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حوادث ايران

ترور 2 خلبان 
نيروى هوايى ارتش افغانستان

افغانستان: دو خلبــان 
نيــروى هوايــى ارتش 
افغانستان توســط افراد 
ناشناس مسلح ترور شدند. 
«حشمت اهللا استانكزى» 
ســخنگوى پليس كابل 
گفت كه دو خلبان نيروى 
هوايى ارتش افغانستان در 
منطقه «خواجه  بغران» واقع درحوزه پانزدهم شهر كابل توسط 
افراد ناشناس كشته شده اند. وى افزود كه عامالن اين رويداد 
از محل متوارى شده و تاكنون كســى در رابطه با اين حادثه 
دستگير نشــده است. نيروى هوايى افغانســتان در 17 سال 
اخير توسط اياالت متحده و ناتو حمايت و تجهيز مى شود، اما 
كارشناسان نظامى معترض هستند كه امنيت كارمندان اين 
قوا به صورت جدى تأمين نمى شود و افراد ناشناس بدون هيچ 
مانعى به راحتى خلبانانى را كه براى آموزش آن ها چندين سال 

زمان صرف مى شود، ترور مى كنند. (مهر) 

كاهش وزن 30 كيلويى 
براى فرار از دست پليس!

مكزيك: رئيس قاچاقچيان مكزيك براى فرار از دست مأموران 
پليس خود را به تيغ جراحى ســپرد.  اين مجرم فرارى پس از 
جراحى عالوه  بر كاهش وزن، مدل موهايش را نيز تغيير داده و 
دندان هايش را ايمپلنت كرد. بنابر گزارش هاى پليس «ال بتيو» 
رئيس باند قاچاقچيان «تپيتو» پس از جراحى 30 كيلو كاهش 
وزن داشته و ظاهرش به شــكل باورنكردنى تغيير پيدا كرده 
است.اما سرانجام اين متهم 37 ساله توسط مأموران پليس در 

جنوب غربى شهر «اسپارو» دستگير شد. (ديلى ميل) 

زلزله 6/4 ريشترى تيمورغربى را 
تكان داد

اندونزى: زمين لرزه اى به بزرگى 6.4 ريشــتر تيمورغربى در 
اندونزى را به لرزه درآورد. بنابر اعالم مركز لرزه نگارى آمريكا، 
اين زمين لرزه با بزرگى 6.4 ريشتر در عمق 10 كيلومترى از 
سطح زمين به وقوع پيوست. در حال حاضر گزارشى از تلفات 
و خســارت هاى احتمالى اين حادثه منتشر نشده است. بنابر 
گزارش اسپوتنيك، روز يك شنبه نيز زلزله اى به بزرگى 6.9 
ريشتر جزيره لومبوك در اندونزى را به لرزه درآورد كه كانون 
آن در عمق 10 كيلومترى از سطح زمين بوده است.  همچنين 
در زمين لرزه اى كه اوايل ماه جارى ميالدى (اوت) در اين كشور 

رخ داد نزديك به 436 تن جان خود را از دست دادند. (ايسنا)

كميسارياى حقوق بشر اعالم كرد
تجاوز افسران اماراتى 

به اسرا در زندان هاى مخفى 
يمن: كميسارياى عالى حقوق بشر ســازمان ملل اعالم كرد 
كه افسران اماراتى، اسراى خود در زندان هاى مخفى در شهر 

«عدن» يمن را مورد شكنجه جنسى قرار مى دهند.
بر اســاس اين گزارش، اين نهاد حقوق بشــرى اعالم كرده 
شواهدى در دســت دارد كه ارتكاب جنايت هاى هولناك در 

زندان هاى مخفى امارات در عدن را ثابت مى كند.
اين سازمان اعالم كرده كه افســران اماراتى بسيارى از اسرا و 
زندانيان خود در عدن را مورد تجاوز جنسى قرار داده اند. (مهر)

سارق نقابدار سياهپوش، شكار شد
خط قرمز: مردى كه از تبهكاران فرارى بود و شبانه وارد منازل مسكونى 

سبزوار مى شد و پس از آزار و شكنجه 
طعمه هايش، وجوه نقد و طالهاى  آن ها 

را مى دزديد، دستگير شد.
رئيس پليس ســبزوار گفت: اين مرد 
پيش از دزدى هاى ســريالى به جرم 
آدم ربايى و سرقت ازيك پيرمرد، به 18 
سال زندان محكوم شده بود. وى پس 
از تحمل چند ســال حبس توانست با 

سوراخ كردن ديوار زندان سبزوار فرار كند! اما پس از مدتى مأموران پليس 
با تعقيب هاى شــبانه روزى او را به دام انداختند و به زندان تربت حيدريه 

منتقلش كردند.
اين تبهكار كــه عليرضا نام دارد، روزهاى بظاهر آرامى را در ســلولش 
مى گذراند در حالى كه نقشــه فرار ديگرى را طراحى مى كرد. او به فكر 
همسر سابقش بود تا وى را براى انجام ســرقت هايى كه در نظر داشت 
باخود همراه خود كند، در حالى كه همســر ســابقش بــا مرد ديگرى 

ازدواج كرده بود.
عليرضا روز هفتم مهر سال گذشــته به بهانه چند روز مرخصى، از زندان 
بيرون آمد و به اين ترتيب فرار دومش را آغاز كرد. در نخستين اقدام پس 
از پرس و جويى چند روزه، محل زندگى زن ســابقش را پيدا كرد و شبانه 
با پريدن از روى ديوار، وارد خانه اش شــد و او را غافلگير كرد! پس از آنكه 
با ضربه  شمشير زخمى اش كرد، او را به زور با خود برد! عليرضا مدتى زن 
جوان را در خانه  اى زندانى كرد تا اينكه او را براى اجراى نقشه سرقت هاى 

سريالى اش با خود همراه كرد!
او براى اجراى نقشه نخستين سرقتش، نيمه شب دهم بهمن سال 94 با 
پوشيدن لباس ســياه و نقابى بر چهره در روستاى «استير» سبزوار درب 
خانه پيرزنى به نام فرشــته را زد و پس از آنكه به عنوان مأمور وارد خانه او 
شد، با تهديد به قتل، طالها و گوشى تلفن همراه زن بيچاره را ربود و پا به 

فرار گذاشت.
گزارش پليس نشان مى دهد عليرضا در يكى از سرقت هايش كه ارديبهشت 
امسال انجام داد، فرد ديگرى را همراه داشــت. اين دو، نيمه هاى شب از 
باالى ديوار وارد خانه پيرزن ديگرى در روستاى استير شدند و پس از قطع 
سيم تلفن، به سراغ صاحبخانه رفتند. آن ها با استفاده از ماده بيهوشى او 
را بيهوش كردند و پس از بستن دست و پاهايش، طالها و گوشى تلفن او 

را به سرقت بردند!
9 روز بعد، حدود ســاعت دو بامــداد، عليرضا و همدســتش به خانه 
پيرزنى به نام صديقه در همان روســتا رفتند. آن هــا به زور وارد خانه 
شدند، دست و پاهاى صاحبخانه را بسته و پس از ضرب و شتم زن تنها، 
طالهايش را به سرقت بردند. هنوز 10 روز از اين حادثه نگذشته بود كه 
22 خرداد امسال، عليرضا و همسر سابقش به خانه مرد 91 ساله اى در 
خيابان هويزه سبزوار رفته پس از ورود به مالك خانه حمله ور شدند و 
با بستن دست و پا و دهانش دو ميليون تومان پول نقد موجود در خانه 

را برداشته و پاهايش به فرار گذاشتند.
روز بعد و در ادامه ســرقت ها آن ها ســاعت چهار بامداد وارد خانه زن 75 

ساله اى شدند، آن ها با ترفند هميشگى طالهايى او را دزديدند.
رئيس پليس شهرســتان ســبزوار ادامه داد: در پى گزارش سرقت هاى 
زنجيره اى از زنان و مردان سالخورده، تحقيقات پليسى در اين باره آغاز شد. 
سرهنگ هاشمى گفت: در ادامه پليس به سرنخ هايى دست يافت كه منجر 
به شناسايى متهم اصلى و همسر سابقش شد و آن ها در اقدامى غافلگيرانه 
زندانى فرارى را دستگير كردند. جســت وجوهاى پليسى براى شناسايى 

همسر سابق سارق شب رو ادامه دارد.

حوادث جهان

سبزوار مى شد و پس از آزار و شكنجه 
طعمه هايش، وجوه نقد و طالهاى  آن ها 

رئيس پليس ســبزوار گفت: اين مرد 
پيش از دزدى هاى ســريالى به جرم 

سال زندان محكوم شده بود. وى پس 

 

عقيل رحمانى: معاون دادستان مشهد با صدور 
و ارسال دستور قضايى و تعيين ضرب االجل چند 
روزه، از ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خراسان رضوى خواست موضوع گرانفروشى علنى 
واحد توليد روغن هاى خوراكى را بررسى و نتيجه 

اقدامات را به داداستانى اعالم كند.
25 مرداد ماه گذشــته بود كه در همين صفحه، 
پرده از تخلف علنى يك واحــد توليد روغن هاى 

خوراكى دراستان برداشتيم.
در آن گزارش كه مســتندات گرانفروشى واحد 
توليدى هم، همان زمان منتشــر گرديد، عنوان 
شــد كه مســئوالن واحد توليــدى، حلب 16 

كيلويى خانوار را كه ســازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننــدگان قيمت مصــوب آن را در تمام 
كشــور 77 هزار و 200 تومان تعيين كرده است، 
پيش چشم مســئوالن و متوليان نظارتى حدود 
30 هزار تومان باالتر فاكتور كرده و در بازار توزيع 

مى كند.
حتى در آن گزارش يك منبع آگاه به قدس گفت: 
درحالى واحد مذكور قانون را ناديده گرفته و سر 
خود قيمت محصول مورد نياز تمامى خانواده ها 
را افزايش داده است كه از ســوى دولت حمايت 
مى شود و براى واردات مواد اوليه ارز4200 تومانى 

دريافت مى كند!

در ادامه آن گزارش به ســراغ معاون دادستان 
مشــهد و سرپرست دادســراى ناحيه 7 مشهد 
رفتيم كه وى در اين زمينه گفت: مســتندات 
تخلف واحد توليدى بررســى خواهد شــد. از 
همين رو روز گذشــته اطالع پيــدا كرديم كه 
قاضى جواد جاويد نيا معاون دادستان مشهد و 
سرپرست دادســراى ناحيه 7 مشهد به موضوع 
تخلف صورت گرفتــه ورود پيدا كرده اســت 
و پس از بررســى مســتندات اوليه، دستورى 
به ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
داده اســت تا كارشناســان آن ها بــه صورت 
ميدانى موارد ذكر شــده را بررســى و نتيجه 

آن را طــى 10 روز آينــده به صــورت كتبى 
اعالم كنند. 

دستور قاطع دادســتانى درحالى صادر شد كه 
بررســى هاى ميدانى خبرنگار ما نشان مى دهد 
يكى از كارخانجات توليــد روغن هاى خوراكى 
در خورستان، همين محصول را پس از هزاران 
كيلومتر انتقــال، با قيمت مصــوب 77 هزارو 
200 تومان در مشــهد و استان خراسان عرضه 
مى كند، در صورتى كه واحد توليدى مذكور كه 
در استان خراسان قرار دارد، چند 10 هزار تومان 
گران تر روغــن 16 كيلويى خانــوار را فاكتور 

كرده است!

با انتشار گزارش گرانفروشى يك واحد توليدى در روزنامه قدس، دادستانى مشهد وارد ماجرا شد

صدور دستور بررسى تخلفات كارخانه روغن نباتى

رحمانى: طى رصدهــاى شــبانه روزى 
كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان، محموله عظيم احتكار 
شده عدس در اطراف مشهد كشف و توقيف 

شد.
مهدى مقدسى در تشريح رد زنى محل دپوى 
حجم عظيم مــواد غذايى بــه قدس گفت: 
همان طور كه يكــى از مأموريت هاى اصلى 
ما در موقعيت كنونى شناســايى و برخورد 
با عوامل احتــكار و دپوى كاالهاى مورد نياز 
مردم اســت، چندين تيم از كارشناسان اين 
معاونت را مأمور پيدا كردن محل هاى ذخيره 
موادغذايى كرديم كه كســانى را كه به قصد 
احتكار و افزايش قيمت محصوالت دســت 
به اقدامات غير قانونى و غير منصفانه زده اند، 
شناسايى و به سرعت با آن ها برخورد نمايند.

كارشــناس مســئول معاونــت بازرســى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
افزود: همان طور كــه در گزارش هاى قبلى  
روزنامه قــدس به موضوع كشــف محموله 
1900 تنى برنج در يكى از انبار هاى حاشيه 
شهر مشهد پرداخت. فردى متخلف در اعالم 
موجوى خــالف واقع، اظهار كــرده بود كه 
محموله 800 تنى برنج ايرانى در محل دپو 
شده است كه مشخص شــد اين موضوع از 
اساس كذب است، در همين راستا چند روز 
پيش كارشناســان معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان از طريق 
برخى منابع مردمى در جريان دپوى حجم 
عظيم عدس در حوالى جاده مشهد به قوچان 

(سه راهى آرامگاه فردوسى) قرار گرفتند.
وى بيان داشــت: اطالعات به دست آمده به 
اين نكته اشاره داشت كه تمامى محموله در 
يكى از سردخانه هاى آن منطقه دپو و به قصد 

سودجويى احتكار شده است.
بر همين اســاس هماهنگى هــاى الزم در 
اين زمينه صورت گرفــت و بدون فوت وقت 
سردخانه مورد نظر بازرسى شده و مشخص 

شــد تمامى اطالعات مردمى واصله دقيق و 
متقن است.

