافقت شــد. بعد هم از 
من تســت صدا گرفتند و از اواخر سال 1370 تا 
امــروز اين لطف نصيب من شــده كه به صورت 
افتخارى مناجات خوان گلدسته هاى طالى حرم 

امام رضا(ع) باشم.

 قبل از آن هم در جايى به صورت رسمى 
مناجات خوانى كرده بوديد؟

بله. شــروع مناجات خوانى من خيلى اتفاقى بود. 
يعنى يك روز نوار ســوره توحيد عبدالباســط را 
گوش مى كردم و تقليد من از روى اين نوار باعث 
شــد كه اطرافيانم بفهمند صــداى خوبى دارم. 
بعد از اين رفتم ســراغ خوانــدن صلوات خاصه 
حضرت رضــا(ع). قبل از انقالب بود كه به خاطر 
همين صداى خوبم هر روز در صبحگاه مدرســه 
ديانت مشهد صلوات خاصه را مى خواندم. بعد از 
آن هم وارد جلســات مذهبى مشهد شدم و كار 
مناجات خوانى و مداحى را بدون آنكه اســتادى 
داشته باشم يا اينكه به كالسى رفته باشم، ادامه 
دادم. براى تمرين هم تنها از روى نوارهاى كاست 
تمرين مى كردم. براى همين به خيلى ها كه لفظ 
استاد را براى من به كار مى برند، مى گويم من هنوز 

هم خودم را مبتدى مى دانم.

 درباره رسم مناجات خوانى حرم قبل از 
اينكه خودتان بياييد هم اطالعى داريد؟

مناجات خوانى جزو آيين هاى سنتى حرم است 
كه سابقه طوالنى دارد. 

در زمان قديم بلندگويى وجود نداشــت. البته 
اطراف حرم هم ساختمان ها به اين بلندى نبود 
و همه يك طبقه خانه داشــتند و خانه ها هم 

خيلى كم بود. 
براى همين زمانى كه مناجات در گلدســته ها 
خوانده مى شــد، صوت آن حتــى در بيرون از 

حرم هم شنيده مى شد. 
مناجات خوان هــا هــم قبــل از اذان مناجات 
مى خواندند و با مناجات هاى حزين خود، زائران 
و مردم شهر را براى اذان آماده مى كردند. خب 
قبــل از من مناجات  خوان هــاى ديگرى مثل 
حاج آقاى ذكرگو، حــاج آقاى صفرباى و عمو 
حسين در باالى گلدسته مناجات مى خواندند، 

اما چند سالى است كه من تنها مناجات خوان 
حرم هستم و بيشتر مناجات خوان هاى قديمى 
حرم يا اســير خاك شده اند يا در بسترى بيمار 

هستند.

 براى اين مناجات خوانى حقوقى دريافت 
مى كنيد يا اين كار بــه صورت افتخارى 

انجام مى شود؟
من به هيــچ عنوان تا به امــروز پولى دريافت 
نكرده ام. افتخارم هم همين اســت كه 27 سال 
به صورت افتخارى مناجات خوان گلدسته هاى 
حرم بوده ام و صدايــم را وقف حضرت رضا(ع) 
كرده ام. در اين مدت چه در سرما و چه در گرما 
حرم را ترك نكرده ام و به عشق حضرت رضا(ع) 
براى مناجات خوانى آمده ام و ان شاءاهللا تا زمانى 
كه حضرت رضا(ع) اين اجازه را به من بدهند، 

خواهم آمد.
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روايت

 شــايد به زبان، ساده بيايد، ولى اينكه يك نفر 
27ســال به صورت مداوم هر شب به حرم بيايد، 
واقعاً كار ساده اى نيست. چه چيزى شما را در اين 

27 سال مستمر به حرم كشانده است؟
من پســر 28 ســاله اى دارم كه معلوليت ذهنى دارد. 
نزديِك به دنيــا آمدنش بود كه من به حرم آمدم و از 
حضرت خواســتم كه بهترين مصلحت را براى من و 
خانواده ام رقم بزند. يادم هســت وقتى به بيمارستان 
رفتــم، اول به من چيزى نگفتند، ولى بعد پرســتارها 
گفتند كه پســر شما عقب مانده ذهنى و معلول است. 
به محض اينكه اين جمله را شنيدم به زمين افتادم و 

سجده شكر كردم. 
پرستارها اول فكر كردند كه حال من خراب شده است 
و از اين ماجرا شوكه شــده ام، ولى بعد از چند دقيقه 
كه از زمين بلند شــدم، فهميدند كه من سجده شكر 
كرده ام. راستش را بخواهيد در آن لحظه فكر مى كردم 
كه چون حضرت ناظر بر اعمال و رفتار ماســت، حتماً 
تولد اين بچه با اين شــرايط مصلحت و صالح ما بوده 

اســت. حتى اآلن هم با تمام وجود مى گويم كه تولد 
ايــن فرزندم با اين شــرايط حكمت بزرگى داشــت 
و بزرگ تريــن نعمت ها را به واســطه او به من دادند. 
بعد از تولد همين پســرم بــود كه من هر روز به حرم 
مشرف مى شدم و براى شفاى فرزندم دعا مى كردم. به 
طورى كه بعضى وقت ها نه يك بار بلكه ســه تا چهار 

مرتبه در روز به حرم مى آمدم. 
يادم هســت در همان ســال ها وقتى دو روز مسافرت 
رفته بودم، واقعاً احســاس مى كردم گمشده اى دارم. 
براى همين در تمام اين سال ها هر جور بوده، خودم را 
هر شــب به حرم رسانده ام و حاال مى فهمم اين نعمت 
به واســطه اين بچه معلول به من داده شده و حضرت 
رضا(ع) مى خواســتند كبوتر در خانه شان باشم. اصًال 
شــايد باورتان نشــود، ولى در همان سالى كه فرزندم 
متولد شد با درخواست من براى مناجات خوانى بر فراز 
گلدسته ها موافقت شــد و همان سال هم توفيق پيدا 
كردم كه كفشدار حرم شوم و تا امروز در كنار مناجات 

خوانى افتخار خادمى زائران آقا را هم داشته باشم.

 يكى از پســرهايتان هم همراه شــما براى 
مناجات خوانى مى آيد. چه شــد كه بعد از شما 

پسرتان هم مناجات خوان حرم شد؟
پســرم از بچگى كه مى ديد من براى مناجات خوانى باالى 
گلدسته مى روم، عالقه داشت كه او هم با من باال بيايد. چند 
بارى هم اصرار كرده بود كه او را با خودم به باال ببرم، ولى به 
او مى گفتم كه اجازه نمى دهند و براى باال رفتن از گلدسته ها 
بايــد مجوز صادر شــود. يك روز به مــن گفت كه خدمت 
حضرت رضا(ع) رفته ام و خواسته ام كه راه پدر را ادامه بدهم 
و مناجات خوان حرم باشــم. بعد از اينكه حاج آقاى رئيسى 
توليت آستان قدس شــدند، در ديدارى به ايشان گفتم كه 
«من تنها مناجات خوان گلدسته هاى حرم حضرت رضا(ع) 
هســتم و بعد از من فرد ديگرى نيست. اگر صالح مى دانيد 
پسرم هم كه اســتعدادش را دارد، مناجات خوان گلدسته ها 
شود.» الحمدهللا به لطف حضرت رضا(ع)، توليت آستان قدس 
رضوى هم با درخواست من موافقت كردند و از دى ماه سال 
گذشته، مناجات خوانى را با پسرم تمرين كردم و اآلن مدتى 

است كه در كنار من بر فراز گلدسته ها مناجات مى خواند.

 موفقيت فرزندان هميشــه بــراى پدر و مادر 
شــيرين اســت. زمانى كه براى اولين بار صداى 
پســرتان را از باالى گلدسته حرم شنيديد، چه 

احساسى داشتيد؟
به خــودم افتخار كردم كه چنين ســعادتى نصيب من 
شــده است كه پســرم از حضرت رضا(ع) مى خواهد كه 
مناجات خوان حرم شود و حضرت رضا(ع) هم اين لطف را 
در حق من و خانواده ام مى كنند كه بعد از من كه آخرين 
مناجات خوان حرم بــودم، او هم مناجات خوانى كند. با 
تمام وجود مى گويم كه اين بزرگ ترين و پر افتخارترين 
لطف حضرت رضا(ع) برايم بوده است كه هرچه شكرگزار 

باشم باز هم كم است. 
شــكر خدا چند ماهى اســت كه شــب ها با پسرم از 
ســاعت 12 به بعد به حرم مى آييم و يك شــب من 
مى روم گلدســته طال و او مى رود گلدســته عباسى و 
يك شــب هايى هم من مى روم گلدســته عباسى و او 
را مى فرستم گلدســته طال. يه ربع او مى خواند و يك 

ربع دوم را من.

 اگر يك شب حرم نيايم، احساس مى كنم گمشده اى دارم

امام رضا(ع) خواست كه كبوتر حرم باشم

گفت وگو با محمدحسين نجف پور كه 27سال است مناجات خوان گلدسته هاى حرم امام رضا(ع) است

مرغ سحرخوان حـرم

اولين شعرى كه خواندم به لهجه مشهدى بود
هر شب براى ظهور دعا مى كنم

 اولين بارى كه براى مناجات به باالى گلدسته رفتيد را يادتان 
هست؟

بله. بعد از اينكه با درخواســت من موافقت شــدم، اولين شب به تنهايى 
باالى گلدســته رفتم و اشعارى در مورد حضرت مهدى(عج) در مايه هاى 
دشتى و به لهجه مشهدى خواندم؛ اشعارى كه خيلى با آن مأنوس هستم 
و بارها در باالى گلدســته آن را خوانده ام. در واقع اين اشعار من تشكرى 
از امام عصر(عج) بود كه اين لطف را به من داشته اند. البته اكنون هم هر 
شب كه باالى گلدسته مى روم محال است يادى از امام زمان(عج) نكنم و 

چند خطى براى ايشان نخوانم.

 وقتى كه آن باال هستيد از خدا چه مى خواهيد؟
چــون خودم فرزند مريض و معلــول دارم، خيلى براى افرادى كه مريض 
هســتند دعا مى كنم. عالوه بر اين دعا براى فرج امام زمان(عج) هم ذكر 
هر شبم اســت. چون همه گرفتارى ها ان شاءاهللا با ظهور حضرت برطرف 

مى شود.

هر شب سه- چهار ساعت حرم هستم
كار و زندگى ام با زيارت تنظيم شده

 چه ساعت هايى براى مناجات باالى گلدسته مى رويد؟
اكنون مرسوم است كه 20 دقيقه مانده به اذان مناجات هاى آرشيوى پخش 
مى شود و بعد از قرائت قرآن، اذان را مى گويند. ما قبل از اينكه مناجات هاى 
آرشــيوى از صوت حرم پخش شود، مناجات رسمى را از باالى گلدسته هاى 

حرم مى خوانيم.

 ما شنيده ايم كه شما از آخر شب تا اذان صبح حرم هستيد؛ اين 
باعث نمى شود كه كار روزانه تان دچار مشكل شود؟

بله. همان طور كه گفتيد من شب ها حدود ساعت 12/5 به بعد مى آيم حرم 
و تا اذان صبح حرم هستم. در طول روز هم حدود ساعت 7-6 مى روم سركار 
و تا نزديكى هاى اذان مغرب ســركارم. فاصله بين اذان مغرب تا آخر شب را 
هم معموالً خانه هســتم و چند ساعتى مى خوابم. در مدت اين 27 سال هم 
اين برنامه برايم عادت شــده و ناخودآگاه در ساعت مشخصى از خواب بيدار 
مى شوم. يعنى نياز نيست كه بخواهم براى بيدار شدن و آمدن به حرم ساعتى 

كوك كنم. 

براى مناجات خوانى بايد 124 پله را باال بروم
به پله ها عادت كرده ام

 مناجات هاى حرم مطهر بر فراز كدام گلدسته  خوانده مى شود؟
از قديم مرسوم است كه مناجات هاى سحر بر فراز گلدسته عباسى و گلدسته 
جنب گنبد مطهر خوانده شود. معمارى اين گلدسته ها هم طورى است كه 

صداى مناجات در داخل صحن به راحتى شنيده مى شود.

 براى باال رفتن از اين گلدسته ها چند پله را باال مى رويد؟
در طول اين سال ها كه خدا توفيق مناجات خوانى را عنايت كرده در هر نوبت 
124 پله را باال مى روم. البته اين پله ها از پله هاى معمولى خيلى بلندتر است. 
نيت من هم اين اســت كه در موقع باال رفتن از اين پله ها به ياد 124 هزار 

پيامبر(ع) باشم.

 باال و پايين رفتن از 248 پله برايتان سخت نيست؟
خب من از جوانى اين پله ها را باال و پايين رفته ام و حاال كه سنى از من گذشته 
پاهايم به اين پله ها عادت كرده است. البته قديم ترها كه جوان تر بودم در كمتر 
از پنج دقيقه اين پله ها را باال مى رفتم، ولى اكنون حدود هفت- هشت دقيقه 

طول مى كشد.
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ديدگاه

معارف  دانشــگاه  رئيس  ايكنا: 
قــرآن و عترت اصفهــان، گفت: 
جامعه شــيعه هم به قرآن و هم 
اهميت  اهل بيــت(ع)  به معارف 
مى دهــد ولى حضور قــرآن در 
سبك زندگى و حيات زيستى آن 

به عنوان يك كتاب كاربردى كمرنگ است، بنابراين قرآن از اين نظر 
مهجور است و ما بايد قرآن را به زندگى مردم بياوريم. اصغر منتظرالقائم 
افزود: اميرالمؤمنين(ع) زمانى كه در بستر شهادت بودند، به فرزندانشان 
سفارش كردند كه مبادا ديگران در عمل به قرآن از شما سبقت گيرند. 
ما بايد قرآن را به زندگى مردم بياوريم زيرا قرآن روابط افراد با خانواده، 

جامعه، محيط  زيست و خودشان را به خوبى تبيين كرده است.

