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حوادث ايران

حكم پرونده مؤسسه
  مالى و اعتبارى ثامن الحجج صادر شد

باشگاه خبرنگاران: 
حكم سه متهم پرونده 
مؤسسه مالى و اعتبارى 
ثامن الحجج در شــعبه 
اول دادگاه كيفرى يك 

استان تهران صادر شد.
هيئت قضايى شــعبه 
اول دادگاه كيفرى يك 
استان تهران كه از روز اعالم ختم دادرسى مشغول انشاى 
رأى متهمان پرونده مؤسسه مالى و اعتبارى ثامن الحجج 
بودند، چهارشنبه گذشته انشاى رأى را به پايان رساندند و 
حكم را صادر كردند.حكم صادره هنوز به متهمان يا وكالى 

مدافع آن ها ابالغ نشده است.
«الف. م» مالك و مؤســِس  مؤسســه  مالــى و اعتبارى 
ثامن الحجج، متهم رديف اول اين پرونده است كه در پايان 
جلسه نهم دادگاه، با تشديد قرار وثيقه و افزايش آن به مبلغ 

4000 ميليارد تومان، روانه زندان شد.
متهم رديف دوم اين پرونده نيز همســر متهم رديف اول 
است كه جز يك جلسه، در تمامى جلسات دادگاه حضور 

داشته و به قيد وثيقه آزاد است.
متهم رديف سوم تا قبل از جلسه يازدهم در دادگاه، از او به 
عنوان متهم فرارى پرونده ياد مى شد، اما به يكباره وكيل 
وى در جلســه يازدهم حضور يافــت و گفت كه موكلش 

فرارى نيست و در تهران به سر مى برد.
در نهايت متهم رديف سوم در دوازدهمين جلسه دادگاه 

حضور يافت و دفاعيات خود را ارائه داد.
مشاركت در اخالل نظام اقتصادى كشــور به نحو ُعمده، 
بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهورى اسالمى ايران و يا 
مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه  مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج است.

تجاوز مرد دو تابعيتى
 به منشى دندانپزشكى

مهر: معاون مبارزه بــا جرايم جنايى پليس آگاهى تهران 
بزرگ، از دســتگيرى متهم پرونــده آزار و اذيت در يك 

كلينيك دندانپزشكى پيش از خروج از كشور خبر داد.
 ســرهنگ على وليپور گــودرزى، گفــت: 29تيرماه 
پرونده اى بــا موضوع آزار و اذيت منشــى خانم در يك 
كلينيك دندانپزشــكى به پليس آگاهــى تهران بزرگ 

ارجاع شد. 
شــاكى به كارآگاهان گفت: ســاعت 19 روز مذكور بود 
كه مردى حدود 50 ســاله براى معاينه توسط پزشك به 
كلينيك دندانپزشكى مراجعه كرد؛ به او گفتم كه پزشك 
بعدازظهرها ويزيت ندارد و من نيز فقط براى نوبت دهى به 
بيماران و پاسخگويى به تلفن ها در مطب حضور دارم.  او 
كه پى برده بود تنها هستم، ناگهان به سمت من حمله ور 
شد و پس از اذيت و آزار من، از محل فرار كرد. كارآگاهان 
پليس آگاهى با استفاده از تصاوير دوربين هاى مداربسته 
هويت عامل تجاوز را شناسايى و پى بردند او داراى اقامت 
در يكى از كشورهاى اروپايى است و تا چند روز آينده نيز 
قصد خروج از كشور را دارد؛ در ادامه محل سكونت مسعود 

در شهرك قدس شناسايى و او دستگير شد. 

اسامى مفسدان اقتصادى
 استان گلستان اعالم شد
باشــگاه خبرنگاران: رئيس كل 
دادگسترى گلستان اسامى 15 مفسد 

اقتصادى اين استان را اعالم كرد.
رئيــس  كل  هــادى هاشــميان، 
دادگسترى گلستان اعالم كرد: هشت 
پرونده تخلفات اقتصادى مورد بررسى 
قضايى قرارگرفت كــه طبق ماده 36 

قانون مجازات اسالمى دســتگاه قضايى ملزم به انتشار حكم محكوميت 
قطعى در جرايم مربوطه مى باشد.

وى ادامه داد: در پرونده اى كه مديريت بانك كشاورزى گلستان شاكى آن 
بود، آقاى «كوروش صداقت» به اتهام اختالس به مبلغ 2 ميليارد و 197 
ميليون و 620 هزار ريال به چهار ســال حبس تعزيــرى و انفصال دائم از 

خدمت دولتى محكوم شد.
هادى هاشــميان همچنين اعالم كرد: در پرونده ديگرى كــه اداره امور 
مالياتى گلستان و دادســتانى شــاكى آن بوده آقاى «كاظم مقدرى» به 
جرم اختالس مبلغ يك ميليارد و 715 ميليون و 331 هزار و 340 ريال،به 
دوســال حبس تعزيرى و انفصال موقت از خدمات دولتى، رد مال در حق 
شاكى و جزاى نقدى معادل دو برابر مال مورد اختالس قرار گرفته در حق 

صندوق دولت محكوم شده است.
همچنين بر اســاس اعالم رئيس كل دادگســترى اســتان گلســتان، 
آقايان «حســن احمدى»، «محمود ســاالروند»، «على اكبر سفيديان»، 
«حميد دالونــد»، «محمدباقر يزدانى»، «مرتضى قربان زاده»،« ســعيد 
عســگرى گلوگاهى» و «على اكبر غالمحسينى» به مشــاركت در قاچاق 
ســازمان يافته كاال به ارزش مبلغ 75 ميليارد و 641 ميليون و 528 هزار 
و 501 ريال متهم شــدند كه بر اســاس حكم دادگاه آقــاى «محمدباقر 
يزدانى» به 9 ماه حبس تعزيرى و جزاى نقدى بيش از 50 ميليارد ريال، 
«على اكبر غالمحسينى» به 9 ماه حبس تعزيرى و جزاى نقدى بيش از 40 
ميلياردريال، «على اكبر سفيديان»به يك سال حبس تعزيرى و بيش از 14 
ميليارد ريال جزاى نقدى و آقايان «حسن احمدى» و «سعيد عسگرى» 
هم هر كدام به يك سال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 163 

ميليارد ريال محكوم شده اند.
هاشميان افزود: در پنجمين پرونده كه شاكى اداره امور مالياتى بود و متهم 
پرونده «ابوالقاسم كشيرنوكنده» نام دارد، فرد خاطى به جرم جعل فيش 
مالياتى و اختالس به مبلغ 10 ميليارد و 721 ميليون و 324 هزار ريال، به 
چهار سال و 9 ماه حبس تعزيرى، پنج سال و نيم انفصال موقت از خدمت و 

10 ميليارد ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم شد.
در ششمين پرونده كه بانك توسعه تعاون استان شاكى پرونده بود، متهمان 
«سيدمحمدكاظم ميرافضل» و« سيد مصطفى عقيلى» به اتهام مباشرت 
در اختالس به ميزان 13 ميليارد ريال و 12 ميليارد ريال پولشويى، به پنج 
ســال حبس تعليقى و 700 ميليون ريال جريمه نقدى و انفصال دائم از 

خدمات دولتى محكوم شدند.
رئيس كل دادگسترى استان گلستان اضافه كرد: در پرونده ديگر به شكايت 
بانك سپه استان، متهم «على جعفرى» به جرم اختالس مبلغ يك ميليارد 
و 676 ميليون و 447 هزار ريال دستگير و دادگاه وى را به علت بازنگرداندن  

تمامى مطالبات بانك، به پنج سال انفصال موقت از خدمت محكوم كرد.
وى همچنين درباره آخرين پرونده گفت:در آخرين پرونده هم كه بازهم 
بانك سپه اســتان شــاكى آن بود، متهم «حميدرضا ســجادى» فرزند 
محمدعلى، به جرم اختالس مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون ريال همراه 
با جعل اسناد بانكى به 10 ســال حبس تعزيرى و انفصال دائم از خدمات 

دولتى، رد مال به شاكى و دو برابر جزاى نقدى محكوم شد.

خط خبر

 رئيس كل 
 مفسد 

رئيــس  كل  هــادى هاشــميان، 
دادگسترى گلستان اعالم كرد: هشت 
پرونده تخلفات اقتصادى مورد بررسى 

 

عقيل رحمانى: سپيده دم روز گذشته، طناب 
دار دور گردن اعضاى باند ســرقت مســلحانه 
10كيلو گرم طال گره خــورد و عامالن ايجاد 
رعب و وحشت در محوطه زندان مركزى مشهد 

اعدام شدند.
هنوز خورشيد، شهر را روشن نكرده بود كه دِر 
محل نگهدارى متهمان به اعدام باز مى شــود 
و مأمور ان زندان يكى يكى ســارقان مسلح را 

به سمت محل اجراى حكم هدايت مى كنند.
سارقان كه در ُغل و زنجير هستند و چشمانشان 
هم بســته اســت، حدود 10 پلــه را با كمك 
مأمور ان بدرقه باال مى روند تا به اتاقك اجراى 
حكم برسند. هيچ صدايى از متهمان به گوش 
نمى رسد، شايد هنوز باور ندارند كه طناب دار 
قرار است پاى آن ها را از زمين جدا كند. عامالن 
ايجاد رعب و وحشــت در ميان مردم، از مقابل 
من و ديگر خبرنــگاران حاضر در محل اجراى 
حكم عبور مى كنند. بوى سيگار تندى از بدن 
يكى از ســارقان در هوا منتشر مى شود، شايد 
يكى از آخرين خواسته هايش كشيدن چند نخ 

سيگار بوده است!
قبل از انجام ديگر مراحل اعدام، خبرنگاران به 
سمت عامل اصلى جنايت مى روند. سرپرست 
دادسراى انقالب از او مى پرسد چرا دست به اين 
اقدام زدى كه سركرده باند پاسخى سرباال و بى 

ربط مى دهد.
مقام قضايى از او مى پرســد ميــزان طال هاى 
سرقت شده چقدر بود؟ او پاســخ مى دهد: 9 

كيلو گرم!
طراح نقشه سرقت مسلحانه همچنين در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا تو نياز مالى براى سرقت 
طال ها داشتى، مى گويد: نياز مادى براى انجام 

سرقت نداشتم.
در ادامه، متهمــان، يكى پــس از ديگرى در 
كنار هم مى ايستند. از پله هاى آهنى باال برده 
مى شوند و روى ســكوى اعدام قرار مى گيرند. 
ســپس طناب دار دور گردن هر 6 نفر انداخته 
مى شــود. تا خواندِن احكام متهمــان و نحوه 
ارتكاب جنايت از ســوى مأمــور  مربوطه آغاز 
مى شود، برخى از اعضاى باند اظهار پشيمانى 
مى كنند، اما ديگر راهى براى برگشــت باقى 

نمانده است.
صداى «اشــتباه كــردم، ببخشــيد!» فضاى 
محوطه اجراى حكم را در بر مى گيرد و لحظاتى 

بعد سارقان شمشير به دست  اعدام مى شوند.
لحظات، درد آور و به كندى سپرى مى شود،  اى 
كاش اعضاى باند سرقت مسلحانه پيش از اينكه 
طناب دار دور گردنشان انداخته شود از ارتكاب 
اين جرم منصرف شــده بودند و راه ديگرى را 

براى پولدار شدن انتخاب كرده بودند.

ماجراى جنايت چه بود؟
ميثم (سركرده باند) كه مدت ها در كار ساخت و 
فروش طال فعاليت مى كرد،پس از جمع كردن 
مغازه اش آمار دقيقى از طالفروشان كيفى در 
اختيار داشــت. او براى پولدار شدن يكشبه به 

سراغ پنج عضو ديگر باند مى رود. 
همه را دور هم جمع مى كند و نقشــه اى را كه 
در سر داشت براى آن ها بازگو مى كند. او دقيقاً 
مى دانست طالفروشان اصفهانى چه زمانى و با 

چه پروازى به مشهد مى آيند.
متهم براى همراه كــردن پنج عضو ديگر باند، 
وعده هايى از قبيل پرداخت چند صد ميليون 

تومان پول نقد و... به آن ها داده بود.
او چند بار براى بررسى نقشه هولناك سرقت 
طال، همراه بــا ديگر اعضاى باند بــه فرودگاه 
بين المللى شهيد هاشمى نژاد مراجعه و مو به 
مو و به صورت عملى راه هاى فرار پس از انجام 
ســرقت را هم بررســى مى كند و نشان ديگر 
اعضاى باند مى دهد. او وظيفه ديگر اعضاى باند 

را دقيقاً براى آن ها ترسيم مى كند.
به زمان حمله مسلحانه شمشير به دستان به 
طال فروشــان كيفى چيزى باقى نمانده است. 
ملزومات اجراى نقشه، مانند خريد يك پرايد 
سرقتى و تعدادى شمشير و قمه انجام مى شود.

روز واقعه (14 مهر ماه ســال94 ) پس از آنكه 

طالفروشان اصفهانى ســوار هواپيما مى شوند 
تا به مشهد بيايند، سارقان مسلح هم به سمت 
فرودگاه مشهد حركت مى كنند و هر كدام در 

محل تعيين شده، قرار مى گيرند.
«ميثم» سركرده باند كه در محوطه خروجى 
مسافران حضور داشــت، به محض ديدن دو 
طال فروش دست به تلفن مى شود و گراى دقيق 
آن ها را به ديگر اعضاى باند مى دهد. او مى گويد 
كه طال ها در كيف نفرى است كه روى صندلى 

جلو نشسته است.
پرايد سرقتى استارت مى خورد. سارقان، تاكسى 
را تعقيب مى كنند. چند دقيقه بعد عضو باند و 
راننده پرايد سرقتى، پدال گاز خودرو را  فشرد و 
در مكان تعيين شده و با سرعت، خودروى پرايد 

را به عقب تاكسى كوباند.
تاكسى متوقف مى شــود و تا راننده از خودرو 
پياده مى شود و مى خواهد ميزان خسارت وارد 
شده به خودروى خود را بررسى كند، اعضاى 
باند آخرين پرده نمايش وحشــت آفرين خود 
را اجرا مى كنند و از همه طرف به سمت خودرو 
حمله ور شــده و در حالى كه شمشير و قمه ها 
را روى هوا مى چرخانند، نعره هايشــان تمامى 
رهگذران را سر جايشــان ميخكوب مى كند. 
راننده پرايد سرقتى به سمت در شاگرد تاكسى 
مى دود و با ضربه شمشير، شيشــه خودرو را 

مى شــكند. ديگر عضو باند به نام «هادى» با 
بى رحمى تمــام و بدون وقفــه چندين ضربه 
شمشــير به پاى طال فروش مى زنــد و كيف 
حاوى طال ها را ســرقت مى كند و درحالى كه 
پرايد ســرقتى را در محل رها مى كنند، به آن 
ســوى بولوار فرار مى كنند و با خودروى 206 
سركرده باند كه انتظار آن ها را مى كشد از محل 

متوارى مى شوند.
ماجرا بسرعت به دستگاه قضايى منعكس و با 
دســتور ويژه قاضى صادقى دادستان مشهد، 
اقدام هاى قضايى براى شناسايى عامالن جنايت 
آغاز مى شود. كارآگاهان پليس آگاهى استان 
براى رد زنى عامالن اين جنايت دســت به كار 
مى شــوند و پس از چند ســاعت «هادى» در 
حوالى ميدان امام حسين (ع) مشهد دستگير 

مى شود. 
با دســتگيرى متهم، مأمو ر ان پــى بردند كه 
«ميثم»ســركرده باند در يك باغ ويال در حال 
ذوب كردن طال هاست. او در حالى كه سرگرم 

ذوب كردن طال ها بود، غافلگير و دستگير شد.
با دستگيرى سركرده باند، چهار عضو ديگر باند 
سرقت مسلحانه طال هم يكى پس از ديگرى و 
در كمتر از سه روز دستگير شــدند و از ناحيه 
آن ها هم مقاديرى از طال هاى ســرقتى كشف 
شد. در بازجويى هاى صورت گرفته از متهمان 
مشخص شد آن ها حتى به خودشان هم رحم 
نكرده بودند و حين انجام ســرقت وحشتناك 
مقدارى از طال ها را از ســركرده باند به سرقت 

برده بودند.
سرپرست دادســراى انقالب مشهد در حاشيه 
اجراى حكم اعدام ســارقان مســلح به قدس 
گفت: حكم اعــدام 6 عضو بانــد تحت عنوان 
محاربه از طريق مشاركت در سرقت مسلحانه 
10 كيلوگرم طالى 18 عيار چند روز پيش از 
سوى ديوان عالى كشور تأييد  و مراحل اجراى 

حكم هم روز شنبه انجام شد.
وى ادامه داد: اينكــه برخى افــراد بخواهند 
به هر صورتى كه شــده، راه 100 ساله را يك 
ســاله طى كنند و در اين زمينه دســت به هر 
جرمى بزنند، بدانند كه اين گونه نخواهد شد 
و دســتگاه قضايى با قاطعيت مقابل اين قبيل 
اقدام هايى كه امنيت عمومى شــهروندان را با 

مخاطره رو به رو كند، خواهد ايستاد.
اين مقام قضايى هشدارى هم به خانواده ها داد و 
در اين زمينه بيان داشت: خانواده ها بايد بيشتر 
روى رفتار و ارتباطات فرزندانشان دقت داشته 
باشند چراكه امكان دارد افرادى به روش هاى 
مختلف و با استفاده از نقطه ضعف آن ها، عضو 
خانواده را وارد باند هاى تبهكارى و... كنند كه 

پايان خوش براى آن ها متصور نخواهد بود.

پايان نقشه سرقت طال، پاى چوبه دار

6 سارق مسلح در مشهد اعدام شدند
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روايت دردناك برجام سازى هاى آينده در گفت وگو با تهيه كننده مستند «فروشنده2»

چه كنيم دانشمندان مان 
الستيك فروش نشوند؟!

 «شاپور ريپورتر» كيست؟
 و نقش او در كودتاى 28 مرداد چه بود؟

دالل كودتا

كميل نظافتى، طلبه جوان آملى  يك تنه كلى گره  از  زندگى آدم ها باز كرده است
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گفت و گو با «حميدرضا منايى» كه 7 سال براى نوشتن رمان اجتماعى «برج سكوت» وقت گذاشته است

ترسناك تر از بحران، انكار آن است



يكشنبه  28 مرداد 1397
 7 ذى الحجه 1439 19 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8762 

مردم

در حاشيه

اولين اسير و آخرين آزاده! 

خلبان آزاده حسين لشــكرى، ملقب به سيداالسراى ايران، در سال 
1331 در روســتاى ضياآباد شهرستان قزوين به دنيا آمد. تحصيالت 
دوره ابتدايــى را در زادگاهش به پايان رســاند و براى ادامه تحصيل 
به قزوين رفت. در سال 1350 پس از اخذ ديپلم براى انجام خدمت 
سربازى به لشكر 77 خراسان اعزام شد. همان موقع با درجه گروهبان 
ســومى در رزمايش مشــتركى كه بين نيروى زمينى و هوايى انجام 
گرفت، حضور داشت و با خلبانان شركت كننده در رزمايش آشنا شد. 
پس از آن شــور و شــوق فراوانى به حرفه خلبانى در وى ايجاد شد، 
به طورى كه پس از پايان دوره ســربازى در آزمون دانشكده خلبانى 

شركت كرد و به استخدام نيروى هوايى در آمد.
در ســال 1354 مقدمــات آموزش پرواز را در ايــران گذراند و براى 
تكميل دوره خلبانى راهى آمريكا شــد. پس از بازگشــت به ايران به 
عنوان خلبان هواپيماى شكارى اف5 مشغول به خدمت شد. ابتدا در 
پايگاه تبريز مشــغول به كار بود ولى با شدت گرفتن تجاوزهاى رژيم 
بعث عراق به پاســگاه هاى مرزى جنوب و غرب كشور، براى دفاع از 
حريم هوايى ميهن اســالمى به دزفول منتقل شد و پس از انجام 12 
مأموريت، هواپيماى وى مورد اصابت موشــك دشــمن قرار گرفت و 
مجبور به ترك هواپيما شــد و در نهايت در خاك عراق به اســارت 

نيروهاى ارتش اين كشور در آمد.
شهيد لشكرى سه ماه اول دوران اسارت در سلول انفرادى بود و پس 
از آن به مدت هشــت ســال با حدود 60 نفر ديگر از همرزمانش در 

يك سالن عمومى و دور از چشم صليب سرخ جهانى نگهدارى شد.
پس از پذيرش قطعنامه 598 حسين لشكرى را از ساير دوستان جدا 

كردند و قسمت دوم دوران اسارت او 16 سال طول كشيد.

امير سرتيپ خلبان حسين لشكرى پس از 16 سال مفقوداالثر بودن 
به نيروهاى صليب ســرخ معرفى شد و دو سال بعد در 17 فروردين 
1377 و پس از تحمل 18 ســال اسارت به ايران بازگشت و در ديدار 
صميمانه اى كه با رهبر معظم انقالب داشت، ايشان لقب سيداالسراى 

ايران را براى اين آزاده شهيد انتخاب كردند. 
اين خلبان سرافراز ســرانجام در 19 مرداد 1388 بر اثر عارضه هاى 
ناشى از دوران اسارت در سال هاى جنگ تحميلى به شهادت رسيد.

حســين لشكرى در دوران اسارت ســال ها به دور از چشم نيروهاى 
صليب ســرخ و بدون آنكه خبرى از او در اختيار خانواده اش گذاشته 
شــود، نگهدارى مى شــد و در ســال 1374 حدود 15 سال پس از 
اســارت، نخســتين نامه اش را براى خانواده و همسرش فرستاد، كه 

متن آن را در ادامه مى خوانيد:

 اولين نامه به ايران براى همسرم
1374 /3/ 13

به نام خدا
همســر عزيزم سالم، حالت چطور است. ان شاءاهللا كه خوب هستى. 

حال على چطور هست و به يارى خدا او هم كه خوب هست.
مــن اين نامه را براى اوليــن بار برايت مى نويســم. امروز مالقات با 
نماينده صليب ســرخ داشتم و مشخصات مرا ثبت كرد و گفت كه از 
اين به بعد مى توانم نامه برايت بنويســم. من نمى دانم كه چقدر اين 
حرف ها درست هست و ما مى توانيم نامه براى همديگر بنويسيم ولى 
من هنوز شــك دارم و اگر آن نامه به دســت تو رسيد، برايم آدرس 
محل زندگى خودت را بنويس تا نامه هاى بعدى را به آنجا بفرســتم. 
از آنجا كه نمى دانم هنوز آنجا هســتيد يا نه و در كجا منزل و مكان 
داريــد، نامه را براى نيروى هوايى نوشــتم. اميــد دارم كه آن ها هم 
ســعى بكنند و به دست شما برســانند. خودم هم باور ندارم كه نامه 
مى نويسم. وضعيت من معلوم نيست و تو شرعاً و عرفاً اجازه دارى كه 
اگر خواستى ازدواج بكنى، مى دانم كه خيلى سخت هست ولى چاره 
چيســت، در تربيت على كوشا باش و من راضى به راحتى و آسايش 

شما هستم. حسين لشكرى
اما همسر اين خلبان آزاده پاسخ نامه همسرش را اين گونه داد:

به نام خدا
حســين عزيزم ســالم، حالت چطور اســت؟ نامه ات رسيد و خيلى 
خوشــحال شــدم. پس از 16 ســال حيرانى و بى خبــرى از تو نامه 
دريافت كردم. نامه ات خيلى خشــك بود، نمى دانــم روزگار چطور 
برايت مى گذرد. من 16 ســال در اوج بى خبرى براى تو صبر كردم و 
با مشــكالت زندگى مبارزه كردم و تو خيلى راحت مى نويســى بروم 
و ازدواج كنم. بنياد شــهيد از سال ها قبل و همچنين بعضى از اقوام 
گفتند بروم و ازدواج كنم گرچه تو نوشــتى مخير هستى ولى وقتى 
خودم فكر مى كنم كه در اين ميان على را داريم، او موجودى بى گناه 
است، چه تقصيرى دارد كه بايد سرنوشت ناپدرى را داشته باشد، من 
هــم وقتى در ميهمانى هاى فاميل مى بينم كه هر كس با شــوهرش 
هســت و من تنها هســتم به اين مســئله فكر مى كنم، آيا مى توانم 
ازدواج كنــم يا نه؟ ولى چهره معصــوم و بى گناه على را مى بينم. آيا 
سرنوشــت براى او چه نوشته اســت لذا از ازدواج پشيمان مى شوم. 
زندگى برايم ســخت شده ولى چه بايد بكنم سعى خودم را مى كنم، 
تو هم دعا كن و از خدا كمك بخواه. ناراحت نشوى من هم احساس 

دارم. قربانت. منيژه لشكرى

 شــما با اهداى يكى از كليه  هايتان به يك 
كودك بيمار به عنوان يك قهرمان در رسانه ها 
معرفى شــده ايد و بعد از آن مردم با كارهاى 
بعدى شما آشــنا شدند. برايمان جالب است 
بدانيم كه شــما قبل از آن مشغول چه كارى 

بوديد؟
من از سال 80 و بعد از آنكه طلبه شدم چند كار را 
به صورت جدى دنبال كردم؛ يكى پياده روى طالب 
و دانشجويان به كربالى معلى و ديگرى هم عيادت 
و رســيدگى به بيماران. از همان سال ها شب هاى 
جمعه به عيادت بيمــاران مى رفتم. در جريان اين 
بازديدها در بخش دياليز بيمارستان شهيد بهشتى 
بابل با سجاد عزيز كه هشت سال سن داشت و چهار 
ســال بود كه دياليز مى شد، آشنا شدم. او به خاطر 
همين دياليز پيوند مثانه شــده بود و عمل قلب باز 

هم كرده بود. دكترهــا گفته بودند اگر پيوند كليه 
نشود، كبدش بزرگ مى شود و مرگش حتمى است. 
با توجه به وضعيت و شرايط خاص مالى كه خانواده 
سجاد داشــتند، امكان خريد كليه برايشان وجود 
نداشت. وقتى فهميدم مشخصات كليه سجاد به من 
نزديك  است تصميم گرفتم كه يكى از كليه هايم را 
براى نجات جان سجاد اهدا كنم. وقتى براى انجام 
آزمايش هاى قبل از عمل پيوند آماده مى شدم، بارها 
با خودم فكر كردم كه وقتى من مى توانم با يك كليه 
جان كسى را نجات دهم تا ديگر درد و مشقت هاى 
ناشى از دياليز را تحمل نكند، چرا بايد كوتاهى كنم؟ 
زمانى كه پيوند كليه را انجام داديم تا سه، چهار روز 
هيچ كس خبر نداشت، ولى روز چهارم پزشك جراح 
به حوزه علميه خبر داد و از طريق حوزه اين اهداى 
كليه من رسانه اى شــد. بعد از رسانه اى شدن اين 

موضوع، مردم اقبال بيشــترى پيدا كردند و خيران 
بيشتر سراغ من آمدند. از طرفى خيلى از عزيزانى كه 
به خاطر فقر درد مى كشيدند هم سراغم را گرفتند 
و اين طورى شد كه من واسطه اى شدم بين خيران 

و مردم فقير.
 