مهــدى مقدســى گفــت: پــس از انجام 
بررسى هاى ميدانى معلوم شد، حجم عدس 
دپو شــده در محل 1116 تن بوده و عامل 
احتكار، محموله را سال قبل وارد كشور كرده 

و از آذر ماه گذشته در محل دپو كرده است.
درحالى نيت احتكار عامل ايــن اقدام براى 

ما اثبات شد كه در بررســى مدارك واردات 
محموله مشخص گرديد فرد متخلف محموله 
عظيم عدس وارداتى را در آن زمان، با يوروى 

4330 تومانى وارد كشور كرده است.
در ادامــه پــس از گــزارش ماجــرا بــه 
قاضى خدابخشى سرپرست دادسراى انقالب 
و تعزيرات حكومتى استان، محموله توقيف و 
محل هم پلمب شد؛ همچنين صورت جلسه 

كشف 1116 تن عدس تنظيم گرديد.
كارشــناس مســئول معاونــت بازرســى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به لو رفتن 
ادعاى دروغين وارد كننده هم اشــاره كرد و 
در تشــريح اين موضوع هم گفت: زمانى كه 
عدس ها توقيف شد مالك محموله مدعى شد 
احتكار در كار نيست و در اين مدت قسمتى 
از بار عدس در بازار عرضه شده و براى اثبات 

ادعاى خود هم چهار فاكتور ارائه داد.
فاكتورهاى ارائه شده نشــان مى داد حدود 
311 تن از محموله به يك عمده فروشــى 

فروخته شده است.
براى روشن شدن ماجرا، فاكتورهاى ارائه شده 
به صورت دقيق بررسى شــد و كارشناسان 
به فروشگاهى كه ادعا شــده بود قسمتى از 
محموله عدس به آنجا منتقل شــده اســت 
مراجعه كرده و در پى آن مشخص شد، ادعاى 
وارد كننده كذب اســت و هيچ محموله اى 
تحويل آن فروشگاه نشده است، چرا كه مالك 
فروشــگاه به صورت كتبى اعالم كرد هيچ 
محمولــه اى از وارد كننده طبق فاكتورهاى 

اعالمى خريدارى نكرده است!

فاكتورسازى براى فرار از قانون

1116 تن عدس احتكار شده در مشهد كشف شد
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مرورى بر كارنامه  على اصغر عزتى پاك
 نويسنده و منتقد ادبى به بهانه سالروز تولدش

مدير مدرسه رمان
گفت وگو با صابر حسينى كه با دوچرخه اش

به روستاهاى محروم افغانستان كتاب مى برد

كاكا صابركتاب رسان

على دايى:

 AFC مسئوالن براى رياستم در 
هزارسال ديگر هم حمايتى نمى كنند 

+
يادداشت هايى از 

على محمد مؤدب و 
محمدرضا شرفى خبوشان 

درباره عزتى پاك

حميدرضا مدقق از برنامه تلويزيونى 
«شهر فرنگ» مى گويد

تريبون  سيما براى نقد سينما



چهار شنبه  7 شهريور 1397
 17 ذى الحجه 1439 29 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8769 

مردم

پيشنهاد سفر

بازار 200 ساله كرمانشاه 
يكى از خاص ترين ابنيه غرب كشور است

تاريكه بازار، يادگارى از تاريخ
تاريكه بازار يا همان بازار قديمى كرمانشــاه، بازگوكننده تاريخ غنى اين 
خطه است و قلب تپنده اقتصادى و تجارى اين شهر به شمار مى رود. اين 
بازار به عنوان يكى از اصلى ترين بخش هاى شهر كرمانشاه تركيب دلپذيرى 
از فعاليت هاى توليــدى، بازرگانى، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى و... را در 
خود جاى داده و به بازار قديم، تاريكه بازار و بازار زرگرها هم شهرت دارد.

 پيشينه
بازار كرمانشــاه به عنوان مهم ترين بازار غرب ايران در سده هاى گذشته 
از بدو تاريخ  نويســى و جغرافى  نگارى، مورد توجه بسيارى از مورخان و 
سياحان بوده است. اين بازار با نوع معمارى كهن و زيربناى وسيع خود، 
فعاليت هاى تجارى وســيعى را پوشش مى داده و از اين نظر، با بازارهاى 
معروف ايران قديم، همچون «رى، همدان، شوش، اصفهان، شيراز، كرمان 
و تبريز» قابل مقايســه بوده است. البته تا قبل از دوران قاجار، كرمانشاه 
هرگز نتوانست به عنوان قطب تجارى و اقتصادى غرب كشور مطرح شود و 
همواره تحت نفوذ شهر همدان بود، اما در دوره قاجار با قرارگيرى گمرك 
غرب در كرمانشاه امتياز ويژه اى به لحاظ مالى، اقتصادى، اعتبارى و... به 
اين شهر اعطا شــد و بازار كرمانشاه توانست خود را مطرح كند و نقش 

عمده اى در تجارت كشور بر عهده گيرد.
بازار قديم در حدود 200 سال پيش ساخته شده است. اين بازار داراى 18 
راسته بوده و در زمان خود بزرگ  ترين بازار سرپوشيده خاورميانه محسوب 
مى شــد. حاكم وقت كرمانشاه با ساختن بازار بزرگ، سربازخانه شهرى، 
كارخانه چوب  ســازى، بناهاى مذهبى، ميادين شهرى، حمام ها و ساير 
ابنيه عمومى اين شهر را از شهرهاى مهم و آباد ايران قرار داد. او همچنين 
ساخت بازار اوليه را دركنار رودخانه آبشوران آغاز كرد. اين بازار از دروازه 

پل سيد جمعه آغاز شده و به دروازه چقاسرخ ختم شده است. 
در سفرنامه ناصرالدين شاه آمده است كه وجود كاروانسراهاى فراوان در 
شهر (40 كاروانسرا) نشان مى دهد تجارت عمده كرمانشاهيان در سايه 
عبور كاروان هاست. «فالندن» نيز مى نويسد از اين شهر كاروان هاى عظيم 
با بارهاى گرانبها بويژه صندوق هاى حمل مردگان به كربال عبور مى كند.

 ساختار بازار
بازار كرمانشاه كه در اثر عبور خيابان هاى اصلى شهر هم اكنون به چهار 
قسمت تقسيم شده  اســت، از بخش ها و راسته بازارهاى زيادى تشكيل 
شده كه جاذبه گردشگرى محسوب مى شوند. اين بازار مانند ديگر بازارهاى 
خطى در جهت طولى رشد كرده و فضاهاى عمومى در دو سوى آن جاى 
دارند. كليه فضاهاى بازار با هم مرتبط بوده و در دو طرف راهروهاى خطى 
معمارى خاصى را به وجود آورده اند. نظم موجود با توجه به نقش هر صنف 
در ارتباط با اصناف ديگر، احتياج مشترى بازار و بافت شهرى اطراف آن 
در طول زمان پاي گرفته و با گذشــت زمان ميان بخش هاى مختلف آن 
هماهنگى معقولى برقرار شده است. همجوارى فعاليت هاى سازگار براى 
پيشرفت كسب و تسريع در داد و ستد و ساخت كاروانسراها در خارج از 
راسته هاى اصلى از انسجام و يكپارچگى و هماهنگى در بازار خبر مى دهد.

 عناصر بازار كرمانشاه
1. راسته: هر بازار بزرگ داراى حداقل يك راسته اصلى و چندين راسته 
فرعى اســت كه آن را داالن هم مى نامند. راسته اصلى بازار كرمانشاه از 
دروازه چقا ســرخ تا دروازه پل ســيد جمعه ادامه دارد. راسته هاى بازار 
كرمانشاه بر اساس حرفه بازرگانان و صنعتگران به اسامى ذيل نام گذارى 
شــده اند: بازار بزازها، بازار صندوق ســازها، بازار بنكدارها، بازار آهنگرها، 
بازار زرگرها، بازار حورى آباد، بازار كلوچه  پزها، بازار حلبى  ســازها، بازار 
صحاف ها، بازار مســگرها، بازار سراج ها، بازار عالفخانه، بازار ترك ها، بازار 

كليمى ها، بازار چال حسن خان، بازار توپخانه.
2. داالن: داالن يك فضاى ارتباطى است كه غالباً نقش رابط بين فضاى 
بيرونى و درونى بنا را دارد و معموالً به صورت كوچه يا راسته اى كوچك 
و فرعى است كه از يك سو به راسته اى ديگر و از سويى ديگر به يك سرا 

يا كاروانسرا مربوط مى شود. 
3. چهارســوق: در محل تقاطع راسته هاى بازار مســگرها، سراج ها، 
صحاف ها و زرگرها در بازار كرمانشاه چهارسوقى ايجاد شده كه گنبد آن 

داراى ظرافت و تزئينات داخلى زيادى است.
4. قيصريه: در راسته بازار صندوق سازها، قيصريه عمادالدوله ساخته شده 
كه محل كار صنعتگران و پيشه  وران ظريف  كار مانند بزازان، عالقه  بندان، 
ســوزن  دوزان، گوهريان و مشاغلى از اين دســت بود كه نياز به ظريف  

كارى دارد.
5. تيمچه: تيمچه كاروانسرا يا ســراى كوچك سرپوشيده اى است كه 
فضاى بســيار مناســبى براى عرضه كاالهاى گرانبها مانند فرش است. 
تيمچه سيد اسماعيل واقع در راسته بازار عالفخانه نمونه اى از تيمچه هاى 

بازار كرمانشاه است.
6. سرا و كاروانسرا (خان): كاروانسرا يا سرا را مى توان مهم  ترين فضاى 
معمارى طراحى شــده در بازار كرمانشاه دانست كه از طريق راسته هاى 
اصلى قابل دسترســى است. كاروانسراهاى كرمانشاه به دليل محدوديت 
طول راسته بازارها و تعدد كاروان ها ساخته مى شدند. سراى وكيل  الدوله، 
سراى كاشانى، سراى حكيم الدوله، سراى نور، سراى خرمافروش ها و سراى 
اصفهانى ها، سراى فراش  باشى، سراى عمادالدوله، سراى سنگ  تراش ها 
و ســراى رنگرزها از جمله سراهاى واقع در اين بازار است كه تاكنون نيز 

باقي مانده است.
7. مساجد و تكايا: به تناسب بزرگى و كوچكى بازار مساجدى در راسته 
اصلى ساخته مي شد. مساجدى كه در بازار كرمانشاه قرار گرفته عبارت اند 

از مسجد جامع، عمادالدوله، فيض مهدوى و بنكدارها.
8. قهوه خانه: قهوه خانه ها از فضاهاى جمعى هر بــازار و بازارچه بوده 
و هســتند. اگرچه امروزه اهميت قديم خود را ندارند، هنوز محل تجمع 
اجتناب ناپذير بازارى ها هســتند. همچنين بايد از امكانات ديگرى چون 
آب انبار، سقاخانه، شــترخان، برف انداز و مانند آن در بازار نام برد. حمام 

حاج شهباز خان نيز از مكان هايى است كه نبايد آن را از ياد برد.

گفت وگو با صابر حسينى كه با دوچرخه اش
به روستاهاى محروم افغانستان كتاب مى برد

كاكا صابركتاب رسان

 آقاى حســينى؛ تاجايى كه ما مى دانيم، 
از شهرهاى  يكى  باميان،  شــما ســاكن 
افغانستان هستيد و در آن جا  شيعه نشين 
فعاليت مى كنيد. از آنجــا كه اطالعات ما 
ايرانى ها در مورد آن شهر خيلى كم و نزديك 
به صفر است، مى شود كمى در مورد وضعيت 
شهر باميان از نظر فرهنگى و امنيتى و بافت 

جمعيتى و مذهب مردم صحبت كنيد؟
باميان كه در زبان پهلوى به شكل باميكان نوشته 
و خوانده مى شــود، شهرى تاريخى است در ناحيه 
مركزى افغانســتان. باميان با جمعيت بيش از 88 
هزار نفر بزرگ ترين شهر در مناطق مركزى است 
و در 240 كيلومتــرى غرب پايتخت قــرار دارد، 
اما اين شــهر يكى از ميراث  هاى تمدنى دنياست 
و در گذشــته به عنوان يكــى از مكان هاى مهم 
در آســياى ميانه به شــمار مى رفته  است. مثالً در 
دوران هخامنشــيان يكى از واليات مهم آن دولت 
بوده كه اگر اشــتباه نكنم به نام پارپاميزاد خوانده 
مى شد و در دوره حكومت كوشانيان به عنوان يكى 
از اساسى ترين مراكز توريستى و عبادى بوداييان 
بود و به جهت قرار گرفتن در شاهراه ابريشم مورد 
توجه قرار داشــت. جالب است بدانيد كه بت هاى 

باميان در ســال 2003 از طرف يونسكو به عنوان 
ميراث جهانى به ثبت رسيد. از نظر مذهبى در آنجا 
هم شيعه ها زندگى مى كنند و هم اهل تسنن. من 
هم كه مسئول بنياد كتاب كودك و كتابخانه سيار 
افغانستان هستم و فعاليت هايى در زمينه گسترش 
كتابخوانى بين اطفال دارم، در همين شهر كه محل 

زندگى آبا و اجدادم هست كار مى كنم.