رئيس دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان:

بايد قرآن را
به زندگى مردم بياوريم

فضالى  و  طــالب  معــارف: 
حوزه علميــه قم در اعتراض به 
مشــكالت اقتصادى كشــور با 
عنــوان «عدالت اقتصــادى» در 

مدرسه فيضيه تجمع مى كنند.
طالب و فضالى حوزه علميه قم 

در اعتراض به وضعيت اقتصادى كشور، مشكالت معيشتى مردم و 
گرانــى در بازار و در حمايت از بيانات رهبر معظم انقالب و مراجع 
تقليد،  امروز در مدرسه فيضيه قم با سخنرانى استاد حسن رحيم پور 

ازغدى عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى، تجمع مى كنند.
اين تجمع طالب با عنوان «عدالت اقتصادى» امروز پنجشــنبه 25 

مردادماه از ساعت 10:30 در مدرسه فيضيه قم برگزار مى شود.

امروز در مدرسه فيضيه برگزار مى شود

تجمع طالب در اعتراض
به مشكالت اقتصادى مردم

مهر: آيين آغــاز به كار قرارگاه 
اربعين  فرهنگى هنرى مردمى 
در شــهردارى منطقه 8 تهران 
برگــزار شــد. در اين مراســم 
والمســلمين  حجت االســالم 
محمدحســن ابوترابى فرد، امام 

جمعه موقت تهران، با بيان اينكه همه ما بايد براى انتقال ارزش هاى 
واالى اربعين تالش كنيم، گفت: اميدوارم كشور عزيز ما همواره به 
نور امام حسين(ع) نورانى باشــد. وى افزود: مى توان گفت در اين 
عصر، اربعين اباعبداهللا(ع) مى تواند عطر ظهور حضرت ولى عصر(عج) 

را به مشام برساند و راه را براى ظهور هموار كند.

امام جمعه موقت تهران : 

«اربعين» عطر ظهور را 
به مشام مى رساند

خبر

مرجع مديريت اختالفات در جامعه دينى
* محسن اسماعيلى/ حقوقدان و عضو شوراى نگهبان

گام اول و دوم براى مديريت اختالف 
در جامعه دعوت به تفاهم و گفت وگو و 
سپس مدارا و تحمل نظر مخالف است، 
امــا اگر نه دعوت و نه مدارا مؤثر واقع 
نشد، باز هم نبايد اختالف را دستمايه 
نزاع و دشمنى ساخت. در اين صورت 
بايد گام سوم را برداشت؛ يعنى بايد به 
كتاب و سنت مراجعه كرد و تابع حكم 

آن ها بود.

 مرجع حل تنازع در قرآن
اما معلوم اســت كه كتاب و ســنت به خودى خود قادر به حل مشكل 
نيستند؛ زيرا باز هم ممكن است هر كس نظر خودش را مطابق نظر آن ها 

شمارد و بر دامنه اختالف و تنازع افزوده شود. 
پس بايد به مفسر رسمى كتاب و سنت مراجعه كرد؛ مفسرى كه از سوى 
خدا تعيين شده و سخنش حجت است؛ يعنى پيامبر عظيم الشأن(ص). 
وقتى هم كه او نبود، جانشينان او يعنى امامان معصوم (عليهم السالم) كه 
اولواالمر و صاحب اختيار هســتند، و در زمان غيبت نيز مجتهدان جامع 

الشرايطى كه واليت امر را بر عهده دارند.
آيات 59 تا 65 ســوره نساء يكى از روشن ترين مستندات وجوب رجوع 
به حاكم مشــروع الهى به هنگام تنازع اســت. قرآن در اين آيات، ابتدا 
ــهَ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِى األَْْمِر  َِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللـَّ مى فرمايد: «يَا أَيَُّها ال

ِه َوالرَُّسوِل». وُه إِلَى اللـَّ ِمنُكْم َفإِن تََناَزْعُتْم فِى َشْىءٍ َفُردُّ
از «َفإِن تََناَزْعُتْم» معلوم مى شود كه موضوع اين آيه تنازع است نه تفاوت. 
مى فرمايــد: اگر درباره چيزى نزاع پيدا كرديد، بــراى حل آن به خدا و 
پيامبر مراجعه كنيد؛ نه اينكه درباره هرچه تفاوت نظر داشتيد، فكر خود را 
تعطيل و تحليل خود را كنار بگذاريد و ببينيد آن ها چه مى گويند. حاكم، 
مسئول جلوگيرى از تنازع و حفظ اتحاد و انسجام عملى جامعه است نه 

مسئول يكسان سازى اجبارى افكار و سليقه ها.
تنازع هاى احتمالى در جامعه اســالمى بر دو نوع اســت؛ گاهى راجع به 
احكام شرع است و گاهى راجع به موضوعات روزمره اجتماعى. گاهى مثًال 
نمى دانند كه فالن چيز حالل است يا حرام؟ جهاد با بغات واجب است يا 
نه؟ گاهى هم مثالً نمى دانند كه فالن گروه، باغى محسوب مى شوند يا نه؟ 
براى دفع تنازع نوع نخست بايد به خدا مراجعه و از امر او اطاعت كرد، و 
براى دفع تنازع نوع دوم به رسول و اولواالمر كه از جانب خدا مسئول اداره 

جامعه هستند. دليل تكرار امر به اطاعت نيز همين است.
قرآن دستور مى دهد: به هنگام پيدايش تنازع به كسى مراجعه كنيد كه 
حجت خدا بر شماست؛ و نه هيچ كس ديگرى! زيرا هر كس ديگرى جز 

او طاغوت است.
بنابراين در آيه بعد مى فرمايد:«آيا به كسانى كه گمان مى كنند به آنچه بر 
تو و پيش از تو نازل شــده ايمان آورده اند، ننگريستى كه مى خواهند در 

موارد نزاع و اختالفشان داورى و محاكمه نزد طاغوت برند؟»
يعنــى آنان كه به هنگام تنازع رو به غير حجــت خدا مى آورند، «خيال 
َُّهْم آَمُنوا)، بنابراين در آيات بعد چنين  مى كنند» كه ايمان دارند (يَْزُعُموَن أَن
كسانى را منافق مى نامد و در پايان تصريح مى كند كه وجوب ارجاع تنازع 
به مرجعى كه مقرر شده، مقتضا و نشانه ايمان واقعى است: «َفَال َوَربَِّك َال 
ُموَك فِيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ثُمَّ َال يَِجُدوا فِى أَنُفِسِهْم َحَرًجا  يُْؤِمُنوَن َحتَّى يَُحِكّ

ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما». مَّ ِمّ

  مرجع حل تنازع در نهج البالغه
اميرمؤمنان (ع) نيز در دو جاى نهج البالغه به اين آيات شــريفه استناد 
و البته مفاد آن ها را تفســير و تبيين فرموده اند. ايشــان به مالك اشتر 
نوشــته اند: «در كارهاى مهم و دشوار و ُشبهه آميز ( كه منشأ اختالف و 
تنازع مى شوند)، به خدا و رسولش رجوع كن؛ زيرا خداى تعالى به قومى 
كه دوستدار هدايتشان بود، گفته است:  اى كسانى كه ايمان آورده ايد از 
خــدا اطاعت كنيد و از رســول و اولواالمر خويش فرمان بريد و چون در 
امرى اختالف كرديد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد به خدا و پيامبر 

رجوع كنيد. 
«َفالرَّدُّ إِلَى اهللاِ األْخُذ بُِمْحَكِم ِكَتابِِه، َوالرَّدُّ إِلَى الرَُّسوِل األْخُذ بُِسنَِّتِه الَْجاِمَعِه 
َقِه»؛ رجوع به خدا، گرفتن محكمات كتاب اوســت و رجوع به  َغْيِر الُْمَفرِّ
رســول، گرفتن سنت جامع اوست؛ سنتى كه مسلمانان را گرد مى آورد 

و پراكنده نمى سازد. 
جاى ديگرى كه حضرت به اين آيه اســتناد كرده اند، در پاسخ به خوارج 
اســت. امام در پاسخ آنان فرمود: كتاب خدا كه سخن نمى گويد، باالخره 

كسى بايد از جانب آن سخن بگويد و ُحكم آن را تبيين كند.

 آقاى دكتر! دريافت جايزه حقوق بشــر 
اسالمى در ايران را چگونه مى بينيد؟

 از خداونــد متعال مى  خواهم كــه كارهاى ما را 
براى خودش خالــص گرداند و به ما توفيق دهد 
كه هدفمان رضايت خداوند تعالى باشــد و اينكه 
بتوانيم از خدمتگزاران راستين مسجد االقصى و 
دين شريف اسالم باشيم. به لطف خدا دريافت اين 
جايزه را نوعى تقدير و قدرشناسى مى دانم. ما بايد 
انسانى كه كارش را بخوبى انجام داده تشويق كنيم 
و به انســانى هم كارش را بد به سرانجام رسانده 
تذكــر دهيم. ما از زحمــات برگزاركنندگان اين 
جايزه تشكر و قدردانى مى كنيم و تأكيد مى كنم 
كه كارهاى ما بايد براى رضاى خدا باشــد و البته 
رضايت قلبى كه از دفاع از مقدســاتمان كســب 
مى كنيم. در رأس اين مقدسات نيز مكان مقدسى 
به نام «مسجد  االقصى» است. ما بايد بدانيم انسانى 
كه در كار دينش اخالص دارد براى وطن خودش 

هم اخالص خواهد داشت.

 چرا شما براى دريافت حضورى جايزه به 
ايران سفر نكرديد؟

 در اينجا بر اساس يك قرار حقوقى ظالمانه من را 
براى مدت چهار ماه از سفر به خارج از فلسطين 
منع كرده اند. بنابراين نتوانستم براى دريافت جايزه 
به جمهورى اســالمى ايران سفر كنم به همين 
دليل برادر دينى ام، ســفير فلسطين در تهران به 
جاى من حضور يافت و اين جايزه را دريافت كرد.

  نظر شما درباره احياى نظام حقوق بشر در 
اسالم چيست و از نظر شما قوانين و شرايط 
احياى حقوق بشر در دين اسالم چگونه بايد 

جريان يابد؟
 دين بزرگ و ارجمندمان اسالم به دليل جايگاه 
واالى انســان، براى كرامت او قدر و ارزش خاصى 
قائل اســت؛ اين جداى از ديــن و آيين و اصول 
اعتقادى هر انسانى است. خداوند متعال در قرآن 
كريم مى فرمايد: «و لقد كّرمنا بنى آدم»؛ به همين 
دليل دين شريف اسالم هم بر اين موضوع تأكيد 
دارد و به همين دليل اســت كه دين اسالم يك 
دين تكثرگراســت و به اصحاب ســاير اديان نيز 
احترام مى گذارد و حقوق آنان را محترم مى شمارد؛ 
چرا؟ چون ما مسلمانان به همه انبياى الهى بدون 
استثنا ايمان و اعتقاد داريم تا جايى كه معتقديم 
اگر مسلمانى، نبوت يكى از پيامبران (انبيا و ُرسل) 
را انكار كند، مسلمان به حساب نمى آيد. پس در 
واقع اسالم ظرف بزرگى است كه همه اديان را در 
خود جمع كرده اســت و به همه انبيا و مرسلين 
اعتقاد دارد و تنها دينى است كه مى تواند متدينان 
به ديگر اديان را جذب كند زيرا تنها دينى است 

كه تمام پيامبران الهى را قبول دارد. 
بنابراين موضوع حقوق بشــر در اسالم، موضوع 
تازه اى نيســت بلكه اســالم تنها دينى است كه 
حافظ حقوق انســان به ما هو انسان است بدون 
اينكه به قوميت، دين و اعتقاد هر انســانى توجه 
داشته باشد. پس دور نيست اگر بگوييم تأسيس 
مؤسسات حقوق بشر اسالمى به اين معنى است 
كه اين اســالم است كه حقوق انسانى را مراعات 

كرده اســت. بنابراين بر همــه نظام هاى عربى و 
اسالمى الزم اســت كه چنين سازمان هايى را بر 

اساس داليل موجود اسالمى، تأسيس كنند.

 آيا در مورد حقوق بشر، شروط و ضوابط 
معينى در اسالم وجود دارد؟

 هيچ شرط و شــروطى در موضوع حقوق انسان 
پذيرفته نيســت. همانطور كه قبالً عرض كردم 
اســالم حقوق انســان را بصورت ذاتــى مراعات 
مى كند. همچنانكه عرض كــردم خداوند متعال 
در آيه 70 سوره اسراء مى فرمايد: «و به راستى ما 
فرزندان آدم را گرامى داشــتيم». پس هر يك از 
فرزنــدان آدم خواه زنده و خواه ُمرده، بايد گرامى 
داشته شــوند و از داليل اينكه اسالم براى انسان 
كرامت قائل است اين است كه حتى ُمرده نيز در 
اســالم ُحرمت دارد با چشم پوشى از اين كه چه 
دين و آيين و قوميتى داشته باشد. به همين دليل 
است كه اسالم نبش قبر، درآوردن استخوان هاى 
اموات و هتك حرمت قبور را حرام مى داند. اين در 
حالى است كه ُعّمال رژيم صهيونيستى هم اينك 
حرمــت مقبره ها در مســجد االقصــى را هتك 
مى كنند و مزارها را از بين مى برند. اينها تجاوزهاى 
آشكار به حقوق بشر اســت و دنيا بايد بداند كه 
عوامل اين رژيم، حرمت و كرامت انســان را پاس 
نمى دارند؛ نه انســان زنده را و نه انسان ُمرده را. 
روشن است كه اين ُعّمال صهيونيستى تنها حقوق 

هم مسلكان يهودى خودشان را محترم مى شمارند 
و اين چيزى است كه در قانون نژادپرستانه جديد 
آنها مورد تأكيد قرار گرفته است. قانون نژادپرستانه 
يهود كه شهروندان يهودى و اسرائيلى را شهروند 
درجه يك مى شناســد و براى ديگر مردم از غير 

يهود، هيچ ارزشى قائل نيست.