 شما هميشه در سفر هستيد؛ يك روز در 
تهران، روز بعد در سيســتان و بلوچستان و 
روز بعد هم خوزستان. با اين همه تعدد سفرى 
كه داريد، مخارج زندگى تان را چطور تأمين 

مى كنيد؟
من قبل از اينكه عمل پيوند كليه را انجام دهم در 
يك كارخانه كارگرى مى كردم. همزمان هم روحانى 
طرح امين در مدرســه تيزهوشان بابل بودم. بعد از 
پيونــد كليه وضعيت جســمى ام تحليل رفت و به 

همين خاطر رئيس كارخانه اى كه در آنجا شــاغل 
بــودم به من گفت: «نمى خواهد براى كار بيايى. هر 
ماه مثــل بقيه كارگرها برايت حقوق واريز مى كنم. 
تو به كارهاى مردم رســيدگى كن». همزمان كه به 
پيگيرى امور مردم مى پرداختم، مدرسه هم مى رفتم؛ 
اما به خاطر مراجعات و سفرهاى زياد مجبور شدم 
از مدرسه تيزهوشــان بيرون بيايم و تنها به همان 
حقوق كارگرى اكتفا كنم. حدود يك ســال و نيم 
گذشت تا من با يك قرارگاه فرهنگى در تهران آشنا 
شــدم و جذب آنجا شدم. از آن زمان تا به امروز هم 
حقوق بگير آنجا هستم و مدير مجموعه من را آزاد 
گذاشته تا به كارهاى مردم رسيدگى كنم. به رفت و 
آمد و ساعت هاى حضور من هم كارى ندارند. البته 
از زمانى كه وارد اين قرارگاه شدم، از كارخانه استعفا 
دادم، چون دوست نداشتم با دادن اين حقوق به من 

حق كارگر ديگرى كه مى تواند آنجا مشغول به كار 
شود، از بين برود.

 
 خانواده با اين همه سفر شما چكار مى كنند؟ 

برايشان سخت نيست؟
باوركنيــد يكى از مهم ترين عواملى كه در موفقيت 
من نقش خيلى بااليى داشته، حمايت هاى خانواده 
و همسرم از من بوده و به جرئت مى گويم اگر صبر 
و تحمل ايشان نبود، من هيچ وقت نمى توانستم اين 

چنين به كارهاى خير بپردازم.

 و به تبع خيلى هم خانواده را نمى بينيد.
من هر هفته از شنبه تا چهارشنبه يا تهران هستم 
يا به شهرهاى مختلف مى روم. آخر هفته ها هم براى 
ديدن خانواده به شمال مى روم و به آن ها سر مى زنم. 

 از بين اين همــه كارهايى كه تا به حال 
انجام داده ايد، كــدام كارتان خيلى به دل 

خودتان نشسته؟
خريد يك خانه كوچك براى مادر سرطانى كه به 
همراه بچه هايش در غسالخانه زندگى مى كردند، 
يكى از آن كارهايى بود كه خيلى به دلم نشست. 
روزى كه من براى ديدن اين خانواده به قبرستان 
رفتم، همزمان مراســم ختمــى در آنجا در حال 
برگزارى بود. در آن مراسم حدود 20 تا 30 تاج و 
دسته گل بود كه هر كدامشان باالى يك ميليون 
قيمت داشــت. آنجا خيلى دلم سوخت. آخر اين 
دســته گل ها به چه درد مرده مى خورد! در حالى 
كه در همان مكان چند كودك بايد در غسالخانه 
شــب را صبح كنند. باورتان نمى شود وقتى اين  

خانواده وارد خانه اى شــدند كــه با كمك مردم 
خريدارى شــده بود، چه احساســى داشتند. آن 
قدر ذوق داشــتند و خوشحال بودند كه از شدت 

خوشحالى اشك شوق مى ريختند.

 براى همين مهارت در پول جمع كردن هم 
هست كه در صفحه شخصى تان نوشته ايد 

«به خودم دكتراى گدايى داده ام»؟
اگر از خيلى ها بپرســى كه تحصيالتت چيست 

يا چه سمت و پســتى دارى، مى گويند مثالً من 
مهندســم، دكترم، مدير فالن شــركت هستم و 
رئيس فــالن كارخانه، ولى دنيــاى من با مردم 
بودن است، دارايى من مردم هستند و مدركم هم 
دكتراى گدايى است. بارها گفته ام كه هر عزيزى 
كه مشكلى دارد به جاى آنكه آن ها دست شان را به 
سوى ديگران دراز كنند، من دستم را دراز مى كنم 
تا مشكلشــان را حل كنم و اين گدايى براى من 

عين پادشاهى است.

 دست دراز كردن جلوى مردم كار سختى 
است، چه برسد به اينكه آدم اين كار را براى 
مشكل ديگران انجام دهد. چه مى شود كه 

حاضر  شده ايد اين كار را انجام دهيد؟
وقتــى ما مى گوييم كه همــه ما در يك جامعه 
خواهــر و برادر دينى هســتيم ديگــر من و تو 
ندارد، ناموس ديگران براى من محترم مى شود، 
مشكل ديگران مشــكل من مى شود، اين تفكر 
را كه داشــته باشم، فرزند من با فرزند همسايه 

و همشــهرى يا هموطنم فرق نمى كند. يعنى 
احســاس مى كنم بچه اى كه درد مى كشــد و 
نياز به پيوند كليه دارد، فرزند خود من اســت. 
با خودم مى گويم كــه اگر من پدرش بودم چه 
كارى برايــش مى كردم. اكنون هم همان كار را 

براى او انجام مى دهم.

 شــما در پاييــن همه پســت هايتان 
مى نويسيد «وعده ما با خدا»؛ چرا اين عبارت 

را انتخاب كرده ايد؟
«وعده ما با خدا» به خاطر اين است كه مردم بدانند 
وعده آن ها با شخص كميل نظافتى نيست. كميل 
نظافتى يك روز از دار دنيا مى رود و تنها خداست 

كه مى ماند و افراد بايد با خدا معامله كنند.

اينجا كسى براى من كار نمى كند

#وعده_ما_با_خدا
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 چند سال اســت كه ملبس به لباس روحانيت 
شده ايد؟ هنوز هم درس حوزه مى خوانيد؟

من از سال 1385 ملبس به اين لباس مقدس شده ام. البته 
در حال حاضر طلبه حوزه نيســتم. البته از قبل هم يكى 
از شــاگردهاى تنبل حوزه بودم و اكنون هم جزو همان 
تنبل ها هستم. فعالً در دانشگاه علمى كاربردى كارگردانى 

سينما مى خوانم.
 چه شد از حوزه به كارگردانى سينما رسيديد؟

من خودم موسيقى دوست داشتم. حتى يك ترم هم در 
رشته موسيقى درس خواندم، ولى اتفاقى با شخصى آشنا 
شدم كه گفت: «موسيقى را به صورت آكادميك ادامه نده 
و عملى ياد بگير. برو براى خواندن رشته مستندسازى كه 

حداقل بتوانى فيلم هايى را كه مى خواهى بسازى». البته من 
به آن دوست بزرگوار گفتم كه من وارد اين رشته نشده ام 
كه آالت موسيقى را ياد بگيرم؛ من مى خواستم رابطى بين 
حوزه و دانشگاه باشم تا تحقيقاتى درباره نظر دين درباره 

موسيقى انجام دهم.
 ارزيابى تان درباره بازخورد مردم نسبت به ورود يك 
روحانى به امور خير چيست؟ بدون تعارف به نظرتان 

لباس روحانيت در اين راه دافعه داشته يا جاذبه؟
اين لباس، لباس عشــق من است و به دافعه و جاذبه اش 
فكر نكرده ام. البته ســعى ام اين است كه اين لباس براى 
محرومان و نيازمندان جاذبه و براى كسانى كه اشرافى گرى 

مى كنند، دافعه باشد.

از شاگرد تنبل هاى حوزه بودم!

االن سينما مى خوانم
 در مدت اين چند ســال چه كارهاى خيرى را 

دنبال كرديد؟
پروژه هاى متعددى را در اين مــدت انجام داده ايم. يك 
خانواده اى بودند كه خانه و كاشانه نداشتند و درحالى كه 
مادر خانواده سرطان داشت، به همراه سه تا از بچه هايش 
در غســالخانه زندگى مى كردنــد. در اين قضيه به لطف 
مردم توانستيم خانه اى به مبلغ 86 ميليون تومان برايشان 
بخريم. يكى ديگر از پروژه هاى كه انجام داديم، آبرسانى 
به مردم مظلوم هرمزگان و خرمشهر بود كه تقريباً نزديك 
به 300 ميليون تومان با كمك «حجت االســالم بى آزار 
تهرانى» و «مستر تيستر» براى آبرسانى به مردم اين منطقه 
جمع كرديم. همچنين مدتى است كه «خانه مهربانى» را 

در شمال تأســيس كرده ايم و با كمك خيران، بچه هاى 
بى سرپرست، بدسرپرست و كودكان كارى را كه تا به حال 
در عمرشــان به مســافرت نرفته اند، چند روز مى آوريم 
شمال و سعى مى كنيم حســابى به آن ها خوش بگذرد 
تا خاطره خوشــى از اين سفر براى هميشه در ذهنشان 

باقى بماند.
 و پروژه عام المنفعه و خيرى هست كه در حال 

تصميم گيرى براى انجامش باشيد؟ 
در حال حاضر پروژه « نذر آب» براى كمك رسانى به مردم 
مظلوم سيستان و بلوچستان يكى از برنامه هاى اصلى است 
كه پيش رو داريم و قرار اســت همراه با دوســتان به آنجا 

برويم.

پروژه آينده مان «نذر آب» است

پيش به سوى سيستان و بلوچستان

 خيلى ها مى گويند كه كميل نظافتى مى خواهد يك 
تنه تمام مشــكالت مردم را حل كند؛ واقعاً همين طور 

است؟
من چندين مرتبه با خنده و شــوخى گفته ام كه اگر يك روز 
بخواهم شــغل دولتى انتخاب كنم با تمام احترامى كه براى 
مديركل كميته امداد قايل هستم، به آقاى فتاح مى گويم: «شما 
برو كنار تا من بيايم مدير كميته امداد كشور شوم و مشكالت 
مردم را حل كنم» چون به نظرم متأســفانه ما آن قدر درگير 
كاغذبازى هاى ادارى هستيم كه به افرادى كه توانايى كار دارند، 
بها نمى دهيم. البته من هيچ وقت دغدغه گرفتن شغل دولتى 
نداشــته و ندارم. شايد برايتان جالب باشد كه بگويم مادر من 
نذر كرده بود كه من هيچ وقت شغل دولتى نگيرم. نذرش هم 

هميشه 14تا صلوات بود.
 ولى شايد بعضى ها كه از دور كارهاى شما را مى بينند، 
با خودشان تصور كنند كه كميل نظافتى به دنبال شهرت 

و رزومه است!
به نظرم اگر كســى به دنبال اغراض سياســى و نفسانى باشد 
يا بخواهد در جامعه كاره اى شــود يا به دنبال صندلى شوراى 
شهر و مجلس شوراى اسالمى برود، حرف شما درست است. از 
طرفى ما مأمور به انجام وظيفه هستيم نه مأمور به نتيجه. براى 
همين تمام فكر و ذهنم اين اســت كه تمام توانايى ام را وسط 

بگذارم و براى مردم كار كنم.
 بيش از 81 هزار نفر به صورت ثابت شما را در صفحه 

شخصى تان در اينســتاگرام دنبال مى كنند، بنابراين 
وقتى پستى را به اشــتراك مى گذاريد، واكنش هاى 

متفاوتى در پى دارد.
واكنش ها كه متفاوت اســت، ولى بيشتر از آنكه منفى باشد، 
مثبت اســت. شايد آن هايى كه حرف  بدى مى زنند، از افرادى 
مثل من و امثال من ضربه خورده اند و خواســته اند دلشان را 
با اين كامنت ها خنك كنند. ولى بعد از مدتى بارها شــده كه 
همين آدم هايى كه به من ناسزا مى گفتند در كارها همراه من 
شده اند. بگذاريد يك خاطره اى را به شما بگويم. چند وقت پيش 
خانمى شروع كرد به فحاشى در پايين پست هاى من. فكر كردم 
اگر آن ها را پاك يا او را ريپورت كنم، حتماً واكنش بدترى نشان 
مى دهد. تنها در خصوصى به او پيام دادم: «ببخشــيد اگر وارد 
خصوصى شما شده ام. اگر از امثال من بدى ديده ايد، بياييد در 
خصوصى هر چقدر كه دلتان مى خواهد به من ناسزا بگوييد و 
حتى دعوا كنيد، ولى پايين پست هاى عمومى چيزى ننويسيد 
چون شأن انسانى شما زير ســؤال مى رود. دوست ندارم شأن 
انسانى شما زير سؤال برود»؛ آن خانم پيام داد كه من مى خواهم 
شما را ببينم. جالب است بدانيد كه ايشان براى من يك دوربين 
با تمام تجهيزات به عنوان هديه فرستاد و در نامه اى همراه با 
اين هديه نوشــته بود: «من به شما بى احترامى كردم، اما شما 
نگران حفظ كرامت انسانى من بوديد و به خاطر اين عزتى كه 
به من داديد، اين هديه را براى شما گرفته ام و دوست دارم در 

كارهاى خيرتان شما را يارى كنم».

مادرم دعا كرده كه شغل دولتى گيرم نيايد!

14صلوات نذر كميل
 از زمانى كه شــما شــروع به كار كرده ايد شاهد 
بوده ايم كه هر زمان جايى نياز به كمك بوده شما ورود 
پيدا كرده ايد. اگر زلزله زده ها كانكس مى خواســتند 
شــما آمده ايد، اگر بعضى از استان ها مشكل بى آبى 
داشتند شما حضور جدى داشتيد، اگر بيمارى براى 
تأمين هزينه هاى درمانش پول احتياج داشته باز هم 
شما كمك كرده ايد. به نظر شما اگر يك حوزه و عرصه 
خاص را براى كمك رسانى و خدمت به مردم انتخاب 

مى كرديد، موفق تر نبوديد؟
تاكنــون به اين موضــوع كه بخواهم تنهــا در يك عرصه 
خــاص ورود پيدا كنم، فكر نكرده ام، ولى مدتى اســت كه 
بر مشــكل آب تمركز كرده ام. عالوه بر اين دوست دارم هر 
كارى از دســتم برمى آيد براى كودكان يتيم، بدسرپرست و 

بى سرپرست انجام دهم.
 چرا كــودكان يتيــم و افراد بى سرپرســت و

 بد سرپرست؟
راســتش را بخواهيد من احســاس مى كنم اين ها بهترين 
هديه هاى خدا روى زمين هســتند و هر كارى براى آن ها 
بكنيم خودمان بيشتر به آرامش مى رسيم. شكر خدا مدتى 
اســت كه خانه شــخصى خودم را تبديل به خانه مهربانى 
كــرده ام و آنجــا را به كودكان كار، يتيم و بى سرپرســت و 
بدسرپرستى كه تاكنون به سفر نيامده اند، اختصاص داده ام. 
در هميــن مدت كوتاه هم تا امــروز چهار گروه از بچه هاى 

كــرج، قزوين و مازندران چند روز در خانه مهربانى ميهمان 
ما بوده اند. اميدوارم خدا كمك كند تا مركز بســيار بزرگى 
را تأسيس كنم تا اين بچه ها به آنجا بيايند، درس بخوانند، 
مهارت كسب كنند و بتوانند فرد مفيدى براى جامعه باشند 

تا آن ها هم در آينده دست افرادى مثل خودشان را بگيرند.
 و با اين شــرايط خانواده تان اكنون كجا زندگى 

مى كنند؟
فضاى كوچك ترى را براى خانواده گرفته ام و چون همسرم 
خيلى به سرپرستى ايتام عالقه دارند، آنجا را كه بزرگ تر بود 

تبديل به خانه مهربانى كرده ايم.
 يكى از چيزهايى كه براى من جالب است اين است 
كه شما در صفحه شــخصى خودتان يك فراخوان 
براى خريد خانه براى يك خانواده نيازمند مى دهيد 
و در كمتر از 24 ســاعت پولش توســط خود مردم 
جمع مى شود. اين توان نشان دهنده اعتماد مردم به 
شماست. فكر مى كنيد رمز موفقيتتان در اين كارها 

چيست؟
يقيــن دارم كه عامل موفقيت ما لطــف خدا و دعاى مردم 
بوده است. باور كنيد مريضى كه تنها به خاطر 15هزار تومان 
چند ماه نسخه  داروهايش مى ماند، وقتى دارويش خريدارى 
شــود و او برايتان دعا  كند، قطعاً اين دعا اثر دارد. با جرئت 
مى گويم همين دعاهاست كه تا امروز كمك حال ما بوده كه 

توانسته ايم سرپا بمانيم و كارها را دنبال كنيم.

موفقيتم مديون دو چيز است

لطف خدا و دعاى مردم

كميل نظافتى، طلبه جوان آملى، يك تنه كلى گره از زندگى آدم ها باز كرده است

از اهداى كليه 
تا كمپين نذر آب

 مردم/ زهرا چكنه  كميل نظافتى طلبه جوان آملى اســت كه پيش از اين به 
دليل اهداى كليه به كودكى هشت ساله، نامش بر سر زبان ها افتاده بود؛ اتفاقى 
كه او را به يكى از روحانيون متفاوت شبكه هاى اجتماعى تبديل كرد، تا اكنون 
بيشتر از 80هزار دنبال كننده داشــته باشد و بتواند براى هر كار خيرى روى 
دنبال كننده هايش حســاب كند. او حاال چند سالى است كه خودش را سفير 
مهربانى معرفى مى كند. دغدغه هايش هم كم نيستند. يك روز دنبال اعمال 
قانون آدمى مى گردد كه حيوانى را آزار داده اســت، روز ديگر دنبال خانواده 

زلزله زده اى است كه در كليپى از نداشتن كانكس گاليه كرده اند، يك روز براى 
خانواده اى كه در قبرســتان زندگى مى كنند خانه مى خرد و.... خالصه كميل 
نظافتى همه جا هست. به همين زودى ها هم قرار است براى پروژه «نذر آب» 

سيستان و بلوچستان باشد و كار جديدى را آغاز كند. 
روايت كارهاى متفاوت كميل نظافتى اين قدر زياد هســت كه ده يكى اش هم 
اينجا جا نشود، ولى چون همين يك صفحه را بيشتر نداريم، قدرى از اين روايت 

را در ادامه مى خوانيد!
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يادداشت

آيت اهللا مكارم شيرازى:
حوزه از نظر مالى بايد مســتقل از دولت باشند. در 
اين زمينه بايــد فعاليت هايى براى جذب خيران و 
موقوفات صورت گيــرد، بخصوص كه دولت فعلى 
نسبت به مســائل حوزوى و تربيت دينى دلسوزى 
نمى كند. اگر وابستگى ايجاد شود، قطعاً مشكالت 

چند برابر مى شود.
مهم ترين تفاوت حوزه علميه شــيعه با اهل سنت در همين وابستگى و عدم 
وابستگى است. استقالل حوزه باعث شد كه امام راحل توانستند انقالب ايجاد 

كنند.
مســئله ديگر بايد آموزش سياسى و اجتماعى در حوزه علميه خواهران باشد، 
اگر نباشــد دراين جا نفوذ مى كنند و مديريت سياسى و اجتماعى را در دست 

مى گيرند. 
بنابراين بايد در بحث سياســى همه بيدار باشــند و بموقع در صحنه سياسى 
حضور جدى پيدا كنند و نســبت به مسائل سياسى كشور بى تفاوت نباشند.
                                                                                       (رسا)

آيت اهللا نورى همدانى: 
فتنه يعنى به وجود آمدن جريانى كه حق و باطل را با 
هم درگير مى كند. اسالم در اين خصوص كادرسازى 
دارد و علما و مجاهدان را از گروه هاى تأثيرگذار در اين 
موضــوع مى داند، بنابراين علما بايد در علم و فقاهت 
عميق باشند و فتنه ها را بشناسند و مردم را به حكمت 
دعوت كنند، حكمت همان دليل و برهان است و لذا ما 

طلبه ها بايد دقيق باشيم و با استدالل، دليل و برهان فتنه ها را بشناسيم و پاسخگو 
باشــيم. علما بايد همان راهى را كه پيامبــر(ص) رفته، بروند تا بتوانند فتنه ها را 
بشناسند و با آن مقابله كنند، لذا در كادرسازى اسالمى در برابر فتنه ها اول طلبه ها 
و علما قرار دارند. شناخت اين فتنه ها و پاسخگويى آن ها كار مهمى است كه وظيفه 
آن بر دوش روحانيت است. امام راحل و رهبر معظم انقالب، انقالب را مقدمه ظهور 
امام عصر(عج) مى دانند و لذا فتنه هاى بسيارى در اين انقالب ايجاد مى شود كه بايد 

با آن ها مقابله كرد.
شاخص هاى انقالب بايد گفته شود و مديران حوزه ها نيز به اين مسئله توجه داشته 
باشند.                                                                                            (حوزه)

آيت اهللا جوادى آملى:
بعضى از گناهان را خداى ســبحان ممكن اســت عفو 
كند يا بــه قيامت واگذار كند؛ اما بعضى از گناهان را او 
«أََشدُّ الُْمَعاقِِبيَن فِى َمْوِضِع النََّكاِل َو النَِّقَمة» و نيز «سريع 
االنتقام» است؛ فرمود ما آبروى اين ها را در دنيا و آخرت 
مى بريم. وقتى همه چيز در اين كشور هست؛ به اندازه 
كافى ارز هست، سكه است، جمعيت است، مواد است، 

چرا احتكار مى كنيد؟ چرا بازار را ملتهب مى كنيد و خون شهدا را هدر مى دهيد؟ چنين 
افرادى را خدا رها نمى گذارد. اين نظير ترك صوم و صالت نيســت كه اميد بخشش 
باشد و اگر هم باشد در قيامت هست! نه، فرمود: شما حق مسلّم مردم را، خون پاك 

شهدا را داريد از بين مى بريد، من كارى مى كنم كه «مسلوب الحيثيه» شويد. 
ما اگر همين ظواهر را در بحث حالل و حرام، عمل كنيم، هيچ مشكلى نداريم. همان 
بيان نورانى حضرت امير(ع) كه فرمود: «يِئَســْت َمَطاِمعُ  األَْْعَداءِ»، نه ترامپ حق غلط  
كارى و فضولى را دارد، نه بيگانه حق عربده كشى را دارد، فرمود: تمام دشمنان نااميد 
هستند. شما همين كارهاى عادى را بكنيد، حالل و حرام خدا را رعايت كنيد! احتكار 
نكنيد، گران نفروشيد، آنگاه دشمن نااميد مى شود.                                          (معارف)

خداوند محتكران را رها نمى كندشناخت فتنه ها وظيفه روحانيت استحوزه از نظر مالى بايد مستقل از دولت باشند

چهره - خبر

ابنا: آيت اهللا محمد على جــاودان با بيان اينكه 
مكتب ما در اصل باقرى و صادقى اســت، گفت: 
مردم مى گويند مذهب ما جعفرى اســت اما در 

واقــع بنيان اين مذهب را حضرت باقر(ع) نهاده 
است.

ايــن اســتاد تاريــخ اســالم دربــاره تــالش 
بنى اميه براى اينكه همه مردم دشمن خاندان 
پيامبــر(ص) شــوند، گفت: بنى اميــه با تمام 
توان يــك امپراتورى بزرگ از هنــد تا درياى 
مديترانه بود و تمام اين كشورهاى شمال ايران 
داخل آن بود و ايــران بزرگ قديم هم جزو آن 
امپراتورى بود و همه تحت فرمان اين امپراتورى 

بودند. 
ســربازان ايــن امپراتــورى در سراســر ايــن 

كشــور مى تاختند و بــا تمام قــدرت و ثروت 
مى كوشــيدند كــه مــردم مســلمان، خاندان 
پيامبر(ص) را دشــمن بدارند و در تمام دوران 
بنــى اميه جــز دو ســال عمر بــن عبدالعزيز 
لعــن  اميرالمؤمنيــن(ع)  عالــم  سراســر  در 

مى شد.
آيت اهللا جاودان با اشاره به دوران امام باقر(ع) و 
تالش حضرت براى ترويج مكتب تشيع گفت: با 
كم كردن دشــمنى مردم با خاندان پيامبر(ص) 
توســط حضرت زين العابدين(ع) اين فرصت در 
دوران امام حضرت باقر(ع) فراهم شــد كه بعد 

از پدر بزرگوارشان در بين كسانى كه به خاندان 
پيامبــر(ص) عالقه مند شــده بودند شــروع به 

پاشيدن بذر دين و ترويج مذهب تشيع نمود.
آيت اهللا جــاودان در پايــان با اشــاره به نحوه 
شــهادت امام باقــر(ع) گفت: امــام باقر(ع) را 
مســموم كردند و آن زمان هم وســايل نبود تا 
مسموميت را عالج كنند، بلكه بايد آن قدر اين 

درد را بكشند تا از دنيا بروند. 
نقل است زين اســب امام(ع) را به سم آغشته 
كردنــد و وقتــى حضرت ســوار شــدند ديگر 

نتوانستند پياده شوند.