 گفتيد كه باميان شهر آبا و اجدادى تان 
است. جايى گفته بوديد كه پدربزرگ هايتان 
اهل علــم وفرهنگ بودنــد و در ايران و 

افغانستان كتابخانه هم ساخته بودند. 
بله. پدر بزرگ من مرحوم آيت اهللا حســينى، سه 
كتابخانه عمومى تأسيس كرده بود. يكى در باميان 
افغانستان، كه متأسفانه در زمان تسلط طالبان بر 
باميان مسئول كتابخانه را شهيد كردند و آن جا را 
آتش زدند. دو كتابخانه ديگر هم در قم و مشــهد 
تأســيس كرده بودند كه ايــن دو كتابخانه فعًال 
مراجعه كننــده دارد. همچنين پدربزرگ ديگرم 
مرحوم آقا حسين، خودش از خيرين و خان هاى 
منطقه بود كه در زمينه خريد كتاب و حمايت هاى 

مالى به ديگران كمك مى كرده است.

 پس شما خانواده اى داشتيد كه همه اهل 
فرهنگ و كتاب بودند. برويم سر اصل مطلب 
و برســيم به كارى كه شما داريد در باميان 

انجام مى دهيد كه كلى در دنيا ســروصدا 
كرده است. اصالً چه طور اين ايده به ذهن 

شما رسيد؟ 
خب اول اينكه من با كتاب و كتابخانه از كودكى 
سروكار داشتم. يكى از سؤاالتى كه هميشه فكر 
من را مشــغول مى كرد اين بــود كه علت اصلى 
جنگ هاى داخلى در افغانســتان چى هســت؟ 
خيلى به اين مسئله فكر كردم تا اين كه به اين باور 
رسيدم عدم آگاهى و يا به عبارتى نبود تحصيالت 
يكى از داليل اصلى اين جنگ هاســت. به همين 
علت به اين فكــر مى كردم كه نياز اساســى به 
تغييرى بنيــادى داريم. البته عوض كردن فكر و 
رفتار بزرگ  ترها كه كارى سخت و نشدنى است، 
امــا بهترين وكم هزينه تريــن كارى كه به ذهنم 
رسيد، تغيير دادن نگرش و فكر كودكان بود، آن 
هم از طريق كتاب و مطالعه. اين شــد كه خودم 
دست به كار شدم و يك كتابخانه سيار راه انداختم 

تا كتاب به دست بچه ها برسانم.

 وقتــى در جمع بندى هايتان به اين ايده 
با كسى هم مشورت  رسيديد، در موردش 
كرديد يا نــه؟ دور و برى هاحمايت كردند و 
ايده تان را تكميل يا با توجه به شرايطى كه 

در افغانستان وجود داشت، منعتان كردند؟
بى مشورت كه اصالً نمى شود كارى را شروع كرد. 
من با برخى از دوستان صحبت كردم و ايده را با 
آن ها در ميان گذاشتم. خداراشكر همگى به انجام 
اين كار خوشبين بودندالبته حامى اصلى و مشوق 
من، همسرم بانو نورى بود. ايشان همواره تشويق 
مى كرد و مى كند. ترجيع بندهاى صحبت هايش 
هم اين است كه اين برنامه ها براى آينده بچه ها و 
كودكانى كه كتاب در دسترس شان قرار مى گيرد 
خيلى مفيد هســت، و حتى بايد گسترش داده 

شود. مدام تأكيد مى كند كه نا اميد نباش.

 اولين بارى كه وارد روستا و شهرى شديد، 
واكنش مردم چه بود؟ از حركت شما استقبال 
كرده انــد و مى كنند يا برخــى خانواده هاى 
سنتى تر پرچم مخالفت با شما را برمى داشتند 

و نمى گذاشتند كه كارتان را بكنيد؟
ابتــدا براى مردم عجيب و غريب بود كه يك آدم با 
دوچرخه آمــده و بين بچه ها كتاب توزيع مى كند. 
به گمانم فكر مى كردند كه اين فعاليت ها فقط يك 
تبليغات هست، اما وقتى استمرار كار من را ديدند، 
برايشان جالب و جذاب شد. و به مرور استقبال مردم 
از فعاليت هاى من عالى شد. كسى هم در اين مدت 
مخالفتى با من نكرد. به خاطر شــناختى كه مردم 

آنجا از خاندان ما داشتند.

 زمانى گروه  افراطى اى مثل طالبان كتابخانه 
پدربزرگتان را آتش زدند و هنوز هم اين آدم ها 
در كشور شما دارند جوالن مى دهند. از طرف 

آن ها تهديد شديد يا نه؟
خب، طبيعى هســت كه گروه هاى افراطى مخالف 
گسترش آگاهى و علم مردم در افغانستان هستند. 
آن ها بيشــتر از همه با آگاه شدن كودكان مشكل 
دارند. براى اين كه وقتى اين بچه ها با كتاب مأنوس 
باشــند و با آن بزرگ شوند، گروه هاى افراطى مثل 
داعش و طالبــان ديگر نمى تواننــد براحتى روى 
ذهنشــان تأثير بگذارند و شست وشوى مغزى شان 
بدهند. براى همين امكان جذب آن ها به گروه هاى 
افراطى خيلى پايين مى آيد. من تا دلتان بخواهد از 
طرف آن ها اخطاريه دريافت كرده ام كه فعاليت هاى 

خودم را متوقف كنم، ولى اين كار را نكرده ام.

لطفاً كمى هم درمورد سيســتم كارتان   
توضيح بدهيد. در روستاها فقط كتاب توزيع 
انجام  فعاليت هاى ديگــرى هم  يا  مى كنيد 

مى دهيد كه ما از آن خبر نداريم؟
من قبالً كل برنامه هايم خالصه مى شد به تدريس و 
توزيع كتاب. مدتى فقط نصف روز تدريس و نصف 
روز ديگــر بين بچه ها كتاب توزيع مى كردم. بعد از 
چند ماه همه فعاليت هايم متمركز شــد به توزيع 
كردن كتاب. باورتان نمى شــود، اما من به دور ترين 
نقطه باميان با دوچرخه كتاب مى رساندم. جايى بود 
كه صبح حركت مى كردم و ظهر مى رسيدم آن جا و 
كتاب توزيع مى كردم. باز شب به خانه برمى گشتم. 
به همين ترتيب فعاليت هايــم در جاهاى مختلف 

افغانستان گسترش يافته است. 

 يعنى شما غير از باميان در شهرهاى ديگر 
افغانستان هم اين برنامه را داريد؟

بله، از مزار شريف گرفته تا كابل. من همه جا كتاب 
توزيع مى كنم.

 و بعد هم براى گرفتن كتاب دوباره به همان 
منطقه ها برمى گرديد يا نه؟

چاره اى نيســت. بايد برگردم. هر جا كه كتاب برده 
مى شود اگر نزديك باشد روز بعد و اگر دورتر باشد 
با فاصله زمانى بيشتر برمى گردم و كتاب هاى قبلى 
را جمع آورى مى كنم و جديدها را به آن ها مى دهم.

افغانستان هم  اگر اشتباه نكنم، بچه هاى   
شــما را با لقب خاصى صدا مى كنند. درست 

است؟
بله. بيشــتر من را به نام كاكا صابر (عمو صابر) صدا 

مى زنند.

 برنامه اى نداريد كه براى بچه ها در واليت 
خودتان يا جاهاى ديگر كتابخانه بزنيد؟ مثل 

كارى كه پدربزرگتان كرد؟
بعد از اين كه فعاليت هاى من در رسانه هاى مختلف 

منتشر شــد، كتاب هاى زيادى جمع آورى شد. من 
هم براى اين كه بچه ها هرروز به كتاب دسترســى 
داشته باشند به فكر تأسيس كتابخانه هاى زنجيره اى 
مخصوص كــودكان افتادم. حاال مــن 8 كتابخانه 
كودك با 31 هزار جلد كتاب تأســيس كرده ام. در 
اين كتابخانه ها هر روز ساعاتى به كودكان كتاب داده 
مى شود. البته برنامه ديگرى كه من درباره اش با هر 
يك از مســئوالن كتابخانه ها به توافق رسيدم، اين 
است كه روستاها منطقه هاى مربوط به خودشان را 
تحت پوشش قرار بدهند. يعنى بروند در روستاهايى 
كه نزديكشــان هست. براى بچه ها سخت است كه 

بيايند و از كتابخانه كتاب ببرند. 

 به خاطر شرايط افغانســتان كلى نيرو و 
سازمان بين المللى در آن جا مستقر هستند 
كه عاشق كارهاى اين چنينى اند. آن ها كمكتان 

كرده اند؟
بلــه. برخى از ســازمان ها به من كمــك كرده اند. 
بخش سياسى سازمان ملل هم براى مسافرت هاى 
هوايى من ســهمى در نظر گرفته است. با توجه به 
نا امنى مســيرهاى زمينى آن ها من را با هواپيما و 
هليكوپتر هاى سازمان ملل به جاهايى كه پرواز دارند، 

مى رسانند.

 يكى از اولين شــخصيت هاى معروفى كه 
در جريان كارتان قرارگرفت، پائولوكوئيلو بود. 
اصالً چطور شــما را پيدا كرد و برايتان كتاب 

فرستاد؟
ايشــان از طريق ويديو هاى خبرى كــه از من در 
رسانه هاى بين المللى منتشر شده بود، با فعاليت هاى 
من آشــنا شــد. به همين خاطر از طريق صفحات 
شــخصى در فضاى مجازى گفته بود كســانى كه 
مى تواننــد، او را با من آشــنا كنند تــا كتاب هاى 
خودش را براى من ارسال كند. البته تعداد ديگرى از 
نويسنده هاى خارجى و داخلى كتاب هاى خودشان 

را برايم ارسال كرده اند.

 كدام نويسنده ها؟
هموطن خودم خالد حســينى در صفحه اصلى اش 
از من و فعاليت هايم نوشت و از ديگران درخواست 
كــرد كه به من كمك كنند. نويســندگان ديگرى 
مثــل بانو پروين پژواك هــم حمايت هايى كرده و 
دل گرمى هايى هم به من داده اســت. نسيم خليلى 
داســتان نويس مقيم يزد بارهــا از طريق صفحات 
مجازى از اين طرح حمايت كرده اســت. محســن 
نكومنش هم هزينه خريد تعــدادى كتاب را برايم 

فرستاده است. 

 در صفحه اينســتاگرامتان درباره يكى دو 
طرح ديگر توضيحاتى داده بوديد و از مردم 
كمك خواسته بوديد. طرح هايى به نام بنياد 
كتاب و يك گام تا لبخند. ماجرا چيســت و 

دوباره قرار است چه كارهايى انجام بدهيد؟
من از ابتدا چشــم انداز بلند مدت داشــتم و دارم. 
هدفم اين اســت كه بتوانــم در كنار توزيع كتاب 
يا در كنار ايجــاد كتابخانه هاى زنجيره اى، بخش 
آموزش را هم راه اندازى كنم. درســت مثل كانون 
پرورش فكرى كودكان در كشــور شما. هم كتاب 
در دســترس بچه ها قرار داده شود و هم به صورت 
رايگان كالس هاى آموزشــى براى آنان داير شود. 
حتى بخشى از اين مركز خودش كتاب چاپ كند. 
به همين منظور بنياد كتاب كودك راه اندازى شد 
كه تا به حال سه جلد كتاب كودك چاپ كرده ايم. 
البته مى دانم كه كم اســت، ولــى اين كار نياز به 
زمان بيشترى دارد تا آرام آرام به هدف خود برسد، 
امــا يك گام هزار لبخند. بــراى اولين بار در كنار 
نخســتين كتابخانه كودك در باميان نمايشگاهى 
زده شد تا تصاويرى از فعاليت ها و توزيع كتاب در 
بين بچه ها، براى مردم به نمايش دربيايد. قرار است 
كه از اين نمايشگاه در واليات ديگر و حتى برخى از 

كشورها ايجاد شود.

 روزى كه كتابخانه سيار را راه انداختيد و 
اين كار را شروع كرديد فكر مى كرديد كه در 

سطح دنيا ديده شويد؟
بله. فكر مى كردم كه اين كار نه تنها در داخل كه در 
خارج هم سروصداى زيادى مى كند. چون كار من 
عملى خداپسندانه براى كودكان است. از طرفى اين 
كار در كشورى شروع شد كه مردم بيشتر از هرچيز 
ديگرى دغدغه نان دارند و بچه هاى آن جا، منظورم 
مناطق مركزى افغانستان است، به هيچ كتابخانه اى 

دسترسى ندارند.