 از دولت هاى اسالمى در راستاى مطالبه 
حقوق بشر براى مســلمانان چه انتظارى 

مى رود؟
 همه دولت ها و نظام هاى اسالمى و عربى بايد در 
راســتاى نهادينه شدن حقوق مسلمانان تالش و 
كوشــش كنند. بعنوان مثال در ساليان اخير در 
كشــور ميانمار، مسلمانان در حال كشته شدن و 
سوزانده شــدن و تحمل آزار و اذيت هاى سخت 
هستند و بر تمام مسلمانان است كه از اين ملت 

ُخردشده و ســتمديده حمايت كنند و بر جهان 
اسالم اســت كه متوجه باشند ملت فلسطين و 
مسجد االقصى زير چكمه هاى اشغالگران هستند. 
بنابراين حقوق بشر بايد اين متجاوزان را از زيرپا 
گذاشتن حقوق انسان ها بازدارد و حقوق قانونى و 
مادى آنها بايد محترم شمرده شود. افزون بر اين؛ 
دين مبين اســالم، ملت هاى مسلمان را به اتحاد 
و محبت با يكديگر فرا مى خواند. اصل در اسالم، 
انتشــار پيام مهربانى در ميان امت اسالمى است 
و اگر دشــمنى در ميان امت اسالم برچيده شود، 
جنگ هاى كوچك و بزرگ را شاهد نخواهيم بود.

  از ديدگاه شما آيا فقه اسالمى مى تواند 
پشتوانه اى براى حقوق انسانِى انسان باشد؟

 فقه اسالمى، گسترده ترين فقه در ميان همه اديان 
اســت. فقه اسالمى هيچ مسئله كوچك و بزرگى را 
بدون پاسخ نگذاشته است. فقه اسالمى بر دو قسم 
است. يكى بخش مسلّمات و محكمات فقهى است و 
ديگرى بخش اجتهادى. در بخش اجتهاد، اين امكان 
براى عالمان دينى وجود دارد كه به مسائل مستحدثه 
و جديد بپردازند. فقه اسالمى داراى پويايى و ثبات و 
استمرار است و اين صالحيت را دارد كه در هر زمان 

و مكانى پاسخگوى اقتضائات و مسائل انسانى باشد.

 نقش فقه و فقها در حمايت از مقاومت در 
قدس و فلسطين از طريق تالش هاى علمى و 

اجتهادى چيست؟
 در ذات فقــه پويايى و متابعــت از زمان نهفته 
اســت. مثالً در قضاياى تخريب خانه ها و اراضى 
فلسطينيان حتى در سال 1935 ميالدى هم فتوا 
داريم. ما فتاواى بسيارى را در مسائلى كه در اين 
سال هاى اخير رخ داده ديده ايم مثالً ما بين المللى 
شــدن و يهودى شــدن قدس شــريف را حرام 
مى دانيم و اين يك فتواى جديد است. همچنين 
مهاجرت فلسطينيان به قصد توّطن (وطن گزينى) 
در كشورهاى خارجى را حرام مى دانيم. بنابراين 
مســائل رخ داده در ايــن زمانه نيز در قلمرو فقه 

مى تواند مورد بررسى و افتاء قرار بگيرد.

 حكومت هاى عربى و اسالمى و علماى آن 
چه كارهاى شايسته اى مى توانند در حمايت 
از مقاومت انجام دهند؟ آيا خطبه هاى نماز 
جمعه و اشــاره هايى كه به اهميت قدس 

شريف مى كنند، كافى است؟
 آنچه كه در عالم اســالم روشن است و همه هم 
مى بينند اين است كه علماى اسالمى دو گروهند؛ 
نخســت علماى دربارى كه همانطور كه شــاهد 
هستيد پشت سر حاكمان و دولت هايشان حركت 
مى كنند. گروه دوم علماى باتقوا و عاملى هستند 
كــه در صدور فتاواى خود تحت تأثير حكومت ها 
نيستند و اين همان فقه واقعى مورد نظر ماست. 
اما بايد تأكيد كنيم كه مقدسات اسالمى به شكل 
عام و مسجد االقصى و فلسطين به شكل خاص، 
امانت هايى هستند كه مســئوليت آن بر گردن 
حكومت هاى عربى و اسالمى است و فتاوايى هم 
در اين باره صادر شده است كه اعراب، مسلمانان 
و حكومت هاى اسالمى در قبال قدس مسئوليت 
دارند و بايد بدانند كه شأن قدس همان شأن مكه 

معظمه و مدينه منوره است.

 در حمايت از فلســطين كنفرانس هاى 
بســيارى برگــزار مى شــود؛ آيا شــما 
پيشنهادهايى براى احياى نقش مؤسسات 
فقهى و علمــى در تجديد حمايت خود از 
مكان هاى مقدس اســالمى و حقوق مردم 

فلسطين داريد؟
 ايــن كنفرانس ها، جنبه آكادميك و علمى دارند 
كه البته خوب است. اما من فكر مى كنم مصوبات 
اين كنفرانس ها بى اثر و بى فايده است مگر اينكه 
دولت هاى اسالمى آن را پياده سازى و اجرا كنند. 
ما بايد از همه دولت هاى عربى و اسالمى بخواهيم 
كه براى اجــرا كردن اين مصوبــات اقدام كنند 
و بر اين موضوع نيز اصرار داشــته باشيم در غير 
اين صورت اين همايش ها بى اثر و بى فايده خواهد 

ماند. 

 پيام شــما بعنــوان يكــى از بزرگان 
مســجداالقصى براى علماى شيعه و اهل 

سنت چيست؟
 از علماى اسالمى مى خواهم در كار و فتاوايشان 
قبل از هر چيز تقواى الهى و اخالص داشته باشند 
و تحت تأثير مسائل سياسى قرار نگيرند و استقالل 

خود را از دست ندهند.

برش

مقدســات اســالمى به شكل عام 
و مســجد االقصى و فلســطين به 
شكل خاص، امانت هايى هستند 
گــردن  بــر  آن  مســئوليت  كــه 

حكومت هاى اسالمى است 

معارف

گفت وگو با دكتر «شيخ عكرمه سعيد صبرى» امام جماعت مسجد االقصى و برنده چهارمين دوره جايزه حقوق بشر اسالمى در ايران

صهيونيسم بزرگ ترين ناقض حقوق بشر است

 معارف/ ترجمه: ســيد مصطفى حسينى راد   «شيخ عكرمه سعيد 
صبرى» امام جماعت و خطيب مســجد االقصــى، چند روز پيش 
چهارمين جايزه حقوق بشر اسالمى در ايران را دريافت كرد. «على 
لينســتاد» رئيس بنياد اســالمى اورته هاگن نروژ و «ركن الزمان 
انصارى» هماهنگ كننده مدرسه كودكان روهينگيايى در بنگالدش 
ديگر برگزيدگان چهارمين جايزه حقوق بشــر اســالمى هستند. 
اين جايزه به مدافعان حقوق بشر اسالمى و حقوق مسلمانان كه با 

شيوه هاى نوآورانه از حقوق بشر اسالمى حمايت كرده و آن را ترويج 
مى كنند و همچنين مسلمانانى كه حقوق آنان توسط دولت ها نقض 

شده اهدا مى شود.
آنچه در ادامــه مى خوانيد ترجمه گفت و گــوى پايگاه اينترنتى 
«اجتهاد» با دكتر «شيخ عكرمه سعيد صبرى» امام جماعت مسجد 
االقصى است. گفتنى است پنجم اوت كه چندى پيش آن را پشت سر 

گذاشتيم يادآور اعالميه حقوق بشر اسالمى قاهره است. 



سلطانى فر: مشكل كى روش با 
فدراسيون حل مى شود

ورزش: مسعود سلطانى فر در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به اين پرسش كه براى حل مشــكل كى روش با فدراسيون فوتبال 
اقدامى انجام شده يا نه، گفت: مشكل كى روش با فدراسيون فوتبال در حال 

حل شدن است.
سلطانى فر در پاسخ به اين پرسش كه پيگيرى انتشار ليست هايى درباره بدهى 
دو باشگاه پرسپوليس و استقالل به كجا رسيده است، گفت: ما از سال گذشته با 
سامان دهى دقيقى كه درباره پرسپوليس و استقالل انجام داديم هم در زمينه 
تأمين منابع مالى اسپانسرينگ و هم سازمان دهى و پرداخت بدهى آنان، در 

حدود بيش از هشتاد درصد بدهى قطعى آنان پرداخت شد .

انصارى: از استقالل جدا نشده ام!
ورزش: جابر انصارى، مهاجم تيم فوتبال استقالل گفت: من با استقالل قرارداد 
دارم و خبر جدايى ام از باشگاه صحبت ندارد، طبق قراردادم در تمرينات شركت 
مى كنم و تيم كه از جم برگشت باز هم به محل تمرين خواهم رفت. او با بيان 
اينكه روز گذشته در جلسه با مسئوالن باشگاه شركت كرده است، گفت: اگر در 
تمرينات شركت نمى كردم در آن صورت باشگاه مدعى مى شد بازيكن بدون 

اجازه در تمرينات ما حضور پيدا نكرده است.

جدايى خرسندنيا از سپيدرود رشت 
ورزش: محمدرضا خرسندنيا، هافبك تيم سپيدرود رشت بعد از تساوى اين 
تيم در هفته سوم ليگ برتر مقابل ماشين سازى شــهريار تبريز در تمرينات 

حاضر نشد و خواستار فسخ قراردادش با سپيدرود شد.
مسووالن باشــگاه با درخواســت اين بازيكن موافقت كردند و در نهايت اين 

بازيكن رسما از جمع سرخ پوشان رشتى جدا شد.

تالش اميدهاى ايران و عربستان گل نداشت
ورزش:تقابل اميدهاى ايران و عربســتان با تساوى بدون گل به اتمام رسيد.

تيم ملى فوتبال اميد از ساعت 13:30 ديروز در چارچوب بازى هاى آسيايى به 
مصاف تيم ملى عربستان رفت. اين ديدار در نهايت با تساوى بدون گل خاتمه 

يافت. تيم ملى ايران روز جمعه برابر كره شمالى به ميدان مى رود.

گل محمدى: مشكالت مان را رسانه اى 
نمى كنيم

ورزش: سرمربى پديده مى گويد تغييرات در نيمكت سپيدرود، باعث انگيزه 
مضاعف بازيكنان اين تيم مى شود و سبب مى شود پديده اى ها كار دشوارى 
را مقابل اين تيم داشته باشند. يحيى گل محمدى، ســرمربى پديده  درباره 
موفقيت پديده با وجود مشكالت مالى در اين فصل و تفاوت سپيدرود و پديده 
تصريح كرد: ما هم مشكالت خودمان را داريم كه رسانه  ايى نمى كنيم و سعى 
كرده تا جايى كه امكان دارد با كمك مســئوالن كار خود را پيش ببريم. خدا 
را شــكر پرداختى هاى ما به حد نرمال رســيده اما خب تعدادى از بازيكنان 

طلب دارند. 

محرمى تنها نماينده ايران در ليگ 
قهرمانان 2018-19

ورزش: تاكنون 8 بازيكن ايرانى فرصت بازى در باالترين ســطح رقابت هاى 
باشگاهى در جهان (ليگ قهرمانان اروپا) را به دست آوردند و در صورت صعود 
ديناموزاگرب به مرحله گروهى، صادق محرمى تبديــل به نهمين بازيكنى 
مى شود كه حضور در اين رقابت ها را تجربه خواهد كرد. ياران صادق محرمى 
اكنون بايد در دو بازى رفت و برگشــت برابر يانگ بويز سوييس قرار گيرند و 
در صورت برتــرى در اين ديدار مى توانند به مرحلــه گروهى ليگ قهرمانان 

اروپا راه يابند.
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ورزشـــى

 گوارديوال: با بلوف زدن سيتى را قهرمان كردم!
ورزش: پپ گوارديوال، سرمربى منچسترسيتى كه با اين تيم قهرمان ليگ برتر شد، تاكيد كرد 
كه با بلوف زدن مقابل بازيكنان، روحيه آنها را باال نگه داشته است. وى  گفت  مى خواهم چيزى 
به شما بگويم كه صد در صد حقيقت دارد: من پاسخ تمام سواالت را ندارم! گاهى وقتى چيزى 
نمى دانم، طورى رفتار مى كنم كه انگار پاسخش را مى دانم. اينطور رفتار مى كنم در اين صورت  
بازيكنان فكر مى كنند من پاسخ سواالت را دارم، با اعتماد به نفس بيشترى بازى مى كنند. گاهى 
وقتى راجع به زندگى از شما سوال مى كنند، شما بايد در نقش پدر، برادر يا پسر همراهى شان 

كنيد. من سعى مى كنم بهترين توصيه ها را به آنها داشته باشم.

 زيدان دنبال حضور روى نيمكت يونايتد
ورزش: زين الدين زيدان قصد دارد راهى منچســتريونايتد شده و هدايت اين تيم را برعهده 
بگيرد. پس از ترك رئال مادريد در پايان فصل گذشــته، زيدان هنوز هدايت تيم جديدى را 
برعهده نگرفته و تنها شايعات بوده كه در چند وقت اخير درباره او منتشر شده است. با اين حال 
نشريه اكيپ مدعى شد كه زيدان به فكر حضور در انگليس و هدايت تيمى در اين ليگ است.  
در حالى كه او نيم نگاهى به حضور روى نيمكت تيم ملى فرانسه دارد، ولى حاال شايعه شده كه 
منچستريونايتد باشگاهى است كه نظر زيزو را به خود جلب كرده است. در حال حاضر مورينيو 
هدايت يونايتد را برعهده دارد ولى باال گرفتن اختالف بين او و كادر مديريتى باعث شــده تا 

شايعات در مورد جدايى و يا اخراج او شنيده  شود.