****

 دوران امام باقر
آغاز ترويج 

معارف تشيع بود

آيت اهللا جاودان:

آثار دنيوى و اخروى خوش رويى و گشاده رويى 
در گفتار امام محمد باقر

اهل بيــت(ع) بزرگ ترين آمــوزگاران علم 
روان شناســى دينى به جهانيان اند. هر يك 
از اهل بيت(ع) خوش روترين و گشاده روترين 
انسان هاى عصر خويش بوده اند و با رفتار و 
گفتار و وصاياى خود اصحاب و مردم جهان 
را بــه خوش رويى و گشــاده رويى دعوت 

كرده اند. 
امام محمد باقــر(ع) درباره جايگاه دينى و 
اثر روانى خوش رويى و ترش رويى فرموده اند: «الِبْشُرالَحَسُن و َطالَقه الَوْجِه 
َمْكَسبه للَمحّبه و ُقْربَه ِمن اهللاِ و ُعبوُس الَوْجه و ُسوءالِبْشر َمْكَسبه للَمْقِت و 
بُْعٌد ِمن اهللا؛ خوش رويى و گشاده رويى موجب جلب محبت مردم و نزديكى 
به خداست، و ترش رويى و چهره در هم كشيدن موجب نفرت و بيزارى 
مردم و مايه دورى از خداست. (تحف العقول عن آل الرسول عليهم السالم، 

ص 296، بحاراالنوار، ج 78، ص 176).
در اين حديث شــريف يك اصل بنيادين در ارتباطات و معاشــرت هاى 
اجتماعى و يك قانون الهى از اصول اخالق اجتماعى اســالمى آموزش 

داده شده است.
«بشرالحسن» و «سوء البشر» و «طالقه الوجه» و «عبوس الوجه» از زوج هاى 
متضاد در مباحث اخالق اجتماعى اند. امام پنجم(ع) در اين گفتار خويش 

اثر دنيوى و اخروى هر دو را تبيين كرده اند.

 اثر دنيوى و اخروى خوش رويى و گشاده رويى
«بشرالحســن و طالقه الوجــه» خوش رويــى، گشــاده رويى، تازه رويى، 
خنده رويى، خوشــحالى، خوش ديدارى و داشــتن چهره باز، شاد و روان 
است. اين نوع از برخورد اجتماعى چه آثارى دارد؟ مؤمن با چه چهره اى 
بــا مردم برخورد كند؟ چگونه چهره اى در روابط اجتماعى چهره دينى و 

سازنده است؟
امام محمد باقر(ع) در اين وصيت اخالقى هم اثر مادى و دنيوى و هم اثر 
معنوى و اخروى خوش رويى و چهره باز و برخورد همراه با لبخند و تبسم 
را ذكر كرده اند. بِشــر، شادى و خنده رويى است و البشرالحسن شادى و 

خنده رويى نيك، به جا، زيبا و درست است. 
خوش رويى «مكسبه للمحبه» است. مكسبه اسم ابزار و وسيله است و بيانگر 
رابطه علت و معلول مى باشد. خوش رويى عامل جذب انسان ها و پيدايش 

محبت است.
انسان با چهره خّرم و گشادگى رخسار و خوش رويى محبوب مى شود و در 

خانواده، محله، محل كار و اجتماع چهره اى مطلوب خواهد شد.
در اين گفتار الهى بهترين مهارت جذب و اثرگذارى يادآورى شده است. راه 
جذب انسان ها داشتن چهره زيباى اخالقى، خوش برخورد، شاد و مهربان 
است. برخورد نيك و با چهره باز و گشاده سبب محبوبيت اجتماعى است. 
آمران به معروف و ناهيان از منكر براى موفقيت و اثرگذارى مثبت بايد به 
اين رهنمود امام پنجم(ع) روى آورند. راه كسب محبت مخاطبان، چهره 
باز، خنده رو و شــادى بخش است. مهارت برخورد زيبا، همراه با مهربانى 
و چهره گشــاده و شــاد، از مهارت هاى اخالقى و از اصول روان شناسى و 
بهداشــت روانى است. واعظان، ناصحان، آموزگاران و استادان بايد به اين 
وصيت امام محمد باقر(ع) آراسته گردند و اين مهارت را در رفتار اجتماعى 
خويش حاكم نمايند تا آموزش هاى آنان نتيجه بدهد. برخورد زيبا و چهره 
خنــدان، در مخاطب توليد محبت مى كند و همين محبت راهگشــاى 

پذيرش و راهنماى حركت و سازندگى است.
اثر معنوى و اخروى برخورد زيبا، شاد و خندان نيز تقرب به هستى بخش 
انسان هاست. امام باقر(ع) بشرالحســن و طالقه الوجه را موجب نزديكى 
به خداى سبحان دانســته اند. بنابراين خوش رويى، داشتن چهره نيكو، 
بهجت آفرين و رغبت آور و برخوردهاى خانوادگى و اجتماعى عبادت است 

و سبب قرب الهى مى گردد.
امــام محمد باقر(ع) در ايــن رهنمود خويش تأثير شــگرف اجتماعى 

خوش رويى را با اثر بزرگ معنوى و اخروى آن نشان داده اند.
بى ترديد اثر اجتماعى خوش رويى در نظام اســباب و مسببات و علت و 
معلول جريان دارد و عامل كسب محبت مى گردد و در پى توليد محبت 
نيــز آثار محبت پديد مى آيد. امروز همه آمــوزگاران اخالق اجتماعى و 
مشــاوران و روان شناسان و دانشمندان علوم اجتماعى و علوم تربيتى بر 

همين واقعيت اعتراف مى كنند. 
پيوند دنيا و آخرت، ماديت، معنويت، محبت بشرى و قرب الهى تنها در 

روان شناسى جامع اسالمى وجود دارد.
جريان هاى انحرافى از اثر دنيوى و طبيعى خوش رويى و گشاده رخسارى 
براى جذب افراد و گمراه ســازى آنــان بهره مى برند. نجات افرادى كه با 
برخورد گرم، صميمى، نرم و خوش رويى منحرفان جذب آنان شــده اند، 
كار آسانى نيست چون جداسازى محب از محبوب سخت است. بنابراين، 
اهــل ايمان و جهاد بايد با مهــارت خوش رويى جوانان را جذب فرهنگ 
متعالى اســالمى كنند. با چهره خّرم و شاداب، برخورد گرم و صميمى و 
خوش رويى، مى توان جوانان را در راه خودســازى انقالبى و تربيت دينى 

يارى نمود و بستر رويش هاى بزرگ را فراهم ساخت.

 اثر دنيوى و اخروى ترش رويى و چهره عبوس
عبوس الوجه و سوءالبشر در برابر طالقه الوجه و بُشرحسن قرار دارد و ضد 
آن است. عبوس الوجه و سوء البشر چهره در هم كشيدن، برخورد سخت، 
خشن، زشت رويى، بد برخوردى، چهره تلخ، بى لبخند و تبسم و بدرويى 

است.
در اين تحليل، روان شناسى خردمندانه اى كه در حديث امام محمد باقر(ع) 

وجود دارد نتايج بدرويى و چهره گرفته و عبوس نشان داده شده است.
جمله «مكســبه  للمقت» قانون طبيعى روان شناســانه  پايدار و ابدى را 
يادآورى مى كند. روى ترش كردن، ابرو درهم كشيدن و برخورد سخت، 
تند، زشــت و بد با انسان ها، عامل ايجاد دشمنى و نفرت و بغض و كينه 
اســت. روشن است كه در فضاى ايجاد دشمنى و نفرت، راه جذب بسته 
مى شــود. بى ترديد اثر توليد دشمنى و بغض نيز رويگردانى و گريز است 
و موجب نافرمانى خواهد شد. بايد با مهارت خوش رويى، راه گفت وگوى 
زيباى چهره به چهره را گشــود و با چهره زيبا، شــاد و خندان در دل، 
عقل و قلب مخاطب نفوذ كرد و او را در صراط مســتقيم الهى حركت و 

سازندگى قرار داد.
دقــت و درنگ در پيامد عبوس الوجه بودن، انســان ها را به طالقه الوجه 

مى رساند و فهم اثر سوءالبشر نيز آنان را به البشر الحسن وادار مى نمايد.
عبــوس الوجه در جهت دورى از خداوند گام بر مــى دارد و از راه خداى 
سبحان جدا مى شود. عبوس بودن، روى ترش كردن و ابرو درهم كشيدن، 
مانع تقّرب به سوى خداوند مى باشد. بنابراين اثر منفى معنوى و اخروى 

عبوس شدن، دورى و جدايى از خداوند متعال است.

نازلى مروت: پيشرفت علمى، توليد علم و 
توسعه از چشــم اندازهاى مهمى است كه 
همواره مورد تأكيد قرار گرفته اســت؛ اما در ميراث 
شيعه چه اندوخته اى براى اين نيازها مى توان يافت؟ 
مطالعــه مديريت علمى باقرالعلــوم(ع) درس هاى 
مهمى در نوانديشــى و شــكل دهــى جريان هاى 

روشنفكرى به ما مى دهد. 
آيت اهللا دكتر سيدصمصام الدين قوامى، مدير بنياد 
فقهى مديريت اسالمى، مدرس خارج فقه مديريت 
اسالمى حوزه علميه قم و برنده كتاب سال جمهورى 
اسالمى ايران در ســال 83، در گفت وگو با قدس 
آنالين به تحليل مديريت جامعه علمى توسط امام 

باقر(ع) پرداخته است.

 چرا امام باقر(ع) در دوره خود رويكرد علم 
آموزى را تقويت كرد؟

 عصر امام باقر(ع)، داراى ويژگى هاى خاصى است. 
دوره امويان به سر آمده و در حال تحويل حكومت 
به عباســيان بود. كاتاليزورى هم در اين بين به نام 
مروانيان حضور داشتند كه عبدالملك مروان حاكم 
آن ها بود. اين نقل و انتقال مثل انقالب بود. رژيمى 
از بين رفته و رژيمى ديگر حاكم جامعه شد و خود 
به خود وضعيت سياسى جامعه بدون ثبات گرديد. 
يكى از خصوصيات رژيم هايى كه قرار است جانشين 
شوند، حمايت از جناح هاى مخالف حكومت قبلى 
است. همين اقدام توسط عباسيان صورت پذيرفت 
و آن هــا از اهل بيت پيامبر(ص) به عنوان مخالفان 
حاكميت امويان حمايت كردنــد، اما زمانى كه به 
خالفت رســيدند از تعهدات اوليه خود كاستند. به 
هر حال، در اين مقطع اين فرصت براى فعاليت هاى 

فكرى و فرهنگى پديد آمد.
امام باقــر(ع)، از ســال 95 (ه.ق) امامت را تحويل 
گرفتند، ولى از ســال 63 تــا 81 و در دوره امامت 
پدر ايشــان امام سجاد(ع)، پنج قيام صورت گرفته 
بود كه به اين تشنج سياسى كمك كرده و وضعيت 

نابسامانى ايجاد كرده بود.
ديدگاه امام باقــر(ع) در اين وضعيت اين بود كه با 
حركت هاى علمى بايد به انجام وظيفه خود بپردازند 
و به طور مستقيم قيام هايى را كه رخ مى داد، تأييد 
نمى كردند. باقرالعلوم در ادامه اقدام هاى سياســى 
اميرالمؤمنين(ع)، قيام خونين اباعبداهللا الحسين(ع) 
و مكتب معنوى امام سجاد(ع)، نهضت آزادانديشى 
را در جامعه اسالمى محقق كردند. مديريت ايشان 
در اين دوره، مديريت بحران است و تبديل تهديد به 
فرصت. به عبارت ديگر، با اتكا به مديريت امام(ع)، 
تهديد سياســى به يك فرصت علمى تبديل شد. 
تأسيس دانشگاه، تربيت شاگردان و ترسيم مدينه 
فاضله علمى از جمله اقدام هاى ايشــان در اين ايام 

است. 
ايــن اقدام ها به راحتى رخ نــداد زيرا مردم جامعه 
آن دوره جهالتى تاريك داشــتند چــرا كه از زمان 
پيامبر(ص) سه، چهار نســل گذشته بود و در اين 
فاصله هم بحث هاى علمى بســيار كم مطرح شده 
بود؛ از اين رو عوام از نظر سطح علمى بسيار پايين و 

خواص هم دچار انحراف هاى عقيدتى بودند.
از طرف ديگر در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) 
شــاهد ورود انديشــه هايى از ايران و ساير نقاط به 
مرزهاى اسالمى هستيم، ظهور و بروز زنادقه، اشاعره، 
جبريون و... نمونه اى از آثار اين رخداد فرهنگى است.

 با وجود اين تحوالت مثبت و منفى فرهنگى 
شرايط سياسى جامعه چه مى شود؟

شــرايط سياســى جامعه، مكاتب فكرى را شكل 
مى دهــد. وقتى يك نظام سياســى ثبــات دارد، 
مرزهايش بسته و دانش ها نظام مند است. اما در آن 
روزگار چون نظام سياسى ثبات نداشت، هر كسى از 
هر درى وارد شد و توانست حديث جعل كند، لذا به 

انديشه هاى موجود نمى شد اعتماد كرد.

طبقه نخبه هم متأثر از حاكميت بودند. نمونه بارز 
آن فرقه جبريه است كه افكار و انديشه هاى معاويه 
را در راستاى اهداف سياسى خود ترويج مى كردند. 
جامعه عصر امام باقر(ع) جامعه اى با چنين وضعيتى 
است كه نه به طبقه نخبه آن مى توان اعتماد كرد و 
نه توده مردم از يك پايگاه علمى برخوردارند كه قابل 

اعتنا و توجه باشد. 

 يعنى وجود ايــن گرايش هاى علمى، كه 
كرد،  ايجاد  در جامعه  بحران هاى سياســى 
موجب شكل گيرى مكتب علمى امام باقر(ع) 

شد؟
سياســتمداران معموالً دانشــمندان را در اختيار 
خود مى گيرند. در دنياى امروز هم مرســوم است 
كــه حكومت ها مغزها را به نفع خــود و در جهت 
سياســت هاى خود بــه كار مى گيرنــد؛ فرقى هم 
نمى كند كه اين مغزها در حوزه تكنولوژى باشد يا در 
حوزه فلسفه و مباحث انديشه اى. هدف به كارگيرى 
انديشــمندان و دانشمندان در مســير اهداف و در 
قلمرو سياســت هاى خويش اســت. امام باقر(ع) 
وضعيت نابســامان جامعه را ديد و ســلطه فكرى 
حكومت را هم شاهد بود، در اين وضعيت امام(ع) از 

راه گسترش فكر و انديشه وارد عمل شد.

 يعنى پاسخ فكرى به جريان هاى موجود؟
 بلــه! آنچه در جامعــه آن روز رخ داد، يك جريان 
فكرى بود كه از طرفى به دليل بى ثباتى سياســى 

از هر درى وارد مى شــد و از طــرف ديگر به دليل 
خواست حاكمان به يك جريان مشخص تبديل شده 
بود كه افزون بر تأثير بر نخبگان و قرار گرفتن اين 
عده در معادالت سياسى، عوام را نيز به يك جريان 
همسو و همراه با حكومت تبديل كرده بود. بنابراين، 
اين جريان فكرى منحرف بايد با يك جريان سالم 
و متصف به وحى به مســير صحيح بازمى گشت، 
بنابراين امام باقر(ع)، با راه اندازى يك جريان فكرى 
ســالم به كمك ايــن فضاى مســموم آمد. فضاى 
علمى آن روز، يك فضاى آلوده خليفه پسند بود كه 
گره اى از مشــكالت جهان اســالم باز نمى كرد و 
تصفيه اين آب آلوده كار هر كســى نبود و اگر اين 
اتفاق هم نمى افتاد يقيناً ضربات جبران ناپذيرى بر 

انديشه اسالمى وارد مى شد.
دانش هايى كه توليد شده بود، دانش هاى مسموم بود. 
فقــه، فقه آل محمد(ص) نبود. در علم كالم، عقايد 
انحرافى زيادى وارد شده و در ساير علوم نيز چنين 
اتفاقى رخ داده بود. «دانشــمندان منحرف»، «دانش 
آلوده» و «فضاى علمى مسموم» سه عنصرى بودند كه 
به بازسازى نياز داشتند. امام باقر(ع) براى دفع زواياى 
منحرف از هر ســه عنصر مهم ياد شده، به تربيت 
شاگردان فرهيخته و ترميم فكر انديشمندان منحرف 
و نيــز وارد كردن دانش متصــف به وحى و اصالح 
آنچه به عنوان دانــش در جامعه بود پرداختند كه 
اين اقدام به پاكسازى فضاى علمى از انحراف ها ختم 
مى شــد. بيش از 30درصد از احاديث باقى مانده از 
اهل بيت(ع) از امام باقر(ع) اســت كه نشانه تالش 
گسترده علمى امام(ع) براى رفع و دفع اين مشكالت 
است. افزون بر اين، مديريت علمى امام(ع) و تبديل 
تهديدهــا به فرصت، قابل توجه اســت؛ باقرالعلوم 
دانش هــاى آلوده را تصفيه و دانشــمندان آلوده را 
تزكيه كرد. اين ها سياست هاى مهمى بود كه امام(ع) 
وظيفه اى براى خود دانســته و بتدريج به آن اقدام 

كردند.

 جامعه چطور آماده پذيرش اين اصالحات 
فرهنگى شد؟

پس از يك دوره تالش امام باقر(ع)، جامعه به بلوغ 
فكرى رسيد و متوجه شــد اين آب مسموم كه به 
اسم علم به آن ها خورانده مى شود، پاسخگوى عطش 
آن ها نيست. وقتى جامعه متوجه بيمارى خود شد 

نسخه درمانى امام(ع) كارساز شد. 
 «حكم بن عتيبه» در تفسير آيه اى از سوره حجر كه 
در آن به هوشياران و انديشمندان اشاره شده است، 

مى گويد: به خدا قسم، محمدبن على(ع) مصداق بارز 
اين آيه است. اهميت اين تعبير ايشان به اين دليل 
است كه «عتيبه» در عصر خويش مثل هانگتينتون 
در عصر ماست و مصداق روشنفكرى است. اين فرد 
اعتراف مى كند كه امام(ع) نمونه بارز و مصداق عينى 
روشنفكرى است. اگر چه اين فرد در ابتداى امر به 
صورت منتقد، ناقد و ناقض وارد شــد، اما زمانى كه 
حرف حق را مى شنود، در مقابل عظمت حق، حق 

را بيان مى كند.
نكته اى كه بايد عرض كنم اين است كه علم خود به 
خود خضوع مى آورد و اين فرد هم در مقابل عظمت 
علمى منحصر به فرد امام باقر(ع) خاضع مى شود و 
حرفى را مى زند كه ممكن است با عقايدش سازگار 
نباشد. بيشترين احترام را به عالمان، مخالفان آن ها 
مى گذارند؛ چون علــم را در تقابل با او مى نگرند و 
لذا از عظمت آن بيشــتر از موافقان آگاه اند. هشام 
بن عبدالملك كه يك ديكتاتور در عصر امام بود، به 
ايشان مى گويد: من هيچ دروغى از تو در ذهن ندارم. 
شــما تا ابد آقاى عرب و عجم هستيد. نمونه هاى 

فراوانى از اين اعتراف ها در تاريخ موجود است.
با همه مهجوريت سياسى امام(ع)، بيشتر دانشمندان 
آن دوره به عظمت علمى ايشــان معترف شدند و 
حتى كسانى كه از نظر مذهبى و اعتقادى اختالف 
نظرهايى داشتند نيز در كالس درس ايشان حاضر 
شــدند. بلوغ فكرى به حدى رشــد كرد كه ديگر 
نگرانى افكار مسموم حكومتى وجود نداشت. نكته اى 
كــه بحث ما را كامل مى كند اين اســت كه از امام 
باقر(ع) در متون شيعى به عنوان «باقرالعلم بعدالنبى» 
ياد مى شود؛ يعنى بعد از اقدام علمى پيامبر(ص) در 

مدينه، امام(ع) به يك اقدام مهم دست زد.
بين فاصله زمانى حيات پيامبر(ص) تا امام باقر(ع) 
جامعه اسالمى درگير جنگ و اختالف هاى سياسى 
بود و فرصت كمترى براى تحقق جامعه علمى پيش 

مى آمد.

  نقش مديريتى امام باقر(ع) در ساماندهى 
جامعه علمى آن دوره چگونه بود؟ 

 سازماندهى، برنامه ريزى، نظارت و هماهنگى، چهار 
اصل اصلــى در حوزه مديريت اســت. ما در بحث 
مديريت منابع انسانى موظف به كادرسازى هستيم. 
عرصه هاى مديريت مختلف اســت، مثل مديريت 
استراتژيك، بحران، توسعه، علمى و... همچنين، دو 
حوزه رفتار سازمانى و فرهنگ سازمانى در حوزه علم 
مديريت مطرح است كه چارچوب اصلى فرايند كلى 

مديريت هستند. امام(ع)، اين اصول را كامالً مراعات 
كردند. 

امام باقر(ع) در بعد سازماندهى، به تأسيس دانشگاه 
دســت زدند. علت موفقيت و ماندگارى دانشــگاه 
امام(ع) بــا وجود امواج مخالــف فراوانى كه وجود 

داشت، استحكام آن در بعد علمى و معنوى است.
وظيفه دوم يك مدير، برنامه ريزى است. امام باقر(ع) 
در برنامه ريزى نيز بســيار موفــق عمل كردند. در 
برنامه ريزى يك مدير مى گويند بايد ابتدا هدفى را 
در نظر بگيرد و با توجه به همان هدف راهكارهايى را 

براى پيشبرد اهدافش تعيين نمايد. 
برنامه ريزى؛ كوتــاه مدت، ميان مدت يا بلندمدت 
اســت. برنامه ها بايد آينده نگرانه باشند، فقط امروز 
را ببينند، متقن و اســتوار باشــند. با اين اوصاف، 
مديريت امــام باقر(ع) را كه يــك مديريت علمى 
است، بررسى مى كنيم. ايشان در اين مديريت خود، 
برنامه ريزى دارنــد، انحراف هاى عقيدتى، اخالقى، 
سياســى، اقتصادى و... را برشمردند و براى هر يك 
از اين انحراف ها نيروى انسانى تربيت كردند تا علم 
مسئله محور توليد شود. تربيت نيروهاى متخصص 
در هر حوزه، يكى از شاخصه هاى مديريتى امام(ع) 

است.
بر اســاس همين برنامه ريزى، علــم توليد كردند، 
حديث گفتند و به تدوين احاديث دستور دادند و كم 
كم نظام آموزشــى هدفمند تدوين كردند كه ثمره 
آن فقه آل محمد(ص) است كه مايه مباهات شيعه 
است. بعد ديگر از اصول مديريت، نظارت بود كه امام 
باقر(ع) در اين بخش نيز بسيار موفق عمل كردند. 
امام(ع) نظارت خوبى بر نظام آموزشى خود داشتند؛ 
هر كسى را به كار نمى گرفتند، يعنى استعدادسنجى 
مى كردند اما متأسفانه در دانشگاه ها و حوزه هاى ما، 

اين نكته فراموش شده است.

  آنچه امروزه جامعــه علمى ما از آن رنج 
مى برد، ضعف در مديريت علمى است.

دقيقاً همين طور است. نيازسنجى، مهم ترين نكته اى 
است كه از مكتب علمى امام(ع) بايد درس گرفت.

مديريت مغزها خيلى مهم است كه متأسفانه بعضى 
وقت ها مغفول مى ماند. تأسيس رشته هاى تخصصى، 
مســئله محورى در علم و نيازسنجى نسل جوان، 
بســيار مهم است. بايد ببينيم نســل جوان به چه 

علومى بيشتر توجه دارند.
نســل جديد به علومى مثل شبيه سازى، مباحث 
هسته اى و سلول هاى بنيادى و... توجه ويژه اى دارد. 
ما بايد به پيروى از امام باقر(ع) مغزها را سازماندهى 
كنيم. «باقر»، يعنى شكافنده باشيم. بايد جوانان را 
بــاور كنيم، امام(ع) هم جوانــان را تربيت مى كرد. 
بنابراين، بايد از ســازماندهى ايشان درس بگيريم و 
دانشــگاه و حوزه را به رشته هاى مورد ابتال درگير 
كنيم. علم توليد كنيم و تمسك به دانش غربى ها را 

نشان تفكر و انديشمندى ندانيم.
متأسفانه جامعه علمى ما با اين معضل روبه روست 
كه حرف هاى تاريخ مصرف گذشته غربى ها را با ولع 
تمام تكرار مى كنــد. بزرگى مى گفت دو چيز به ما 
ضربه زد يكى ترجمه و ديگرى مونتاژ؛ ترجمه در علم 
و مونتاژ در صنعت، اين دو معضل در عصر امام(ع) 
به شكل ديگرى وجود داشت، اما امام(ع) و شاگردان 
او با اين مســئله برخورد كردنــد و از آنچه با هدف 
تحريف وارد شــده بود، با استدالل عقلى و علمى 
به نفع جهان اســالم بهره گرفتند. رهبرى هم در 
توصيه هايشان همه را در علم آموزى به بومى شدن 
دعوت مى كنند؛ يعنى اســتوار شدن بر داشته هاى 

خود.
به نظر من، لقب امــام باقر(ع) يك رمز در فرهنگ 
شيعه است. امام خمينى(ره) به ايشان در وصيتنامه 
خود اشاره مى كنند و امام(ع) را مايه مباهات شيعه 
مى دانند؛ يعنى شيعه همواره بايد در حال يافتن و 

تعالى باشد.