  بگذاريــد برويم ســر وقــت بچه هاى 
افغانستان. كودكاِن آن جا چقدر در فكر بازى و 
بچگى كردن هستند؟ اصالً بازى هايشان رنگ 
و بوى سن وسالشان را دارد يا جنگ در روحيه 
آن ها هم تأثير گذاشته و سبك زندگى شان را 

به كل تغيير داده است؟
متأســفانه آن هــا آن طور كه بايد و شــايد بچگى 
نمى كنند. وضعيت داخلــى و جنگ هاى هر روزه 
در مناطــق مختلف افغانســتان تأثيــر بدى روى 
روحيه آنان گذاشــته. اين را هم از نوع حرف زدن 
و هم از روى آرزوهايشــان مى شود فهميد. حتى از 
نوع و شكل بازى هاى آن ها هم مى توان متوجه اين 
مسئله شــد. براى مثال من برنامه اى داشتم كه در 
آن از بچه ها مى پرسيدم در آينده مى خواهيد چكاره 
شويد؟ جواب بيشترشان خالصه مى شد به مشاغل 
نظامى مانند وارد شــدن بــه ارتش، خلبان جنگى 
شدن و راننده تانك و... البته بعد از خواندن چندين 
كتاب باز از آن ها همين سؤال را پرسيدم. جالب بود 
كه بچه ها مشــاغلى چون معلمى، دكترى، استاد 
دانشــگاه و مدير مدرسه را مى گفتند. البته در كنار 
كتاب دادن، من كلى با آن ها حرف مى زنم و تالش 
مى كنم كه غير مستقيم با تعريف مشاغل ديگر روى 

انتخاب هاى آنان تأثير بگذارم.

 توانسته ايد تأثيرى هم بگذاريد يا نه؟
بلــه. به جرئت مى توانم بگويم كه فعاليت هاى من 
در زندگى شــان تأثير داشته اســت. من در كنار 
كتاب دادن از مضرات ســيگار و انواع مواد مخدر 
برايشــان مى گفتــم. از بدى بازى بــا تفنگ هاى 
پالســتيكى مى گفتم و به سمت و سوى بازى هاى 
صلح طلبانه ترى سوقشان مى دادم. همه اين ها دست 
به دســت هم داده و تأثيرى كه بايد را توانسته ام 
بگذارم. يادم هســت يــك روز وقتى براى گرفتن 
كتاب ها رفتم، تعدادى از بچه ها اســباب بازى هاى 
خطرناك را از قبل جمع آورى كرده بودند و وقتى 
كه به روستايشان رسيدم به من دادند. گفتند ديگر 
با اين ها بازى نمى كنيم و مى خواهيم از اين به بعد 
كتاب بخوانيم. من اين تغييرات رفتارى را كه ديدم 
خيلى خوشحال شــدم و كلى تشويقشان كردم. 
باورتان نمى شــود آن روز از خوشــحالى به طرف 
خانه كه مى آمدم مرتب اشــكم جارى مى شد. به 
ياد خيلى از كودكانى مى افتادم كه جذب گروه هاى 

تروريستى مى شوند.

 شما تا امروز براى هدفتان و به ثمر رساندن 
كتابخانه سيار كلى سختى كشيده ايد. آيا تا به 
حال هيچ وقت بــه اين فكر افتاده ايد كه قيد 
اين كار را بزنيد و برويد سراغ زندگى  روتين 

خودتان؟
دروغ چرا. اين كار خيلى خستگى دارد. همچنين در 
كنار خستگى بايد مالحظات امنيتى را هم داشته 
باشم. يعنى دغدغه اينكه اتفاقى برايم نيفتد، اما با 
اين همه، هيچ وقت به اين فكر نكرده ام كه بى خيال 
شوم. به هر نحوى اين برنامه گسترش داده خواهد 
شد، با تغيير در نوع كار يا شايد مديريتش. ولى به 

هيچ  عنوان متوقف نخواهد شد.

برش

ابتدا براى مردم عجيب و غريب 
بود كه يك آدم با دوچرخه آمده 
و بين بچه ها كتاب توزيع مى كند. 
به گمانم فكــر مى كردند كه اين 
فعاليت هــا فقــط يــك تبليغــات 
هســت، اما وقتى اســتمرار كار 
من را ديدند، برايشــان جالب و 

جذاب شد

10

حاشيه

 كتابخانه سيار شما ابتدا با چند جلد كتاب آغاز 
به كار كرد؟ اآلن به تعدادش اضافه شده يا نه؟

كتابخانه سيار با 200 جلد كتاب شروع شد. حاال اما 31 
هزار جلد كتاب جمع آورى و يا خريدارى شــده و به اين 

مجموعه اضافه كرده ام.

 از اول هم قرارتان بر اين بود كه براى كودكان و 
نوجوانان كتاب ببريد يا نه؟

از اول تصميم داشــتم كتاب ها در دسترس اين دو گروه 
ســنى قرار داده شود. چون همان طور كه قبالً گفتم من 
دارم كار مى كنم كه سال هاى آينده تغييرى اساسى در 
يك يا چند نسل از مردم افغانستان اتفاق بيفتد. به نظرم 

آدم بزرگ ها قابل تغيير نيستند، اما اطفال انعطاف پذير 
هســتند. با خواندن چند جلد كتاب براحتى تغييرات را 
مى توان در رفتار و كارهاى آنان ديد. به همين دليل است 

كه روى اين گروه سنى تمركز و سرمايه گذارى كرده ام.

 و احتماالً اين همه كتاب  را با هزينه شخصى تان 
خريده ايــد. بدون كمــك گرفتن از ســازمان 

يا نهادى.
كتاب هايى كه در ابتدا توزيع مى كردم، با هزينه شخصى 
خودم تهيه شــده بــود، اما بعد از اين كــه فعاليت ها از 
رسانه هاى داخلى و بين المللى منتشر شد و همه فهميدند 
كه دارم چه كار مى كنم، ارســال كتاب  شــروع شد و از 

جاهاى مختلف برايم كتاب فرستادند. 

 كتاب هاى اول را خودم خريده بودم
از 200 كتاب به 31 هزار تا رسيديم

كودكان افغانستانى  بچگى نمى كنند

 مردم/ حامد كمالى  يكى از معروف ترين عكس هايش كه در اينترنت دســت به دست مى چرخد، 
همانى است كه در برف دوچرخه اش را به دست گرفته و دارد مى رود كه به دست بچه هاى واليتشان، 
يعنى باميان كتاب برساند. چرا؟ چون مثل بقيه هموطنانش از جنگ و خونريزى و افراطى گرى خسته 
شده. از تأثير گذاشتن روى بزرگ ترها خسته شده و مى خواهد روى نسل بعدى  سرمايه گذارى كند تا 
آن ها يك «نه» بزرگ و بلند به خشونت و گروه هاى افراطى بگويند و كشورشان را كه سال هاست درگير 
همين  چيزهاست، نجات بدهند. متنى كه در پيش رو مى خوانيد، ماجراى زندگى صابر حسينى، مردى 
است كه يك تنه، بادوچرخه اش، روستا به روستا و شهر به شهر مى چرخد و به جاى تفنگ، كتاب دست 

بچه هاى افغانستانى مى دهد.
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يادداشت اختصاصى

وظايف غديرياِن منتظر 
يادداشت اختصاصى آيت اهللا صافى گلپايگانى 

بَِحْبلِ اهللاِ  «َواْعَتِصُموا  تعالى:  قال اهللا 
ُقوا». َجِميعاً َوال تََفرَّ

سالم بر عيد غدير، سالم بر عيداهللا 
اكبر. سالم بر روز اكمال دين و اتمام 
نعمت. ســالم بــر برگزاركنندگاِن 
محافل و مجالس شكوهمند ايمانى 
كه در گذشت حدود 14 قرن، همه 
ساله، ياد بزرگ رويداد تاريخي غدير را با حفظ سنن اسالمي گرامي مي دارند 
و هر سال بر رونق و گسترش آن مي افزايند. آرى، روز غدير در تاريخ اسالم از 

روزهاي فراموش نشدني است. 
برادران و خواهران ايماني! 

با عرض تبريك اين عيد بزرگ و شكوهمند به عموم مسلمانان جهان كه همه 
در موّدت اهل بيت(عليهم السالم) وحدت دارند، اين نقطه مركزي وحدت را 
گرامي مي داريم و به همان روز غدير كه واليت علي(عليه الســالم) به همه، 

رنگ واحد بخشيد و امت واحده را كامل نمود بازگشت مي كنيم. 
اميد آن كه اين جشــن ها و محافل نورانى، همگان را بيش از پيش با معارف 
واليي آشنا سازد و موجب جلب توجهات خاصه عاليه حضرت بقية اهللا االعظم 

ارواح العالمين له الفدا گردد. 
غديريان عزيز! 

بياييد در اين عيد سعيد، خود را به علي(عليه السالم)، به رفتار آن حضرت، به 
گفتار و اخالق علوي عرضه كنيم و از آن بزرگوار، درس بگيريم.

آيا در كمك و دست گيرى از مستضعفان و محرومان در راه علي (عليه السالم) 
مي رويم؟ آيا مي خواهيم با اين تجمل پرستي ها و با اين جدا بودن از طبقات 
محروم، شيعه راستين علي(عليه  السالم) باشيم؟ آيا در لباس و غذا، در مظاهر 
زندگي، در ساده زيستي و بي تكلّفي، نشاني از علي(عليه السالم) داريم؟ اگر 
عدالت علي(عليه السالم)، زهد علي(عليه السالم)، شجاعت علي(عليه  السالم)، 
حلم و صبر علي(عليه  الســالم)، حق پرســتي علي(عليه الســالم)، تواضع 
علي(عليه الســالم) و ساير فضايل بزرگ علي(عليه  السالم) ما را دلباخته آن 

بزرگوار كرده است، نبايد به اخالق ايشان متخلّق و از آن با بهره باشيم؟ 
آرى، بايد از فرصت و برنامه عيد بزرگ غدير، براي خودسازي و كمال معنوي 

و اخالقي استفاده كنيم. 
در اين فرصت، به وضع تشــّيع خود، جهاِت اســالمي جامعه، ابعاد دينى و 
مذهبى شهر و كشور، مدرسه و دانشگاه، مطبوعات، رسانه هاي گروهي، اداره 
و كسب و كار و خالصه تمام نواحي زندگي فردي و اجتماعي خود بينديشيم 
و ظهور و بروز واليت علوي(عليه  الصالة و الســالم) را در همه اين نواحي و 
ابعاد بررسي كنيم.  بايد قدر شرف تشّيع و واليت اميرالمؤمنين(عليه  السالم) 
را بدانيم و حيثيت و شخصيت اسالمي و مذهبي خود را عزيز و گرامي بداريم. 
بايد در هر شرايطى و در هر كجا كه هستيم، در دانشگاه ها، در مدارس، در 
ســازمان ها و نهادهاى مختلف و... روش، رفتار، آداب و كّل مظاهر اجتماع و 
هويت اسالمي خود را حفظ كنيم.  عصر حاضر كه دوره غيبت كبراى حضرت 
بقية اهللا االعظم ارواح العالمين له الفدا اســت و بر حســب فرموده حضرت 
اميرالمؤمنين على(عليه السالم) (ما اطول هذا العناء و ابعد هذا الرجاء) به درازا 
مى كشد، عصر عمل و كار، تحّمل مسئوليت و انجام وظيفه و عصر حركت، 
استقامت و شكيبايي در امر دين است.  در اين عصر، همه غديريان منتظر، 
در ارتباط با تعظيم شعائر، فراهم كردن موجبات استقالل سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي، امر به معروف و نهي از منكر، تعاون بر نيكي و تقوا، رسيدگي به 
وضع مستمندان، قضاي حوايج نيازمندان، دستگيري از افتادگان و مبارزه با 
مظاهر فساد مسئوليم و خالصه، وظايفي كه غديريان منتظر در عصر غيبت 

در ابعاد مختلف دارند، از وظايفي كه در عصر حضور دارند كمتر نيست. 
همــه و همه بايد در ايــن عيد بزرگ با واليت، تجديد عهــد نماييم و التزام 
به واليت و شــيعه بودن خود را با اجراى اوامر قــرآن و روايات پيامبر و اهل 
بيت(عليهم السالم) به جهانيان نشان دهيم و اعالم داريم كه ما غديرياِن منتظر، 
پيرو مبانى سعادت بخش قرآن و عترت(عليهم السالم) بوده ايم و خواهيم بود و 

به اين آيه شريفه ايمان داريم كه: «اَنتم األَْْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن».