پس از شصت سال رقم خورد
 مدال برنز تاريخى پينگ پنگ بازان 

جوان در آسيا
ورزش: تيم ملى تنيس روى ميز جوانان ايران بعد از 60 ســال به مدال 
برنز آسيا رسيد.  تيم ملى جوانان تنيس روى ميز ايران كه   با شكست كره 
جنوبى شگفتى بزرگى را خلق كرده بود، در مرحله نيمه نهايى مسابقات 
قهرمانى آســيا به ميزبانى ميانمار مقابل حريف سنتى و قدرتمند خود 
يعنى كشور هند با نتيجه سه بر يك مغلوب ميدان شد.  پينگ پنگ بازان 
جوان گردن آويز برنز اين دوره از مســابقات را كسب كردند. اين مدال 
ارزشمند كه براى اولين بار نصيب تنيس روى ميز كشورمان مى گردد، 

كه از 60 سال بدست آمده است.   

بازيهاى آسيايى 2018 - اندونزى
هندبال ايران  مالزى را در هم كوبيد

ورزش:   هندباليستهاى كشورمان در اولين ديدار خود در هجدهمين دوره 
بازيهاى آسيايى 2018 جاكارتا به مصاف تيم ملى مالزى رفتند و توانستند 
قدرتمندانه اين تيم را با نتيجه 55 بر 11 از پيش رو بردارند.  تيم ملى هندبال 

كشورمان در دومين ديدار روز جمعه به مصاف قطر خواهد رفت.
كاستاراتويچ: از عملكرد ملى پوشان راضى هستم

ســرمربى تيم ملى هندبال ايران گفت: از عملكرد ورزشكارانم 
راضى هستم. كاســتاراتويچ  گفت: هر چه كه از آنها خواسته 
بودم در زمين پياده كردند و هماهنگى خود براى صعود به دور 
بعد را نشان دادند. وى گفت: تيم قطر تيمى متشكل از برترين 
هندباليستهاى دنياســت كه اكثرا هم قطرى نيستند. مسابقه 
سختى مقابل اين تيم خواهيم داشت اما از دو روز زمانى كه در 
اختيار داريم نيز نهايت استفاده را مى كنيم تا براى رويارويى با 

اين تيم هماهنگ تر شويم.

جام كنفدراسيون هاى آسيا
واليبال ايران فينال برده را 

به قطر باخت
ورزش: ديدار پايانى رقابت هاى واليبال جام كنفدراسيون هاى 
آسيا ديروز بين تيم هاى ايران و قطر برگزار شد كه در پايان قطرى 
ها توانستند در يك غافلگيرى با پيروزى سه بر دو برابر ايران به 
عنوان قهرمانى دست يابند. اين در حالى بود كه ايرانى ها دو ست 

اول را پيروز شده بودند.

ورزش: اشــكان دژاگــه بعــد از پيوســتن به 
تراكتورسازى منتظر اتفاقات خوبى براى خودش 
و تيمش بود. او مى خواســت در ايران روزهاى 
خوبى را پشت سر بگذراند اما فعال كه همه چيز 
براى او بد پيش رفته اســت. در اولين حضور او 
با پيراهن تراكتورســازى، اين تيم 3-0 مغلوب 
استقالل شد و چند روز بعد هم خود او به كميته 
اخالق احضار شد! اين اتفاقات باعث شد تا دژاگه 

در اينستاگرام خود واكنش نشان دهد.
واكنش مجازى

 واكنشى توام با دلخورى! پســت اينستاگرامى 
او را بخوانيد: «موقعى كه يــك خبرنگار بعد از 
بازى به اين سختى از من مى پرسد آقاى دژاگه 
آمديد به ليگ ايران براى اســتراحت كردن؟ آيا 
اين بى احترامى نيست؟ اين سوال يا بى احترامى 
به ليگ ايران، يا بى احترامى بــه تمام بازيكنان 
ايران، يا بى احترامى به فدراسيون ايران و حتى 
بقيه خبرنگاران عزيز اســت. به شــما مى گويم 
دقيقا با اين ســوال منظور ايشــان چى هست؟ 
منظورشان اين است كه سطح ليگ ايران آنقدر 
بد است كه من آمدم اينجا كه استراحت كنم و 
اين واقعا درد دارد! خب اآلن من يك سوال دارم؟ 
آيا من بى احترامى كردم كــه دارم فقط فوتبال 
بازى مى كنم و مردم ممكن  اســت تتوهاى من 
را ببينند؟ يا ايشان كه اين سوال را مى پرسند؟ 
ولى يك چيز كه من از پدر و مردم ياد گرفتم در 
زندگى ام اين اســت كه به هر آدمى در اين دنيا 
و به هر قانونى احترام بگذارم و اينكار را هم اين 
دفعه انجام مى دهم و احتــرام مى گذارم و باور 

كنيد كه حتى من را قوى تــرم هم مى كند. يك 
چيزى را لطفا فراموش نكنيد كه من هر دقيقه كه 
در زمين فوتبال عرق مى ريزم به عشق اين پرچم 
اســت. لطفا اآلن هم ديگر بگذاريد من به كارم 
تمركز كنم و بگذاريد فوتبال بازى كنم. مرسى.»

عكس ها و خالكوبى ها
گفتنى اســت كميته اخالق فدراسيون فوتبال 

اشــكان دژاگه را احضار كــرد و در اين خصوص 
مسئوالن تراكتورســازى نامه اى دريافت كردند 
كه در آن قيد شــده دژاگه بايد در كميته اخالق 
حضور يابــد و درباره خالكوبى و برخى مســائل 
ديگر توضيحاتى را ارائه دهــد. به همين خاطر 
بازيكن باتجربه تراكتورسازى راهى تهران شد تا به 
فدراسيون فوتبال برود و توضيحاتش را ارائه كند.

اگرچه دليل اصلــى احضار دژاگه بــه كميته 
اخالق تتوهايى اســت كه او روى بدنش دارد و 
در مسابقه با اســتقالل نيز آنها را عيان كرد اما 
شايعاتى وجود دارد كه يك موضوع ديگر هم با 
دژاگه مطرح شده است. گفته مى شود در نامه اى 
كه كميته اخالق به تراكتورسازى ارسال كرده 
عالوه بر خالكوبى به مسائل ديگر اشاره شده و 

از اين رو مديرروابط باشــگاه تراكتور نيز اعالم 
كرده ماجراى دژاگــه و كميته اخالق ربطى به 
خالكوبى ندارد. در اين خصوص گفته مى شود 
انتشار عكس هاى همسر اشكان دژاگه در فضاى 
مجازى مسئله اى اســت كه او از كميته اخالق 

بابتش تذكر مى گيرد.
دژاگه چندى قبــل در مصاحبــه اى اعالم كرد 
همسرش در باكو بزرگ شــده و تركى بلد است. 
بازتاب اين مصاحبه باعث شد تا عكس هاى همسر 
دژاگه در فضاى مجازى منتشر شود و حاال شنيده 
مى شــود عالوه بر خالكوبى او بابت انتشــار اين 

عكس ها نيز از كميته اخالق تذكر مى گيرد. 
*حمايت سيد جالل

پس از دلخــورى اشــكان از اتفاقــات رخ داده 
سيدجالل حسينى به عنوان كاپيتان سابق تيم 
ملى از او حمايت كرد و در پســتى اينستاگرامى 
نوشــت:  « حضورت در ليگ ايران اتفاق مهم و 
قابل توجهي براي همه اهالي فوتبال بوده و هست. 
در راه رســيدن به قله، نگران ســنگ ريزه هاي 
مســير نباش. امروز در ليگ خليج فارس ايران، 
لباس تيمي را پوشيده اي كه هواداران پرشورش 
مانند كوه از آن تيم و نفراتش حمايت مي كنند. 
به نجواهاي مســموم و رفتارهاي غير حرفه اي 
توجه نكن. اينجا قضاوت كردن آدم ها ، شــغل 
دوم خيلي هاســت. در كنار همه اين مسائل ،اين 
سرزمين اهالي قلم و رسانه قابل احترام زيادي هم 
داشته و دارد. خواب زده اي كه تصورش از بازي در 
ليگ ايران، استراحت است را بگذاريد به خوابش 
ادامه دهد. خواب شيريني است.بيدارش نكنيد»

ورزش: هفته چهارم ليگ برتر در حالى آغاز مى شود 
كه استقالل براى گرفتن انتقام شكست پارسال در جم 
به مصاف پارس جنوبى اين شهر مى رود.پرسپوليس 
براى حفظ صدرنشــينى مقابل نفت مسجد سليمان  
مى جنگد و پديده در پى صيد شــيرين سه امتياز از 

سپيد رود است.
اســتقاللى ها خاطره خوبى از بــازى در جم ندارند. 
آن ها فصل گذشــته در بازى اى كــه مقابل پارس 
جنوبى در جم برگــزار كردند با نتيجــه دو بر صفر 
به اين تيم باختنــد تا روزهاى تاريك اســتقالل با 
منصوريان به اواخر خود برســد. با اين حال امسال 
اســتقالل تيم خوبى با شــفر دارد و مى تواند با اين 
مربى آلمانى هر تيمــى را به زانو دربيــاورد. البته 

پارس جنوبى هم دست و پا بسته نيست. 

*قايق پديده به سپيد رود رسيد 
اما سپيدرودى ها هفته گذشــته توانستند نخستين 
امتياز خودشان را با تساوى مقابل گسترش فوالد كسب 
كنند تا حداقل با يك امتيــاز در قعر جدول رده بندى 
باشند.در آن ســوى ميدان، پديده  همانند سپيدرود 
از مشــكالت مالكيتى رنج مى برد اما با انتخاب يحيى 
گل محمدى به عنوان ســرمربى تاكنون در ليگ برتر 
موفق بودند و با 6 امتيــاز در رده دوم جدول رده بندى 

قرار گرفتند. 
پديده در دو بازى گذشــته اش در ليــگ برتر، پس از 
90 دقيقه موفق به گل زنى شــده اســت. با توجه به 
اينكه خــداداد در مورد بازيكنان تيم ســابقش گفته 
بود تا دقيقه 60 مى توانند بازى كنند، مى توان نتيجه 
گرفت كه سپيدرود كار بسيار سختى مقابل شاگردان 

گل محمدى دارد كه موتورشــان پــس از 90 دقيقه 
روشن مى شود.
برنامه بازى ها

 پنج شنبه 25 مرداد 1397 
 * پارس جنوبى جم - استقالل تهران- ساعت  20:30   
 * پيكان تهران - گسترش فوالد تبريز - ساعت  20:30   

*  سپيدرود رشت - پديده مشهد- ساعت  20:30   
*  فوالد خوزستان - نساجى مازندران- ساعت  20:30   

جمعه 26 مرداد
*تراكتورسازى  -  سايپا - ساعت 19:45
*ذوب آهن  -  سپاهان- ساعت  20:15

-  نفت  م.سليمان- ساعت  20:30 *پرسپوليس  
*صنعــت نفــت آبــادان  -  اســتقالل خوزســتان

 ساعت  20:30

قدس آنالين: كى روش در مالقاتش بــا مهدى تاج در 
حاشيه مراسم اختتاميه جام جهانى به وى اعالم كرد به 
دليل تحريم هاى بانكى امكان دسترسى به حساب هاى 
بانكى اش را ندارد و تمام حساب هاى او به دليل همكارى 
با فدراسيون مسدود شده اســت. مهدى تاج هم اعتراف 
كرد دستمزد وى توســط فدراســيون از طريق يكى از 
صرافى ها به حساب وى در بانك سوئيسى واريز شده اما 
به دليل تحريم هاى يك جانبه آمريكا اين پول برگشت 

خورده است .
پس از ايــن اتفــاق كارشناســان حوزه پــول و ارز 
پيش بينــى كردند ســاير مربيان خارجى شــاغل در 
ورزش ايــران به ويــژه حــوزه فوتبال نيز بــا چنين 

مشكلى رو به رو خواهند شــد اما مسئوالن فدراسيون 
فوتبال اعالم كردنــد موضوع از طريــق وزارت امور 
خارجه در حال پيگيرى اســت و به زودى حل و فصل 
مى شــود اما تاكنون هيچ اتفاقى رخ نداده اســت و به 
همين دليل شفر و برانكو نيز حاال مثل كى روش نگران 

دستمزد معوقه خود هستند.
البته مســئوالن وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال 
پيشــنهاد پرداخت چمدانى را به ايــن مربيان ارائه 
كردنــد اما نه كــى روش زير بار ايــن موضوع رفت 
نــه برانكو و شــفر ، چون آنهــا به خوبــى مى دانند 
حمل و نقل اين حجم از پول در كنار دردســرهاى 
فراوان امنيتى يك مشــكل بزرگ براى آنها به وجود 

مى آورد تا حدى كه ممكن اســت آنها با چالشى به 
نام پولشويى مواجه شوند .

حاال گرشاسبى و فتحى براى حل مشكل در كنار مهدى 
تاج چشم انتظار وزارت ورزش و وزارت امور خارجه هستند 
تا شايد موضوع حل و فصل شود و راه حلى براى دريافت 
حقوق و دستمزد اين مربيان پيدا شــود . وزير ورزش و 
جوانان در حاشيه نشست هيئت دولت اعالم كرد موضوع 
به زودى حل مى شــود اما هيچ تاريخ مشخصى از سوى 

وى اعالم نشد .
اما اين مسئله تنها به اين سه مربى برنمى گردد، بلكه رفته 
رفته به يك چالش بزرگ براى تمام باشگاه هايى كه مربى 

و بازيكن خارجى دارند نيز تبديل مى شود.