برش

«دانشــمندان منحرف»، «دانش 
آلوده» و «فضاى علمى مســموم» 
سه عنصرى بودند كه به بازسازى 
نياز داشــتند. امام باقر(ع) براى 
دفــع زوايــاى منحرف از هر ســه 
عنصر مهــم ياد شــده، به تربيت 
شاگردان فرهيخته و ترميم فكر 
انديشــمندان منحرف و نيز وارد 
كــردن دانش متصف بــه وحى و 
اصــالح آنچه به عنــوان دانش در 
جامعــه بــود، پرداختند كــه اين 
اقدام به پاكسازى فضاى علمى از 

انحراف ها ختم مى شد

معارف

آيت اهللا دكتر سيد صمصام الدين قوامى در گفت و گو با قدس آنالين: 

به پيروى از باقرالعلوم فكرها  را ساماندهى كنيم

حجت االسالم والمسلمين دكتر محمدرضا جواهرى 
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد



كنايه ويسى به كى روش
ورزش: ويسى ، ســرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان در پايان نشست 
خبرى ديدار تيمش مقابل پرســپوليس در اتفاقى عجيب به تيم ملى كنايه 
زد.  او هنگام ترك محل نشست خبرى به خبرنگاران گفت: ناراحت هستيد كه 
تيم ما مساوى كرده و پرسپوليس نبرده است؟! يكى از خبرنگاران خطاب به او 
گفت: بله! تيم شما فقط روى زمين مى خوابيد! سرمربى نفت مسجدسليمان 
در واكنش به طرح اين موضوع گفت: تيم ملى تان هم در جام جهانى همين كار 
را كرد، چرا از آن ناراحت نبوديد؟ نه تنها ايران، بلكه ســاير تيم ها هم در جام 

جهانى همين كار را مى كردند.

جريمه سپاهانى ها
ورزش:  سرمربى تيم فوتبال سپاهان پس از برترى مقابل ذوب آهن گفت: شايد 
به جاى پاداش بازيكنانم را جريمه كنم كه آن ها متوجه شوند اينجا سپاهان 
است و بايد عملكرد بهترى داشته باشند. در بازى كه همه چيز در اختيار ما بود 
امكان داشت در 10 دقيقه همه چيز تغيير كند. بايد اين معضل از تيم ما دور 
شود. امير قلعه نويى با اشاره به شرايط ورزشگاه نقش جهان در كيفيت بازى 
اين تيم گفت: قطعاً شرايط ورزشگاه در بازى ما تأثيرگذار است. در ايران همه 
كارهاى ما مثل هم است و فرقى بين ساختن مسكن مهر و ورزشگاه وجود ندارد. 

بازى هاى آسيايى جاكارتا 2018
جدال ايران و عربستان

 با حريفانشان براى صدرنشين نشدن!
ورزش: تيم ملى اميد ايران امروز در سومين ديدار خود از بازى هاى 
آســيايى 2018 جاكارتا با تيم ملى ميانمار ديدار مى كند. شاگردان 
كرانچار تا پيش از اين ديدار موفق به كسب چهار امتياز شدند و در يك 
قدمى صعود قرار دارند. ايران با كسب تساوى برابر ميانمار صعودش 
را قطعى مى كند اما براى صدرنشينى نياز به پيروزى پر گل دارد. با 
اين وجود شرايط در مرحله حذفى مسابقات به گونه اى است كه تيم 
ملى ايران رغبتى براى صدرنشينى ندارد چرا كه صدرنشين اين گروه 
بايد با تيم دوم گروه E يعنى كره جنوبى رو به رو شــود و در صورت 
صعود از اين دور نيز به احتمال زياد با ازبكستان رو به رو مى شود كه 
در مرحله گروهى 6 گل به قطر، يكى از بهترين تيم هاى ملى رده هاى 

پايه زده است.

تعويق ديدار مشكى پوشان
 و خونه به خونه 

ورزش: بازى مشكى پوشان خراسان و خونه به خونه بابل به تعويق 
افتاد. در حالى كه قرار بود مشكى پوشــان و خونه به خونه ديروز در 
دومين هفته از رقابت هاى ليگ دسته اول به مصاف هم بروند اين ديدار 
به داليل شرايط خاص دو تيم به دوشنبه ( فردا ) موكول شد. اين دو 
تيم به دليل برخى مسائل مديريتى و داخلى آمادگى براى حضور در 
اين هفته از مسابقات را نداشــتند و در آخرين لحظات آماده حضور 

در مسابقه شده اند. 

 امير مهدى زاده: 
مى خواهم از عنوان قهرمانى ام دفاع كنم

مهر: ملى پوش كاراته ايران گفت: مى خواهم از عنوان قهرمانى خودم 
در بازى هاى آسيايى دفاع كنم.

 امير مهدى زاده گفت: اين ســومين دوره اى است كه در بازى هاى 
آسيايى شركت مى كنم. در دوره  قبل توانستم مدال طال كسب كنم 
و انگيزه زيادى دارم كه در ســومين دوره حضورم از عنوان قهرمانى 

خود دفاع كنم.

مهسا جاور:
 رقباى سختى در جاكارتا داريم

ايسنا: قايقرانى زنجانى اعزامى به جاكارتا گفت: در بازى هاى آسيايى 
2018 جاكارتاى اندونزى با رقباى سختى مواجه خواهيم بود اما براى 
كسب نشان خوش رنگ با همه توان به مصاف حريفان خواهيم رفت.

مهسا جاور گفت: توجه به ســابقه حضور در رقابت هاى مختلف اعم 
از آسيايى، در جاكارتا كار سختى پيش رو خواهيم داشت، به همين 
خاطر كســب مدال در اين رقابت ها نسبت به ساير مسابقه ها دشوار 

است. 
وى گفت: با مشكالت زيادى در امر برگزارى اردو مواجه بوديم كه نبود 

يك پيست استاندارد روئينگ به اين مشكالت دامن مى زد. 

سرمربى تيم ملى هندبال: 
به داور گفتم 

براى حركات موزون نيامده ايم
ورزش سه: سرمربى تيم ملى هندبال گفت: غيبت 6 بازيكن اصلى 

كار ما را سخت كرده است.
زوران كاستاراتويچ گفت: ابتدا بايد به تيم قطر براى اين بازى تبريك 
بگويم. همچنين به بازيكنان خودم هم خســته نباشــيد مى گويم. 
معتقدم مى توانستيم در چند موقعيت بهتر ظاهر شويم. ما دو بخش 
متفاوت در اين مسابقه داشتيم. در نيمه دوم بازيكنانم بهتر بودند. اما 
در نيمه اول بازى چند اشتباه  تاكتيكى داشتيم. همين موضوع موجب 

شد كه نتوانيم به بازى برگرديم.
وى  گفت: من دوســت ندارم نظرى بدهم. فقط با مسئول افيشيال 
ميز بحثى داشتم. گفتم ما هندبال بازى مى كنيم و حركات موزون 

انجام نمى دهيم.

كريمى: مى خواهم بازگشتم به كشتى 
طاليى باشد

ورزش سه: ملى پوش كشتى آزاد گفت: قطعا براى خوشرنگ ترين 
مدال مى جنگم چون مى دانم كاروان ايران بيشــتر از هر مدالى به 

مدال طال احتياج دارد.
عليرضا كريمى گفت:  همه رقبا براى من جدى هستند. يك اشتباه در 
مقابل حريف درجه سه هم مى تواند برايت دردسرساز شود. كسى را 

دست كم نمى گيرم و با تمام توانم كشتى خواهم گرفت. 
وى  گفت: قطعا براى خوشــرنگ ترين مدال ميجنگم چون ميدانم 
كاروان ايران بيشتر از هر مدالى به مدال طال احتياج دارد. من تالشم 
را مى كنم و هرچه دارم رو خواهم كرد تا برنده از تشــك خارج شوم. 
شش ماه از كشــتى محروم بودم و حاال دوســت دارم با يك مدال  

خوشرنگ شروع كنم.

 قرعه سخت 
براى هندبال ايران در دور دوم

ورزش: تيــم ملــى هندبــال در جــدول اصلــى بــا تيــم هاى 
بحرين،هنگ كنگ و كره جنوبى هم گروه شد.

تيم ملى هندبال ايران پس از ثبت يك برد و يك باخت در گروه اول 
جدول مقدماتى بعد از تيم ملى قطــر با دو امتياز راهى جدول اصلى 
شــد.بنابراين 13 تيم حاضر در جدول مقدماتــى دوباره به دو گروه 
چهارتيمى و يك گروه پنج تيمى تقسيم شدند.بدين ترتيب تيم ايران 

در گروه دوم جاى گرفت.
 روز دوشنبه 29 مردادماه ساعت 11:30 به وقت تهران به مصاف 
تيم بحرين مى روند.روزچهارشــنبه 31 مرداد ماه هم 15:30 به 
مصاف هنگ كنگ مى روند.در آخرين مســابقه ايــن مرحله نيز 
روز جمعه دوم شهريورماه ســاعت 15:30 رودرروى كره جنوبى 

قرار مى گيرند.
 گروه بندى:

گروه اول : عراق،ژاپن،قزاقستان و قطر
گروه دوم:بحرين،هنگ كنگ،ايران و كره جنوبى

گروه سوم :هند،اندونزى،مالزى،پاكستان و چين تايپه

ضد حمله
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آنرى در آستانه پذيرفتن هدايت بوردو
ورزش: اسطوره آرسنال در آستانه بر عهده گرفتن هدايت بوردو و مربيگرى در رقابت هاى ليگ 
فرانسه است.باشگاه بوردو روزهاى عجيب و سختى را تجربه مى كند. گوستاوو پويت، سرمربى  
بوردو بعد از فروش بازيكن اين تيم به مون پليه به شــدت از  سران باشگاه انتقاد كرد و همين 
باعث شد كه او از  سوى اين باشگاه بركنار شود. مونت كارلو نوشت كه پس از اخراج سرمربى 
بوردو، تيرى آنرى هدايت اين تيم را بر عهده خواهد گرفت. بوردو فصل جديد رقابت هاى ليگ 
فرانسه را با شكست آغاز كرد تا شرايط براى سرمربى اين تيم سخت شود. آنرى در جام جهانى 

2018 روسيه دستيار، سرمربى تيم   ملى فوتبال بلژيك بود. 

آغاز ماجراجويى فوتبالى بولت در استراليا
ورزش: اوسين بولت، دونده  سابق دوى سرعت كه لقب سريعترين مرد دنيا را لقب مى كشد، 
ماجراجويى فوتبالى خود را در استراليا آغاز كرد.اوسين بولت بعد از ورود به استراليا در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت واقعاً براى بازى كردن فوتبال به صورت حرفه اى به استراليا آمده و در تصميم 
خود كامًال جدى است.بولت در فرودگاه شال گردن باشگاه جديد خود، سنترال كوست مارينرز 
را دور گردن انداخته بود. بولت 31ساله تمرينات خود را با اين تيم كه در ليگ دسته يك استراليا 
حضور دارد آغاز خواهد كرد و اميدوار اســت بتواند به عنوان فوتباليست حرفه اى با قراردادى 
حرفه اى به فعاليت در اين ورزش ادامه دهد. باشگاه مارينرز از اواخر اكتبر در ليگ دسته يك 

استراليا به ميدان خواهد رفت. 

جدايى مقطعى مسى از تيم ملى آرژانتين 
ورزش: مسى از ليونل اسكالونى، سرمربى موقت آرژانتين خواسته تا او را براى شركت در چهار 
بازى دوستانه  آلبى سلسته كه تا پايان سال جارى ميالدى برگزار خواهند شد دعوت نكند. دو 
بازى اول از اين چهار بازى  دوستانه در آمريكا برگزار خواهد شد. آلبى سلسته روز هفتم سپتامبر 
در مقابل گواتماال در شــهر لس آنجلس و چهار روز بعد در مقابل كلمبيا در شــهر نيوجرسى 
به ميدان خواهد رفت.  بعد از ناكامى آرژانتين در جام جهانى روســيه و حذف از مرحله  دوم 
رقابت ها، خورخه سمپائولى جاى خود را به اســكالونى داده كه به صورت موقت تا پايان سال 

جارى ميالدى سكان هدايت آلبى سلسته را به عهده خواهد داشت.

يكشنبه 28 مرداد هفته دوم ليگ برتر انگليس
 برايتون - منچستريونايتد

 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه

يكشنبه 28 مرداد فوتبال سرى آ برزيل
 بوتافوگو - اتلتيكومينيرو

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

دوشنبه 29 مرداد هفته اول الليگا اسپانيا
 والنسيا - اتلتيكومادريد

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

 اسپانيا - الليگا
 خيرونا 0 -  0 وايادوليد
فرانسه - لوشامپيونا

 رنس 1  - 0 ليون
هلند - ارديويسه

 خرونينگن 0 - 1 ويلم تيلبورگ

ميز نتايج

ورزش در سيما

سينا حسينى : انتشار تصوير يكى از هواداران نفت مسجد 
سليمان در ورزشگاه آزادى كه با چاقوى ضامن دار به سمت 
هواداران پرسپوليس حمله ور شده بود،بازتاب بسيار زيادى 
در رسانه هاى خبرى  داشت، تا يك بار ديگر موضوع كنترل 
سكوها توســط نهادهاى نظارتى و انتظامى به صورت ويژه 
مطرح شود و اين پرســش براى افكارعمومى به وجود بيايد 
كه  با وجود كنترل فراوان مقابل مبادى ورودى به استاديوم ها 
چگونه اين هوادار توانست با چاقوى ضامن دار وارد ورزشگاه 

بزرگ آزادى شود؟!
هرچند اين مورد با ورود پر شــمار نيروهاى انتظامى بدون 
مصدوم پايان يافت اما چــه ضمانتى وجود دارد كه در هفته 
هاى آتى در صــورت تكرار چنين اتفاقى كســى زخمى يا 

كشته نشود؟ 
آيا زمان آن نرســيده كه قبول كنيم بازرســى هاى مقابل 
ورودى استاديوم ها بيشتر يك شوى نظارتى است تا جديت 
در پيشــگيرى از جرايم؟ اگر بازرسى هاى مبادى ورودى به 
اســتاديوم ها درســت و دقيق و اصولى بود نه از ورود انواع و 
اقسام مواد مخدر به ورزشگاه خبرى بود نه ورود چاقو و آالت 

قتاله كه مى تواند جان هواداران را به خطر بيندازند! 
در اين بين بايد به نقش مسئوالن ورزشگاه آزادى نيز اشاره 
داشته باشــيم. بدون ترديد اگر سيســتم كنترل مداربسته 
ورزشگاه آزادى، شماره گذارى صندلى ها و گيت هاى ورودى 

استاندارد بود امروز چنين اتفاقاتى رخ نمى داد.
 در فوتبال اروپا تماشــاگرى كه اقدام به پرتاب ســكه به 
ســمت يك فوتباليســت يا مربى مى كند تــا مدت ها از 
ورود به ورزشگاه محروم مى شــود اما اينجا هيچ خبرى از 
برخوردها نبوده و نيست . به نظر مى رسد پس از برگزارى 
هفده دوره از رقابت هاى ليگ برتر زمان آن رســيده در 
حوزه تماشاگران نيز از پارامترهاى استاندارد اروپا استفاده 
شود و با اختصاص هر صندلى به يك نفر و درج اطالعات 
هويتى آنها نظارت دقيقى روى ســكوها داشته باشيم تا 

چنين فجايعى در ورزشگاه ايران روى ندهد!
 در اين ميان نبايد از نقش ضعيف مسووالن فدراسيون فوتبال 
هم به سادگى عبور كرد، مديران فدراسيون فوتبال كه اين 
روزها بيشتر ترجيح مى دهند سياست سكوت را به كار گيرند 
اگر در واكنش به اتفاقات هفته قبل در ورزشگاه خوزستان و 
آزادى واكنش جدى نشــان مى دادند شايد چنين اتفاقاتى 
دوباره در ورزشگاه آزادى رقم نمى خورد اما سكوت آنها باعث 
شد ياغيان سكوها با قدرت بيشترى ظاهر شوند و اين بار به 
جاى پرتاب سنگ و صندلى ، روى هواداران طرف مقابل چاقو 
بكشند تا وضعيت آژير قرمز براى فوتبال ايران به صدا در آيد.  
مطمئنا اگر شرايط به همين ترتيب سپرى شود بايد منتظر 
شنيدن خبر اخبار هولناك تر از روى سكوهاى ورزشگاه ها 

باشيم! پس تا دير نشده لطفا دست به كار شويد! 

جايگاه تماشاگران چه زمانى هويت دار مى شوند؟

از مواد مخدر تا چاقوهاى ضامن دار روى سكوها 

تلگرامى

* باالخره اسپانسر پرسپوليس چك بخشى از قرارداد 
خود را تحويل باشــگاه داد و قرار اســت به زودى پول 

سرخ پوشان پرداخت شود.
*اونال كارمان، سرمربى تيم ترابزون اسپو درباره زمان 
بازگشــت اميرى گفت: اميرى تا 2 الى 3 هفته ديگر به 

تركيب اصلى تيم برمى گردد.
*آذرى ،مديرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: داور بازى 
ذوب  آهن - سپاهان خودش را هم نتوانست كنترل كند، 

چه برسد به بازى!
*باشگاه رئال مادريد اعالم كرد در فصل جديد، كيلور 
ناواس پيراهن شماره يك و تيبو كورتوا پيراهن شماره 

25 را بر تن خواهند كرد.
*مدل نتيجه گيرى سرمربى آلمانى تيم فوتبال استقالل در 
4 هفته نخست فصل هجدهم، شباهت هاى زيادى به مدل 

نتيجه گيرى منصوريان در فصل گذشته دارد.
*مسلمان گفت:من در كميته اخالق يك دفتر دارم. 15 
ميليون از سال گذشته به خاطر فيلمى كه از من و وريا 
غفورى پخش شده بود، بدهى داشتم. پول را پرداخت 

كردم و مشكلم حل شد.
*يك رسانه مكزيكى از تمايل كارلوس كى روش براى 
هدايت تيم ملى اين كشور و حضور اين مربى در آمريكا 

براى ديدن دو بازى دوستانه مكزيك خبر داد.
* آى تى ســى  لى هــرى اروين مهاجم اســكاتلندى 

تراكتورسازى صادر شد.

جواد رستم زاده: از دست رفتن چهار امتياز مفت آن هم 
مقابل تيم هاى فانوس بدست احتمالى زنگ خطر جدى براى 
قهرمان دو ساله ليگ برتر است. اگر از همين هفته تغييرى 
در نگرش برانكو و تيمش نبينيم شايد بعد از ناكامى احتمالى 
مقابل الدوحيل پرستاره با تيمى از هم گسيخته و بى روحيه 
مواجه شويم كه ديگر شجاعت همه عالم هم كفايت درمانش 

را نمى دهد. 
*بن بست تاكتيكى؟

پرسپوليس به بن رسيده اســت؟ اين سوال جدى است كه 
پس از دو تساوى بى رمق در ذهن تيفوسى هاى سرخ نقش  
بسته و آنها را بابت ســومين قهرمانى پياپى دلواپس كرده 
اســت. تيم امروز برانكو با آن تيمى كه در سه فصل گذشته 
از آن سراغ داريم فرســنگ ها فاصله دارد. طراوت گذشته 
را ندارد. پلــن دوم حمله ندارد و مهاجمانــش با مدافعان و 
دروازه بان حريف مهربانند. در آزادى و مقابل نفت مســجد 
سليمان حتى يك خطر صددرصدى از صدرنشين نديديم 
و گويى اين تيم از تساوى خوشحال بود. فقط سرخ ها براى 
چهارمين بازى متوالى موفق شدند دروازه شان را بسته نگه 

دارند تا از اين حيث ركورددار شوند . تا كنون سابقه نداشت 
كه پرسپوليس بتواند در 4 بازى اولش كلين شيت كند كه 
آن هم قطعا و حتما به لطف حضور سيد جالل حسينى در 

قلب دفاع است و بس.
*بدون طراح

آنچه اين روزها در پرسپوليس كامال به چشم مى آيد نداشتن 
بازى ساز است. مهاجمان به خوبى تغذيه نمى شوند و البته 
عليپور و نعمتى هم نقشــى در حمالت ايفــا نمى كنند.به 
خصوص عليپور كه بنظر مى رســد از لحاظ روحى و روانى 
هم تخليه شده است و مقابل نفتى ها در طول يك ساعت هم 
صاحب توپ نشد! واقعيت اين اســت كه برانكو به واسطه 
اخالق خاصش با رد كردن مسلمان دست خودش را روى 
نيمكت خالى كرده اســت. او نمى تواند با تعويض هايش 
روند بــازى را تغيير دهد. تا هفته چهارم ليگ مشــخص 
شــده كه با اين بازيكنان بعيد است بشــود جاى آن ها را 
كه رفتند پر كرد. بشــار رســن به هيچ وجه قابليت هاى 
احمدزاده را براى پســت وينگر راست ندارد و فاصله فنى 
بين فوتبال وحيد اميرى و اميد عاليشاه آن قدر زياد است 

كه مى شود بينش چندين اتوبان چهارالينى بنا كرد.
*لجبازى هاى معمول

گويا تنها قربانى اين تركيب گادوين منشاست كه هنوز نتوانسته جاى ثابتى را 
در تركيب اصلى پيدا كند اما مابقى خيال شان راحت است با هر كيفيتى باز هم 
بازى بعد ثابت هستند. بشار رسن مسير بد شدن را پيش گرفته و هيچ شباهتى 
به بازيكن نيم فصل ليگ قبل ندارد. ماهينى خوب بازى كردن يادش رفته است.

نفت و تيم هايى نظيرش تنها براى كسب همان يك امتياز به آزادى مى آيند 
و بايد صدباره اين سوال را از برانكو پرســيد چرا مقابل تيم هاى تدافعى كه 
نهايت زورشان همان چند ضد حمله اســت، دو هافبك دفاعى درون زمين 

مى گذارى؟ 
*الدحيل ترناك

پرســپوليس در ليگ جديــد روى هم رفته تنهــا 60 دقيقه فوتبــال پرگل و 
تماشاگرپسند بازى كرده و دقيقا اين برهه مصادف شد با اواسط نيمه نخست بازى 
با فوالد كه يكى از هافبك هاى دفاعى به ناچار زمين را به خاطر در رفتن كتفش 
ترك كرد و منشا با حضور در زمين، تركيب تهاجمى ترى را ساخت. پرسپوليس 
در آينده بازى هاى سختى هم در ليگ و هم در ليگ قهرمانان آسيا دارد. اين تيم 
هفته آينده بايد برابر الدوحيل به ميدان برود كه اين روزها عملكرد بسيار خوبى 

در ليگ قطر دارد.   

فارس: پرونــده انتقال ســامان قدوس، ســتاره ايرانى 
استرشوندس به رن فرانســه با پيچيدگى خاصى همراه 
شده است. چون باشگاه اوئسكا اسپانيا پس از اعالم توافق 
باشگاه سوئدى با فرانسوى براى انتقال قدوس مدعى شده 
كه سامان با آن ها قرارداد امضا كرده است و او بايد به اين 

باشگاه اسپانيايى ملحق شود.
قدوس دو هفته پيش راهى اســپانيا شده بود تا از باشگاه 
اوئســكا بازديد كند اما در آن زمــان تصاويرى از قدوس 
منتشر شد كه در حال امضاى اسنادى با باشگاه اسپانيايى 
بود. همه رسانه ها در آن زمان از پيوستن قدوس به اوئسكا 
خبر دادند ولى يك روز بعد با واكنش تند رئيس باشگاه 
استرشوندس، ســامان در مصاحبه خود اعالم نمود كه 
او فقط تنها براى بازديد از باشــگاه اسپانيايى رفته بود و 
قراردادى را امضا نكرده است. باشگاه اوئسكا مدعى شده 
كه قدوس با آن ها قرارداد امضا كرده است و اين پرونده را 

به فيفا ارجاع داده است.
در ايــن راســتا آنــدرس هيوبينت، مشــاور حقوقى 
فدراســيون فوتبال ســوئد در رابطه با پرونده قدوس 
در مصاحبــه با ســايت «fotbolldirekt» ســوئد 
گفت: همه مى دانند كه بــراى انتقال يك بازيكن بايد 
باشگاه فروشنده و خواهان به توافق برسند. قبل از هر 
چيز بايد بگويم كــه از جزئيات پرونده قدوس اطالعى 

ندارم. من چيزى بيشتر از آنچه كه رسانه ها مطرح 
كردند درباره اين پرونده نمى دانم. اما مى توانم 
به صورت كلى درباره ايــن موضوع صحبت كنم. 
زمانى كه يك بازيكن قراردادى با باشگاهى دارد 
بايد براى جدايى از آن با باشــگاه تحت قرارداد 
به توافق برسد و بازيكن  نمى تواند بدون اجازه 

باشگاه به تيم ديگرى برود.
وى افزود: همه طرف ها مى دانند كه   براى انتقال 

بازيكنى بايد باشــگاه فروشنده  و 
خواهــان به توافق برســند. 