پرسمان

پاسخ به شبهه «افسانه غدير» 
فارس: آيت اهللا حســينى قزوينى 
به برخى از شبهات درباره «افسانه 
غديــر» اشــاره كرد و گفــت: اين 
مسئله را در فضاى مجازى و جامعه 
مسلمانان جا انداخته اند كه مسئله 
غدير يك قضيه افسانه اى و مربوط 
به اختالف اميرالمؤمنين با ســپاه 

يمن بوده است! 
آيت اهللا حســينى قزوينى به اين شبهه ها پاسخ گفت و افزود: من در شبكه 
ماهواره اى واليت دو سؤال را از اين افراد مطرح كرده ام كه تاكنون هيچ كس 
نتوانسته است پاسخ آن ها را بدهد؛ نخست اينكه شما مى گوييد غدير به خاطر 
اختالف با صحابه بوده است، كسى كه مى خواهد درباره دعوايى صحبت كند، 
در رابطه با آن دعوا يكى دو سطر صحبت مى كند آيا حتى يك روايت جعلى 
از پيامبر(ص) در كتاب هاى خودتان پيدا مى شود كه پيامبر(ص) اشاره اى به 
اختالف حضرت على(ع) با سپاه يمن كرده باشد؟ يا على بن ابيطالب(ع) در 
يك روايت گفته باشــد قضيه غدير به خاطر اختالف بوده است يا از يكى از 
صحابه سوم يا حتى چهارم يك روايتى بياوريد كه گفته باشند قضيه غدير به 

خاطر آشتى دادن اميرالمؤمنين(ع) با سپاه يمن بوده است.
رئيس شــبكه جهانى واليت گفت: تاكنون و در طول اين 22 سال كه اين 
سؤال را در رسانه ها مطرح كردم و در عربستان نيز در 250 مناظره اى كه با 
شخصيت هاى مختلف داشته ام، كوچك ترين جوابى به آن نشنيدم و سؤال 

اينجاست كه اين چه افسانه اى است كه هيچ اثرى از آن در تاريخ نيست.
وى بيان كرد: نكته دوم؛ من تمام سابقه يمن را بررسى و مشاهده كردم اولين 
كسى كه اين قضيه افســانه غدير را مطرح كرده است، ابن كثير الدمشقى 
سلفى، شاگرد ابن تيميه متولد 774 هجرى در كتاب البدايه و النهايه بوده 
است و سؤال اينجاست اين اتفاق بزرگى كه در تاريخ رخ داده است و به قول 
شما دعواى حضرت على(ع) با سپاه يمن، چطور شد 8 قرن هيچ كس از آن 
خبر نداشت و ابن كثير از كجا خبر پيدا كرده است كه شما اين طور مفصل 

مطرح كرده ايد؟
وى يادآور شد: در قرن هاى اخير نيز يكى از مفتى هاى مكه كه در دل وهابيت 
زندگى مى كرد، مى نويســد كه اين اختالف حضرت على(ع) با ســپاه يمن 
درست است اما ربطى به غدير ندارد و اين قضيه در سال هشتم هجرى رخ 
داده در حالى كه غدير در سال 10هجرى رخ داده است؛ البته كه شيعه اصًال 
اين مسئله را قبول ندارد و در طول تاريخ چنين چيزى اصالً رخ نداده است.

 معارف / ســيد مصطفى حسينى راد  واقعه 
بزرگ غدير، يكى از مقاطع مهم و سرنوشت ساز در 
تاريخ اسالم است. واقعه اى كه با اسناد متواتر، مورد 
تأييد اهل سنت و شيعيان است و خود مى تواند يكى 
از محورهاى وحدت ميان مذاهب اســالمى باشد. 
اهميت اين واقعه تا بدان جاست كه پيامبر اكرم(ص) 
در خطبه عظيم الشأن غدير درباره آن مى فرمايند: 
«َفلُْيَبلِِّغ الْحاِضُر الْغائَِب َوالْوالُِد الَْولََد إِلى يَْوِم الِْقياَمِة»؛ 
يعنى پس بايد كه اين سخن را حاضران به غايبان و 

پدران به فرزندان تا برپايى رستاخيز برسانند.
دربــاره واقعــه غديــر و تحليــل تاريخــى آن با 
حجت االسالم امير چرمچيان، غديرپژوه و از استادان 

مؤسسه غديرشناسى گفت و گو كرده ايم.

 در آغاز، خوب اســت كه تعريفى از معنا و 
مفهوم كلمه واليت داشته باشيد.

كلمه واليت داراى چندين معنى اســت. ريشه اين 
كلمه يعنى چيزى بالفاصله بعد از چيز ديگرى قرار 
بگيرد. معنى ديگر براى اين كلمه «اولى در تصرف» 
اســت. يعنى اگر ما در رفتار و كردارمان بر اساس 
تشخيصى كه داريم عملى را مى خواهيم انجام دهيم، 
كســى كه بر ما واليت دارد اگر رفتارى را بر خالف 
داده هاى علمى از ما بخواهد كه حتى مورد پسند ما 
هم نباشــد، حرف اوست كه براى اجرا اولويت دارد. 

اين معنى مورد نظر شيعه از كلمه واليت است.
اما برادران اهل سنت معناى ديگرى را از اين كلمه 
بيان مى كنند و همين معنا باعث شده خطبه غدير 
كه به فرمايش مرحوم عالمه امينى در بســيارى از 
مصادر اهل ســنت مورد اشاره قرار گرفته، بصورت 
نادرستى معنا شود. اين خطبه، شعار اصلى پيامبر 
اكرم(ص) در غدير اســت كه جمله محورى آن هم 
اين است: «من كنُت مواله فهذا علىٌّ مواله». حضرت 
دســتور دادند پس از خطبه غدير، عده اى به ميان 
مردم برونــد و خالصه و چكيده خطبه غدير را كه 

همين جمله است با صداى بلند فرياد بزنند.

 معنــاى مورد ادعاى اهل ســنت از كلمه 
«مولى» چيست؟

برادران اهل ســنت مى گويند «مولى» در اينجا به 
معناى دوست و رفيق است. داستان را هم اينگونه 
بيــان مى كنند كه پيامبر(ص) عــده اى از اصحاب 
از جملــه اميرالمؤمنين(ع) را بــراى كارى به يمن 
فرستاده بود. حضرت على(ع) كه برگشتند با برخى 
از اصحاب بر ســر اموالى كــه از منطقه يمن آورده 
بودند دچار مشكل و اختالف شده بودند زيرا برخى 
از صحابه تصرفاتى در اين اموال داشته اند. در ادامه 
شبهه مى گويند كه حضرت على(ع) پس از گرفتن 
امــوال از صحابه كه گويا لباس هايى بوده اســت، 
كاروان را رها مى كند و به كاروان حج پيامبر(ع) در 
حجة الوداع مى پيوندد. سپس پيامبر اكرم(ص) براى 
اينكه مســئله اى كه بين اين چند نفر بوده است را 
حل كند مى فرمايد «هر كسى من موالى او هستم، 
على(ع) موالى اوست» يعنى هر كسى با من رابطه 

دوستى دارد بايد با على(ع) نيز دوست باشد!
خوب؛ اين يــك اجحاف بزرگ به اســالم، پيامبر 
اســالم(ص) و حتى خداوند است كه ما اين كلمه 
را كه به معنى سرپرستى و اولى در تصرف و آمدن 
كسى بالفاصله بعد از فرد ديگرى است به ماجراى 

دوستى و رفاقت تفسير و معنى كنيم. 

 و پاسخ شيعه در برابر اين شبهه چيست؟
ما چند پاســخ داريم؛ نخست اينكه ماجراى رفتن 
اميرالمؤمنين(ع) بــراى دريافت وجوهات ربطى به 
سال دهم هجرت كه واقعه غدير رخ داده است ندارد، 
بلكه اين قضيه در سال ششم يا هفتم هجرت انجام 
شده اســت. از سوى ديگر در بين اهل سنت بحث 
مراجعه به «سلف» كه منظور از آن صحابه و در درجه 
بعد تابعين هستند، بسيار مهم و يك اصل است. اما 
اگر به منابع اهل سنت مراجعه كنيد حتى يك نفر 
از صحابه هم از كلمه «مولى» معناى دوستى را بيان 

نكرده و ماجراى غدير را به قضيه دريافت وجوهات 
از يمن ربط نداده است. اولين بار اين تفسير در دوره 
تابعين اتفاق مى افتد يعنى حدود 100سال پس از 
واقعه غدير. آنجاست كه عده اى كلمه «مولى» را در 
معناى مجازى خودش كه دوســتى و رفاقت است، 
استفاده مى كنند. برادران اهل سنت بايد تأمل كنند 
كه بر اســاس ضابطه حديثى آنها كه اولويت را به 
رجــوع به صحابه مى دهد، چطور مى توان نقل يك 
حديث را نــه از خود پيامبر(ص) و نه صحابه، بلكه 
از تابعين پذيرفت؟ بسيارى از بزرگان حديثى اهل 
سنت از جمله احمد بن حنبل با اين روش مخالفند.
پيامبــر اكرم(ص) در خطبه غديــر قبل از آنكه به 
كلمه «مولى» برســند از مردم مى پرســند «ألست 
اَولى بالمؤمنين من انفســهم؟»؛ آيا من بر مؤمنين 
از خودشــان بيشــتر اولويت ندارم؟ اين صراحتاً به 
معنــى اولويت در تصرف اســت كه شــامل رفتار 
مى شود و همه مردم هم آن را تأييد مى كنند. سپس 
پيامبر(ص) مى فرمايند: « من كنت مواله فهذا على 
مواله»؛ پس اين كلمه مولى با توجه به قرينه موجود 
در كالم پيامبر(ص) و ســياق جمــالت، نمى تواند 

واليت به معناى دوستى باشد.

 چندى پيش آيت اهللا ســبحانى به عنوان 
يكى از فقها و مراجع عظام شيعه فرمودند كه 
واقعه غدير نه تنها نبايد منشأ اختالف شيعه 
و سنى باشد بلكه مى تواند منشأ وحدت بين 
مذاهب اسالمى باشد. با توجه به تواتر حديث 
غدير كه مورد اجماع اهل سنت و شيعه است، 

در اين باره چه تحليلى داريد؟
بله؛ بيش از 110سند متقن درباره واقعه غدير داريم 
كه آن را در باالترين درجه تواتر قرار مى دهد. مرحوم 
عالمه امينى در بيست جلد از كتاب شريف «الغدير» 
كه هنوز 9جلد آن چاپ نشــده است اين اسناد را 
آورده و اتفاقاً فرزند ايشــان مى گويد كه اين 9جلد 
باقى مانده نســبت به آن 11جلد به منزله دانشگاه 
نسبت به مدرسه است و مسايل بسيار مهمترى را 
در بــر دارد. يكى از محورهايى كه ما در كالس هاى 
غديرشناسى براى غديرپژوهان عرض مى كنيم همين 
موضوع وحدت است كه مورد تأكيد بزرگان شيعه از 
جمله رهبر معظم انقالب و بزرگان اهل ســنت نيز 
هست. هيچكدام از دو طرف منظور از وحدت را اين 
نمى دانند كه يك طرف، تمام معتقدات خود را كنار 
بگذارد و تنها معتقدات طرف مقابل را بپذيرد. آنچه 
مد نظر است اين اســت كه مشتركات بين شيعه 
و ســنى را مد نظر قرار بدهيــم و با تكيه بر آن در 
مقابل دشمن مشترك بايستيم. يكى از مشتركات 
مهم ما همين بحث غدير اســت كه در كتاب هاى 
اهل سنت و تفاسيرشــان نقل كرده اند. محبت به 
اميرالمؤمنين(ع) و تواضع در برابر اين صحابى بزرگ 
پيامبر(ص)، بحث خالى بودن اخبار از اشــتباهات 
اميرالمؤمنين(ع) به اين معنا كه هيچكس در هيچ 
جا ادعا نكرده كه از ايشان خطايى ديده شده است 
مگر با احاديث جعلى كه خود اهل ســنت آن را رد 
مى كنند. بسيارى از علماى طرفين در مقاطعى براى 
دفاع از طرف مقابل حتى فتواى جهاد داده اند و اين 
است معناى وحدت. وحدت يعنى در مقابل دشمن 
ايســتادن با يد واحد و با اشتراكات متعدد از جمله 
قــرآن و قبله و پيامبر(ص) و وجود مقدس حضرت 
اميرالمؤمنين(ع) است. اين همه سند در كتاب هاى 
اهل سنت نشــان مى دهد كه آنها در اصل ماجراى 
غدير ترديدى ندارند بر خالف وهابيت تكفيرى كه 
تالش مى كند اصل واقعه غدير را با تبليغات واهى و 

بى سوادانه خود زير سؤال ببرد. 

 انگيزه كسانى كه صد سال پس از واقعه غدير 
معناى مورد نظر پيامبر اسالم(س) از كلمه «مولى» 
را تحريف كردند چه بود؟ بغض و كينه نسبت به 
اميرالمؤمنين(ع) بــود، حّب دنيا بود يا چيزهاى 
ديگرى؟ با توجه به اينكــه اينها واقعاً حضرت 

على(ع) را مى شناختند و خوب هم مى شناختند.