آغاز هفته چهارم ليگ برتر فوتبال
نبرد سرخ آبى ها براى امتيازگيرى از نفت و گاز 

وزير به دنبال حل مشكل پرداخت دستمزدهاى دالرى  
شفر و برانكو هم به درد كى روش دچار شدند

پنجشنبه 25 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 فوالدخوزستان - نساجى مازندران

  ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 25 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 پارس جنوبى جم - استقالل

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

جمعه 26 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 تراكتورسازى - سايپا

 ساعت: 19:45 زنده از شبكه ورزش

جمعه 26 مرداد هفته چهارم ليگ برتر ايران
 پرسپوليس - نفت مسجد سليمان

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

اشكان دلخور به تهران رفت

پشت پرده حضور دژاگه در كميته اخالق 
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ادب و هنر

خبر

پس از افشين عال، عليرضا قزوه نيز 
به نماهنگ ضدايرانى خوانندگان لس آنجلسى پاسخ داد 

رّقاصه ظلم ايد، هم آواز نفاق ايد
فارس: عليرضا قــزوه در تازه ترين غزل خود 
پاسخ خوانندگان لس آنجلسى پروژه ضد ايرانى 
«چهل ســال» را داده اســت. پيش از اين نيز 
افشين عال با ترانه « بپرس از غربيا آيا / مصدق 
هم سپاهى بود؟» پاســخ هنرمندانه اى به اين 

خوانندگان غرب نشين داده بود.
با ساز بدآهنگ چه داريد بگوييد؟

جز هرزگى و ننگ چه داريد بگوييد؟
جز لودگى و جهل چه كرديد چهل سال؟

از دانش و فرهنگ چه داريد بگوييد؟
رّقاصه ظلم ايد، هم آواز نفاق ايد

در معركه جنگ چه داريد بگوييد؟
با ما كه چهل سال همه آينه بوديم

سنگ ايد شما، سنگ چه داريد بگوييد؟
جز شيشه  بى شرمى و افيون وقاحت
جز نشئگى و بنگ چه داريد بگوييد؟

خوش رقصى تان بازى بوزينه  زشت است
جز اين به نماهنگ چه داريد بگوييد؟

چهل سال به سيماى وطن چنگ كشيدند
جز پنجه و جز چنگ چه داريد بگوييد؟

جز مشت دالرى كه به حلقوم شما ريخت
از دشمن الدنگ چه داريد بگوييد؟

رونمايى از كتاب 
«گزيده غزليات مولوى به زبان هندى»

از كتاب «گزيده غزليات مولوى به زبان هندى» ترجمه بلرام شكال، استاد 
زبان سانسكريت دانشگاه دهلى هند و شاعر پارسى گو ساعت 14 شنبه 

27 مرداد ماه در حوزه هنرى رونمايى مى شود.
عالقه مندان براى حضور در اين مراســم مى توانند در زمان ياد شده به 
سالن سلمان هراتى حوزه هنرى واقع در تهران،خيابان سميه، نرسيده به 

پل حافظ مراجعه كنند.
كتاب «گزيده غزليات مولوى به زبان هندى» از تازه ترين آثارى است 
كه در ادامه فعاليت هاى مركز ترجمه حوزه هنرى به چاپ رســيده 

است.

گپى كوتاه با محمد گلريز درباره سرود و موسيقى دفاع مقدس به مناسبت سالروز بازگشت اسرا به خاك وطن

آزادگان! گلبانگ آزادى مبارك

ادب و هنر: نمايشــگاه هنر مفهمومى «بچه هاى آســمان» به ياد كودكان يمنى در 
محكوميت رژيم آل سعود در محل نگارخانه اشراق حوزه هنرى مشهد برگزار مى شود. 
مسئول دفتر هنرهاى تجسمى حوزه هنرى خراسان رضوى ضمن بيان اين خبر گفت: 
اين روزها اخبار جنايات رژيم سعودى در يمن دل هر انسانى را به درد مى آورد. بويژه 
جنايت اخير رژيم سعودى در بمباران اتوبوس حامل كودكان يمنى كه منجر به شهادت 
چندين نفر از آن ها شــد، بشدت ناگوار و متأثركننده بود.اسدى افزود: نمايشگاه هنر 
مفهومى «بچه هاى آسمان» بر همين اساس و با هدف محكوم كردن رژيم سعودى و 
بى تفاوتى سازمان هاى حقوق بشرى نظير يونيسف برگزار خواهد شد. اين كارتونيست 
ادامه داد: در اين نمايشــگاه كه تلفيقى از هنرهاى تجسمى، تصويرى و ادبيات است، 
ميزبان عموم مردم بويژه كودكان مشهدى خواهيم بود تا همبستگى خود را با مردم 
يمن نشــان دهيم.گفتنى است اين نمايشگاه امروز 25 مرداد، ساعت 18 در نگارخانه 
اشــراق، واقع در حوزه هنرى انقالب اسالمى خراســان رضوى با حضور هنرمندان، 

مسئوالن و جمعى از كودكان مشهدى افتتاح خواهد شد.

هنرهاى تجسمى

برگزارى نمايشگاه 
«بچه هاى آسمان» 
به ياد كودكان يمن 

باشگاه خبرنگاران: سيد مسعود شجاعى طباطبايى، سرپرست معاونت هنرى حوزه 
هنرى، دبيران علمى دو بخش شــانزدهمين جشنواره شعر و داستان جوان سوره را 
تعيين كرد.طى حكمى از طرف سيد مسعود شجاعى طباطبايى معاون حوزه هنرى 
تهران، محمدجواد شــرافت و محمدرضا شرفى خبوشان به ترتيب به عنوان دبيران 
علمى بخش شعر و داستان شانزدهمين جشنواره شعر و داستان جوان سوره منصوب 
شدند.محمدجواد شرافت، متولد 1360 در شهرستان شوشتر است. شرافت برگزيده 
جشنواره ادبى به عنوان دبير محافل و كنگره هاى ادبى و دبير انجمن شعر طالب دوره 
اول ميان اصحاب قلم شناخته مى شود. محمدرضا شرفى خبوشان، نويسنده و شاعر 
متولد 1357و اهل ورامين است. وى كتاب هاى «عاشقى به سبك ون گوك»، مجموعه 
داستان «باالى سر آب ها» و رمان «موهاى تو خانه ماهى هاست» و «بى كتابى» را در 
زمينه داستانى و همچنين مجموعه هاى «از واژه ها تهى» و «نامت را بگذار وسط اين 
شعر» را در زمينه شعر منتشر كرده است.شانزدهمين جشنواره شعر و داستان جوان 

سوره آبان ماه سال جارى به همت سپهر سوره هنر در استان گيالن برگزار مى شود.

جشنواره

شرافت و خبوشان دبيران 
علمى جشنواره جوان 

«سوره» شدند

 ادب و هنر/ موســوى   26 مرداد ســال 
69، يوســف مادران چشــم انتظار به وطن باز 
مى گردنــد. اتوبوس هــا يكى پــس از ديگرى 
اســيران آزاده اى را مى آورند كه مفهوم اسارت 
به قبايشان نمى چســبد. در اين ميان مادرى 
عكس به دست صورت هاى بيرون آمده از پنجره 
اتوبوس را نگاه مى كند و با نشان دادن عكس، 
سراغ صاحب عكس را مى گيرد. عكس هايى كه 
ديگر مادر به تميز كردن آن خو گرفته و با هر 
بار تميز كردنش انگار آيينه دل غمديده اش را 

شست و شو مى دهد. 
و چه زيبا بلبل جبهه ها، حاج صادق آهنگران براى 

بازگشت اين پرستوها خواند كه: 
اگر آن گل من به درآيد / به غروب وطن سحر آيد 

/ كه پرستويم از سفر آيد....
و چه زيبا خواند ســينا سرلك، خواننده جوان و 

معروف موسيقى سنتى در سريال «بيدار باش»
كــه: باز هم چيزى بگو از عشــق، از همان ياران 
بارانى/ از همان هايى كه مى دانم، از همان هايى كه 
مى دانى / خســته اى اما بخوان از عشق، از شب 

خورشيد و خاكستر....
اما شايد در ميان اين اشعار به ياد ماندنى، شاهكار 
مجيد انتظامى، آهنگ ســاز برجسته كشورمان 
در «بوى پيراهن يوســف» از همه ماندگار تر شد 
و در اذهان مردم مانــد. آهنگى كه عميقاً صبر، 
استقامت، غربت و آزادگى اين آزادگان را به تصوير 

مى كشيد .
حاال از آن بازگشت حماسى 28 سال مى گذرد اما 
جز يكى دو مورد خاص، آهنگ ويژه اى خاطرات 
آن دوران را زنده نمى كند؛ انگار نت هاى موسيقى 

ناله هاى غريبانه رزمندگان را فراموش كرده اند. 
كردســتان هم تا همين پنج سال پيش هر سال 

شاهد برگزارى مراسم سالگرد بازگشت آزادگان به 
وطن بود اما انگار انسان امروز به فراموش كردن 
تاريخش عادت كرده است و خاطرات آن روزها در 

زندگى روزمره اش جايى ندارد.
ســالگرد بازگشــت آزادگان به ميهن عزيزمان 
بهانه اى شــد تا با محمد گلريز، خواننده مردمى 
وضعيت  درخصــوص  گفت و گويى  كشــورمان 

موسيقى دفاع مقدس بكنيم. 
نام محمد گلپايگانى ملقب به «گلريز» با واژه هاى 
انقــالب، دفــاع مقدس، مــردم و موســيقى گره 
خورده اســت. محمد گلريز نه هشت سال كه 40 
سال سالحش، حنجره اش شــده و صدايش را در 
گلو انداخته و پيام انقالب مردمى ايران اســالمى 
شده است. او در كارنامه حرفه اى خود خوانندگى 
قطعه هاى مختلفى چون «اين بانگ آزادى»، «اى 
شــهيد مطهر»، «رفتند ياران»، «خجسته باد اين 
پيروزى»، «اى شهيدان خدايى نامتان پاينده باد» 

و... را دارد. 
گلريز با گاليه از بى تفاوتى برخى مسئوالن به 
موســيقى دفاع مقدس مى گويد: متأسفانه ما 
امروزه با نوعى فراموشى موسيقى دفاع مقدسى 
در بين برخى مســئوالن فرهنگى كشور رو به 
رو هســتيم. من به عنوان يــك عضو كوچك 
از جامعه هنرى كشــور انتقاد شديدى به اين 
مســئله دارم؛ درحالى كه رهبر معظم انقالب 
مى فرمايند من گاهى اوقات از دغدغه فرهنگ 
شب ها خوابم نمى برد، چه تفكرى در مسئوالن 
ما رايج شده كه اين گونه مسائل مهم فرهنگ 

كشور را ناديده مى گيرند.
اين خواننده انقالبى با اشــاره به تعطيل شــدن 
مراسم بازگشت اســرا كه هر سال در كرمانشاه 
برگزار مى شــد، مى افزايد: خيلى جالب اســت، 

درحالى كه كشورهاى ديگر بشدت مراقب ميراث 
ملى و تاريخى كشــور خود هستند مسئوالن ما 
كه خيلى هايشان در جنگ هم حضور داشتند اين 
گونه مراسم را برگزار نمى كنند و كمترين اهميتى 

به موسيقى دفاع مقدسى نمى دهند. 
وى با انتقاد از برخى نهادهاى متولى فرهنگ در 
كشــور تأكيد مى كند: اين وظيفه وزارت ارشاد و 
صدا و سيماســت كه كارهاى جديدى در زمينه 
موسيقى دفاع مقدسى توليد كنند. من خودم در 
كرمانشاه كنســرت زنده اى با عنوان «آزادگان» 
برگزار كردم كه بسيار هم مورد توجه مردم قرار 
گرفت، پس از اين اجرا بارها پيش مسئوالن رفتم 
و گفتم كه اين كار را با كيفيتى باال در اســتوديو 
ضبط و منتشر كنيد اما دريغ از اندكى توجه. من 
از اين بابت بســيار نگران هستم و ديگر مانده ام 

كه چه بگويم!

خواننــده «گلبانــگ آزادى» در خصــوص اين 
اثر توضيح مى دهد: شــاعر اين كار سيد محمد 
عبدالحســينى اســت و آهنگ آن را نيز فرهاد 
برنجان از آهنگسازان خوب كشور ساخته است. 
آهنگ «آزادگان» به ســفارش راديو و تلويزيون 
در كرمانشاه اجرا شد اما متأسفانه موفق نشد در 

شهرهاى ديگر شنيده شود.
محمد گلريــز با ابراز نگرانى از آثار مخرب برخى 
موســيقى هاى جديد مى گويد: برخى مسئوالن 
مى گوينــد ما بايد براى اينكــه جوانان ما جذب 
برخى موسيقى هاى مبتذل امروز نشوند، خودمان 
نوعى موســيقى مدرن توليد كنيم تا جوانان را 
جذب خودمان كنيم؛ موسيقى هايى كه گاه هيچ 
نســبتى با فرهنگ و ارزش هاى ما ندارند. بايد به 
اين آقايان گفت كه اينجا جمهورى اسالمى است 

نه آمريكا! 
وى با تأكيد بر اهميت به روز بودن موســيقى 
دفاع مقدســى انقــالب اســالمى گفت: هيچ 
اشــكالى ندارد كــه ما از ابزارهــا و روش هاى 
امروزى براى توليد موســيقى دفاع مقدســى 
اســتفاده كنيم اما جايگاه موســيقى اصيل و 

ارزشــى خودمان بايد حفظ شود. مى توان آثار 
به روز و فاخرى توليد كرد اما متأســفانه كسى 
حامى اين گونه كارها نمى شود و اولين مسئله 

در اين زمينه مشكل مالى است. 
متــن آهنگ منتشــر نشــده «آزادگان» كه به 

سفارش راديو و تلويزيون در كرمانشاه اجرا شد: 

اى عاشقان جان به كف، پيوسته در راه هدف، با 
عشق و ايمان

اى بر صف دشــمن زده، شيران در بند آمده، يار 
شهيدان

اى سرفرازان وطن، در بند بوديد و رها
در بند و در زنجير هم دشمن هراسان از شما 

اى عاشقان بى قرار، در عزم و ايمان استوار
هنگام ديدار آمده ايران سراپا انتظار

آزادگان! گلبانگ آزادى مبارك 
بر عاشقان اين شور و اين شادى مبارك 

همچون كبوتر پر كشيدند، آزادگان از ره رسيدند، 
با ياد ايران، پاينده ايران، ملك دليران 

آزادگان! گلبانگ آزادى مبارك 
بر عاشقان اين شور و اين شادى مبارك... .