ايــن امــرى غيرمعمول 
است كه باشــگاه خريدار 
با بازيكــن تحت قرارداد 
باشگاه(استرشــوندس) 
ديگــرى قــرارداد امضا 
كند. نمى تــوان درباره 
اين پرونده پيش بينى اى 

كنم.
مشــــــاور حقـــوقى 

فدراسيون  ســوئد درباره 
اينكه باشــگاه اســپانيايى 

مى تواند درخواست غرامت 

از قدوس و باشگاه استرشوندس داشته 
باشد، گفت: نمى توانم بگويم كه اين 
امر اتفاق مى افتد. چون هر اقدامى 
در اين شرايط بســتگى به جزئيات 
موضوع دارد. در اين شرايط دادگاه 
فيفــا راى خواهــد داد. البته دو 
طرف باشگاه ســوئدى و اوئسكا نيز 
مى توانند به توافق برسند. اين مسئله 
در زمــان مناســبى رخ نداده 
اســت. تنها موضوعى كه 
در ايــن پرونــده 
بااليى  اهميت 
دارد، صــدور 
مجــوز بازى 
براى سامان 
قدوس است. 
نتيجــه  در 
فيفــا مجبور 
اســت كه به 
ايــن موضوع 
ســرعت  بــه 

بپردازد.

شتاب فيفا براى بررسى پرونده الليگايى- لوشامپيونه قدوس

دادگاه يا توافق ؟
 در فوتبال اروپا تماشــاگرى كه اقدام به پرتاب ســكه به 
ســمت يك فوتباليســت يا مربى مى كند تــا مدت ها از 
ورود به ورزشگاه محروم مى شــود اما اينجا هيچ خبرى از 
برخوردها نبوده و نيست . به نظر مى رسد پس از برگزارى 
هفده دوره از رقابت هاى ليگ برتر زمان آن رســيده در 
حوزه تماشاگران نيز از پارامترهاى استاندارد اروپا استفاده 
شود و با اختصاص هر صندلى به يك نفر و درج اطالعات 
هويتى آنها نظارت دقيقى روى ســكوها داشته باشيم تا 

 در اين ميان نبايد از نقش ضعيف مسووالن فدراسيون فوتبال 
هم به سادگى عبور كرد، مديران فدراسيون فوتبال كه اين 
روزها بيشتر ترجيح مى دهند سياست سكوت را به كار گيرند 
اگر در واكنش به اتفاقات هفته قبل در ورزشگاه خوزستان و 
آزادى واكنش جدى نشــان مى دادند شايد چنين اتفاقاتى 
دوباره در ورزشگاه آزادى رقم نمى خورد اما سكوت آنها باعث 
شد ياغيان سكوها با قدرت بيشترى ظاهر شوند و اين بار به 
جاى پرتاب سنگ و صندلى ، روى هواداران طرف مقابل چاقو 
بكشند تا وضعيت آژير قرمز براى فوتبال ايران به صدا در آيد.  
مطمئنا اگر شرايط به همين ترتيب سپرى شود بايد منتظر 
شنيدن خبر اخبار هولناك تر از روى سكوهاى ورزشگاه ها 

از مواد مخدر تا چاقوهاى ضامن دار روى سكوها 

ساعى: قطرى ها اصال قطرى نيستند
ورزش : قهرمان  ســابق تكواندو گفت: تكواندو تيم خوبــى دارد،اميدوارم مدال هاى 

زيادى بگيرند. 
هادى ســاعى عضو هيئت اجرايى كميته ملى المپيك و يكى از اعضاى سرپرستى اين 
كميته در سالن هندبال حاضر بود و از نزديك بازى بچه هاى ايران را تماشا كرد.او كه 
اين روزها حسابى سرش شلوغ است براى دقايقى نيز  از هندباليست ها گفت، همچنين 
درباره تكواندو كارها هــم حرف زد و تا حدودى هم پيش بينى كــرد كه كاروان ايران 

احتماال به چه مقامى در پايان بازى هاى آسيايى دست پيدا خواهد كرد.
وى در مورد بازى هندبال ايران و قطر گفت: خب اين را ديگر همه مى دانند كه قطرى ها 
اصال قطرى نيستند! هر بار كه حمله مى كردند مى ديديم كه كلى بازيكن اروپايى روى 
دروازه ايران هستند.منتخب اروپا بودند.با اين حال بچه هاى ما هم تالش خودشان را 

كردند.شك ندارم كه توانايى هاى آنها زياد است و نبايد با اين فاصله مى باختند.
وى گفت: در تكواندو تيم خوبى داريم.ضمن اينكه تكواندو هميشه بار زيادى را براى مدال 
آورى به دوش كشيده است.در دوره قبل بچه ها چهار مدال طال داشتند و بهترين تيمى 
بودند كه اين نتايج را به دســت آوردند.اميدوارم بچه ها بتوانند مثل گذشته انتظارات 

خانواده تكواندو را برآورده كنند. 

ورزش: هجدهميــن دوره بازى هاى آســيايى از روز 
شــنبه با برگزارى مراســم افتتاحيه به صورت رسمى 
در اندونزى آغاز شــد. كاروان ايران با 378 ورزشــكار 
در اين بازى ها شركت خواهد داشت. بعد از بازى هاى 
آســيايى تهران، اين بزرگترين كاروان ورزش ايران در 
ادوار مختلف اين بازى ها به حســاب مى آيد. دفاع از 
جايگاه پنجمى بازى هاى آسيايى اينچئون كره جنوبى 
حداقل انتظارى اســت كه از كاروان اعزامى به جاكارتا 
و پالمبانگ وجود دارد. با هم نگاهى اجمالى به اتفاقات 

مهم ادوار گذشته داريم.
*آغاز داستان

 همزمان با برگــزارى بازى هاى المپيــك 1948 لندن، 
كشورهاى آســيايى و از جمله ايران تصميم به برگزارى 

بازى هاى آسيايى گرفتند. بدين ترتيب و براساس توافق 
كشورهاى آسيايى شركت كننده در چند اجالس مهم به 
ميزبانى دهلى نو و لندن، ابتدا فدراسيون بازى هاى آسيايى 
تشكيل و سپس مقرر شد اين بازى ها همانند المپيك هر 
چهار سال يك بار و در فاصله زمانى دو المپياد برگزار شود.

*فقط چين و ژاپن
تمام كشــورهاى آســيايى حداقل چند دوره حضور در 
بازى هاى آســيايى را تجربه كرده اند و نام بيشتر آنها در 
جدول مدالى اين بازى ها ثبت شده است اگر چه چين و 
ژاپن تنها كشورهايى هستند كه عنوان قهرمانى اين رويداد 

بزرگ را كسب كرده اند. 
غيبت ايران در سه دوره 

دومين دوره بازى هاى آســيايى با فاصله ســه ســال از 
بازى هاى هند برگزار شد و بعد از آن بود كه فاصله زمانى 
برگزارى بازى هاى آســيايى چهار ساله شد. در اين دوره 
از بازى ها كه سال 1954 به ميزبانى فيليپين برگزار شد، 
ورزش ايران بنا به مشكالتى حضور نداشت. ايران همچنين 
در بازى هاى آسيايى 1962 اندونزى و 1978 تايلند هم 
شركت نداشت اما در ديگر بازى هاى برگزار شده همواره 
يكى از كشورهاى شركت كننده بود و حتى در يك دوره 

هم ميزبان اين رويداد بزرگ بود. 
*آسيايى ها در تهران

هفتمين دوره بازى هاى آســيايى به عنــوان بزرگترين 
رويداد بين المللى ورزشى ســال 1974 به ميزبانى ايران 
و در تهران برگزار شــد.  ايــن دوره از بازى هــا با حضور 

25 كشور آسيايى برگزار شــد اما نكته مهم اولين حضور 
جمهورى خلق چين بود كه با تالش ايران ميســر شــد. 
كاروان جمهورى خلق چين با 274 ورزشــكار و در 14 

رشته به تهران سفر كرد. 
براى برگزارى هفتمين دوره بازى هاى آسيايى، تاسيسات 
و تجهيزات بزرگى در شمال غرب تهران بنا شد از جمله 
استاديوم يكصدهزار نفرى آزادى كه استاديوم اصلى اين 
بازى ها بود و در آن زمان يكى از بزرگترين استاديوم هاى 
ورزش جهان به حســاب مى آمد. همچنين دهكده ويژه 
ورزشكاران با گنجايش بيش از 3 هزار نفر در نزديكى اين 
استاديوم بنا شد. در مجموع 2363 ورزشكار از 25 كشور 
در 16 رشــته ورزشــى و براى مدت دو هفته اين رويداد 

بزرگ را برگزار كردند.

در مجموع و در پى توفيقات كسب شده،توجه جهان ورزش 
به اين رويداد و ميزبانى ايران جلب شــد آنگونه كه بعد از 
اين بازى ها ايران متقاضى برگزارى بازى هاى المپيك در 

سال 1984 شد! 
فاجعه 2002

به همان اندازه كــه كاروان ورزش ايــران در بازى هاى 
آســيايى تهران عملكرد خوبى داشــت و بهترين نتيجه 
ممكن را كسب كرد، در بازى هاى آسيايى 2002 بوسان 
كره جنوبى دور از انتظار ظاهر شد. عنوان دهمى جدول 
توزيع مدال ها، بدترين عملكــرد كاروان ايران در تاريخ 
بازى هاى آسيايى بود؛ عنوانى كه نه در 6 دوره گذشته به 

دست آمده بود و نه در بازى هاى پس از آن!
ركوردداران مدال آورى

طى 14 دوره حضور در بازى هاى آسيايى، كاروان ايران در 
مجموع 494 مدال كسب كرده كه سهم آزادكاران بيشتر 
از همه بوده است. البته ركورد مدال آورى در اختيار محمد 
نصيرى است. اين وزنه بردار با كسب چهار مدال طال و يك 
مدال نقره موفق ترين ورزشكار ايرانى در بازى هاى آسيايى 
به حســاب مى آيد.  مسلم فيالبى (كشــتى) هم با چهار 
مدال طال و رضا سوخته ســرايى (كشتى) نيز با سه مدال 
طال و يك  نقره بعد از وى، بهترين كارنامه را در بازى هاى 

آسيايى داشته اند.
وزنه بردارى و فوتبال تنها رشته هايى هستند كه در هر دوره 
حضور كاروان ايران در بازى هاى آسيايى شركت داشته اند با 

اين حال در صدر مدال آوران آسيايى جايى ندارند.

بزرگترين رقابت ورزشى قاره كهن آغاز شد

حمله 378 نفره  ايرانى ها 
به مدال هاى آسيايى

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى جاكارتا

برهوت خالقيت 
فصل پيش هر دو گل ساز برتر 
ليگ، از پرســپوليس بودند. 
دو بازيكن چپ پايى كه روى 
هــم، 17 گل پرســپوليس را 
ســاختند و نقــش مهمى در 
موفقيــت اين تيم داشــتند. 
محسن مســلمان با 10 پاس 
گل، گل سازترين بازيكن ليگ 
بود و وحيد اميــرى با 7 پاس 
گل، به صورت مشترك با ترابى 
در رده دوم قرار داشــت. آخر 
فصل، هر دوى آن ها جدا شدند 
و سومين ضلع مثلث چپ پاى 
پرســپوليس يعنى فرشــاد 
احمدزاده هم اين تيم را ترك 
كرد. احمــدزاده هم مجموعا، 
روى 9 گل پرسپوليس در ليگ 

برتر تاثيرگذار بود.
مــرور روند پرســپوليس در 
اين چهار هفته شــايد مشكل 
اصلى را بيشــتر نشان بدهد. 
پرسپوليس اين فصل، در چهار 
بازى چهار گل زده كه فقط يك 
گل با پــاس گل هافبك هاى 

اين تيم بوده است.
كمال كاميابى نيــا در هر دو 
قهرمانى گذشته پرسپوليس، 
پــاى ثابت تيــم برانكــو بود 
امــا كنــار او بازيكنانى مثل 
مسلمان، اميرى، احمدزاده و 
در مقطعى سروش رفيعى هم 
حضور داشــتند. بدون آن ها، 
خط هافبك پرســپوليس كم 
خطرترين روزهايش را با مربع 
كاميابى نيا، نوراللهى، رسن و 
عاليشاه پشــت سر مى گذارد. 
هافبك هايى كــه در 4 هفته 
ابتدايى كم موقعيت ساختند 
و كمترين نقش را، در گل هاى 

پرسپوليس داشتند.
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ورزش: رضا مهاجرى كه تصميم داشــت اين فصل را به دور از 
هياهوى نيمكت ها در قامت مشــاور در تبريز روزگار سر كند 
نتوانست مقابل وسوسه سرمربيگرى در ليگ برتر دوام بياورد و 
سرمربى سپيد رود شد. بعد از جلسه اى كه بين رضا مهاجرى 
و كيومرث بيات مديرعامل ســپيدرود برگزار شــد طرفين به 

توافقات الزم دست يافتند و خواسته هاى متقابل مورد قبول 
طرفين قرار گرفت . محمد تقوى بازيكن ســابق استقالل 
تهران دستيار اول مهاجرى خواهد بود و يك بدنساز نيز به 

سپيدرود اضافه خواهد شد .
داستان مشكالت سپيدرود بر همگان در روزهاى اخير عيان 
شده است .بر همين اساس  كيومرث بيات مديرعامل جديد 
باشگاه پرطرفدار استان گيالن، در روزهاى اخير مذاكرات 

متعددى را با گزينه هاى مختلف سرمربيگرى انجام 
داد كه در نهايت با ســرمربى فصل قبل پديده 

به توافق رســيد. ظاهرا مديران باشــگاه 
سپيدرود رشــت به مهاجرى وعده 

داده اند كه مشــكالت مالى 
به زودى برطرف مى شود 

اما مهاجرى كه ســابقه 
فعاليــت در تيــم هاى 
بدون پشتوانه مالى را دارد 

و يقين دارد بدون پول بازيكنان با 

مشكالت فراوانى رو به رو خواهند شد به نوين اعالم كرده  ابتدا 
پول به مجموعه باشگاه تزريق شود ســپس او فعاليت خود را 

آغاز خواهد كرد.
گفته مى شود مهاجرى در ليست اوليه خود نام جابر انصارى، 
صادق بارانى، على قربانى، اميد ســينك و سعيد 
جاللى راد را داده است. با بررسى اين ليست 
مى توان گفت كه مهاجرى به خوبى نقاط 
ضعف ســپيدرود را بررسى كرده است و 
براساس آن ليســت بازيكنان مورد نياز 

خود را اعالم كرده است.
مهاجرى ديروز پس از امضاى قرارداد 
اوليــه اظهار اميدوارى كــرد با جذب 
اين بازيكنــان و همچنين با توجه 
به پتانســيل فعلى بازيكنان و 
مهم تر از همــه حمايت همه 
هواداران ســپيدرود، تنها 
نماينده اســتان گيالن در 
پايان فصل رتبه قابل قبولى 
در جدول كســب كند. رضا 
مهاجــرى از روز يكشــنبه 
تمرينات سپيدرود را زيرنظر 

خواهد گرفت.

سرمربى جديد سپيدرود انتخاب شد

مهاجرت مهاجرى به رشت

نمازى: ذوب آهن
تيم مظلومى است

ورزش: اميد نمازى ســرمربى ذوب آهن پس از شكست 
2 بر يك تيمش مقابل ســپاهان در داربى اصفهان اظهار 
كرد: اميدوارم بازى هاى بعدى مان طورى باشــد كه آخر 
بازى نگوييم حيف شد. از بازيكنانم راضى نيستم. وقتى 
در پايان بازى امتياز نگيريم، هيچ فايده اى ندارد. در 10 
دقيقه شكست خورديم. هرچقدر هم كه خوب بازى كرديم 
نتوانستيم ببريم. او درباره اخراج بازيكن ذوب آهن در اين 
ديدار گفت: تيم ذوب آهن تيم مظلومى است. حق بازيكن 
ما نبود كه كارت قرمز دريافت كند. شايد بازى هاى قبل 
بازيكنان ما مقصر بودند اما اين بازى مقصر نبودند. البته 

نظر نهايى را به كارشناسان داورى مى سپاريم. 

شفر : رحمتى
شماره يك استقالل است

ورزش: وينفرد شفر در مورد اتفاقى كه براى حسينى 
رخ داد و در چهار بازى گذشــته اســتقالل به ميدان 
نرفته است گفت: حسينى اين شانس را دارد كه در تيم 
بازى كند ولى بايد ياد بگيرد كه تيم شــماره يك است 
نه مربى و نه بازيكن. وى در مــورد اينكه آيا در جريان 
ناراحتى حسينى قرار گرفته است گفت: من همه چيز 
را مى دانم. هميشــه گفته ام كه پشت سرم هم چشم 
دارم. با توجه به شــرايطى كه در تمرينات داشته است 
نمى تواند بازى بعدى را هــم بازى كند. خيلى وقت ها 
رحمتى شــماره دو بود اما خيلى خوب تمرين كرد و 

شماره يك شد. 

ندارم. من چيزى بيشتر از آنچه كه رسانه ها مطرح 
كردند درباره اين پرونده نمى دانم. اما مى توانم 
به صورت كلى درباره ايــن موضوع صحبت كنم. 
زمانى كه يك بازيكن قراردادى با باشگاهى دارد 
بايد براى جدايى از آن با باشــگاه تحت قرارداد 
به توافق برسد و بازيكن  نمى تواند بدون اجازه 

باشگاه به تيم ديگرى برود.
وى افزود: همه طرف ها مى دانند كه   براى انتقال 

بازيكنى بايد باشــگاه فروشنده  و 
خواهــان به توافق برســند. 

ايــن امــرى غيرمعمول 
است كه باشــگاه خريدار 
با بازيكــن تحت قرارداد 
باشگاه(استرشــوندس) 
ديگــرى قــرارداد امضا 
كند. نمى تــوان درباره 
اين پرونده پيش بينى اى 

مشــــــاور حقـــوقى 
فدراسيون  ســوئد درباره 
اينكه باشــگاه اســپانيايى 

مى تواند درخواست غرامت 

از قدوس و باشگاه استرشوندس داشته 
باشد، گفت: نمى توانم بگويم كه اين 
امر اتفاق مى افتد. چون هر اقدامى 
در اين شرايط بســتگى به جزئيات 
موضوع دارد. در اين شرايط دادگاه 
فيفــا راى خواهــد داد. البته دو 
طرف باشگاه ســوئدى و اوئسكا نيز 
مى توانند به توافق برسند. اين مسئله 
در زمــان مناســبى رخ نداده 
اســت. تنها موضوعى كه 
در ايــن پرونــده 
بااليى  اهميت 
دارد، صــدور 

نتيجــه  در 
فيفــا مجبور 
اســت كه به 
ايــن موضوع 
ســرعت  بــه 

بپردازد.

و كيومرث بيات مديرعامل ســپيدرود برگزار شــد طرفين به 
توافقات الزم دست يافتند و خواسته هاى متقابل مورد قبول 

طرفين قرار گرفت . محمد تقوى بازيكن ســابق استقالل 
تهران دستيار اول مهاجرى خواهد بود و يك بدنساز نيز به 

سپيدرود اضافه خواهد شد .
داستان مشكالت سپيدرود بر همگان در روزهاى اخير عيان 
شده است .بر همين اساس  كيومرث بيات مديرعامل جديد 
باشگاه پرطرفدار استان گيالن، در روزهاى اخير مذاكرات 

متعددى را با گزينه هاى مختلف سرمربيگرى انجام 
داد كه در نهايت با ســرمربى فصل قبل پديده 

به توافق رســيد. ظاهرا مديران باشــگاه 
سپيدرود رشــت به مهاجرى وعده 

داده اند كه مشــكالت مالى 
به زودى برطرف مى شود 

اما مهاجرى كه ســابقه 
فعاليــت در تيــم هاى 
بدون پشتوانه مالى را دارد 

و يقين دارد بدون پول بازيكنان با 

صادق بارانى، على قربانى، اميد ســينك و سعيد 
جاللى راد را داده است. با بررسى اين ليست 
مى توان گفت كه مهاجرى به خوبى نقاط 
ضعف ســپيدرود را بررسى كرده است و 
براساس آن ليســت بازيكنان مورد نياز 

خود را اعالم كرده است.
مهاجرى ديروز پس از امضاى قرارداد 
اوليــه اظهار اميدوارى كــرد با جذب 
اين بازيكنــان و همچنين با توجه 
به پتانســيل فعلى بازيكنان و 
مهم تر از همــه حمايت همه 
هواداران ســپيدرود، تنها 
نماينده اســتان گيالن در 
پايان فصل رتبه قابل قبولى 
در جدول كســب كند. رضا 
مهاجــرى از روز يكشــنبه 
تمرينات سپيدرود را زيرنظر 

خواهد گرفت.
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ادب و هنر

 ابراهيم حسن بيگى:

كافى شاپ هم بزنيم
 كسى سراغ نويسنده نمى آيد!

مهر: ابراهيم حســن بيگى مى گويد: نويسنده ها حتى اگر 
كافى شاپ و رستوران هم بزنند كسى براى گرفتن عكس و 
امضا سراغشان نمى آيد. هيچ نويسنده اى را سراغ نخواهيد 

داشت كه با اين ترفندها مشترى جمع كرده باشد.
ابراهيم حســن بيگى نويســنده و منتقد ادبى با اشــاره بــه اينكه اغلب 
نويسندگان بويژه نويسندگان ايرانى رابطه رو در رويى با مخاطبانشان ندارند 
و در ايران اصوال به دليل سرانه پايين مطالعه، كسى براى جماعت نويسنده 
چندان تره اى خرد نمى كند، عنوان داشت: نويسنده ها اغلب كتاب هايشان 
را مى نويســند و به ناشر مى دهند و ديگر نقشــى در زاد و ولد كتابشان 
ندارند. اگر ناشرى مراسم رونمايى و نقدى بگذارد، مى آيند و تعداد اندكى 
از مخاطبانشــان را مى بينند و رو در رو صحبت مى كنند. همين مراسم 
ناچيز هم شترى نيست كه درِ خانه بسيارى از نويسندگان بنشيند. البته 
در نمايشگاه هاى بين المللى تهران و نمايشگاه هاى استانى هم نشست هايى 
مى گذارند؛ اما اغلب با اين نشست ها هم آبى براى نويسنده و كتابش گرم 
نمى شود.وى ادامه داد: حتماً همه شما ديده ايد كه مراسمى از اين دست 
اصالً قابل مقايسه با رويدادهاى مشابه اش در فيلم، سينما و كنسرت هاى 
موسيقى نيست. وى در عين حال تصريح كرد: البته بى انصافى است اگر 
بگويم در اين ســى و چند سالى كه نوشته ام و كتاب چاپ كرده ام، كسى 
به من زنگ نزده است و از فالن كتابم تعريفى يا انتقادى نكرده؛ چرا بوده، 
اما خيلى كم. از اين جهت نويسنده ها آدم هاى خوشبختى هستند، چون 
برخالف ساير هنرمندان مى توانند براحتى در خيابان ها قدم بزنند، خريد 

كنند و در پارك ها بدوند بدون اينكه كسى مزاحم آن ها شود. 
اين نويسنده همچنين گفت: در فهرست پرمخاطب هاى دهه 90، كه رمان 
قديس و ناقوس ها به صدا در مى آيند هم در آن آمده، با اطمينان مى گويم 
كه اين فروش به نسبت خوب قطعاً مرهون تالش دو ناشر اين كتاب هاست؛ 
يكى «نشــر نيستان» كه ناشر معروفى اســت و «قديس» را 16 هزار جلد 
منتشــر كرده و ديگرى ناشر نسبتاً گمنام به نام «عهد مانا» در قم، كه هم 
ناشــر و هم كتاب فروش خوب و فوق العاده اى است. «عهد مانا» مخاطب 
شناســى و موقعيت شناســى بااليى در فروش كتاب داشته است. بدون 
برگزارى هيچ مسابقه اى، بدون استفاده حتى يك مورد تبليغات تلويزيونى، 
در كمتر از يك سال يكى از كتاب هاى من را جزو كتاب هاى پرفروش قرار 
داد. ايــن تنها كتاب از 120 عنوان كتاب هاى من اســت كه چنين فروش 
بااليى در چنين مدت كوتاهى داشته است و من اين را فقط در همت، تالش 
و فرصت شناسى ناشر مى دانم كه توانسته است اين كتاب را در سراسر كشور 
به خوبى توزيع كند و به فروش برساند. من با احترام به قابليت هاى برخى 
نويسندگان جوان، بايد بگويم كه يكى از علل كم مايه شدن ادبيات داستانى 

ما حمايت بى دليل برخى نهادها از كتاب هاى متوسط است.

بازتاب

حاشيه

خبر

سيد مهدى شجاعى:
«برج سكوت» ادبيات را 

به قبل و بعد از خود تقسيم مى كند 
ســيد مهدى شجاعى در نشست معرفى و بررسى 
رمان «برج سكوت» گفت: در تاريخ ادبيات جهان، 
نويســندگانى هســتند كه ادبيات را به زمان قبل 
از خود و بعد از خود تقســيم مى كنند. رمان برج 
ســكوت حس و حال چنين آثارى را برايم داشت.
سيد مهدى شجاعى در ابتداى صحبت هاى خود 
گفت: بعضى از آثار هســتند كه در تاريــخ ادبيات، جنبه نقطه عطف دارند. 
براى مثال، ادبيات قبل از ســعدى با ادبيات بعد از سعدى تفاوت دارد. يا در 
عرصه داســتان، براى من ادبيات بعد از ماركز با ادبيات قبل از ماركز بســيار 
فرق مى كند. وقتى رمان برج ســكوت را خواندم، چنين حسى نسبت به آن 
پيدا كردم. در حقيقت، وقتى كه80- 70 صفحه ابتدايى داســتان را خواندم، 
حــس كردم كه بــا اتفاق متفاوت و ويژه اى روبه رو هســتم كه در ديگر آثار 
چنين چيزى را نمى بينيم. نويســنده بدون اينكه از تكنيك هاى ارسطويى، 
گره افكنى ها وگره گشايى ها و... استفاده كند، مخاطب را پيش مى برد كه بسيار 
هم خوب اســت. اين اتفاق، اتفاق بســيار مهمى است و نشان از يك جنس 

ادبيات جديد و شخصيت پردازى هاى ويژه دارد. 