همــه ايــن ماجرا ظرف 60ســال بعد از شــهادت 
اميرالمؤمنيــن(ع) و روى كار آمدن بنى اميه تا زمان 
عمــر بن عبدالعزيز رخ مى دهد و بعــد از آن با روى 
كار آمــدن امثال احمد بن حنبــل و ديگر بزرگان 
اهل ســنت، رويكرد آنها به سمت جلوگيرى از سّب 
اميرالمؤمنين(ع) و رعايت و تبيين جايگاه آن حضرت، 
عوض مى شود. عمر بن عبدالعزيز از خلفاى اموى كه از 
سال 99تا 101هجرى حاكم مى شود در بخشنامه اى 
سّب اميرالمؤمنين(ع) را در منابر ممنوع مى كند. پس 
معلوم مى شــود كه از سال 100هجرى به اين طرف 
رويكرد دشمنى با اميرالمؤمنين(ع) دست كم در ميان 

علما و نخبگان اهل سنت از بين مى رود.
از سوى ديگر تا سال صلح امام حسن مجتبى(ع) با 
معاويه كه سال 41هجرى و 6سال پس از شهادت 
اميرالمؤمنين(ع) است نه تنها رويكرد اهانت به ايشان 
را نداريم بلكه 5ســال قبل از اين ماجرا مسلمانان 
جمع مى شوند و حضرت را تحت فشار قرار مى دهند 
كه شما بايد امر خالفت را بپذيريد در حالى كه البته 
خالفت حق مسلّم ايشــان بوده كه از ايشان سلب 
شده بود. اين فشار مردم براى اين بود كه بخصوص 
در چند سال آخر خالفت قبل از اميرالمؤمنين(ع) 
به داليل مختلــف زمينه هــاى نارضايتى در بين 
مردم ايجاد شده بود و حتى علماى اهل سنت هم 
توجيهى براى عملكرد اين دوره ندارند. چهره هايى 
مانند مروان حكم كــه پيامبر(ص) آنها را از مدينه 
اخراج كــرده بود در همين دوره بــه مصادر باالى 
حكومتى رسيدند و همه كاره خليفه شدند. همين 
رويه بود كه باعث قيام مردم و كنار گذاشتن خليفه 
ســوم و دعوت از اميرالمؤمنين(ع) براى پذيرفتن 
خالفت شــد و به دنبال آن معاويه پيراهن عثمان 
را بهانه جنگ با اميرالمؤمنين(ع) كرد، در حالى كه 
حضرت اساساً با حمله به خانه خليفه سوم مخالف 
بودند.  بنابراين تا سال 36هجرى هم رويكرد جدى 
براى سّب اميرالمؤمنين(ع)  وجود ندارد بلكه ماجرا 
از آنجا آغاز مى شود كه حضرت در دوره خالفت خود 
با زياده خواهى برخى از صحابه نسبت به بيت المال، 
برخورد و مقابله مى كند. بدين ترتيب وقتى معاويه 
اعالم خالفت مى كند و سپس وارد كوفه شده اعالم 
مى كند كه هر قراردادى كه من با حسن بن على(ع) 
بستم زير پاى من است، در بازگشت به دمشق لعن 
اميرالمؤمنين(ع) بر منابر را بخشنامه مى كند و به 
اين كار زشــت، رسميت مى دهد و از اينجاست كه 
جاعالن حديث برمى خيزند و جعل حديث با هدايت 

معاويه رونق مى گيرد.
معاويه با شــيطنت و رذالت و خرج كردن پول هاى 
بسيار موفق شد جامعه را با بهانه قتل خليفه سوم، به 
يك جامعه دوقطبى تبديل كند و واژه هاى عثمانى و 
علوى از اينجاست كه وارد تاريخ اسالم مى شود. اينها 
همه براى توجيه حكومت خودش و مشروعيتش بود 
و براى اينكه مشــروعيِت نداشته خودش را توجيه 
كند سعى  مى كند مقام و جايگاه اميرالمؤمنين(ع) 
را با اهانت و ســّب بر منابر و نمازهاى جمعه پايين 
بياورد و روايت هايى در شــأن على(ع) را تحريف و 
ممنوع كند و از اينجاست كه به تدريج كلمه «مولى» 
را در معناى ديگرى استفاده مى كنند در حالى كه 
در زمان صحابه معناى اين كلمه كامالً روشن بوده 
و همگان مى دانستند كه منظور پيامبر عظيم الشأن 
اســالم(ص) از كلمه «مولى» جانشــينى و خالفت 

بالفصل اميرالمؤمنين(ع) بوده است.

 داســتان حــب و بغــض نســبت به 
آن  از  بخش هايى  بــه  كه  اميرالمؤمنين(ع) 
در دوره معاويه اشــاره كرديد، در زمان خود 
رسول اهللا(ص) هم ديده مى شود. در اين باره 

چه توضيح بيشترى مى توان داد؟
بلــه درســت اســت؛ مســئله بغض نســبت به 
اميرالمؤمنيــن(ع) ريشــه در مســايل درونــى و 
تربيت نفس انســان ها دارد. چــرا اين همه حديث 
از پيامبر(ص) داريم -كه در منابع اهل ســنت هم 
هســت- مبنى بر اين كه دشــمن على(ع) حالل 

زاده نيســت؟ علماى اهل ســنت از قرن هاى سوم 
و چهارم هجــرى تا امروز بر مبناى نقل هايى كه از 
خودشــان داريم حتى گاهى در مناقشات مربوط 
به حالل زادگــى برخى افراد، صبــر مى كرده اند تا 
طفل بزرگ شود و اگر محب اميرالمؤمنين(ع) بود 
او را حالل زاده مى دانســتند و اگر بغض حضرت را 
داشت او را حرام زاده مى دانستند و اسناد اين قضايا 
موجود است. اين نشــان مى دهد كه بغض نسبت 
به اميرالمؤمنيــن(ع) در زمان پيامبر اكرم(ص) هم 
مطرح بوده است.  عالمه عسگرى در كتابى درباره 
واژه شــيعه يازده قول را مى آورد و ثابت مى كند كه 
واژه شــيعه از زمان پيامبر اكرم(ص) مطرح بوده و 
افرادى مانند جناب سلمان و مقداد و ابوذر و ديگرانى 
كه از جانشينى اميرالمؤمنين(ع) جانبدارى مى كردند 
از همــان زمان پيامبر(ص) به آنها «شــيعه» گفته 
مى شد. در تفسير سوره مباركه «بّينه» ذيل آيه «إِنَّ 
الَِحاِت أُولَِئَك ُهْم َخْيُر الَْبِريَّه»  َِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ال
تا علماى قرن ششم اهل سنت - مدارك آن موجود 
اســت - همه مى گفتند كه وقتى از پيامبر پرسيده 
مى شد اين «خيرالبريه» چه كسانى هستند، حضرت 
به اميرالمؤمنين(ع) اشاره مى كردند و مى فرمودند 
كه: «انَّ هذا و شــيعَته اولئَك هم خيرالبريّه». يعنى 
با اشاره مســتقيم به حضرت على(ع) و استفاده از 
واژه «شيعه» براى پيروان آن حضرت، آنها را بهترين 
خاليق مى دانســتند و بزرگانى مانند زمخشرى و 
ديگــران به اين موضوع تصريح كرده اند. پس بحث 
محبت و واليت اميرالمؤمنيــن(ع) از زمان پيامبر 
اكرم(ص) مطرح بــوده و حديث معروف «يوم الدار» 
كه مربوط به آيه «انذر عشيرتك االقربين» است هم 

شاهد اين مدعاســت. پيامبر(ص) در آن مجلس با 
اشاره به حضرت على(ع) مى فرمايند: «إَِنّ َهَذا أَِخى 
َو َوِصيى َو َخلِيَفِتى فِيُكْم َفاْسَمُعوا لَُه َوأَِطيُعوا؛ اين، 
برادر، وصى و جانشين من در ميان شماست؛ سخن 
او را بشنويد و از او اطاعت كنيد». در تفسير و تاريخ 

طبرى به اين ماجرا اشاره شده است.
ِّْغ ما أُنِْزَل  ُســوُل بَل نزول آيه «ابالغ» يعنى «يا أَيَُّها الَرّ
إِلَْيَك ِمْن َربَِّك» نيز شــاهدى بر اين ماجراست كه 
پيامبر اكرم(ص) مأمور مى شوند به ابالغ امر خالفت 
اميرالمؤمنين(ع) در حالى كه در همان دوران نقشه 
ترور ايشان از سوى برخى كشيده مى شد و هنگامى 
كه ايشــان از غزوه تبوك برمى گشتند در حالى كه 
با ســپاه روم درگير نشــده بودند، آن افراد اميدوار 
بودند كه ايشــان در جنگ با رومى ها به شــهادت 
برسند. اينها به وسيله غالمانشان تالش كردند شتر 
پيامبر(ص) را در دره هاى تبوك َرم بدهند و ايشان را 
از بين ببرند ولى پيامبر اكرم(ص) نخواستند نام اينها 
افشا شود. اينها همان هايى بودند كه سوداى خالفت 
بعد از پيامبر(ص) را داشتند و همان افرادى بودند 
كه تربيت نفس نداشــتند و اسير دنيا و دنياطلبى 

بودند. 
دكتــر تيجانى مى گويد بســيارى از افرادى كه به 
صحابه و صحابه صغار معروفند تنها به اين دليل كه 
يكبار پيامبر(ص) از كنار اينها رد شده است «صحابه» 
نام گرفته اند و از آنها روايت مى شود در حالى كه اين 
غيرمنطقى است. كسانى كه در برابر اميرالمؤمنين(ع) 
شمشير كشيدند و جنگ راه انداختند مانند امثال 
طلحه و زبير، آيا به صرف صحابه بودن، كارشــان 
قابل توجيه است؟ مگر اميرالمؤمنين(ع) خودشان 
از صحابه بلكه در صدر صحابه و اولين مرد مسلمان 
نيستند؟ حق كه نمى تواند در دو جبهه مقابل باشد.

پس در زمان صحابه هم همه چيز گل و بلبل نبوده 
و حب و بغض هايى نسبت به اميرالمؤمنين(ع) وجود 
داشــته كه برخى آشكار شــده و برخى هم پس از 
رحلت حضرت رســول(ص) آشــكار مى شود و در 
دعاى ندبه هم به آن اشــاره شده است كه: «َفاَوَدَع 
ًة َو َغْيَرُهَنّ  ُقلوبَهم أَْحقاداً بَْدرِيًَّة َو َخْيَبِريًَّة َو ُحَنْيِنَيّ
َفأََضَبّْت َعلى َعداَوتِــِه َو أََكَبّْت َعلى ُمنابََذتِه» يعنى: 
پس دلهاى (بازماندگان) آنها را به جنگ بدر و خيبر 
و حنين و غيره پر از حقد و كينه ســاخت پس بر 
دشمنى او قيام كردند و به مبارزه و جنگ با او هجوم 

آوردند».

معارف

تحليل تاريخى واقعه غدير در گفت وگو با حجت االسالم امير چرمچيان (غديرپژوه)

«غدير» مى تواند محور وحدت مسلمانان باشد

درنگ

دو زيارتنامه تفصيلى بزرگ و روشنگر از امام هادى(ع) وجود 
دارد كه سند و مدرك معتبر و دقيق امام شناسى است؛ يكى 
زيارتنامه «جامعه كبيره» است كه بر اين زيارتنامه شرح هاى 
متعددى نوشته شــده است. يكى از آن شرح ها ادب فناى 
مقربان اســت كه آيت اهللا جوادى آملى نوشته اند و بهترين 
و مفصل ترين و دقيق ترين شــرح بر زيارت جامعه كبيره 
مى باشــد. زيارت جامعه كبيره را براى هر امام معصوم(ع) 
در هر زمان مى توان قرائت كرد از اين رو در جامعه اسالمى 
شيعى شناخته شــده است و عموم شــيعيان از آن بهره 
مى برنــد. زيارتنامه دوم زيارت اميرمؤمنان امام على(ع) در 
روز عيد غدير است. اين زيارتنامه ناشناخته و مهجور است. 
بسيارى از محققان و مورخان نيز از اين زيارتنامه اطالعى 
ندارند. حتى در برخى از كتاب هاى تاريخ امامت در ضمن 
آثــار علمى امام هادى(ع) نيز هيچ يــادى از اين زيارتنامه 
نشده است. آرى تاكنون هيچ شرحى بر زيارتنامه امام دهم 
براى جّد بزرگوارشان امام على(ع) در روز عيد غدير نوشته 
نشده است. بسيار ناگوار، رنج آور و تلخ است كه اين گنجينه 
ارزشمند و منبع بزرگ امام شناســى در انزوا و بى توجهى 
قرار دارد و عوام و برخى خواص از آن بى خبرند! در صورتى 
كه اين زيارتنامه يك دوره «امام شناســى تاريخى» است و 
بايد براى شناخت تاريخ اسالم بويژه تاريخ امامت و تشيع، 
در جايگاه عالى و در ســطح يك مرجع و منبع اصلى براى 

تاريخ نگاران در جهان اسالم مورد توجه جدى قرار گيرد.
بهتريــن، معتبرترين و كامل ترين منبع براى شــناخت و 
تحليل رخدادهاى تاريخ اسالم و تشيع، احاديث و كالم اهل 
بيت(ع) است. «زيارتنامه امام على(ع) در روز عيد غدير» دو 
برابر«زيارت جامعه كبيره» است. چون اين زيارت ويژه يك 
روز در سال است (زيارت اختصاصى امام على(ع) در روز عيد 

غدير مى باشد) حجم آن زياد و طوالنى است و 
بلكه طوالنى ترين زيارت اســت و در روز ديد و 
بازديدها، صله رحم، اطعام و جشن ها قرار دارد، 
آن گونه كه الزم است به آن توجه نشده است 

و قرائت نمى شود.
محتــوا و مفــاد ايــن زيارتنامه بــه توصيف 
اميرمؤمنان امام على(ع) اختصاص دارد و حقايق 

بسيارى را پيرامون امامت و تشيع گزارش مى كند.
 سند زيارت

مرحوم عالمه مجلسى در آثار خويش اين زيارتنامه را آورده 
اســت؛ در بحاراالنوار جلد100 صفحه 359 تا صفحه 368 
از مرحوم شــيخ مفيد نقل كرده اســت و در زادالمعاد نيز 
از صفحه 467 تا 475 متن زيارتنامه را ثبت نموده اســت. 
شــهيد اول محمدبن جمال الدين مكى عاملى در «المزار» 
خويش صفحه 67تا 89 و ابن المشــهدى محمدبن جعفر 