آنچه مى خوانيد

 برخــى مســئوالن مى گويند بايد 
بــراى اينكــه جوانــان مــا جذب 
مبتــذل  موســيقى هاى  برخــى 
امــروز نشــوند، خودمــان نوعى 
موســيقى مدرن توليــد كنيم تا 
جوانــان را جــذب خودمان كنيم؛ 
موسيقى هايى كه گاه هيچ نسبتى 
با فرهنگ و ارزش هاى ما ندارند. 
بايد به اين آقايان گفت كه اينجا 
جمهورى اسالمى است نه آمريكا! 
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معرفى يكى از آزادگان در شبكه 5 سيما 
آزاده 13ساله در مستند «محيا» 

سينماپرس: مستند «محيــا» به 
مناسبت سالروز بازگشت آزادگان 
سلحشور به ميهن اسالمى، امروز 
25 مردادماه از شــبكه پنج سيما 
روى آنتن مى رود. اين مستند كه 
به تهيه كنندگى گروه تلويزيونى 
شــاهد و به كارگردانى سيداحمد 
معصومى نژاد تهيه و توليد شده اســت به معرفى آزاده و جانباز مهدى 

طحانيان مى پردازد.
طحانيان در سن 13 ســالگى و در عمليات بيت المقدس - ارديبهشت 
1361- به اسارت دشمن بعثى درآمد. او يك سال پس از اسارت، در برابر 
خواست خانم خبرنگارى هندى براى مصاحبه، شرط مصاحبه را رعايت 
حجاب آن خبرنگار قرار داد. ســرانجام اين خبرنگار تســليم درخواست 

مهدى 13 ساله شد و حجاب خود را رعايت كرد.
بخشى از مســتند به گفت و گوى او با مردم درخصوص مهدى طحانيان 
اختصاص دارد. در اين مســتند از تصاوير آرشــيوى، مصاحبه با مهدى 
طحانيان و نويسنده كتاب ايشان، گزارش مردمى و... استفاده شده است. 
مســتند «محيا» كارى از گروه خانواده و كودك شبكه پنج سيماست كه 

امشب ساعت 22:30روى آنتن شبكه پنج مى رود.

گزارش فروش فيلم هاى اكران 97 اعالم شد
دو كمدى و يك اجتماعى در صدر

سيما و سينما: آمــار فيلم هاى 
اكــران 97 تا 20 مــرداد از نظر 
ميزان فروش و تعداد بيننده اعالم 
شــد. در اين گزارش كه توســط 
معاونت توسعه فناورى و مطالعات 
سينمايى سازمان سينمايى آماده 
شده است، دو فيلم كمدى و يك 

فيلم اجتماعى رتبه هاى اول و دوم و سوم را كسب كرده اند. 
براساس اين آمار«هزارپا» با بيش از 23 ميليارد فروش و بيش از 2 ميليون 
بيننده در رتبه اول قــرار دارد. فيلم هاى«التارى» با مضمونى اجتماعى 
و«تگــزاس» با مضمونى كمدى با بيش از 14 ميليارد فروش و نزديك به 
2 ميليون بيننده رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص داده اند. حضور يك 

فيلم اجتماعى در رتبه دوم قابل توجه است. 

 جرقه ساخت اين مستند به خاطر عكس 
معروف اميد وهاب زاده كه نجات كودكى در 
عمليات تروريستى مجلس را نشان مى داد، 
در ذهنتان زده شد يا مى خواستيد حادثه را 

روايت كنيد؟
هيچ كدام. جرقه ساخت اين مستند، ممنوعيت 
ايجاد شده براى عكاسان بود كه هميشه هم وجود 
دارد. وقتى عكس عكاســان خبــرى از عمليات 
تروريســتى در مجلس در رســانه هاى داخلى و 
خارجى بازتاب داشــت، آن ممنوعيت باعث شد 
كه بگويم ديگر بس است، و بپرسيم وقتى حاصل 
حضور يك عكاس خبرى را در دل حادثه مى بينيد 
تا كى مى خواهيد اين ممنوعيت را ايجاد كنيد؟ 
تا كى مى خواهيد نگران حضور رســانه ها باشيد؟ 
رسانه مى تواند فعاليت و تالش نيروهاى امنيتى 
را نشــان دهد. ضمن اينكه روز بعــد از حادثه و 
انتشار گســترده عكس نجات عماد، اين عكس 
رمزگشايى شــد كه آن بچه آن جا چه مى كند؟ 
بعد متوجه مى شــويم او يك بچه بيمار بوده كه 
مادرش مى خواسته نماينده مجلس شهرشان را 
براى رسيدگى به درد اين بچه ببيند. اين عكس، 
بهانه اى براى پرداخت به يك دغدغه صنفى بود. 
ترس از حضور رسانه و خبرنگار در دل حادثه باعث 
شد كه بگويم يك لحظه مكث كنيد و اين فيلم 
را ببينيد. اگر مى خواهيد ممنوعيت ايجاد كنيد، 
بدانيد چه آدم هايى مى توانند پشت دوربين قرار 
بگيرند و چه زوايايى را نشان دهند چون ثبت اين 
عكس، در حاشــيه حادثه بود و نه در دل حادثه. 
حاشيه اى كه پررنگ شد و به معرفى وضعيت عماد 
پرداخت و هم اينكه پيوند انســانيت و امنيتى را 
كه در آن عكس شكل گرفته بود، نمايش مى داد. 
آن لحظه مى توانســت اتفاق نيفتــد، اما تصوير 
نجات كودك ثبت شــد، اگر در آن لحظه، مأمور  
امنيتى نزديك به عكاس فارس به او اجازه عكاسى 

نمى داد، اين لحظه ثبت نمى شد.

 آيا نيروهاى رسانه اى آموزش ديده اند كه 

در مواقع بحران چه بايد بكنند و از ســوى 
ديگر نيروهاى امنيتى، براى اينكه رسانه ها 
كارشــان را انجام دهند براى حفظ امنيت 

آن ها آموزش ديده اند؟ 
نيروهاى امنيتى در دل حادثه هستند و خطر بيخ 
گوش شان است، ولى نيروهاى رسانه اى مى توانند 
مســتقيم در دل حادثــه نباشــند. ضمن اينكه 
نيروهاى امنيتى بايد آموزش ببينند كه در مواقع 
بحران، حاشيه امنى براى نيروهاى رسانه اى ايجاد 
كنند چون رســانه دارد فعاليت و تالش آن ها را 

نشان مى دهد.

 در واقع شما اين مستند را ساختيد تا به 
مسائل صنفى و مشكالت عكاسان خبرى 

بپردازيد؟
هدفم همين بود، ولى نمى توانســتم از قصه هم 
فاصله بگيرم. داســتان من داستان حضور و تأثير  
رســانه بود، ولى در روايتم گفتــم كه خانواده اى 
شهرســتانى يك بچه بيمــار دارد و به هر درى 
مى زند به بن بست مى خورد، بعد تصميم مى گيرد 
كه به مجلس بيايد. من اين قصه ها را موازى جلو 
مى برم. قرار نبود كه به ماجراى نفوذ تروريست ها 
در مجلس بپردازم. فرصتى در قالب سينما برايم 
ايجاد شــد كه سعى كردم از اين فرصت استفاده 
كنم. مهم ترين هدف ساخت اين مستند، نمايش 
مشــكالت حضور نيروهاى رســانه اى در بحران 
بود، امــا از قصه عكس هم كه قصــه عماد بود، 

نمى توانستم براحتى عبور كنم. 

 اين مســتند را بايد نيروهاى امنيتى و 
انتظامى كه براى عكاسان خبرى محدوديت 
ايجاد مى كنند، ببينند. آيا آن ها اين مستند 

را ديده اند؟
ببينيد؛ آن ها هم قدرت تصوير را مى شناســند. 
نمى خواهم بگويم كه از حضور رسانه ترس دارند 
يا تصور مى كنند حضور رسانه به ضررشان است. 
مى خواهم بگويم اين جورى هم مى توانى به ماجرا 

نگاه كنى كه شايد حضور رسانه ها كمك كننده 
باشد. حتى ممكن است با مشاهده كارهاى ما به 
نكته هايى در باره كارشان و كمبودهايش برسند. 
آن ها هم بايد به فكر كم كارى هايشان در شرايط 
بحران باشند. در تصاوير عكاسان خبرى از حادثه 
تروريستى در مجلس، مى بينيم كه نيروى انتظامى 
ما هيچ امكانات پوششى براى نيروهايش نداشت يا 
وقتى به عكاسى مى گويد كه با لنز تله از پنجره اى 
عكاســى كند تا ببينند نيروى خودشان است يا 
دشمن، يعنى ابزار مناسبى براى رصد نداشته اند. 
همه ما در آن بحران دچــار بحران بوديم. پيوند 
نيروهاى امنيتى و نيروهاى رسانه اى مى تواند پيوند 
خوبى باشد. تصاوير عكاسان خبرى نشان مى دهد 
كه آن ها امنيتى عكاســى نكرده اند، بلكه آنچه را 

اتفاق افتاده، ثبت كرده اند.

 نكته جالب توجه در مستند، تجمع مردم 
در زمان حادثه اســت در حالى كه انتظار 
مى رود كه صحنه را ترك كنند، اما بسيارى 
موبايل به دســت در حــال تصويربردارى 
هستند، چرا در شرايط بحران اين وضعيت 

وجود دارد؟ 
وقتى ابزارى فراگير مى شود هركسى دوست دارد 
كه عكس و فيلم بگيرد و كار شهروند- خبرنگارى 

انجــام دهد، ولى رســانه با شناســنامه دارد كار 
مى كند يعنى قابل پيگيرى اســت در حالى كه 
شهروند- خبرنگارها بدون شناسنامه حادثه را ثبت 
مى كنند و مشخص نيست كه از چه منظر و چه 

هدفى اين كار را انجام مى دهند. 

 در مسير ساخت با محدوديت هايى روبه رو 
بوديد كه برخى از فيلم هاى حادثه را به شما 

ندهند؟
بله، تصاوير آرشــيوى در دوربين هاى مداربسته 
مجلس بود كه قابل پخش نبود و اجازه استفاده اش 
را به من ندادند، اما صحنه تيراندازى به مديركل 
روابط عمومى مجلس را دوســت داشتم در فيلم 
بياورم، ولى ايشــان به داليل شــخصى، فيلم آن 
صحنه را به من ندادنــد و گفت وگو هم نكردند. 
ممنوعيت هاى ديگرى هم وجود داشته كه اجازه 
ندادنــد، برخى جلوى دوربين بيايند و درباره روز 
حادثه صحبت كنند. به دنبال دو نفر از نيروهاى 
حفاظتى بودم كه عماد و مادرش را نجات دادند. 
يكى از آن ها را به صورت اتفاقى در مراسم ديدار 
با رئيس مجلس پيــدا كردم. اين آدم ها براى من 
مهم بودند، ولى اجــازه صحبت كردن با آن ها را 

به من ندادند.

 دوست داشتيد كه روز حادثه در صحنه 
مى بوديد؟

خب من دوست داشتم كه خيلى جاها باشم، ولى 

به خاطر اينكه آن زمان دبير عكس همشــهرى 
بودم، كمتر مى توانســتم به برنامه ها بروم، يكى 
از آن ها هم حادثه تروريســتى مجلس، ولى اين 
طور نبود كه افســوس بخــورم و بگويم چرا من 
نبودم. با ديدن عكس هاى عكاســان خبرى مثل 
اينكه عكس هــا را خودم گرفتم، لــذت بردم يا 
مثل اينكه ممنوعيت عكاســى برايم ايجاد شده، 
حســرت خوردم. اين تجربه چندين ساله از بگير 
و ببندهاى عكاسان خبرى مرا مجاب كرد كه اين 
فيلم را بســازم و اميدوارم به بهبود وضعيت شان 

كمك كند.

 آيا برنامه اى بــراى اكران خصوصى اين 
مستند در بين مســئوالن بويژه مسئوالن 

حفاظتى و امنيتى داريد؟
من از اين موضوع خيلى اســتقبال مى كنم و به 
نظرم اين فيلم بايد ديده شود. يك اكران خصوصى 
با دكتر ايازى قائم مقام وزير بهداشــت داشتيم. 
ايشان سابقه حضور در دســتگاه هاى امنيتى را 
هم دارند. ايشــان بعد از ديــدن فيلم گفتند كه 
ايــن را نيروهاى امنيتى و انتظامى بايد ببينند تا 
رفتارشان را با عكاسان و خبرنگاران تغيير دهند. 
به نظر من راز ماندگارى يك اثر در ديده شــدن 
آن است. ماندگارى زمانى رخ مى دهد كه مخاطب 
آن را ببيند. من در اين فيلم حرفى داشتم كه آن 
را زدم، حــاال بايد ديد در اكران هنر و تجربه چه 

بازخوردى دارد.

برش

آن ممنوعيت باعث شد كه بگويم 
ديگر بس است، و بپرسيم وقتى 
حاصــل حضور يك عــكاس خبرى 
را در دل حادثــه مى بينيــد تا كى 
مى خواهيد اين ممنوعيت را ايجاد 
كنيد؟ تــا كى مى خواهيــد نگران 
حضور رســانه ها باشــيد؟ رسانه 
مى تواند فعاليت و تالش نيروهاى 

امنيتى را نشان دهد

سيما و سينما

گفت و گو با ساتيار امامى، كارگردان مستند «شرح يك عكس» 
كه به ماجراى حمله تروريستى به مجلس شوراى اسالمى مى پردازد

عمليات نجات عماد
 ســيما وسينما/ زهره كهندل  عكســى معروف كه در روز حادثه 
عمليات تروريستى در مجلس ايران بسرعت در فضاى مجازى منتشر 
شــد و روز بعد در روزنامه ها به عنوان عكــس صفحه اول و تيتر يك 
نشريات چاپ شد، سوژه مســتند «شرح يك عكس» است. عكسى 
كه در آن همزمان با اينكه  نيروهاى تروريستى ساختمان مجلس را به 
گلوله بسته اند، از پنجره يكى از اتاق ها، كودكى خردسال توسط چند نفر 
از نيروهاى امنيتى كشورمان در حال نجات از مهلكه است. اگرچه 17 
خرداد سال 96 هم به تاريخ پرحادثه اين كشور پيوست، اما ساخت يك 
مستند باعث شد پشت صحنه آن اتفاق و قصه كودكى كه در مجلس 

بود، فرصت روايت پيدا كند. ســاتيار امامى كه سال هاست نام او را به 
عنوان عكاس خبرى مى شناسيم براى نشان دادن مشكالت عكاسان 
خبرى در شرايط بحران و تأثير  يك فريم عكس بر رسانه هاى داخلى 
و خارجى، مستند «شــرح يك عكس» را ساخته است. مستندى كه 
به گفته كارگردان آن، هدفش بيان واقعيت امروز دنياســت؛ واقعيت 
تأثير ى كه يك عكس مى تواند در روند اتفاقات داشته باشد و كمتر ابزار 
رسانه اى از اين موهبت برخوردار است. با امامى درباره جزئيات ساخت 
مستند «شرح يك عكس» كه اين روزها در اكران هاى هنر و تجربه روى 

پرده سينماهاست، گفت و گو كرده ايم كه مى خوانيد. 
مستند «شرح يك عكس» كه اين روزها در اكران هاى هنر و تجربه روى 

پرده سينماهاست، گفت و گو كرده ايم كه مى خوانيد. 