احمد دهقان: 
چرا هيچ كس «برج سكوت» را نديد؟

بــى توجهى بــه برج ســكوت و ديده نشــدن در 
جشنواره هاى ادبى مختلف موجب شد احمد دهقان، 
با انتشــار يادداشتى از اين بى توجهى ها انتقاد كند.

متن يادداشت احمد دهقان به شرح زير است: «در 
اين دوره و زمانه، واقعيت چنان از تخيل پيشى گرفته 
كه كمتر اثرى مى توان يافت كه خواننده را شگفت 
زده كند. «برج سكوت» نوشته حميدرضا منايى از آثارى است كه از وقتى شروع 
مى كنى و تا وقتى آن را تمام مى كنى و زمين مى گذارى، در بهت هستى. موضوع 
اصلى برج ســكوت، اعتياد است، اما بســيار فراتر از آن. او فقرنگارى نمى كند، 
نصيحت نمى كند، نسخه نمى پيچد، بلكه با هنرمندى تمام و شگفت انگيز، اين 
زندگى را فراتر از واقعيت به نمايش مى گذارد. نويســنده اين رمان سه جلدى 
آدمى را دلگرم مى كند به ادبيات و اكنون در اين زمســتان دودآلود كه نفس 
كشيدن مشكل شده و ابرهاى نازا مى آيند و مى گذرند، بى آنكه ببارند، جوايز 
ادبى كشور هم يكى يكى به پايان راه خود رسيدند و در هيچ كدام نامى از «برج 
ســكوت» نبود و نيست. اما شك نكنيد كه چند سال بعد، خوانندگان ادبيات 
با شــگفتى از خود خواهند پرسيد كه چرا هيچ كس «برج سكوت» را نديد؟

بدسليقگى در موضوع رمان «فرشته اى در برهوت»
روايتى كه واقعيت خارجى ندارد

ادب و هنر/ موسوى: بتازگى رمان «فرشته اى در برهوت»، نوشته 
مجيد پورولى كلشــترى در آســتانه  عيد مبارك غدير، منتشر شده 
اســت. اين رمان كه به همت انتشارات عهد مانا انتشار يافته، روايت 
زندگى دخترى اهل ســنت است كه در سيستان و بلوچستان زندگى 
مى كند وعاشــق پسرى از شيعيان مى شود؛ جلســه خواستگارى او 
بــه اثبات حقانيت اميرمؤمنان على(ع) مى گــذرد و خانواده  دختر را 
متحــول مى كند. اين جلســه با تعصب بزرگ خانــدان او به چالش 

كشيده مى شود و....
به نظر مى رسد نويســنده محترم اين رمان تاكنون سفرى به مناطق و 
روستاهايى كه بافت جمعيتى آنان تركيبى از مذاهب اهل سنت و شيعيان 
است، نداشته و يا در صورت رفتن موضوعى خيالى و غيرواقعى را روايت 

كرده است. 
واقعيت اين است كه همه كسانى كه مدتى در اين مناطق زندگى كرده اند 
و يا آشنايى مختصرى با نوع رابطه پيروان مذاهب اسالمى با يكديگر دارند، 
از زندگى مسالمت آميز و سراسر صميمانه سخن مى گويند. هم اكنون در 
مناطق مختلف خراسان هم مسلمانان شيعه و سنى بدون كمترين بحث 
و جدلى درباره اختالفات مذهبى، دوشادوش يكديگر زندگى مى كنند و 
با يكديگر مراوده دارند. درواقع اين موضوع به هيچ عنوان مسئله مبتال به 

زندگى جارى ساكنان اين مناطق نيست.
فارغ از موضوع غيرواقعى اين رمان سؤال اساسى اين است كه مخاطب 
اين اثر چه كسى است؟ آيا پندار نويسنده محترم اين بوده كه با نوشتن 
يك رمان و داستان خيالى حقانيت شيعه را در عصر تفرقه افكنى دشمنان 
به اثبات برساند؟ يا اين نوشتار تنها روايتى از زندگى دو زوج عاشق است 
كه دوست دارند با يكديگر ازدواج كنند؟ اگر نويسنده رمان در پى اثبات 
يك امر تاريخى اســت كه قالب مناسبى برنگزيده و اگر تنها يك روايت 
ســاده از زندگى يك زوج جوان است كه به طور قطع در زمان مناسبى 

نوشته نشده است.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به كشورمان برگزار شد
اجراى سمفونى «پيروزى» در تاالر وحدت 

تسنيم: اركستر سمفونيك تهران به رهبرى نادر مرتضى پور، سمفونى 
«پيروزى» را در تاالر وحدت اجرا كرد.

اين سمفونى كه از ساخته هاى مجيد انتظامى، آهنگساز بزرگ كشورمان 
است، همزمان با سالروز ورود آزادگان سرافراز به كشورمان اجرا شد.

ســمفونى «پيروزى» در چهار بخش «خيزش و اتحاد»، «ايســتادگى، 
مقاومت و مقابله»، «پيروزى، سازندگى و حركت در مسير پيشرفت» و 

«اقتدا و اميد به آينده» براى مخاطبان نواخته شد. 

گفت و گو با «حميدرضا منايى» كه 7 سال براى نوشتن رمان اجتماعى «برج سكوت» وقت گذاشته است

ترسناك تر از بحران، انكار آن است
 ادب و هنر/خديجه زمانيان   «برج سكوت» 
وقتى نوشته شد در محاق «سكوت »هاى خبرى 
و رسانه اى افتاد. كتاب سال 95 منتشر شد اما 
جايزه هاى ادبــى به آن بى توجهــى كردند تا 
آنجــا كه احمد دهقان به جايزه جالل به خاطر 
بى توجهى به اين اثر خرده گرفت. دو ســال از 
انتشــار رمان گذشت و كسى از «برج سكوت» 
چيزى نشنيد تا آنكه چندى پيش سيدمهدى 
شجاعى در نشســت معرفى كتاب گفت: «برج 
سكوت اثرى است كه مى تواند ادبيات را به قبل 

و بعد از خود تقسيم كند».
البته شايد «برج سكوت» استحقاق اين تعريف 
و تمجيدها را داشت. «حميدرضا منايى» براى 
نوشتن اين كتاب و انتشار آن، روزها و سال هاى 
سختى را متحمل شده تا توانسته چنين اثرى 
را بيافريند. اثرى كه به اذعان بسيارى مى تواند 
در عرصه ادبيات داســتانى افق روشنى را پيش 
چشم دوســتداران ادبيات بگشــايد. منايى در 
جلسه نقد و بررسى كتابش حرف هايى زده بود 
كه انتشار دوباره اش به عنوان مقدمه گفت و گو با 
او، خالى از لطف نيست. او گفته بود: «...خاطرم 
هســت كه يك روز همراه با دوستم بودم. به او 
گفتم كه از كتاب هايى كه منتشــر مى شود در 
حالى كه هيچ سر و پايانى ندارد، خسته شده ام. 
از من پرســيد كه چه كار بايد كرد؟ در جواب 
او گفتم كه دوســت دارم كتابى بنويسم كه هم 
خوش خوان و هم باالى 1000 صفحه باشد. او 
در آن زمــان به من خنديد و نگاهى شــبيه به 
نگاه عاقل اندر ســفيه به مــن كرد و گفت: برو 
بنويس! ماجرا تمام شد و من رفتم و هفت سال 
كار كردم تا رمان «برج ســكوت» را نوشتم. از 
اين هفت سال، دو سال اختصاص به تحقيقات 
ميدانى داشت و پنج سال نيز زمان برد تا خود 
اثر را نوشــتم. موضوع مهمى كه اشــاره شد و 
اصــًال اتفاق خوبى براى رمان «برج ســكوت» 
نبود، اين بود كه عــده اى آگاهانه يا ناآگاهانه، 
تمام شــأن داستانى و ادبى اين رمان را موضوع 
اعتياد اعالم كردنــد در حالى كه اين كتاب به 
تمام مســائل اجتماعى كه در 40 سال اخير با 
آن درگير بوده ايم مى پردازد و اعتياد تنها يكى 

از محورهاى داستان است».

چه شــد در ايــن رمان ســه جلدى به 
معتادان  زندگى  بويژه  و  اجتماعى  مسائل 
مسائل   به  داســتان  در  البته  پرداختيد. 
اجتماعى ديگرى كه جامعه ما با آن دست 
به گريبان اســت هم توجه كرده ايد؛ مثل 
جنگ، روابط اجتماعى و دغدغه هاى خرد 
و كالن مردم، امــا به اعتياد توجه خاصى 

داشته ايد.

رمان «برج سكوت» درباره انسان و انتخاب هاى 
اوست و ميلى كه به تاريكى و تباهى دارد. براى 
من بستر شكل گيرى چنين داستانى بحران هاى 
اجتماعى اســت كه از قضــا اعتياد و بخصوص 
در ايــن دوران، مواد مخدر صنعتــى، يكى از 
جدى ترين اين بحران هاست. اما آن چه به نظر 
من ترســناك تر از همــه  بحران هاى اجتماعى 

است، نپذيرفتن بحران و انكار آن است.
موضوع اعتياد در سينما بسيار مورد توجه 
است اما ادبيات كمتر به اين دست مسائل 
ورود پيدا كرده است. به طور كلى نظر شما 
درباره واكنش هاى كم رنگ نويســندگان 
امروز به پديده هاى اجتماعى چيست. آيا 
واگويه هاى  بيشتر  ايران  امروز  داســتان 

شخصى نويسندگان است؟ 
برعكس شــما من فكر مى كنم در ســينما هم 
خبرى از فهم و توجه به بحران اعتياد نيســت. 
درست اســت كه در اين چند ســال تعدادى 
فيلم با اين موضوع ساخته شد اما بيش ترشان 
سطحى و شعارزده و دچار محافظه كارى شديد 
هستند. وقتى به خروجى اين آثار نگاه مى كنيد 
مى بينيد هرگز يك فرد معتــاد توان ارتباط و 
همذات پندارى با چنين داســتان هايى را ندارد. 
خطاى رايجى بخصوص در ســينما وجود دارد 
كه آدم معتــاد را از باال نگاه مى كنند. اين نگاه 
از باال سبب شعارزدگى و ديگر آفت هاى ارتباط 
اثر با مخاطب مى شــود. به اين مسائل مى توان 
داســتان هاى ضعيف و تك بعدى را هم اضافه 
كرد كــه خروجى اش اثرى ضعيــف و كم مايه 

مى شود.
امــا در ادبيات وضع به مراتب خراب تر اســت؛ 
اولين دليل ضعفى است كه در داستان نويسان 
ايرانى وجود دارد، كســانى كه نه تجربه زيسته 
دارنــد و نه توان تكنيكى؛ يك شــيوه از روايت 
را در كارگاه هاى داستان نويسى، شكسته  بسته 
آموخته اند و با همان تا پايان عمِر نويســندگى 
كار مى كننــد! دليل دوم نبود حمايت اســت؛ 
به اين معنا كه كاركــردن در حوزه بحران هاى 
اجتماعى كارى شاق و طاقت فرساست و توليد 
اثر در اين بســتر، بســيار زمان بر است. در اين 
وضعيت حتماً حمايت دســتگاه هاى دولتى يا 
حتى نهادهــاى خصوصى از نويســنده الزامى 
 اســت، هم براى تأمين معــاش و هم ضمانت 
اينكــه اثرى كه با اين حجــم از زحمت توليد 
مى شــود، به چاپ برســد و با انگ سياه نمايى 
نويسنده را به خاك سياه ننشانند. شايد همين 
انگ سياه نمايى جدى ترين عامل ترساننده براى 
نويســندگان و فيلمسازان است كه ميل شان را 
براى كاركردن در حــوزه بحران هاى اجتماعى 
كم مى كند. در اين ميان طبيعى است وقتى ما 

با زنجيره اى از ناتوانى ها و مشكالت ريز و درشت 
روبه رو هستيم، ادبيات تبديل مى شود به همين 
موجود در حال احتضارى كه مى بينيد؛ انباشته 
از واگويه هاى شخصى آپارتمانى، با اشتباه هاى 
فاحش روايى و تكنيكى، و تيراژ 400 جلد براى 

كشورى با 80 ميليون جمعيت!
«برج سكوت» براى خود شما حاشيه هاى 
زيادى داشت، بعد از انتشار هم آن طور كه 

بايد مورد توجه جوايز قرار نگرفت.
من هرگــز براى جايزه ننوشــتم. بعد از جايزه 
جالل هم از شركت در تمامى  جايزه ها انصراف 
دادم كه حرفى درباره جايزه خواهى من نباشد. 
آنچه اما آزاردهنده اســت، فســادى است كه 
جايزه هــاى ادبــى را از دولتــى تــا خصوصى 
فراگرفته است؛ هر دو گروه «سليقه» را مالك و 
ميزان جايزه دادن مى دانند. عنوان «سليقه» هم 
چيزى نيســت جز سرپوشى براى سوء استفاده 
از موقعيت، در حالى كه داستان نويســى علمى 

است با مالك هاى روشن زيباشناختى.

و  كتاب  مى خواســتيد  زمانــى  در  چرا 
دست نوشته ها را بسوزانيد؟ 

در يك سال و نيمى كه دنبال ناشر مى گشتم از 
سر استيصال و به پيشنهاد يك دوست كتاب را 
براى ســتاد مبارزه با مواد مخدر بردم. بيشتر از 
يك ماه كتاب دست شــان بود. روزى كه براى 
گرفتن كتــاب رفتم با مجموعه اى از حرف هاى 
بى سر و ته و بى معنا رو به رو شدم. ربع ساعتى 
با مسئول رسيدگى كننده حرف مى زدم، يادم 
اســت كه حرف هايش مرا به سرگيجه و تهوع 
انداخــت. حيرت زده بــودم از آن همه نادانى و 
نافهمى. اين احوال با تعداد زيادى از ناشران هم 

تكرار شد! همين امروز من دغدغه جدى پخش 
نامناســب كتاب را دارم كه در كتاب فروشى ها 
پيدا نمى شود. سراغ پخش كننده كتاب رفتم، 
بى نتيجه بود. نمى خواهم بگويم او مقصر است، 
مــا در دور باطلى افتاده ايم كه نتيجه ناگزيرش 
همين هاســت. مــردم هم كه به هيــچ عنوان 
كتابخوان نيستند، نه حاال كه مشكل اقتصادى 
دارند و نه آن هنگام كه نداشــتند. پِس اين ها 
به ناچار به اين پرســش مى رســم كه پس من 
براى كه مى نويســم؟ چه اهميتــى دارد وجود 
اثرى مثل «برج ســكوت» در شرايطى كه دوغ 

و دوشاب فرقى نمى كند؟

يكى از مسائل  قابل توجه در كتاب شما اين 
است كه خودتان را در معرض سوژه كتاب 
چقدر  امروز  نويســنده هاى  داديد.  قرار 
هزينه هاى اين چنينى براى كتاب شــان 

مى كنند؟ 
خود را در معرض ســوژه و بحــران قرار دادن، 
جداى از داليلى كه پيشــتر اشاره كردم، كارى 
طاقت فرساست. بعد از مدتى آن چنان به لحاظ 
روانى فرســايش پيدا مى كنيد كه قابل جبران 
نيست. من بعد از گذشت نزديك به سه سال از 
پايان نوشتن «برج سكوت» هنوز از پس خيلى 
از زخم هايم كه نتيجه نزديكى به ســوژه است 
برنيامده ام. هر چند گله هم ندارم؛ من به عنوان 
يك نويســنده بايد زخم سوژه ام را داشته باشم 
و يــا حتى اين زخــم را در خودم ايجاد كنم تا 
بتوانم صادقانه روايت كنم. اما اين را كه چه قدر 
نويسنده هاى امروزى به اين حرف ها معتقدند، 

نمى دانم، فقــط مى توانم بگويم مدت هاســت 
چيزى نخوانده ام كه جانم را بلرزاند.

ســيدمهدى  گفته هاى  به  راجع  نظرتان 
افرادى مثل احمد  شــجاعى و دفاعيات 

دهقان درباره اين كتاب چيست؟
بگذاريد نــام محمد محمدعلــى را هم به اين 
نام هاى شريف اضافه كنم. اين نام ها فراى زمان 
و مــكان و حب و بغض هاى جــارى به ادبيات 
ايران خدمت مى كنند. من تا پيش از آنكه «برج 
ســكوت» به طور اتفاقى دست «نشر نيستان» 
برســد هيچ شــناختى از جناب ســيدمهدى 
شــجاعى نداشــتم. اما حاال افتخار مى كنم كه 
ناشرم مردى اين چنين فرهيخته و محترم است 
كه از عزت و احترام به نويســندگان چيزى كم 
نمى گذارد. اما آقاى دهقان تنها كســى بود كه 
درباره اجحافى كه به «برج ســكوت» در جايزه 
جالل شد اعتراض كرد و مطلب نوشت و حتماً 
چنين واكنشــى كه اتفاقاً تنها واكنش هم بود 

براى من ارزشمند است. 

چطور رمان در ســه جلد نوشته شد. آيا 
مخاطب امروز از يك داستان چند جلدى 

استقبال مى كند؟
اقتضاى داســتان بود كه رمان در ســه كتاب 
درآمد. اتفاقاً تنها خوشــبختى «برج سكوت» 
براى من اين است كه خوانندگان دنبال بقيه اش 
مى گردند. بارها شــنيده ام وقتى خوانندگان به 
نيمه كتاب ســوم مى رسند از اينكه رمان رو به 

پايان است ناراحت اند.

آنچه مى خوانيد

در ســينما هــم خبــرى از فهم و 
توجه بــه بحران اعتياد نيســت. 
درســت اســت كه در ايــن چند 
سال تعدادى فيلم با اين موضوع 
ساخته شد اما بيش ترشان سطحى 
و شــعارزده و دچار محافظه كارى 
شديد هستند. وقتى به خروجى 
ايــن آثار نــگاه مى كنيد مى بينيد 
هرگــز يــك فــرد معتــاد تــوان 
ارتبــاط و همذات پندارى با چنين 

داستان هايى را ندارد
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با توجه به درگذشت دو هنرمند سينماى ايران
جشن خانه سينما به زمان ديگرى موكول شد 

خبر آنالين: با توجه به درگذشــت 
دو هنرمند ســينماى ايــران خانه 
سينما اعالم كرد جامعه هنرى ايران 
در ســوگ آقاى بازيگــر، عزت اهللا 
انتظامى و كارگردان ارزشمند خود 
سيد ضياءالدين درى عزادار است و 
به همين دليل مراسم روز يكشنبه 

برگزار نمى شود.
خانه ســينما با انتشــار پيامى اعالم كرد كه آيين نكوداشت هاى جشن 
بيستم را به دليل درگذشت عزت اهللا انتظامى و ضياءالدين درى به زمان 

ديگرى موكول مى كند.
در متن اين پيام آمده است: «با احترام و تكريم همه هنرمندان سينماى 
ايران آيين نكوداشت بزرگان خود داريوش اسد زاده، داريوش مهرجويى، 
ابوالحسن تهامى و سيد مهدى شجاعى را در روز يكشنبه 28 مرداد ماه لغو 

و پس از آيين ختم بزرگان درگذشته برگزار خواهد كرد.»

 كمپين هاى ضد تبعيض جنسيت در هاليوود 
نتوانست كارى از پيش ببرد

نقش آقايان 2 برابر خانم ها
تســنيم: تا چندى پيــش گاهى 
هر هفتــه چند خبر، ســخنرانى و 
راهپيمايى در باب دفــاع از حقوق 
زنان در هاليوود مشاهده مى كرديم. 
كمپين هــاى پــر تعــدادى بر ضد 
تبعيض جنســيت در هاليوود زده 
شــده بود و روزانه ستاره هاى زيادى 

به مصاحبه در مورد اين مسائل مى پرداختند. 
با رأى نياوردن دولت دموكرات كلينتون در آمريكا و حضور ترامپ، جنس 
اعتراض ها در هاليوود تغيير پيدا كرد و پس از آن هم موج رسوايى اخالقى 

اجازه تنفس را از رسانه ها گرفت. 
به طورى كه امروز صحبت از تبعيض جنسيت در هاليوود تبديل به يك 
موضوع دســت دوم شده است و سوژه هاى به روز ديگرى صدر خبرهاى 

سينماى جهان را به خودشان اختصاص داده اند. 
با اين حال نتيجه يك تحقيق دانشگاهى نشان مى دهد اين مسئله حل 

نشده باقى مانده است.
بر اســاس تحقيقاتى كه اخيراً در دانشگاه «سنت جوزف» انجام شده در 
ميان 50 فيلم پر فروش آمريكا در سال 2016 فقط 32 درصد كاراكترها 

به خانم ها رسيده و بقيه از آن بازيگران مرد بوده است. 
حضور بازيگران زن در نقش اصلى حتى يك درصد كمتر هم هست و عدد 
31 درصد را به ثبت رســانده. اگرچه اين نسبت، در قياس با سال 2002 
حدود 5 درصد ارتقا داشته اما بايد توجه داشت كه اين پيشرفت در طول 
14 سال رقم خورده است. بايد ديد آيا در ادامه اين تحقيقات پيشرفتى در 

دو سال اخير ديده خواهد شد يا خير.
 

توييت معنادار «جيم كرى» 
در محكوم كردن حمله به اتوبوس كودكان يمنى 

موشك ما، جنايت ما
آخرين خبر: جيــم كرى، كمدين 
معروف ســينماى آمريكا به فاجعه 
اتوبوس كودكان يمنى واكنش نشان 
داد. اين بازيگر عــالوه بر بازيگرى، 
نقــاش قابلــى اســت و طرح هاى 

جنجالى مى كشد.
جيم كرى كه پيــش از اين هم در 
اكانت شخصى توييترش به سياست هاى آمريكا اعتراض كرده بود و ترامپ 
را مورد انتقاد قرار داده بود، اين بار با انتشار يك تصوير، حمله موشكى به 

اتوبوس كودكان يمنى را محكوم كرد. او نوشت:
40 كودك بى گناه در يك اتوبوس در يمن كشته شدند.

متحد ما /  موشك ما / جنايت ما
ائتالف تحت رهبرى ســعودى هفته گذشــته در اقدامى كه مورد تازه 
جنايات جنگى اين ائتالف توصيف شــده، به يك بازار و اتوبوس حامل 

دانش آموزان قرآنى در يمن حمله كرد.
وزير بهداشــت يمن پس از اين حادثــه اعالم كرد: با اين جنايت ائتالف 
متجاوز سعودى در حمله هوايى به اتوبوس حامل دانش آموزان در استان 

صعده، شمار شهداى كودك يمنى از سه هزار نفر فراتر رفت.
با وجود سكوت رسانه هاى غربى مانند بى بى سى نسبت به اين حادثه، اين 
جنايت واكنش هاى جهانى بسيارى ر ا به دنبال داشت و شخصيت هاى 
فرهنگى و هنرى بسيارى به شكل هاى متفاوت اعتراض خود را  نسبت به 

اين عمل وحشيانه نشان دادند.
 

سنگ اندازى تكفيرى ها 
در فيلم ضداستعمارى كارگردان ايرانى 

تســنيم: «احمــد بــاى» فيلــم 
ضداســتعمارى ايــران و الجزايــر 
بــه كارگردانى جمال شــورجه در 
حالــى در الجزاير كليــد خورد كه 
گروه هاى تكفيــرى به علت حضور 
يك فيلمســاز ايرانــى در رأس اين 
پروژه  به ســنگ اندازى خــود ادامه 

مى دهند.
پيش از اينكه «احمد باى» جلوى دوربين برود، جمال شــورجه گفته بود 
برخى گروه هاى تكفيرى براى توليد اين فيلم ضداستعمارى سنگ اندازى 

مى كنند. 
البته گفته مى شود بيشتر فشارها به دليل حضور يك فيلمساز ايرانى در 
رأس اين پروژه است، اما وزارت فرهنگ الجزاير زير بار اين فشارها نرفت، 

چرا كه تهيه كننده فيلم از آغاز توليد آن خبر داده است.
تمام بازيگران اين فيلم الجزايرى هستند و فقط با يكى از بازيگران فرانسوى 
مذاكراتى صورت گرفته، اما عوامل پشت دوربين همه از كشورمان ايران 

هستند.
تمــام بازيگران و عوامل پشــت دوربين اين اثر انتخاب شــدند و توليد 
اين طرح چند روز پيش رســماً با حضور مقامات الجزايرى آغاز شــده و 

تهيه كننده اين فيلم از كشور الجزاير است.