نيــز در «المزار الكبير» صفحه 26 تا 282 متن 
همين زيارتنامه را آورده اند. عبداهللا بن نوراهللا 
بحرانــى اصفهانى در عوالم العلــوم و المعارف 
و االحوال در جلد حديــث الغدير آن بخش از 
زيارتنامه را كه به طور مستقيم با حديث غدير 
ارتباط دارد نقل مى كند. حاج شيخ عباس قمى 
در مفاتيح الجنــان در فصل زيارت مخصوصه 
حضرت اميرمؤمنان(ع) اين زيارت را نوشته است و اعتقاد 
دارد زيارت با «سندهاى معتبر» از امام هادى(ع) نقل شده 
است. آيت اهللا ناصر مكارم شــيرازى نيز در كليات مفاتيح 
نوين در بخش زيارات مخصوصه اميرمؤمنان امام على(ع) 

اين زيارتنامه را درج نموده است.
اين زيارتنامه را ابومحمد امام حســن عســكرى(ع) از پدر 
خويش امام على النقى(ع) براى زيارت امام على(ع) در روز 
عيد غدير نقل كرده اند. بنابراين راوى نخست امام معصوم 

است. در فراز اول اين زيارتنامه سالم بر پيامبر خدا حضرت 
محمد(ص) وجود دارد. پس از آن تمام متن زيارت تا پايان 
خطاب به اميرمؤمنان امام على(ع) اســت و سراسر زيارت 
بيانگــر فضيلت ها، امتيازها و اختصاصــات امام على(ع) و 
رخدادهاى تاريخ صدر اســالم در ارتباط با امامت و واليت 
اســت. در اين زيارتنامه بســيارى از آيات قرآنى مربوط به 
امامــت و واليت امام على(ع) ذكر و شــأن نزول و ارتباط 
آن با امام على(ع) تبيين شــده است. بسيارى از احاديث 
نبوى(ص) كه دربردارنده فضيلت هاى امام على(ع) است در 
متن اين زيارتنامه قرار دارد. ويژگى هاى دوستان و دشمنان 
اميرمؤمنان امام على(ع) در متن زيارتنامه آمده است. آيات 
مرتبط با عيدغدير و متن حديــث غدير در اين زيارتنامه 
قرار گرفته اســت. پيشگامى على بن ابيطالب(ع) در اسالم 
آوردن، فداكارى هاى ايشــان در نبردهاى صدر اســالم و 
مجاهدت ها در جنگ ها و غزوات پيامبرخدا(ص) با كفار و 
مشركان درون اين زيارتنامه نهفته است. از جنگ هاى امام 
على(ع) با اهل شام و سپاه مكر و حيله معاويه و منافقان ياد 
شده است و وضعيت اهل ايمان، اهل نفاق، قاسطين، مارقين 
و ناكثين در عصر امامت على بن ابيطالب(ع) ترسيم شده 

است. 
حقايق طرح شــده در اين زيارتنامه بســيار زياد اســت و 
جا دارد از ســوى محققان توانا تبيين شود. شايسته است 
اســتادان و دانشجويان تاريخ اسالم و تاريخ امامت و تشيع 
در پايان نامه ها و رســاله ها و مقاالت خويش اين گنجينه 
معارف الهى و مرجع و منبع تاريخ تحليلى صدر اســالم و 
سند معتبر تاريخ امامت و تشيع را مطالعه كنند و سرفصل ها 
و موضوعات و مســائل اصلى تاريخ امامت را بشناسند و در 

تحقيقات خويش متن زيارتنامه را محور قرار دهند.

لزوم احيا، ترويج و پژوهش متن زيارتنامه اميرمؤمنان امام على در روز عيد غدير
حجت االسالم والمسلمين دكتر محمد رضا جواهرى، عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد

پيامبر اكرم(ص) در خطبه غدير 
قبــل از آنكــه به كلمــه «مولى» 
برسند از مردم مى پرسند «ألست 
اَولى بالمؤمنين من انفسهم؟»؛ آيا 
من بر مؤمنين از خودشان بيشتر 
اولويــت ندارم؟ ايــن صراحتاً به 
معنى اولويت در تصرف است كه 
شامل رفتار مى شود و همه مردم 

هم آن را تأييد مى كنند 

آنچه مى خوانيد



ورزش: سيد رضا صالحى اميرى، رئيس كميته بين ملى المپيك 
در واكنش به قرار دادن رشــته پنچاك سيالت در بازى هاى 
آســيايى جاكارتا- پالمبانك گفت: تغيير رتبه اندونزى از 17 
در رقابت هاى 2014 اينچئون به 4 در 2018 جاكارتا هديه اى 
بود كه مسئوالن شوراى المپيك آسيا به كشور ميزبان دادند و 
مسئوالن المپيك آسيا بايد در اين خصوص پاسخگو باشند. وى با 
بيان اينكه ارزش بازى هاى آسيايى در رقابت ثانيه اى و ميلمترى 
ورزشــكاران و قهرمانان اســت، افزود: براى هر رشته اى صدها 
ورزشكار رقابت مى كنند تا به بازى هاى آسيايى برسند و در طول 
برگزارى رقابت هاى آسيايى هم ده ها ورزشكار براى كسب مدال 
تالش مى كنند، اينكه كشــور ميزبان بتواند به همين راحتى و 

بدون هيچ تالشى مدال گيرد جاى تعجب و تاسف دارد.
رئيس كميته ملى المپيك وظيفه ميزبان را تامين امكانات برابر 
و ايجاد فضاى عادالنه براى همه كشــورهاى شــركت 
كننده عنوان كرد و ادامه داد: در رقابت هاى آسيايى نظام 

داورى مبتنى بر قضاوت عادالنه و جلوگيرى از حق كشى، انگيزه 
قهرمانان را براى رقابت افزايش مى دهــد و اگر هر كدام از اينها 
ذايل شود انگيزه رقابت را از بين مى برد، اين اقدام شوراى المپيك 
آسيا در ورود پنچاك سيالت به بازى هاى آسيايى، غير قابل 

توجيه، غير عقالنى و حق كشى مسلم است.
صالحى اميرى تصريح كرد: تصميم شــوراى المپيك آســيا 
براى اهداى 10 مدال در رشته پنچاك سيالت به كشور اندونزى 
و تغيير رنك اين كشــور از 17 در رقابت هاى اينچئون به 4 در 
رقابت ها حق كشى مسلم و بى سابقه اســت و در اين خصوص 

سكوت نخواهيم كرد.
وى با اعالم اين خبر كه اعتراض ايران را در ديدار با شــيخ 
احمد، رئيس شوراى المپيك آســيا به او اعالم كرده افزود: 
متاسفانه پاسخ شيخ احمد قانع كننده نبود و او گفت كه اگر ايران 
هم ميزبان بازى هاى آسيايى باشــد چنين امتيازى به ايران هم 

تعلق خواهد گرفت. ما با توجه به همكارى هاى گســترده اى كه 
با شوراى المپيك آسيا و شيخ احمد داريم اعتراض خواهيم كرد 
و معتقديم اين نوع رفتارها، نشانگر بى انسجامى ساختار المپيك 
آسياســت و قطعا كميته ملى المپيك ايران رســما به شوراى 

المپيك آسيا اعتراض مى كند.
صالحى اميرى تقليل رتبه قطعى چهارمى ايران به پنجمى را ناشى 
از اهداف سياسى داخلى و رقابت هاى انتخاباتى اندونزى دانست 
و گفت: ما اين موضوع را سياسى و در راستاى اهداف انتخاباتى 
كشور ميزبان مى دانيم وقطعا اين اقدام نقض كامل اصل جدايى 

ورزش از سياست است.
رئيس كميته ملى المپيك با اشاره به ناداورى هاى صورت گرفته 
براى ورزشكاران ايرانى و ديگر ورزشكاران گفت: هر جا مقامات 
كشور اندونزى حضور داشــتند داوران براى خوش خدمتى به 
آن ها با ناداورى و حق كشى مدال را به هر شكل ممكن، به سينه 
ورزشكار اندونزيايى مى رساندند، اين نوع رفتارهاى روح عدالت در 

ورزش را خدشه دار مى كند. اين اتفاقات نه فقط به ضرر ايران بلكه 
به ضرر ساير كشورها هم است و انتقادات آن ها را هم در پى دارد.

داورزنى: پنچاك سيالت نبود  ايران چهارم مى ماند
معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت ورزش و جوانان 
هم گفت: تيم ميزبان هميشه مورد توجه است و اگر طالهاى آن ها 

در رشته پنچاك سيالت نبود، ايران چهارم باقى مى ماند.
حمدرضا داورزنى گفت: پيش از آغاز رقابت هاى آسيايى جاكارتا، 
شوراى المپيك آسيا براى جايگاه مناسب تيم ميزبان در جدول 
مسابقات از رشــته هاى مختلفى اســتفاده كرد تا رنكينگ تيم 

ميزبان در اين دوره از رقابت ها ارتقا پيدا كند.
وى گفت: تيم اندونزى در بسيارى از رشته ها فقط يك يا دو مدال 
كسب كرد. در رشته هاى وزنه بردارى، كاراته، تكواندو و قايقرانى 
كه فقط يك مدال كسب كردند اما رشته ورزشى پنجاك سيالت 

به داد تيم ميزبان رسيد.  

مدال هاى اندونزى در پنچاك  سيالت نقض روح عدالت در ورزش است

رئيس كميته ملى المپيك : شكايت مى كنيم

ورزش:  جلسه شوراى فنى تيم هاى ملى كشتى فرنگى 
دقايقى پيش به پايان رسيد. قرار بود در اين جلسه 
پس از ارائه گزارش از ســوى احد پازاج، مدير تيم  
 ملى كشتى فرنگى، اعضاى شوراى فنى در خصوص 
ادامه يا قطع همكارى با على اشكانى،  تصميم گيرى 
كنند. در اين جلسه مقرر شد با توجه به گزارش مدير 
تيم   ملى و گزينه هاى وى براى سرمربيگرى تيم   ملى، 
على اشــكانى ديگر به كار خود در تيم   ملى ادامه  ندهد 
و فعال تا اطالع ثانوى، احد پــازاج، مدير تيم   ملى به 
عنوان جانشين على اشــكانى، سرمربيگرى تيم  

 ملى را بر عهده خواهد داشت.

پازاج به اعضاى شوراى فنى اعالم كرده پنج يا شش گزينه 
براى سرمربيگرى تيم   ملى در اختيار دارد كه نهايتا ظرف 
يك هفته  آينده ســرمربى تيم   ملى با نظر شــوراى فنى 
انتخاب خواهد شد.  بهرام مشتاقى در گفت وگو با ايسنا با 
تاييد اين خبر اظهار كرد: در اين جلسه على اشكانى حضور 
نداشــت. مدير تيم ملى گزارش خود را ارائه كرد و پس از 
بحث هاى صورت گرفته مقرر شــد خود پازاج با توجه به 
اتمام قرارداد على اشــكانى، ســرمربيگرى تيم ملى را تا 
اطالع ثانوى برعهده داشته باشد و قطعا ظرف هفته آينده 
سرمربى تيم ملى از بين گزينه هايى كه مدير تيمهاى ملى 

معرفى مى كند، با نظر شوراى فنى انتخاب شود.

ورزش:  كوراش كار مرد ايــران در فينال كوراش بازى هاى 
آسيايى با شكست برابر نماينده ازبكستان، مدال نقره گرفت. 
جعفر پهلوانى نماينده كــوراش ايران در وزن 90+ كيلوگرم 
در فينال رقابت هاى كوراش  برابر مخصين خيصوميدينف 
ازبكستان با نتيجه يك بر صفر شكست خورد و به مدال نقره 
بازى هاى آسيايى رسيد. پهلوانى در مراحل قبل نمايندگان 
قرقيزستان، هند، تاجيكســتان و ازبكستان را شكست داده 

بود.
پيش از اين، قنبرعلى قنبرى ديگر كــوراش كار مرد ايران 

توانست به مدال برنز بازى هاى آسيايى دست يابد.
در اين رشــته كه براى اولين بار در بازى هاى آسيايى 
برگزار مى شود ايران 12 نماينده دارد. بهزاد وحدانى 
و قنبرعلــى قنبــرى در وزن 66-، جعفــر پهلوانى و 

محمدعلى ذاكرى در وزن 90+ كيلوگرم و طاهره آذرپيوند 
در وزن 52- نمايندگان ايران در روز نخســت رقابت هاى 
كوراش بودند كه تنها پهلوانى و قنبرى توانستند به مدال 
دست يابند و سه كوراش كار ديگر با شكست برابر حريفان 

خود حذف شدند.
قنبرى: با اين مدال خداحافظى مى كنم

قنبرعلى قنبرى دارنده مدال برنز مســابقات كوراش گفت:  
تمام تالشــم اين بود كه بــه فينال راه پيدا كنم اما نشــد و 
شــرمنده مردم شــدم. تمام تالش خود را انجام دادم و كم 

كارى نكردم.
وى ادامه داد: از روز اول براى كسب مدال طال آمده بودم ولى 
نتوانستم به هدفم برسم. قنبرى تاكيد كرد: از دنياى قهرمانى 

خداحافظى مى كنم و ديگر قصد ندارم در كوراش باشم.