 ايستگاه/ مجيد تربت زاده پيش 
از اين، دســِت كم دربــاره چهار يا 
پنــج نفر از فيلســوفان وطنى، در 
همين صفحه، جورى نوشته ايم كه هم خودمان 
و هم مخاطبان، بفهميم چه گفته ايم! نوشــتن 
از « فرديد» اما انگار خيلى دشــوارتر است. او از 
جمله فيلســوفانى است كه هنوز بر سر حرف ها 
و فلسفيدن هايش ميان خيلى ها دعواست. برخى 
طرفداران و شــاگردانش او را فيلســوفى تمام 
عيار مى دانند كه وســعت اطالعات فلسفى اش 
حيرت برانگيز است و برخى از مخالفان كه ميانشان 
شــاگردان ســابق «فرديد» هم پيدا مى شــود، 
او را صاحــب ذهن و زبانى پريشــان مى دانند! 
بخش اصلى اين ماجــرا هم انگار بر مى گردد به 
دعواى «حيدرى - نعمتى» ميان اهالى فلســفه 
ايــران. «حيدرى» هــاى اين دعوا البــد پيروان 
فلسفه «هايدگر»ى هستند و «نعمتى»هايش، 
ســينه چاكان «پوپــر»... اجــازه بدهيد، مقدمه 
مطلب، خيلى فلسفى و تخصصى تر از اين نشود... 
وگرنه من نمى توانم نوشــتنش را ادامه بدهم و 
شما هم ممكن اســت قيد خواندنش را بزنيد ! 

 آن كارمند بانك
«ســيد احمد» كه تا پيش از«فرديد» شــدن، 
«مهينى يزدى» بود، زاده ســال 1289 در شهر 
يزد و يك كشاورز زاده است. پدرش كه به «سيد 
على مروى» معروف بود و ُخرده مالك به حساب 
مى آمد، اگرچــه خودش اهل درس و بحث نبود 
اما اصرار داشــت فرزندش درس هاى معمول آن 
روزگار، بخصوص زبان عربى و فرانسه را خوب فرا 
بگيرد. «سيد احمد» هم حرف و روى پدر را زمين 
نينداخت و به جاى رفتن دنبال كشاورزى، ميراث 
پدرى و خرده مالكى، در يزد، هم فرانسه و عربى 
آموخت و هم جبر، هندسه و.... در باره آن دوران 
گفته است: «... چيزي ديگر در من به غليان آمد... 
مثل فواره در من بلند شد... آن ميل به محاسبه 
بود. ميل به اســتنتاج و دانستن دقايق... در يزد 
كســي نبود كه رياضيات بلد باشــد... رياضيات 
بــه نظر خيلى ها علمي بود كــه در يك چرتكه 
خالصه مي شد. كســي از «كوپرنيك» چيزي 
نمي دانست. ناچار نزِد يك كارمند بانك رفتم كه 
جبر مي دانست. از عالقه من به رياضيات شگفت 
زده شــده بود. فكر مي كرد مي خواهم كارمند 
بانك شوم». منتها عالوه بر رفتن دنبال سفارش 
پدر و ميل سركش به فراگيرى رياضيات، عالقه 
اصلى خودش را هم دنبال كرد و از 14 سالگى به 

قول ما عوام: «زد توى خط فلسفه»!

 سه پله يكى!
با كوله بارى از آموخته هاى مدارس و اســتادان 

شــهر يزد در 16 سالگى به تهران و «دارالفنون» 
رفت و ديپلمــش را گرفت. ميل وافر به كاويدن 
دنياى اعداد و ارقام جاى خودش را به فلسفه داده 
بود بنابراين «سيد احمد فرديد» وارد دانشسراى 
عالى شد تا «فلسفه و علوم تربيتى» بخواند. اگر 
بقيه ماجرا را به حســاب عجول بودن « فرديد» 
يا آســان بودن واحدهاى درسى اش نمى گذاريد، 
مى گوييم كه جوان يزدى، با هوش و ذكاوتى كه 
داشت دوره سه ساله دانشسرا را به صورت جهشى 
در يك سال خواند و مدركش را گرفت! مثل ديگر 
دانش آموخته هاى دانشسراى عالى، با استخدام 
در وزارت فرهنگ، در دبيرســتان هاى تهران به 
تدريس پرداخت. مدرك تحصيلى، اســتخدام و 
تدريس سبب نشد تا همين حد به فلسفه اكتفا 
كند بلكه مطالعات گسترده اش در زمينه فلسفه 
ادامه داشت. ســال 1314 يعنى در 25 سالگى 
نخستين مقاله اش را براى روزنامه «شفق سرخ» 
نوشت. چند ســال بعد و در 30 سالگى، همه او 
را به عنوان فلســفه دان جوانى مى شناختند كه 
نه فقط مترجم زبده كتاب هاى فلسفى به شمار 
مى رفــت بلكه خــودش هم در زمينه فلســفه 
حرف هايى براى گفتن داشــت. «فرديد» فلسفه 
جديد و قديم غرب از فلسفه يونان تا آثار فيلسوف 
معاصر «مارتين هايدگر» را مطالعه كرده و آن را 
با فلسفه و حكمت دوره اسالمى و ماقبل اسالمى 

مقايسه مى كرد.

 بازگشت بدون مدرك
اگر با همين ســبك، غرق بشويم در زندگينامه 
«فرديد»، ممكن است از ديگر جنبه هاى جالب 
و جذاب افكار و انديشــه ها يا حتــى زندگى او 
غافل بشويم. بنابراين ســفر به فرانسه و حضور 
در دانشــگاه «سوربن»، تمام شدن مهلت بورس 
تحصيلى، ازدواج با زنى فرانسوى، رفتن به آلمان، 
ادامه تحصيل در دانشگاه «هايدلبرگ» و اينكه 
با وجود هشــت ســال تحصيل در خارج بدون 
مدرك دكترى به كشــور بازگشت، با زنى ايرانى 
هــم ازدواج كرد و... را تقريباً ناگفته مى گذاريم و 
براى خالصه نويســى، يادآورى مى كنيم كه پس 
از بازگشــت به ايران،با وجود نداشتن مدرك در 
دانشسراى عالى، دانشكده هاى الهيات و معارف 
اسالمى و ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران با 
عنوان «مدرس» تدريس كرد. 13 سال بعد وزارت 
فرهنگ و آموزش عالى وقت مدرك دكتراى او را 

تأييد كرد تا به رتبه «استاد» ارتقا پيدا كند.

 غرب زد و مرا جذب كرد
 آشــنايى اش بــا «هايدگر» را مربــوط به دوره 
جوانى اش مى دانند. برخى ها نوشته اند «فرديد» از 
30 سالگى كه با مجله «سخن» آغاز به كار كرد و 

با مقاله هايى چون «از كانت تا هايدگر» كه براى 
اين مجله نوشت، «هايدگر» را براى نخستين بار 
به ايرانيان عالقه مند به فلسفه معرفى كرد. به جز 
اين «هانرى برگسون» را نيز او با مقاله هايى كه در 

مجله «مهر» مى نوشت به ايرانيان شناساند.
مهم تر از اين ها البته اين اســت كــه «فرديد» 
پايه گذار مفهومى به نام «غربزدگى» نيز هست. 
او نخستين كسى بود كه در بحث از نحوه مواجهه 
روشــنفكران و انديشــمندان ايرانى با فرهنگ 
غرب، از مفهوم نوينى به نام «غربزدگى» سخن 
گفت. «جالل آل احمد» نيــز با الهام گرفتن از 
انديشــه هاى «فرديد»، كتــاب غربزدگى اش را 
نوشــت. البته «فرديد» پس از انتشار اين كتاب، 
منتقد آن شــد و دريافت و برداشت «آل احمد» 
از مفهــوم غربزدگى را زير ســؤال بُرد. ســايت 
«ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمى » در 
قسمتى از زندگينامه «فرديد» مطلبى را درباره 
غرب و غربزدگى از قول او آورده اســت: «... اوايل 
مشروطه بود، چشم ها مي رفت تا به غرب خيره 
شــود. متفكران مي رفتند تا چيــزي را از غرب 
وام بگيرند كه خود نداشــتند... آن ها پديده هاي 
اجتماعي را نمي توانستند تعريف كنند... غرب آن 
را تعريف كرده بود... آن وقت «گوســتاو لوبون» 
مد بود. آقاي علي دشــتي كتابــي از او ترجمه 
كرده بود... در پاتوق هاي روشــنفكري تهران، نام 
لوبون زياد رد و بدل مي شد... من اهل سياست 
به معناي امروز كلمه نبودم. با سياست نمي شد 
حقيقت را تعريف كرد... به عاملي ديگر نياز بود... 
فراتر از سياست... لوبون مرا هم مفتون خود كرد 
و به سوي خويش كشــيد. باري، كسي كه قرار 
بود مجتهد شود حاال مي خواست متجدد از آب 
درآيد... بعد غرب مرا كشيد... مرا جذب كرد... مثل 
آهن ربايي كه براده را به خود مي كشد. آري غرب 
مرا زد... مثل صاعقه و اين صاعقه نابهنگام درخت 
اعتقادات را از ريشــه سوزانيد... همه چيز رفت... 
همه چيز ســوخت... باورها آتش گرفت و من در 
ميان اين شعله هاي بي امان برشته شدم، جزغاله 

شدم و قامت انديشه ام به قيامت رفت...».

 من بذرم را افشانده ام
جز مقاله هايــى كه در دوره جوانى نوشــت، 
كتاب هايى كه ترجمه كرد و ســخنرانى هايى 
كه ديگران از او به چاپ رســانده و منتشــر 
كردند، هرگز كتابى ننوشت و به همين سبب 
به «فيلسوف شفاهى» معروف شد. اين پرهيز 
از نوشــتن يكى از بهانه هــاى دعوا و اختالف 
نظر بر سر افكار، شــخصيت و فيلسوف بودن 
و نبــودن «فرديد» اســت. برخــى مخالفان 
سرســختش معتقدند «فرديد» در تفكر خود 
ثبات چندانى نداشــت و هر چند سال يكبار، 

خالف افكار پيشــين خودش، سخن مى گفت! 
«احســان نراقي» در اين مورد گفته اســت: 
«يك بار هم، يك خط ننوشــت... براي اينكه 
 بتواند حاشــا كند و زير حرفش بزند... چطور 
ممكن است يك فيلسوفي نزديك به 80 سال 
عمــر كند، اما از او يك خط هم باقي نماند»؟ 
طرفداران و يا اهالى با انصاف تر فلســفه اما در 
اين باره نظر ديگرى دارند. «داريوش شايگان» 
معتقد اســت كه ننوشــتن فرديد به وسواس 
بيش از حد فكري او مربوط مي شــد. گويا او 
منتظــر مانده بود تا اثري منتشــر كند كه تا 
حد كمال، پخته و ســنجيده باشد. «ابراهيم 
دينانــى» هم گفته اســت: «در زمان حياتش 
به مــن گفته بود كه بيــش از 1000 صفحه 
يادداشــت دارد... بعد از وفات ايشان به بنياد 
فرديــد كه رفته بودم، حواشــي ايشــان را بر 
برخي از كتاب ها ديدم... شــايد اگر استخراج 
شــود، بيش از 1000 صفحه بشود... چيزهاي 

حسابي هم در اين ها هست...». 
خودش اما در پاسخ به يك روزنامه نگار كه از 
كتاب ننوشتنش پرسيده بود، گفت: «گرفتاري 
شــما و گرفتاي انســان امروز اين اســت كه 
مي خواهــد بى فاصلــه بعد از تخم افشــاني، 
حاصلــي به دســت آورد... در حالي كه غرض 
غايي خود بذر است كه بايد كشت شود... من 

بذر خود را افشانده ام».