 آقاى حاج كرمى بفرماييد چه شــد كه 
در فضاى هيجانى انتخابات به فكر ساخت 
«فروشنده» افتاديد؟ مستندى كه از اسمش 
مشخص است مى خواهد با نگاه نقادانه باشد.
فروشــنده يك، بررسى اتفاقاتى بود كه در دوران 
شروع مذاكرات برجام رخ داد. فرايندى كه در آن 
طى شد، پشت صحنه هاى زيادى داشت كه مردم 

كمتر از آن مطلع بودند. 
خيلى اوقات پشت صحنه ها مهم تر از اخبار شفافى 
اســت كه هر روز منتشر مى شــود و آن هايى كه 
مى خواهند روى مسئله اشراف دقيق ترى داشته 
باشند، نبايد از كنار پشت پرده ها به سادگى عبور 

كنند. 
در تحقيقاتى كه داشتيم با پيچيدگى هاى زيادى 
روبه رو شديم. برجام ابعاد پنهانى زيادى دارد كه 
نشــان مى د هد افراد گوناگونى در شكل گيرى آن 
تأثيرگذار بوده اند. به نظرمان رسيد آگاهى بخشى 
مى تواند نقش روشنگرى بسيار خوبى براى مردم 
داشته باشد تا تجربه اى تاريخى در حافظه ملت ما 
ثبت كنــد. ما معتقديم برجام بزرگ ترين قرارداد 
جهان در قرن اخير اســت و قطعاً دانســتن ابعاد 
مختلف و پشت صحنه هاى آن مى تواند خيلى حائز 
اهميت باشــد. تقريباً يك سال پيش از رونمايى 
تحقيقات خود را شــروع كرده بوديم كه اكرانش 

خورد به انتخابات. 

 خيلى ها معتقدند «فروشنده» يك طرفه 
مسئله را بررســى كرده است. اين را قبول 

داريد؟
به هيچ وجه. نكته مهم فروشنده اين بود كه برجام 
رقم خــورده بود و ما فقط مى توانســتيم روايت 
متفاوتى ارائه كنيم. بدون سياســى كارى و نگاه 
جناحى. سعى ما اين بود مبتنى بر اسناد و مدارك 
حق را بگوييم. خب براى خيلى ها شــنيدن اين 
حقايق كه جاى هيچ انكارى هم نداشت، سخت 
بود و براى تيم ما تبعات زيادى درســت كرد. ما 
در فروشــنده نشان داديم تيم مذاكره كننده چه 
آگاهانه چه ناآگاهانه در يك مسيرى قرار گرفتند 
كه از قبل برايشان مشــخص شده بود و حداقل 
اثرگذارى را در راه خودشان داشتند و اگرچه مردم 
از اول خيلى خوشــحال بودند و منتظر سيب و 
گالبى هاى اين باغ خراب، ولى براى اهل فن كامًال 
روشــن بود چيزى از اين قرارداد عايد ملت ايران 

نمى شود.

 در «فروشنده» انگار هشدارى وجود دارد 
كه مى خواهد مردم را بيدار كند، درســت 

است؟
ما سعى كرديم در فروشنده اين هشدار را به مردم 
بدهيم كه وقتى شــما در يك فضاى خاص قرار 
مى گيريد، هزينه هاى ســنگينى ممكن است به 
شما تحميل شود. ما در اين راه هزينه هاى سنگين 
زيادى داديم؛ از خون شهداى عزيز هسته اى مان تا 
ساخت فناورى هاى پيچيده. خب وقتى ملت نداند 
چه چيزى را مى خواهــد معامله كند، طبيعتاً با 
نازل ترين قيمت تن به مذاكره مى دهد. برجام فقط 

فروش هسته اى نبود، فروش هويت يك ملت بود. 
عده اى تالش كردند به مقاصد سياسى خودشان 
برسند تا شايد عايدى به ملت برسد. براى ما نشان 

دادن اين نكته ضعف خيلى مهم بود.

 بازخوردهايى كه از فروشنده يك گرفتيد 
مثبت بود؟

فروشنده يك با استقبال خيلى خوبى رو به رو شد. 
در اكثر دانشــگاه ها اكران شد و به طور كل بيش 
از 1000 اكران در ســطح كشور داشتيم. نسخه 
تلگرامــى كار بيش از 3 ميليون بازديد داشــت. 
فروشنده يكى از پرفروش ترين مستندهاى سياسى 
سال هاى اخير در كشور بوده است. البته هنوز از 
صداوســيما پخش نشــده و نمى شود گفت حق 
مطلب ادا شده، ولى در همين ميزان هم ما راضى 
هستيم. جريانى كه مدافع برجام بود، خيلى از اين 
انتقادها را برنمى تافت. نزديكى ارائه فروشنده با ايام 
انتخابات مى توانست به مردم كمك كند تا با ديدى 

باز و نگاهى درست تر رأى خود را انتخاب كنند. 

 چه شــد كه تصميم گرفتيد اين خط را 
دنبال كنيد؟ چرا در فروشــنده 2 ســراغ 
صنعت موشكى رفتيد و چالش هاى اين حوزه 

را بررسى كرديد؟

وقتى فروشــنده يك را ساختيم، در ادامه به اين 
نتيجه رسيديم موضوعات ديگرى هم هست كه 
مثل هسته اى دقيقاً دارد مشابه برجام جلو مى رود 
و ما بايد پيش از امضاى برجام 2 و 3 كارى كنيم 
تا دوباره خسارت ســنگينى به ملت وارد نشود. 
بنابراين فروشــنده 2 از اينجا شكل گرفت كه در 
حوزه موشــكى و منطقه اى زمزمه هايى شنيديم 
كه مى خواهند باز برجام ديگرى امضا كنند. وقتى 
تحقيقات خود را شروع كرديم، ديديم كامالً مشابه 
برجام و حتى بدتر از آن اقدام هايى در حال انجام 
است. يكى از عواملى كه ما تصميم گرفتيم حتماً 

فروشنده 2 را بسازيم، اين بود كه احساس كرديم 
هر يك روز تأخير ما مى تواند چه خســارتى بزند 
و ما بايد هرچه زودتر مــردم را آگاه كنيم. بحث 
موشــك يك بحث امنيتى اســت و اصالً ربطى 
بــه اين جناح يا آن جناح ندارد. متأســفانه يكى 
از مشــكالت ما در عرصه سياســى اين است كه 
هركس وقتى صحبت از موضوع مهمى مى كند، 
زود برچسب جناحى روى آن مى زنند و با همين 
حربه ناجوانمردانه رقيب را از ميدان به در مى كنند. 
در حالى كه بحثى مثل موشك شوخى نيست كه 
ما بسادگى از كنار آن عبور كنيم و منتقدان هم 
با برچسب هاى گوناگون بخواهند جلوى شنيده  

شدن صداى افراد دلسوز را در اين كشور بگيرند.
ما در فروشــنده 2 خيلى تأكيــد كرديم تا وقتى 
عده اى مى خواهند منافع ملى را به تاراج بگذارند، 
ما جلوى آن ها مى ايستيم و تالش مى كنيم تا به 

اهداف خود نرسند. 

 موضوع اصلى فروشــنده 2 چيست و 
مى خواهد دقيقاً مردم را از چه خطرى آگاه 

كند؟
فروشــنده 2 براى اولين بار از حوادث پشت پرده 
در قضاياى موشــكى پرده بر مى دارد. ما در اين 
سرى جديد موضوعاتى كه در هاله امنيتى بودند 

و مردم هم كمتر در جريــان اتفاقات بودند را به 
تصوير كشيديم؛ مسائلى مثل تعطيلى فعاليت هاى 
موشــكى و هوافضــا. در اين قســمت خيلى از 
چيزها را براى اوليــن بار مطرح كرديم. خيلى از 
مخاطبانى كه اين ها را براى اولين بار مى شنيدند، 
شوك برشان داشــته بود. يك اكران اختصاصى 
كه براى بچه هاى موشكى داشتيم، بسيار ناراحت 
شدند؛ چون با گوشت و پوست و استخوان درك 
مى كردند چه اتفاقات بدى رخ داده است. تلخ ترين 
خاطرات ما از فروشنده 2 همين اكران هايى بود كه 
براى افراد مرتبط با حوزه موشكى داشتيم. افرادى 
كه هم در اسم، هم در عملكرد گمنام بودند. همين 
اخيراً يكى از افرادى كه در مستند اشاره مى كنيم، 
در بحث هاى شبيه سازى موشكى كار مى كرد، ما 
را پيدا كرد و گفت من همان كســى هستم كه 
شما گفتيد الستيك فروشى مى كند. حقيقتاً اين 
حرف ما را آتش زد كه چطور كســى كه تا چند 
وقت پيش در صنعت هوافضاى كشور كار مى كرد، 
اكنون دارد بى ربط ترين كار با تخصصش را انجام 

مى دهد.

 شــما چندين بار در صحبت هاى خود از 
نقش مردم گفتيــد. فرض اينكه آن ها آگاه 
هم شــدند، واقعاً چه تأثيرى مى توانند در 

مناسبات و اتفاقات جارى كشور ايفا كنند؟
مردم با آگاه شدن كامالً مى توانند روى تصميمات 
دولتمردان اثرگذار باشند. اين آگاهى بخشى هم 
برعهده رسانه هاست. خيلى وقت ها تبيين رسانه ها 
جلوى اقدام هــاى خطاى دولت هــا را مى گيرد. 
رسانه ها بايد اولويت هاى اصلى كشور را تشخيص 
بدهند و بــا جهت گيرى درســت از منافع ملى 

حفاظت كنند. 
ما در فروشنده 2 نشان داديم دقيقاً همان اتفاقات 
هسته اى  حتى بدتر در حال شكل گيرى است. از 
طرفى سعى كرديم با ضريب دهى به نقش مردم 
نشــان دهيم اگر مردم حواسشان نباشد باز دچار 
خسران مى شوند. چون خيلى از اوقات مردم فكر 
مى كنند كسى باالى سر دولت هست و ديگر اين 
قدر هم آش شــور نيست. مهم ترين هدف ما اين 
است كه به مردم نشان دهيم خودشان عامل اصلى 
تصميمات دولت هســتند. مردم بايد براى حفظ 
دستاوردهاى ملى، خودشان بخواهند و اگر آن ها 
نخواهند، افرادى مى آيند كه براحتى افتخارات ما 
را به تاراج مى گذارند. همان طور كه مردم به ظاهر 
حرف مسئوالن اعتماد مى كنند و مى گويند هم 
چرخ سانتريفيوژها بچرخد، هم چرخ زندگى مردم.
مهم ترين نكته اى كه ما در هر دو قسمت فروشنده 
دنبالش بوديــم، اين بود كه همه بفهمند نتيجه 
اعتمــاد به كدخدا چيســت. نشــان بدهيم جز 
يك دســت خالى هيچ چيزى به ما نمى رســد. 
آمريكايى ها هميشه مى خواهند داشته هاى طرف 
مقابل را بگيرند و اين هشــدار را رهبر انقالب در 
سال 82 هم دادند. مهم اين است كه ما بفهميم 
به غرب نمى توان اعتماد كرد. ما در فروشــنده 2 
مى خواســتيم اين را بگوييم كه اين بار دعوا سر 

امنيت است و ديگر جاى مسامحه نيست. 

برش

فروشــنده يك با اســتقبال خيلى 
اكثــر  در  شــد.  رو بــه رو  خوبــى 
دانشــگاه ها اكران شــد و به طور 
كل بيش از 1000 اكران در سطح 
كشور داشتيم. نسخه تلگرامى كار 
بيش از 3 ميليون بازديد داشــت. 
فروشــنده يكى از پرفروش ترين 
مستندهاى سياسى سال هاى اخير 

در كشور بوده است

سيما و سينما

روايت دردناك برجام سازى هاى آينده در گفت وگو با تهيه كننده مستند «فروشنده2»

چه كنيم دانشمندان مان الستيك فروش نشوند!

 سيما و ســينما/ معين اصغرى  سال گذشته در آستانه انتخابات 
يك مستند جنجالى شب و روز در فضاى مجازى بازنشر مى شد و در 
آن تب و تاب، با خيلى ها كه صحبت مى كردى، با اصرار مى خواست 
تا «فروشنده» را به گوشى همراهت بفرستد. مستند فروشنده 2 در 

ادامه مستند فروشنده يك مى باشد. 
مستندى كه تالش كرده بود به اتفاقات پشت صحنه و روى صحنه 
برجام پرداخته و به گفته كارگردانش با اين هدف ساخته شده بود كه 

تجربه برجام را يك بار براى مردم به تصوير بكشد. 
سازندگان مستند فروشنده يك پس از مشاهده استقبال مردم از 
آن به سراغ ساخت ادامه اين مستند رفتند؛ مستندى كه به گفته 

سازندگان آن حاصل تالش هشت ماه يك گروه توليد و پژوهش قوى 
بوده كه با دسترسى به اسناد و منابعى كه تاكنون منتشر نشده است، 
توانســتند يك مجموعه اى مهم از برنامه ها و نقشه هاى طرف هاى 
غربى و برخى جريان هاى داخلى را در زمينه سازى برجام موشكى 
كه بالفاصله پس از برجام هســته اى كليد خورده بود را به نمايش 
بگذارند. اين مستند در اواخر سال گذشته رونمايى شد و مدتى است 
اكران عمومى و اينترنتى آن آغاز شده است. با محسن حاج كرمى، 

تهيه كننده اين دو مستند گفت وگو كرده ايم كه در ادامه مى خوانيد:

بازتاب

شمارى از شــهروندان انگليســي هفته گذشته، خشم 
خود را از جانبداري هاي شبكه تلويزيوني بي بي سي در 
پوشــش اخبار را بروز دادند و از بقيه كاربران رسانه هاي 
اجتماعي خواستند تا اســتفاده از تلويزيون، راديو و وب 
سايت بي بي سي را براي هميشه متوقف كنند و با شركت 
در توفان توييتــري، صداي خود را به گوش ديگران هم 
 #BBCSwitchOff برسانند. پس از اين ماجرا هشتگ
شــروع به كسب محبوبيت كرد و در عرض چند ساعت 
به ترنــد اول بريتانيا و ترند چهارم جهان تبديل شــد. 
شهروندان انگليسي با استفاده از اين هشتگ نمونه هايي 
از تبعيض ايــن تلويزيون دولتي را انعكاس دادند. گرچه 
صداي انگليسي ها در رسانه هاي اجتماعي خيلي بلند بود، 
اما نكته جالب اين بود كه جز چند سايت كوچك، بقيه 
رسانه هاي غربي ترجيح دادند اين صداي بلند را نشنوند و 
هيچ مطلبي درخصوص اين كمپين بزرگ ضد بي بي سي 
منتشر نكنند. خود بي بي سي هم هيچ واكنشي به اين 
كمپين نشان نداد. نظرسنجي اخير مؤسسه تحقيقاتي 
BMG نشان مي دهد كه بيش از 40 درصد انگليسي ها 
معتقدند بي بي ســي در پوشــش اخبار بي طرف عمل 

نمي كند.
اين هشتگ توسط مخالفان اسكاتلندي بي بي سي ايجاد 
شد، كســاني كه هنوز از پوشش منفي اخبار مربوط به 
تالش اسكاتلندي ها براي اســتقالل از انگليس ناراحت 
هستند. اســكاتلندي ها سال هاست كه بي بي سي را به 
تالش براي تأمين خواسته دولت انگليس براي جلوگيري 
از جدايي اســكاتلند متهم مي كنند و حتي در ســال 
2014 به همين دليل يك تجمع اعتراضي در مقابل دفتر 

بي بي سي در اسكاتلند برگزار كردند.

 هميشه پاي اسرائيل در ميان است
البته از ديدگاه معترضان مخالفت با اســتقالل اسكاتلند 
تنها اتهام ضد بي بي سي نبود. معترضان با ذكر نمونه هاي 
ديگر اين ادعا را مطرح كردند كه بي بي سي به طور كلي 
تحوالت سياسي را به نفع دولت محافظه كار حاكم روايت 
مي كند. آن ها فعاليت بي بي سي را بخشي از پروپاگانداي 
دولت توصيف كردند و آن را تهديدي ضد دموكراســي 
دانستند، اما موضوع اصلي اعتراض انگليسي ها كه بخش 
اعظم توييت ها را نيز شامل مي شد، ضديت بي بي سي با 
جرمي كوربين، رهبر حزب اصلي اپوزيسيون يعني حزب 
كارگر به خاطر مواضع انتقادي وي نسبت به اسرائيل بود. 
از زمان پيروزي كوربين در انتخابات ســال 2015 حزب 

كارگر، سازمان هاي هوادار اسرائيل اتهاماتي مبني بر ضد 
يهــودي بودن وي و دوســتانش در حزب كارگر مطرح 
كرده اند. بي بي سي متهم شده كه در جريان اين جنجال 
به نفع اسرائيل عمل و سعي كرده انتقادات را موجه نشان 
دهد. ظاهراً مشكل اصلي مواضع وي در حمايت از حقوق 
فلسطينيان است كه باعث شده جايگاه اسرائيل در حزب 
كارگر و حتي جامعه انگليس بيشتر از قبل به خطر بيفتد 
و مخالفت ها با سياست هاي رژيم صهيونيستي كم كم از 

كنترل خارج شود.

 الپوشاني نقش انگليس در كودك كشي يمن
غير از حمايت بي بي سي از طبقه حاكم و مخالفت آن با 
كوربين، عده اي تفسيرهاي جانبدارانه شبكه درخصوص 
تحــوالت خاورميانه را علت متوقف كردن اســتفاده از 
اين رســانه توصيف كرده اند. عده اي از كاربران حمايت 
بي بي سي از تهاجم عربستان به يمن را مورد انتقاد قرار 

دادند.
عربســتان در فهرســت ناقضان حقوق بشر كشورهاي 
مختلف از جمله خود انگليس قرار دارد، اما انگليس حجم 
عظيمي تسليحات به اين كشور مي فروشد. اميلي تورن 
بري، يكي از اعضاي حزب كارگر پس از فاجعه كشــتار 
كودكان يمني در اتوبوس، با انتقاد شديد از رويكرد دولت 
انگليس در حمايت، خواستار توقف مشاركت انگليس در 

ارتكاب جنايات جنگي شده بود.
اما بي بي ســي در خبر خود از هدف قرار گرفتن اتوبوس 
يمني هيچ اشاره اي به حمايت دولت انگليس از عمليات 
عربستان در يمن يا انتقادات تورن بري نكرد. بي بي سي 
احتماالً براي كم اهميت نشــان دادن جنايت هولناك 
ســعودي ها، در تيتــر مطلب خود هم اشــاره اي به نام 
عربســتان نكرد. چارلز شوبريج در توييتر نوشت: «مانند 
تمام وقت هايي كه پاي يك دوست آمريكا و انگليس در 
ميان است، تيتر بي بي سي هيچ اشاره اي به عامل حمله 
نمي كنــد و به خود زحمت نمي دهد اشــاره اي كند كه 

احتماالً اين قربانيان با بمب ها و هواپيماهاي آمريكايي و 
انگليسي كشته شده اند. »

 خداحافظ بي بي سي!
روزنامه جام جم در يادداشتى به بازتاب گزارش هايى كه 
در اين خصوص كار شده و همچنين توييت هاى كاربران 

پرداخته است. 
بعضي ها گزارش بي بي ســي درخصوص سخنان اسالم 
هراسانه بوريس جانسون كه زناني كه روبنده مي پوشند 
را القابي چــون «دزدان بانك» توصيف كرده بود با رفتار 

بي بي سي با كوربين مقايسه كردند.
جولي هرينگتون نوشــت: «در كشــور ما مشكلي وجود 
دارد؛ وقتي مردي كه تمام عمر خود مقابل نژادپرســتي 
ايستاده توسط رســانه هاي جريان اصلي و بي بي سي به 
ضديهودي بودن متهم مي شود و وقتي بوريس جانسون 
اظهارات كامالً نژادپرستانه اي مطرح مي كند، مانند يك 
كمدين مورد استقبال قرار مي گيرد. بي بي سي را خاموش 

كنيد.»
شيوا مي نويســد: «براي مدتي خيلي طوالني، بي بي سي 
مشغول تخريب وجهه حزب كارگر و كوربين با دروغ هاي 
منزجركننده، بي رحمانه و ترســناك بوده است. اكنون 
زمان آن است كه دست به دست دهيم و متحد شويم تا 
آن ها را خفه كنيم. بي بي سي را ساعت 6 خاموش كنيد و 

به توفان توييتري بپيونديد.» 
مالكوم تاكر نوشت: «بياييد براي يك شب هم كه شده، 
هيچ يك از كانال هاي بي بي ســي را نگاه نكنيم. اگر شما 
از پروپاگاندا، جانبداري و دشمني با اپوزيسيون و در عين 
حال چشم بستن بر فســاد دولت در بي بي سي خسته 
شده ايد و شكايت هايتان هم هيچ وقت راه به جايي نبرده 

است، پس بهتر است بي بي سي را خاموش كنيد.»
Clare Hepworth نوشــت: «من با بي بي سي بزرگ 
شده ام. من به اخبار، تفســيرها، خبرنگاران و بي طرفي 
بي بي سي اعتماد داشتم، اما اين براي خيلي وقت پيش 
اســت. چيزي تغيير كرده اســت. من اكنون بي طرفي 

بي بي سي را قبول ندارم.»
 Matt Thomas نوشــت: «بي بي سي ساختار، تاريخ و 
نيروي انساني الزم براي فعاليت به عنوان بهترين مدافع 
عدالــت اجتماعي را دارد، اما رســانه اي كــه پول مردم 
انگليس را مي گيرد تا حافظ ملت باشــد، چيزي بيش 
از وسيله اي براي توجيه اقدام هاى طبقه حاكم اقتصادي 

سياسي نيست.»

 انگليسى ها در اعتراض به حمايت هاى بى بى سى از رژيم اسرائيل و آل سعود اين رسانه را تحريم كردند

خاموشى شبكه ملكه

برش

بياييــد بــراي يك شــب هم كه شــده، 
هيچ يك از كانال هاي بي بي ســي را نگاه 
نكنيم. اگر شما از پروپاگاندا، جانبداري 
و دشــمني با اپوزيسيون و در عين حال 
چشم بستن بر فساد دولت در بي بي سي 
خسته شده ايد و شــكايت هايتان هم 
هيچ وقت راه به جايي نبرده است، پس 

بهتر است بي بي سي را خاموش كنيد

سازندگان مستند فروشنده يك پس از مشاهده استقبال مردم از 
آن به سراغ ساخت ادامه اين مستند رفتند؛ مستندى كه به گفته 

تهيه كننده اين دو مستند گفت وگو كرده ايم كه در ادامه مى خوانيد:



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده چند سالى 
مى شــد كــه شــنوندگان خبر نيمه شــب 
«بى بى سى» عادت كرده بودند پاى راديوهاى 
جعبه اى و بزرگ بنشــينند و با اين جملــه گوينده راديو: 
«... اينجا لندن، ســاعت 12 نيمه شــب است» به استقبال 
خبرها بروند. نيمه شــب 24 مرداد ســال 1332 اما خيلى 
از طرفداران پروپا قرص اخبار نيمه شــب، شــايد متوجه 
نشــدند كه گوينده خبر، جمله تكرارى شــب هاى پيش را 
با يــك تغيير كوچك بيان كرد: «... اينجا لندن... ســاعت 
دقيقــاً 12 نيمه شــب اســت»! آن هايى هم كــه متوجه 
كلمه غيرعادى «دقيقاً» شــدند، آن را به حســاب اشتباه 
يا نوآورى آقاى گوينده گذاشــتند و بــه جاى فكر كردن 
بــه اين تغيير، ترجيــح دادند خبرهاى نيمه شــبى و داغ 
بى بى ســى فارســى را دنبال كنند. چه در تهران خودمان 
و چــه هزاران كيلومتــر دورتر اما كســانى بودند كه نه به 
عشــق شنيدن خبرهاى داغ، بلكه فقط براى شنيدن همان 
كلمه «دقيقاً» بيــدار مانده و پاى راديو نشســته بودند...! 

 دقيقًا 12 نيمه شب!
اينكه كليد طراحــى كودتاى 28 مرداد، دقيقاً، كى، كجا و 
چگونه زده شد، شايد خيلى معلوم نباشد، اما در اينكه رمز 
و فرمان اجرايى آن نيمه شب 24 مرداد سال 1332 توسط 
گوينــده خبر راديو «بى بى ســى» و بــا تأكيد روى كلمه 
«دقيقاً» اعالم شــد، شكى نيست. البته در تهران نيز دسِت 
كم يك نفر بود كه پيشاپيش از كاربرد رمز «دقيقاً» در خبر 
نيمه شــب، خبر داشت و چه بســا خودش آن را پيشنهاد 
كرده بود. «شــاپور ريپورتر» به شــاه و چند نفر ديگر كه 
قرار بود در تهران، كودتا را اجرايى كنند، خبر داده بود كه 
ساعت 12 نيمه شب، رمز عمليات «آژاكس» يا «چكمه»با 
هدف ســرنگونى دولت مصدق از بى بى سى اعالم خواهد 
شــد. البته اگر از عالقه مند ان موضوعات تاريخى باشــيد، 
شايد سرلشكر زاهدى را مهره اصلى ماجراى كودتا بدانيد، 
اما واقعيت اين اســت كه «شــاپور ريپورتر» عامل اصلى و 
پشت صحنه ســناريويى است كه در اتاق فكر دستگاه هاى 
اطالعاتى انگليس نوشته شده و سازمان «سيا» ى تازه كار 

اما پولدار قرار بود آن را به بهترين شكل ممكن اجرا كند.