 بعد از 30 سال مى گويم...
فيلســوفى كه تا آســتانه 70 ســالگى، ِگرِد 

سياســت پيدايش نشــده بود، با وقوع انقالب 
اسالمى و شايد به دليل ماهيت انقالب، يكباره 
وارد گود سياست شد. او حتى براى نمايندگى 
مجلس شورا و خبرگان نيز نامزد شد اما رأى 

نياورد. 
اين رأى نياوردن البته ســبب نشــد بسرعت 
دور فعاليت هاى سياسى را خط بگيرد. بشدت 
مســائل، اخبار و رويدادهاى سياســى روز را 
دنبــال مى كرد و از اظهار نظر آشــكار درباره 

خيلى از آن ها ابايى نداشت. 
بــا اينكه منتقدانش گفته انــد اهل چرخش و 
عقبگردهــاى فكرى بود اما تــا پايان عمر به 
«هايدگر» و فلســفه اش وفــادار ماند: « بعد 
از 30 ســال مطالعه مى گويم، هايدگر جهت 
فكرش همين جهت جمهورى اسالمى است»؛ 
انقالب، شخصيت هاى  اين ســخنانش درباره 
مختلف، فلســفه و... را هم بگذاريد به حساب 
ُحســن ختام مطلب: «مى خواهــم پيامى به 
امــام خمينى بدهــم و درد و دلى با ايشــان 
بكنم، ســيد احمد فرديد آدمى است كه براى 
خودش كاركرده اســت... من پيام كوچكى به 
امام خمينى دارم، اين انقــالب را عبدالكريم 
سروش خراب مى كند... من پوپر را مى شناسم 
و به ريش او مى خندم... من دارم به جمهورى 
اسالمى مدد مى رسانم... رفسنجانى تضاد شرع 
و سياســت و مراعات دوز و كلك سياســى را 
مى داند و عمــل مى كنــد... خامنه اى جهت 
ايمانى دارد و هم ذوق دارد و عقلش نيز مرتب 

است. ايمان عقلى اش بهتر است...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

ما خيلى باحاليم!
ظرافتى اميد  ايستگاه/   

به قول «نقى» در ســريال 
پايتخــت از وزيــر گرفته تا 
وكيــل و تاجــر و كارمنــد 
و كاســب و كارگــر و... هر 
كداممــان به نوعــى لب و 
دهنيم! مثالً توى شبكه هاى 
مجازى و جمع هاى فاميلى از 
بى وجدانى برخى مسئولين 

مى ناليم و مى گوييم ماِل مردم، خوردن ندارد... اما كافى است دست خودمان 
به مال مردم برسد! شما به من بگوييد كسى كه هنگام روبه رو شدن با يك 
تريلى واژگون شده، به جاى كمك رسانى به راننده، كارتون هاى كيك را روز 
روشــن، از توى بار تريلى مى بََرد، اگر دســتش به بيت المال برسد، چه كار 

خواهد كرد؟!
نماينده هــاى مجلس هم كه از ما لب و دهن تــر و باحال تر! واژه «نماينده 
مطالبه گر» براى خيلى از اين نماينده ها «نماينده هميشه پرسشگر» معنى 
شده و اگر ازشان بپرســى تا اآلن چه خدمتى به مردم كرده اى؟ مى گويند 
عالوه بر ُكلى ســروصدا كه در مجلس به راه انداخته ام، از فالنى و فالنى هم 
سؤال پرسيدم! براى همين اســت كه هرچه مى شود، عده اى از نمايندگان 
جلوى تريبون مجلس جمع مى شوند و درحالى كه فرياد مى زنند، خواستار 
اســتيضاح يكى از وزيرانى مى شوند كه ممكن است ماجرا هيچ ربطى به او 
نداشته باشد. حتى ممكن است همسايه شان بپرسد ديشب شام چه خوردى؟ 
و آن ها زنگ بزنند به وزير رفاه و از او بخواهند فردا در مجلس حاضر شود و 
به سؤال همسايه شان پاسخ دهد! مثل اآلن كه چند نماينده گير داده اند به 
وزير ورزش كه چرا تيم سپيدرود رشت 6 تا از سپاهان اصفهان خورده است؟! 
يا عده ديگرى از نمايندگان اصرار دارند كه وزير آموزش و پرورش بايد درباره 
مدرسه فوتبالى كه كودكان را برده است، گرجستان توضيح دهد! اما حاضر 

نيستند خودشان به ماجرا ورود و آن را پيگيرى كنند.
ساير مسئولين هم كه از همه باحال تر و از غوغاى جهان فارغ تر! اين مسئولين 
عزيز چون خيلى مردمى هستند، همه شان در كمپين «فرزندت كجاست» 
شركت مى كنند. از قرار معلوم فرزندانشان هم به طور مشترك بورسيه خارج 
بوده اند، اما اآلن داخل ايران هستند و كار پاره وقت مى كنند. به هيچ وجه هم 
استخدام دولتى نيستند! خالصه اينكه فرزند تمام مسئولين به استثناى آن 
بنده خدايى كه چوپان است، همه بيكارند و اين همه آقازاده كه با ماشين هاى 
چند ميلياردى و لباس هاى چند ميليونى توى اينستاگرام جوالن مى دهند، 
البد همه، پسرعمه هاى بنده هستند! با اين تفاوت كه عمه بنده حاضر است 
با مدرك معتبر ثابت كند كه شــايعات درباره فرزندانش دروغ است، اما اين 
مسئوالن كه ادعا مى كنند مدرك معتبر براى ادعاهايشان دارند، هنگام ارائه 
مدرك غيبشان مى زند و تا زمانى كه دالر، طال، سكه و... باال نكشد و حواس 

مردم را پرت نكند، آفتابى نمى شوند!

منهاى سياست

 تو آمازونيم مگه...؟
 ايستگاه / رقيه توسلى  دستكش به دست و پُرخنده - وسط آشپزخانه - نشيمن 
را زيرنظر گرفته ام... مبهوت آقاى همسر ام... كه باز سينه خيز خودش را مى رساند تا 

ميزغذاخورى همان طور كه دعادعا مى كند سيگنال هاى ضعيف گوشى اش نپرد...
تا مكالمه كننده آنور خط نگويد صدا واضح نيست و مجبور نشود اين بار روى دو 
زانو خودش را بكشاند تا كاناپه، ميان كوسن هاى رنگى و عاجزانه بپرسد: حاال چى؟ 
مياد صدام جناب؟ خوب شده؟ كه دقيقاً همين قصه پيش مى آيد و خنده از روى 
استيصالم تا سكانس بعدى، بند نمى آيد. آنجا كه حكايت جابه جا شدن ميليمترى 
است. و سرويس دهى شبكه، بازى درمى آورد و براى تقويت آنتن موبايل، بايد آقاى 
همسر خيز بردارد و سنگر بگيرد كنار پنجره و همان جمله تكرارى را چندباره ادا 

كند: الووو... داريد صدامو؟ جابه جا شدم، وضعيت چطوره؟
كه اين دفعه ارتباط كال قطع مى شــود و بوق آزاد، قدم رنجه مى كند روى سلسله 
اعصاب و مرد برافروخته خانه، بدوبيراه گويان مى گويد: تو رو خدا ببين... تو آمازونيم 
مگه؟ هفت تا تماس... نمى فهمم... گوشى كه روشنه، رو صداست، فلشش هم كه 

كردم، چرا پيامك تماس بى پاسخ مى آد آخه؟
نمى روم سر وقت ظرف ها... مى ايستم به تماشاى باقى فيلم... مى خواهم بگويم قاب 
گوشى ات را خارج كن كه مى بينم پيش دستى شده... مى گردم دليلى پيدا كنم 
كه پاى دكل و اپراتور را نكشــم وسط كه مى گويم: شارژت، فوله؟ كه با تكاِن سر، 
جواب مى دهد بله. كه مى بينم مثل هميشه مى رود سمت تك پنجره ناجى خانه تا 
فاصله اش را با برج آنتن دهى كم كند. بيرون را چك مى كنم. هوا مساعد است؛ نه 
برفى، نه بارانى، نه رعدوبرقى! گوشى هم كه تازه نفس است! درخت و كوه و برج هم 
كه الحمدهللا پيدا نمى شود دوروبرمان! پس مقصر اين عذاب مضحك شبانه روزى 
كيســت؟ گيجم بين رفتن سراغ سينك نشسته ها يا ماندن كنار همسر آويزان از 
پنجره، كه زوزه يكى دو مشت ناقابل به ديوار مى پيچد توى واحدمان... به گمانمان 

سيگنال واحد بغلى بدجنس تر از مال ماست و دسى بلش 120- باشد انگار!
آقاى همســر، تقريباً نيم تا خارج از پنجره اســت كه به امواج متصل بشود و من 
در فكر دلبستگى حيرت انگيزى كه خطوط ايرانســل و همراه اول و رايتل براى 
خودشان دست و پا كرده اند!!!  كه مى بينم فيلم مان پايان بندى محشرى مى گيرد 
به خــودش وقتى آن طرف خيابان، آينه خودمان را ســير مى كنم... آقايى را كه 
نصفش توى پياده روست كه ردوبدل سيگنالش اتفاق بيفتد و خانومى را كه برخالف 

دستكش هاى ليمويى من، با يك جفت نارنجى در قاب ايستاده است.  

گزارش ازشخص

فيلسوف شفاهى
«سيد احمد فرديد» 25 مرداد سال 1373 درگذشت

ايستگاه / بدون توضيح اضافه، گزارشى 
را كه صفحه اينســتاگرامى «بى بى سى 
فارسى» درباره كيفيت زندگى در شهر 
تهران منتشــر كرده اســت، بخوانيد: 
«گــزارش ســاالنه واحــد اطالعــات 
اكونوميســت درباره 140 شهر جهان 
نشان مى دهد كه از نظر بهبود كيفيت 
زندگى در پنج سال گذشته، تهران در 

ميان پنج شهر اول دنيا قرار دارد. در گزارش اكونوميست آمده كه تهران، پايتخت 
ايران، در كنار شهرهاى آبيجان، پايتخت ساحل عاج، هانوى، پايتخت ويتنام و 
بلگراد، پايتخت صربستان با حدود پنج درصد رشد، شهرهايى بودند كه بيشترين 
بهبود كيفيت زندگى را در پنج سال گذشته، تجربه كرده اند. شهرهاى نيويورك، 

لندن و پاريس به ترتيب رتبه هاى 57، 48 و 19 را به دست آورده اند».

ايســتگاه / ماجراى غرق شــدن دو 
فوتباليست نوجوان كشورمان در يكى 
از درياچه هاى گرجســتان، حســابى 
احساســات هموطنانمان را برانگيخته 
است. تازگى ها تصويرى از متن انشاى 
يكى از اين كودكان كــه برنامه «نود» 
آن را نشان داد در فضاى مجازى منتشر 

شده كه در آن از عالقه اش به فوتبال و وحيد اميرى نوشته است. وحيد اميرى 
هم در همين باره در اينستاگرامش نوشته است: «خيلى تلخ است خواندِن نوشته  
كسى كه ديگر بين ما نيست، آن هم براى خانواده  داغدارش و تلخ تر اينكه موضوع 
آن نوشته هم، انشا درباره انتخاِب شغِل آينده باشد. حالِت عجيبى پيدا كردم وقتى 
كه نامم را در البالى سطر هاى اين انشاى ساده و كودكانه و پر از اميِد به آينده 

ديدم. حادثه بسيار تلخى بود، آرزو مى كنم ديگر شاهد اين اتفاقات نباشيم».

ايستگاه / پرويــز پرستويى تصويرى 
از غواصاِن رزمنــده دفاع مقدس را در 
فضاى مجازى منتشــر كــرد و از قول 
آنان خطاب به اختالســگران نوشت: 
«قرار بود ما زيرآبى برويم تا ايران آزاد 
و سربلند باشد، شما زير آبى مى ريد كه 
چى؟» آقاى پرستويى در ادامه نوشت: 
«همه ما مديون قطره قطره خون هاى 

ريخته شــده اين عزيزانيم. در اين وانفســا كه تحريم و تورم و... اين تنگناها 
را به وجود آورده و مردم بســختى و مشقت و شرمندگى از خانواده هايشان 
روزگار مى گذرانند، ديگر تحمل اين افراد از خدا بى خبر، سخت و طاقت فرسا 
و غيرقابل گذشت است. بياييد مردم را دريابيم. اين مردم ستون هاى اصلى اين 

سرزمين هستند.»

ستون هاى اين سرزمينبهترين شهرها براى زندگى

مجاز آباد

پر از اميد به آينده

تفنگ، نماد دموكراسى!
نشــريه «نشــنال ريويو» كه در 
ميان مهم ترين نشــريات سياسى 
آمريكا قــرار دارد، در پرونده اى به 
دفــاع از قانون حمل اســلحه در 
اين كشــور پرداخته اســت! اين 
مجلــه بــا طرحى بــزرگ از يك 
اســلحه بر روى جلد، جمالتى از 
ُجرج اورول، نويســنده مشــهور و 
و  تماميت خواهان  بــزرگ  منتقد 
دولت هاى فاشيستى منتشر كرده 
اســت. «اورول» مى گويد: «چنين 
دولت هايى شــايد بتوانند كارهاى 

خوبى انجام دهند، اما هيچ گاه نخواهند توانست به طبقه كارگر خود اسلحه 
دهنــد تا در خانه يا كلبه، آن را به روى ديوار آويزان كنند؛ چنين كارى نماد 

دموكراسى است و بايد از آن محافظت شود!»

مبارزه با چاقى
نشريه «ســاينس» كه هر هفته با 
بيش از 600صفحه مقاالت علمى 
به چاپ مى رسد در تازه ترين شماره 
خود نقشــه اى جهانــى از تمامى 
رودخانه هــا و آب هاى خروشــان 
جهان به چاپ رســانده است. اين 
نشريه نشــانه هاى رسيدن زمانى 
را كه بايد سهامداران يك شركت 
بر اعمال سياســت هاى جديد آن 
نظارت كنند، به چاپ رسانده و در 
مقاله ديگــرى جديدترين يافته ها 
براى مبــارزه با چاقى را هدف قرار 
مويرگ هاى  يــا  الكتيل ها،  دادن 

لنفــاوى درون پرزهاى روده باريك كه وظيفه آن ها جذب چربى هاى محلول 
در لبنيات است، مى داند.

يك كشف جديد
كــه  «آســترونومى»  نشــريه 
پرفروش ترين نشــريه حوزه نجوم 
در جهان اســت 10 كشف جديد 
را كه تعريف تازه اى از كيهان به ما 
مى دهد، معرفى كرده است. يكى 
از اين كشــفيات، يافته هاى جديد 
درخصوص ســياره پلوتون است. 
سياره اى كه بر خالف زمين و هفت 
ســياره ديگر، مدار دايره اى شكل 
نداشته و با يك مدار بيضى شكل، 
گردش مدارى آن 248سال زمينى 
طول مى كشــد. اكنون يافته هاى 
جديد نشــان مى دهنــد كه مدار 

حركتى اين سياره ديگر متغير نيست و پيرامون يك قاعده مشخص قرار دارد 
كه مى تواند در تعيين فاصله آن با زمين براى سفر به آن بسيار كاربردى باشد.

اينجا درنگ جايز است ! 
نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

فرزندت كجاست؟
همين جا

عصرها با هم چاى مى خوريم...!

روزمره نگارى khamenei.ir 
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