 «ريپورتر» اول
«شــاپور ِجى ريپورتر» را يكى از اســرارآميزترين مأموران 
اطالعاتــى غرب مى دانند كه ســال هاى ســال در ايران و 
كشــورهاى ديگر به دســتگاه اطالعات انگلستان خدمت 
كرده اســت. بنابراين در باره ويژگى هاى زندگى شــخصى 
او هم اطالعات چندانى در دســت نيســت جز اينكه فرزند 
يك ريپورتر ديگر « اردشــير» است، برخالف پدرش كه در 
«بمبئى» به دنيا آمده، شــاپور، زاده سال 1299 در تهران 
است، در دبيرستان «فيروز بهرام» درس خوانده كه بيشتر 
فرزندان رجال سياســى آن زمان در آن درس مى خواندند 
و... مســائلى در همين حد! خيلى ها او را فقط دالل بزرگ 
اسلحه مى دانند و همه فعاليت هايش در ايران و كشورهاى 
ديگر را در همين راستا مى بينند. براى شناخت بيشتر،شايد 

بهتر باشــد كمى هم در باره پدرش حرف بزنيم. «اردشير 
ريپورتر» در يك خانواده ايرانى تبار زرتشــتى در «بمبئى» 
به دنيا آمده و بعدها براى ادامه تحصيل به انگلســتان رفته 
بود تا علوم و حقوق سياســى، تاريخ شرق و تاريخ باستان 
بخواند. 27 ســاله بود كه به زادگاهش برگشت و چند ماه 
بعد به عنوان سرپرست جديد زرتشتيان ايران راهى كشور 
اجدادى اش شــد. در ايران ازدواج  كرد و در مدرســه علوم 

سياسى مشغول به تدريس شد. 

 چند اليه ها
اين هايــى كه باالتر نوشــتيم، اليــه اول و ظاهرى زندگى 
«ريپورتر» هاست. اليه هاى بعدى جذاب تر و البته پيچيده تر 
مى شــود و پدر و پســر اطالعاتى و زيرك را به مؤثرترين و 
مرموزترين شــخصيت هاى تاريخ معاصر كشورمان تبديل 
مى كند. «اردشــير» پيش از انقالب هم معروف و شناخته 
شــده بود و نام و نقش او در تحوالت سياسى را مى شد در 
كتاب «تاريخ اجتماعى ايران دوره قاجار- عبداهللا مستوفى» 
و يا در كتاب «انگليســى ها در ميان ايرانيان « ِســر دنيس 
رايت» ديد و از نقشــش در كودتاى ســوم اسفند 1299 و 
روى كار آمدن «رضا خان» با خبر شــد. فرزندش «شاپور» 
اما تا پيش از چاپ خاطرات «حســين فردوســت» گمنام 
بــود و كســى از نقش و جايگاهش در تحوالت ســال هاى 
1330 و كودتــاى 28 مرداد به بعد خبر نداشــت. خودش 
اهــل حرف زدن يا زندگينامه نوشــتن نبــود، اما ديگران 
درباره اش نوشته اند كه تا چه حد با درباريان، شخصيت هاى 
مهم سياســى و نظامــى و ســازمان هاى اطالعاتى بيگانه 
رفت و آمد داشت. «پيتر رايت» نويسنده كتاب «شناسايى 
و شكار جاسوس» نام شاپور ريپورتر را در كنار «لُرد ديكتور 
راچيلد» قرار مى دهد و از نقش مؤثر و كليدى او در عمليات 

براندازى دولت مصدق ياد مى كند. 

 پدرم ما را آلوده كرد
يك راه ديگر براى شــناخت پدر و پسر كودتاچى، مراجعه 
به كتاب «به دام افتاده» نوشــته «شــاپور ريپورتر» است. 
يادآورى اينكه «شــاپور» اين كتاب را با نام مستعار «آرين 
رنجى شرى» نوشته است: «... پدرم به تـمام نـقاط ايـران 
سفر مى كرد.او عامل اطالعاتى ارشدى بود كه حتى زندگى 
همسر و فرزند خود نيز به اطـــالعات آلوده بود . كسى  جز  
افراد معتمد او نبايد از  اينكه  من  پسر اويم اطالع مى يافت، 
بـه همين دليل در كودكى نـــمى دانستم پدرم كـجاست 
و چكاره اســت... نام او  را  نيز نمى دانستم... عاليق من بايد 
در جهتــى تكويــن مى يافت كه الزامات اطـــالعاتى مورد 
نظــر  او  آن  را تعيين مى كردند... بايد زبان انگليســى را به 
عنوان زبان  مادرى  مى آموختم ... البـته پدرم شـخصاً چنين 
فشارى نمى آورد، ولى كسانى كه آن ها را  مأمور  تربيت من 

ساخته بود، با اصرار تمام خواهان آن بودند...»! 

 سرتيپ شاپور
سال 1316 ابتدا به «بمبئى» و سپس به انگلستان مى رود 
و تا 10 سال بعد به ايران برنمى گردد. در انگلستان تحصيل 

مى كنــد و البد دوره هاى مخصــوص اطالعاتى را مى بيند. 
زمان بازگشــت به ايران مأموريت دارد شبكه اى مخفى را 
راه اندازى كند كه بر اســاس مدارك و اسناد وظيفه اش- به 
ظاهر - مبارزه با نفوذ ماركسيسم و شوروى در ايران است. 
در اسناد به اصطالح «بيوگرافيك» او در سرويس اطالعاتى 
انگليس، درجه اش «ســرتيپ» و همچنين دارنده نشــان 

«خدمات برجسته» ذكر شده است.
 البته او چند ســال بعد به جز اين نشان خدمات برجسته، 
نشــان مخصــوص «امپراتــورى بريتانيا» را نيــز در كاخ 
«باكينگهام» از ملكه اليزابت دوم دريافت كرده اســت. در 
اين اســناد همچنين آمده اســت: «... در كالج هاى «وست 
مينســتر» و «كينگ» تحصيل كرده است و سال 1939 با 
درجه عالى در دروس علوم سياسى، تاريخ و زبان و ادبيات 
انگليســى دانش آموختــه و بالفاصله با پيشــنهاد رئيس 
دانشــگاه بــراى كار در اداره خدمات ويــژه وزارت خارجه 
مواجه شده اســت...در فرانسه، خاورميانه، در مرزهاى هند 
و برمه با پشــتكار خدمت كرده و تقديرنامه گرفته است... 
ســال 1943 در اداره خدمات ويژه دهلى نو منصوب شــد 
و راديو فارســى را براى ايران و افغانســتان سازماندهى و 
اداره كرد... سال 1945 در اداره خدمات ويژه خليج فارس( 
بحرين) منصوب شــد... سال بعد به چين اعزام گرديد و به 
خاطر فعاليت چشــمگير به دريافت تقديــر نامه ويژه نائل 
آمد...1947 بــه وزارت امور خارجه هند مأمور شــد و در 
تهران در مقام دبير اول سفير هند خدمت كرد... در دوران 
بحران نفت براى يك دوره سه ساله به وزارت خارجه اياالت 

متحده آمريكا مأمور شد...».

 ماشه احساسات
 با ايــن همــه فعاليت هاى سياســى و غير سياســى در 
گوشــه و كنار دنيا و نشان هاى افتخار و تجربياتى كه دارد، 
وقتى پايش به ايران مى رسد، انگار در امور كشور هيچ كاره 
اســت! «شاپور ريپورتر» چه در فعاليت هاى اقتصادى و چه 
فعاليت هاى سياسى و اطالعاتى اش، همواره شخصيت اصلِى 

پشت صحنه است. 
پســت و مقام آشكارى ندارد، گاه براى تدريس در دانشگاه 
جنگ دعوت مى شــود، گاهى معلم خصوصــى زبان ملكه 
«ثريا» مى شــود، گاه در نقش دالل معامالت اسلحه ديده 
مى شــود و گاهى مشاور سياســى فالن سفارتخانه يا فالن 

شخصيت است. 

البته برخــى مواقع هم مى شــود او را در نقــش نماينده 
روزنامه انگليســى«تايمز» در ايران ديــد و زمانى ديگر به 
عنوان خبرنگار يك روزنامه آمريكايى! اما اسناد مختلف به 
دست آمده از فعاليت هاى او چيز ديگرى را ثابت مى كند. 

به بخش هايى از گــزارش كارى كه او براى رئيس جمهور 
آمريــكا نوشــته دقت كنيــد: «با كمال تواضــع به عرض 
مى رسانم مايه افتخار بزرگى است كه از من خواسته شده تا 
از سوى سرويس ام گزارش حاضر را درباره شاه به استحضار 
برســانم...نظرات من... بر اســاس 15 ســال تجربه رابطه 
شخصى با شــاه به عنوان افسر داراى اســتوارنامه دائم از 
سوى سرويس ام و نيز بر بنياد مشاهدات شخصى ام از سير 
وقايع در ايران پس از جنگ دوم (جهانى) شــكل گرفته... 
من در مقام كســى كه در اين دوران آشفته رئيس عمليات 
و افسر عملياتى ســرويس ام در ايران بودم... مى گويم آنچه 
ما (در ايران ) كرديم در واقع فشردن ماشه احساسات مردم 
به پادشاه شان بود كه به آن پيروزى همه جانبه انجاميد». 

 سرنگونى در كار نيست!
انگليسى ها تا همين 15 ســال پيش حاضر نبودند به طور 
رســمى اعتراف كنند در كودتاى 28 مرداد چگونه و چقدر 

نقش داشتند. 
آمريكايى هــا نيز حتــى تا امروز حاضر به اعتراف رســمى 
نشده اند. سازمان هاى اطالعاتى شان نيز هربار، خارج كردن 
اســناد دخالت در كودتا از حالت «محرمانه» و انتشار آن را 
به تأخير انداخته و حتى مدعى ســوزاندن اســناد به دليل 
كمبود جا در آرشيوهايشان شده اند! «شاپور ريپورتر» نيز 
كه حلقه اتصال ســازمان هاى اطالعاتــى انگليس و آمريكا 
مى شــود وكودتاى 28 مرداد را به پيروزى مى رساند، تا 13 
ســال پيش كه در آرژانتين مى ميــرد، اجازه پيدا نمى كند 

حتى يك كلمه در باره مأموريتش حرفى بزند. 
او چنــد ماه پيش از پيــروزى انقالب در نامــه اى به وزير 
خارجه انگليس مى نويسد: مـن سرنگونى او (شاه) را حتمى 
و فورى نمى بينم ... بدون شك شاه  بايد  خـود را مهيا سازد 
تا مثل يك پادشاه مشروطه و نه يك سلطان  مطلق  العنان، 
ســلطنت كند. ايرانيان، به عنوان  يك ملت، دموكراســى و 

سلطنت  را  با هم در تعارض نمى دانند...»! 
«ريپورتــر دوم» ايــن بار را اشــتباه كرده بــود. چند ماه 
بعد، پيــروزى انقالب ثابت كرد مردم ايران ســلطنت را با 

دموكراسى در تعارض مى بينند .  
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ايستگاه

«ِكرسام»؛ بالكن هاى چوبى سالم مى دهند
 ايستگاه/    رقيه توسلى 
چند  مى خواهيد  اگــر 
تان،  چهره  از  ســاعت 
لبخند نپرد و قلب تان 
به بوم بوم بيفتد، تشريف 
بياوريد مازنــدران و راه 
كج كنيد سمت كياسر... 
تا  چهاردانگه...  توابع  تا 

50 كيلومترى شهرستان سارى؛ پاى تابلوى خوشرنگ «ِكرسام».
از آنجا به بعد ديگر شــما مى مانيد و روســتايى كه خوش َســر و زبان ترين 
حال و احوال را بساط مى كند؛ آن قدر كه دماغ تان چاق و كيف تان كوك بشود!

پس با «يااهللا» و ســالمى به پُل و رودخانه، از اين ديار ديدن بفرماييد. از 
ديارى كه بلد است ميهمان نواز باشد.

زنان و مردان شاليكار در «تجن» مشغول شستن خستگى اند براى صرف 
چاشِت شالى تراشان؛ اين اولين منظره منطقه است.

قرباِن همدلى و خوى بى ريايشان... قرباِن همِت رنجبرانى كه داس و كاله را 
كاشته اند روى پرچين ها تا زير آالچيِق مرداد، َدم بزنند اما، باز چاق سالمتى 

و مهربانى شان به راه است و خونگرمى شان رو دست ندارد.
كسوها در ِكرسام روى هم تلنبار شده اند و رنگ ساقه هاى برنج گرفته است 
تابستان اينجا. رنگ نردبان هاى دست ساز عجيب و غريبى كه اين روزها 

خيلى پُررفت و آمدند.
مسافر - اينجا - تمشكزار و گنجشك زار مى بيند... جمع پرنده هايى كه 
جمع اند شايد به اين خاطر كه در فراوانى دانه هاى شالى و فصل برداشِت 

محصول آمده اند.
در اين سفر پُل و دشت هاى پله پله و جنگل و تمشكزار بى هياهو را كه َرد 
كنيد، تازه تابلو نقاشى جاليزها آغاز مى شود... سرزمين خيار، مزرعه جارو و 

پهنه زرد آفتابگردان ها... لشكر تك درختان سبز.
ِكرســام از آن مناطقى است كه بى تور و راهنما در آن گيج نمى شويد و 
ديدنى ها سرراســت و جلوى چشم اند؛ مثالً در مسير، كنار بُتكه هاى آبى 
رنگ ترمز بزنيد حتماً و محصوالت را بى واسطه بخريد. از آن ها كه كيلوها 
و قيمت هاى سرباغى، سرحالتان مى كند. گوجه، لوبيا، خيار و كدوى ارزان.
تا سرمست برسيد به روستا... به خانه هاى دلباز شمالى... و چشم تان يك 
دل سير معمارى سنتى يك طبقه ببيند و بالكن... خانه هاى چوبى كه انگار 
همه َهّم و غم شان داشتن يك آشيانه ايرانى است... حياط، اندرونى و كوبه 

در و پنجره و بادگير و ايوان... درختان كهنسال و پُرشاخ و برِگ گردو.
كوچه پسكوچه هاى ساده و دلبرانه كرسام را بايد ديد. تخت، گليم و مرغ و 

خروس و جاروهاى برگردان روى پله ها را.
«آبشار اُوجرجرى» و «آبشار اُوپرنه» را كه عليك گرفتن هايشان مثل اهالى 

ِكرسام، غريب نوازانه است.
...و مثل ما، كه به «بفرماييد بالكن» يكى از اهالى جواب رد نداديم و رفتيم 
تــا ارتفاعات... آنجا كه عطِر خالص برنج و كوه و رود داشــت... و ننه بانوى 
باصفايى كه خاطرات سرريزش، قد هزار ميهمانى مجلل به جان مان چسبيد!

روستاگردى

گزارش از شخص

دالل كودتا
 «شاپور ريپورتر» كيست و نقش او در كودتاى 28 مرداد چه بود؟

من و برادرم

ايســتگاه/  برادرِ من از بچگى طرفدار برخورد قاطع بود. مثالً يكبار 
مرغمان فرش اتاق را كثيف كرد، برادرم تمام پرهايش را َكند. هرچه 
گفتيم صبر كن شواهد را بررسى كنيم شايد حيوان بيچاره معده اش 
بهم ريخته و دســت خودش نيست؛ اما راضى نشد و گفت يكبار كه 
پرهايش را بكنم حساب كار دستش مى آيد. حاال بگذريم از اينكه بعد 
از آن ماجرا مرغ بيچاره به جاى اينكه حساب كار دستش بيايد از شدت 

ترس تكرر مدفوع گرفت! 
زنگ هاى آخر مدرسه هم هرچه مى گفتم به جاى اينكه هاشم را بزنى، 
بنشــين با او صحبت كن ببين چرا خودكارهايت را بر مى دارد، اما به 
خرجش نمى رفت و هاشم بيچاره را تا مى خورد مى زد! هاشم هم لج 
مى كرد و عالوه بر خودكارهاى برادرم، خودكار ســاير همكالسى ها را 

هم بر مى داشت.
بعدهــا كه گواهينامه گرفت هر كس را كه مى پيچيد جلويش، كتك 
مى زد. مى گفتم برادرجان، مؤدبانه تذكر بده ايشــان هم قطعاً از شما 
عذرخواهى خواهد كرد. اما برادرم كه حسابى اهل فرهنگ و هنر بود 

و شعر هم مى سرود، مى گفت: دو صد تذكر چون نيم كتك نيست!
اگرچه برادرم بعدها زد توى خط روزنامه نگارى اما طبع شــاعرانه اش 
را هيچ وقت فراموش نكرد. تيترهايى كه براى روزنامه انتخاب مى كرد 
اگرچه كمى خشن بود اما لطافت طبع و ذوق هنرى در آن موج مى زد. 
مثالً يكبار براى حمايت از شعر و ادب و هنر، يك بيت از شعر معروفش 
را تيتر يك روزنامه كرد كه خيلى هم از آن استقبال شد. اكنون درست 
آن را يادم نيســت اما چيزى بود توى مايه هاى اينكه اعدام كردن از 

گفت و گو كردن خيلى بهتر است!
چون برادرم طبع سياسى پرشورى داشت بسرعت پله هاى ترقى را طى 
كرد و به مدارج باال رســيد و شد يكى از مسئوالن اقتصادى-سياسى 
كشور! برادرم همچنان معتقد بود كه برخورد قاطع و محكم بسيار بهتر 
از گفت و گو و روش هاى مسالمت آميز است. يكبار كه اوضاع اقتصادى 
خيلــى بهم ريخته بود، درحالى كه همــه معتقد بودند بايد با حفظ 
آرامش عالوه بر ريشه يابى داليل فساد اقتصادى، متهمان را محاكمه 
كرد تا متناسب با جرمشان محكوم شوند، برادرم معتقد بود اين چيزها 

سوسول بازى است و دو صد محاكمه چون نيم شالق نيست!
پى نوشت: يكى از مسئوالن: 200 متخلف اقتصادى را شالق بزنند، 

كار درست مى شود!

 دو صد 
محاكمه،  چون 

نيم شالق 
نيست!

 اميد ظرافتى  

باور مى كنيد؟

ايستگاه/  بد نيســت بدانيد درحالى كه در فضاى مجازى، اروپا 
را طاليه دار فرهنگ حمايت از حيوانات معرفى مى كنيم، ساكنان 
جزاير «فارو» در حال آماده شدن براى چندين ماه زمستانى سرد، 
ده ها نهنگ را به بى رحمانه ترين شــكل ممكن شكار كرده اند كه 
تصاوير آن احساسات بســيارى از حاميان حيوانات را در سرتاسر 

جهان برانگيخته است.
جزاير فارو در شــمال اروپــا بين درياى نــروژ و اقيانوس اطلس 
شــمالى قرار گرفته و از 18 جزيره كوچك تشــكيل شده است. 
گوشــت نهنگ منبع اصلى غذايى نزديك به 59 هزار ساكن اين 

جزيره است.
 اهالى اين جزيره هر ســال صدها نهنگ را به طور دســته جمعى 
مى كشــند و اين سنتى است كه براى ســده ها ادامه داشته است! 
اما تصاوير اين ســنت قديمى كه توســط يك دانشجوى انگليسى 
ثبت شــده، اين بار اعتراض مردم مختلف را در گوشــه و كنار دنيا 
به دنبال داشته است. اين دانشجوى انگليسى مى گويد: شكارچيان 
اين نهنگ ها را با پارو بــه خليج هدايت مى كردند و زمانى كه اين 

نهنگ ها به حد كافى نزديك مى شــدند، جمعيت در كنار ســاحل 
كشتار وحشيانه را شروع مى كردند! دانشجوى انگليسى در توصيف 
لحظات شــكار مى گويد: حتى كودكان هم وارد شــدند و طناب ها 
را مى كشــيدند و روى الشــه نهنگ ها باال و پاييــن مى پريدند. ما 
مات و مبهوت بوديم و نمى توانستيم خودمان را جمع و جور كنيم.
جالب اســت بدانيد ســاكنان اين جزيره به كشــتار نهنگ ها به 
عنوان يك رســم ديرينه افتخار مى كنند و شــكاِر نهنگ را يك 
فعاليت قانونى جمعى مى دانند كه همه مى توانند در آن شــركت 
كننــد! آن هــا مى گويند ايــن كار تحت مقــررات و قوانين ملى 
صورت مى گيرد و به گونه اى انجام مى شــود كه نهنگ ها كمترين 
درد و رنج را متحمل شوند! ســاكنان جزاير فارو مى گويند شكار 
نهنگ، منافات و ســتيزى با اكوسيســتم ندارد و آن ها هر سال از 
ميــان 100 هزار نهنگى كه در اطراف جزيره اســت، 800 نهنگ 

خلبان را شكار مى كنند.
دانشــجويى كه تصاوير شكار نهنگ ها در جزاير فارو را ثبت كرده، 
مى گويد: صداى جيغ نهنگ ها در زمان كشتار شنيده مى شد. آن ها 

قالب هايى به طناب وصل كرده بودند و نهنگ ها را مى كشيدند و 
ســپس با چاقو به آن ها حمله مى كردند و ضربه را وارد مى كردند. 

اين نهنگ ها در واقع به روش غير انسانى كشته شدند!

 نهنگ كشى 
در اروپا

ايستگاه / «آناهيتــا شيرودى»، دختر 
شهيد خلبان على اكبر شيرودى با انتشار 
پســتى در توييتر به خاطر فسادهاى 
اقتصادى و رانت خوارى برخى مسئوالن 
و فرزندانشــان انتقادهــاى تندى كرد. 
دختر اين شهيد بزرگوار كه با كنايه به 
كمپين «فرزندت كجاســت»، هشتگ 

«پدرت كجاست» را منتشر كرده با اشاره به رشادت هاى پدرش در جريان هشت 
سال دفاع مقدس، فســاد در برخى دستگا هاى دولتى را بشدت محكوم كرده 
است. آناهيتا شيرودى در توييترش نوشته است: «پدر من سرلشكر خلبان على 
اكبر قربان شيرودى قهرمان ملى جنگ ايران و عراق؛ سيمرغ دشت پل ذهاب 
37 سال است كه در امامزاده شيرود آرميده تا مسئوالن بى كفايت غارت كنند، 

بخورند و ببرند و به امثال ما دهن كجى كنند».

ايستگاه / درميــان موج تسليت ها به 
مناسبت درگذشت «عزت اهللا انتظامى»، 
«على عليزاده» با انتشار پستى در فضاى 
مجازى نوشــته اســت: «من هم مثل 
بسيارى از شــما، عزت اهللا انتظامى را 
دوست داشتم. اما ببينيد چه دكانى راه 
انداخته اند اين سلبريتى ها براى فوت اين 
پيرمرد. اين سلبريتى هايى كه با نشان 

دادن يك فقير كه از ســطل آشغال غذا مى خورد اقتصاددان مى شوند و به كل 
ايران نفرين مى فرستند و براساس يك خبر دروغ بى بى سى درياى خزر را بر باد 
رفته اعالم مى كنند. پرويز پرستويى را مثال زدم كه تازه يكى از مسئول ترين اين 
سلبريتى هاست و به واسطه خانواده شهيد بودن مراقبتش بيشتر از بقيه است. 

ديگران كه رسما ويران طلبانى شده اند كه با كلنگ به جان ايران افتاده اند».

ايستگاه / حواشى كمپين «فرزندت 
كجاســت» انگار تمامى ندارد! هفته 
گذشته نادر قاضى پور گفت كه يكى 
از  فرزندانش با مدرك دامپزشــكى، 
چوپان است! بعد از اين ادعا عكسى 
از فرزند قاضى پور در فضاى مجازى 
منتشــر شــد كه در يــك گاودارى 
ايســتاده بود. قاضى پــور درباره اين 

عكس توضيح داد: «گاودارى براى پســرم نيســت. پســر من 150 بره 
گوسفند دارد كه بيشــتر كار آن ها را نيز خودش انجام مى دهد؛ صبح به 
صحرا مى رود و غروب هم برمى گردد». حاال پســر آقاى نماينده با انتشار 
فيلمى از خودش در اينستاگرام درحالى كه ميان گله گوسفند راه مى رود، 

سعى كرده ادعاى پدرش را ثابت كند!

آقازاده چوپان!پدرت كجاست؟

مجاز آباد

با كلنگ به جان ايران افتاده اند

حل معماهاى اصلى فيزيك
هفته نامه «نيوساينتيســت» در 
تازه ترين شماره خود در گزارشى 
به سازوكار «بوزون هيلز» معروف 
بــه ذره خــدا پرداخته اســت.
ذره بنيــادى اوليــه داراى جرم 
اســت كه وجود آن توسط مدل 
اثبات  ذرات  فيزيك  اســتاندارد 
شده است. مشــاهده تجربى اين 
ذره سبب شد دانشمندان بتوانند 
درباره چگونگى جرم دار شــدن 
ماده توســط ذرات بنيادى بدون 
جرم ديگر، توضيح دهند و حاال 
نيوساينتيســت مى گويــد، ذره 

جديدى كشف شده كه از «بوزون هيلز» نيز جالب تر بوده و مى تواند پنج 
معماى اصلى فيزيكى را حل كند.

عشق هاى مجازى
هفتــه نامــه اكونوميســت در 
گزارشى به شرايط جديد روابط 
اجتماعى بويژه آشــنايى جنس 
مخالف و عاشــق شدن از طريق 
پرداخته  اجتماعى  رســانه هاى 
اســت. اين نشريه با تيتر «عشق 
مدرن» اين گونه آشنايى افراد با 
يكديگر و عاشــق شدن از طريق 
گوشى هاى هوشمند و شبكه هاى 
اجتماعــى و جنبه هاى مثبت و 
منفى آن را بررسى مى كند. اين 
مجله همچنيــن در مقاله اى با 
عنوان تورم تركيه چقدر بد است؟ 

آخرين اوضاع مشكالت اقتصادى تركيه را زير ذره بين برده است.

نقشه راه گندم
هفته نامه «ســاينس» كه از آن 
به عنوان مهم ترين نشريه علمى 
جهان نام مى برنــد، در تازه ترين 
شــماره خود پرونده اى ويژه به 
گندم و اهميت ويژه آن اختصاص 
داده است. اين مجله در گزارش 
خود با عنوان «نقشه راه گندم» 
گندم  ساختارى  شكل  مى گويد 
مى توانــد تحقيقــات بيولوژيك 
را  دانشــمندان  بــراى  مختلف 
طراحى  ببخشد.  سرعت  بشدت 
روى جلد نيز با وجود شكل ساده 

از يك خوشه گندم، نماى زيبايى به جلد ساينس داده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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