على اشكانى كنار رفت
 پازاج، سرمربى موقت تيم ملى كشتى فرنگى

يك نقره و يك برنز
دو مدال كوراش كاران ايران در بازيهاى آسيايى

كدهاى گنگ رحمتى؛ باز هم مربى؟ 
ورزش: مهدى رحمتى، كاپيتان اســتقالل بعد از شكست 3 بر يك 
تيمش در ديدار رفت مقابل الســد قطر بدون اينكه حاضر شــود نام 
شخصى را به زبان بياورد گفت:«سه بار با تيم هاى مختلف در اين مرحله 
حضور داشتم كه هر سه بار يك نفر باعث شد ما قهرمان نشويم.» براى 
رمزگشايى از كدهاى گنگ كاپيتان استقالل مسلما بايد دنبال يك 
نام مشترك در استقالل و سپاهان باشيم چرا كه رحمتى با استقالل 
و سپاهان به اين مرحله رسيده .اگر بخواهيم در مستطيل سبز دنبال 
اين شخص باشيم به 2 نام مطرح بر مى خوريم:خسرو حيدرى و اميد 
ابراهيمى تنها بازيكنانى هستند كه هم در سپاهان و هم در استقالل با 
رحمتى هم بازى بودند كه با توجه به رابطه خوب كاپيتان استقالل با 
هر 2 بازيكن خيلى زود مى توان در خصوص اظهارات رحمتى نام آن ها 
را از ليست مورد نظر خط زد تا همه سرنخ ها به يك مربى ختم شود! 
مربى مطرحى كه هرگاه سكوهاى زرد و آبى ملتهب مى شوند نامش به 
ميان مى آيد و اتفاقا ديروز هم سكوهاى آبى ورزشگاه آزادى دقايق آرام 
و بى حاشيه اى را سپرى نكردند! به راستى در پس پرده چه مى گذرد. 
آيا صحت دارد كه در اطراف و اكناف تيم پچ پچ ها و شــايعات مبنى 
بر اينكه سال بعد فالنى سرمربى مى شود فضاى حاكم بر استقالل را 
پركرده و همين منجر به كمرنگ شدن تمركز شفر و برخى بازيكنان و 

همچنين تيم شده است؟!

قرارداد رضاييان و اوستنده فسخ شد
ورزش: در شرايطى كه طى هفته هاى گذشته و بعد از اتمام تعطيالت 
تابستانى رامين به تمرينات اوستنده بازگشته بود باشگاه بلژيكى در 
بيانيه اى رســمى از فســخ قرارداد اين بازيكن خبر داد. در اطالعيه 
اوستنده آمده است:« در نشستى كه برگزار شــد باشگاه اوستنده و 
رامين رضاييان براى فسخ قرارداد سال دوم خود به توافق رسيدند تا 
رامين از اين پس به عنوان بازيكن آزاد شناخته شود». به اين ترتيب 
با جدايى رسمى رضاييان از اوستنده و پيشــنهادات جدى كه اين 
بازيكن از يكى دو باشگاه داخلى از جمله تراكتورسازى تبريز در دست 
دارد هيچ بعيد نيست تا يكى دو روز آينده شاهد بازگشت يكى ديگر از 

لژيونرهاى سرشناس اروپايى به ليگ برتر باشيم.

شكايتى از قدوس
 به فيفا نرسيده است

ورزش: در حالى كه سامان قدوس از اوسترشوندز راهى آميان شد 
كه چند روز قبل از اين انتقال در باشگاه اوئســكا اسپانيا ديده شد. 
صحبت هايى در رسانه هاى اسپانيايى مطرح شد كه اين باشگاه قصد 
دارد به فيفا شكايت كند ولى نشريه اكيپ خبر داد هيچ مشكلى در 
انتقال ســامان قدوس به تيم فرانســوى وجود ندارد و فيفا نيز هيچ 
شــكايتى از اين بازيكن دريافت نكرده و به همين خاطر مشكلى در 

انتقال قانونى اين بازيكن به آميان وجود ندارد.

با استعفاى ويسى موافقت نشد
ورزش: ابوذر شــجاعى ،سخنگوى باشــگاه نفت مسجدسليمان با 
بيان اين كه با استعفاى عبداهللا ويسى موافقت نشد، گفت: به جدايى 
اين مربى فكر نمى كنيم و مخالف اين كار هستيم. نفت، بازى مهم با 
استقالل تهران را پيش رو دارد و بايد از زمانى كه در اختيار داريم به 
بهترين نحو براى كسب نتيجه استفاده كنيم تا در نهايت تيم به نقطه 

مطلوبى برسد.

روشن: شفر  تبليغ ريش تراش مى كرد!
ورزش:حسن روشن،پيشكســوت باشگاه اســتقالل با انتقاد از 
تاكتيك هاى اتخاذ شده ســرمربى آبى ها مقابل السد گفت: شفر 
در امارات تبليغ ريش تراش مى كرد و افتخارى از طريق دالل ها او 
را به ايران آورد و نتيجه اش اين شد كه در آزادى مقابل قطرى ها 
تحقير شديم.روشــن افزود: نويماير آلمانى اصال بازيكن نيست و 
همه ديديم كه نتوانســت در ميانه ميدان كارى براى اســتقالل 

انجام دهد.

مربى تيم ملى سنگ نوردى: 
عملكرد دختران بهتر از پسران بود

ايسنا: مربى تيم ملى سنگ نوردى با ارزيابى از شرايط بازى هاى آسيايى 
عملكرد تيم هاى دختران را بهتر از پسران دانست. عليرضا بالغى گفت: به 
نظر من دختران ما بهتر از پسران نتيجه   گرفتند. با توجه به اين كه سطح 
امكانات و نوع تمرينات در نتيجه  به دست  آمده تاثيرگذار بود، انتظار 
بيش از  اين هم نمى رفت.  وى گفت : در بسيارى از موارد دختران ما به 
دليل دورى راه مجبور هستند در شهرهاى خودشان تمرين كنند و اين 
قضيه باعث مى شود با كمبود مربى در سطح ملى مواجه باشند. مربيان 
خانم در سطح كشور تعدادشان كم است. اينها محدوديت هايى هست 
كه كار خانم ها را براى رسيدن به آمادگى مطلوب دشوار مى كند. با همه 
اينها نتايج دختران ما در پالمبانگ قابل قبول بود. وى گفت: اگرچه يك 
مدال طال در بخش سرعت توسط رضا عليپور كسب شد اما  در دو بخش 
كمباين و سرعت امدادى انتظار داشتيم بهتر از اين عمل كنند و حداقل 

يك مدال ديگر كسب شود.

ملى پوش دوى 200 متر زنان :
گروهم سخت بود

ورزش سه: ملى پوش دوى 200 متر زنان گفت: اميدوارم در مسابقات 
آينده جبران كنم و باتالش بيشــتر نماينده شايســته اى براى بانوان 
دووميدانى در آسيا باشم. الهام كاكلى  ملى پوش سرعتى ايران در رده 
بانوان بازيهاى آسيايى جاكارتا در مرحله گروهى و مقدماتى چهارم شد و 
به كار خود پايان داد. كاكلى گفت: مسابقات دووميدانى بازيهاى آسيايى از 
نظر فنى در سطح بااليى قرار دارد و  و من هم در گروه سختى قرار گرفتم.
رقيب بحرينى كه ركورد خوبى دارد با من هم گروه بود. تالشم را كردم اما 

در گروه خود چهارم شدم و به نيمه نهايى صعود نكردم. 

مرد طاليى كاراته: اهداف بزرگ ترى 
نسبت به بازى هاى آسيايى دارم

ورزش: ملى پوش كاراته ايران با بيان اين كه اتفاقات بازى هاى 
آســيايى را فراموش كرده ام، گفت: اهداف بزرگ ترى نسبت به 
بازى هاى آســيايى دارم و تمام تمركــزم را روى اين اهداف قرار 
داده ام.  امير مهدى زاده گفت:من چهار ســال قبل در بازى هاى 
آسيايى اينچئون موفق به كســب مدال طال شدم و در اين چهار 
ســال تالش زيادى كردم كه به اين بازى ها برسم و بهترين مدال 
را براى كشور كســب كنم كه با اتفاقاتى كه در فينال جاكارتا رخ 

داد، در اينجا نقره گرفتم.

مرادى: كيهانى مى تواند در المپيك هم 
بدرخشد

ورزش : مربى تيم ملى دووميدانى گفت: كيهانى پتانســيل بااليى 
دارد و مى تواند در رقابت هــاى قهرمانى جهان و المپيك نيز خوش 
بدرخشد. سجاد مرادى گفت:  كيهانى مرا روسفيد كرد و با كسب مدال 
طال و اين قهرمانى ارزشمند خستگى از تنم بيرون رفت.ما چندين ماه 
با هدف قهرمانى در بازيهاى آسيايى در شهرهاى مختلف اردو داشتيم 
و از خانواده دور بوديم. خوشحالم كه اين تالش ها و تحمل سختى ها 
بى ثمر نبود و يك مدال طالى ارزشمند به دست آمد. وى گفت:ما به 
حســين كيهانى اعتماد كرديم.او پيش از اين هم توانايى خود را 
نشان داده بود.خوشحالم اين مدال طالى ارزشمند را به ويترين 
افتخاراتش اضافه كرد.كيهانى پتانسيل بااليى دارد و مى تواند در 

رقابت هاى قهرمانى جهان و المپيك نيز خوش بدرخشد.

 قيدى: حواشى ازدواج ما
 تمركز همسرم را بهم ريخت

ورزش سه: ملى پوش تيراندازى با كمان ايران تاكيد كرد كه اقدام 
او براى اعالم خبر ازدواج با براتچى ربطى به فدراسيون نداشته است.

مجيد قيدى گفت: حواشى اين يكى دو روز تاثير زيادى روى عملكرد 
همسرم گذاشت وتمركز او را بهم ريخت و همين موضوع موجب شد 
چهارم شوم. تير و كمان ورزش تمركزى اســت. وى گفت: به هيچ 
عنوان اين اقدام ما ربطى به فدراسيون نداشت. ما خودمان تصميم 
گرفتيم. رئيس فدراســيون تازه آمده است و برخى با او خصومت 

داشتند به همين خاطر ما را هم زير سوال مى برند. 

حسرت مدال بر دل دونده 800 متر ايران
ورزش: امير مرادى در دهمين روز از بازى هاى آســيايى 2018 در 
مرحله فينــال دوى 800 متر رقابت كرد كه در رده چهارم ايســتاد. 
همچنين در دوى 200 متر مردان حســن تفتيــان به مرحله فينال 

نرسيد.

ضد حمله
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 كين: با اين پيروزى خود را به رقبا ثابت كرديم
ورزش: هرى كين، ستاره تاتنهام معتقد است كه تيمش به كسب پيروزى مقابل 

يونايتد نياز داشت تا به رقبا قدرت خود را ثابت كند.
 شاگرد  پوچتينو گفت: به نظرم پيروزى خوبى كسب كرديم. ما مى خواستيم خودمان 
را به حريفان ثابت كنيم. بايد رقبا را شكست دهيم، به خصوص خارج از خانه. پس 
از گل، پرس را باال برديم، سريعتر بازى كرديم و توانستيم ضربات سختى به حريف 
بزنيم. از موقعيت ها استفاده كرديم و توانستيم 3-0 در الدترافورد پيروز شويم كه 

نتيجه بسيار خوبى است.

 رونالدو سهام وايادوليد را مى خرد
ورزش: رونالدو لوئيز نازاريو، مهاجم سابق تيم ملى برزيل و رئال مادريد قصد دارد 

سهام باشگاه رئال وايادوليد را بخرد.
راديو ماركا پيش از اين اعالم كرده بود كه رونالدو در مذاكرات پيشــرفته با سران 
باشگاه قرار دارد و به زودى به جمع ســهامداران خواهد پيوست. حال ال الرگوئرو 
مدعى شد كه رونالدو 30 ميليون يورو از سهام باشگاه را خريدارى كرده و به زودى 
رئيس تيم پايه باشگاه خواهد شد و كارلوس سوارز به پست خود تحت عنوان مدير 

اجرايى باشگاه ادامه خواهد داد.

 ژابى آلونسو و شروع دوران مربى گرى در رئال
ورزش: ژابى آلونسو، هافبك سابق رئال مادريد، ماجراجويى اش براى مربى گرى را 

به زودى در آكادمى رئال آغاز خواهد كرد.
او  براى اولين بار در جلسات تمرينى باشــگاه اينفانتيل كه يكى از تيم هاى پايه 
رئال مادريد است، در والدبباس شــركت خواهد كرد. البته آلونسو تنها بازيكن 
سابق رئال نيست كه به آكادمى اين تيم پيوسته و كارش را آغاز كرده است. در 
حال حاضر، سانتياگو ســوالرى و رائول گونزالس نيز در تيم پايه رئال مشغول 

هستند و فعاليت مى كنند.

پنجشنبه 8 شهريور هفته 6 ليگ برتر ايران
 ذوب آهن - پديده

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش  

ورزش در سيما

ورزش: با آغاز ليگ پرتغال توجــه ايرانى ها به تيم ماريتيمو 
است چرا كه دروازه بان ملى پوش و فرزند اسطوره 

فوتبال ايران در اين فصل هم دروازه بان اصلى 
تيم ماريتيمو است. بازى هاى درخشان امير 
باعث شد تا كارلوس كى روش نام او را در ميان 
مسافران جام جهانى روسيه قرار دهد هرچند 
نمايش عالى بيرانوند باعث شــد او در روسيه 

بازى نكند. صحبت هاى اخير بچه عقاب را با هم 
مرور مى كنيم.

*دوســت دارم روى هدفم تمركز كنم و 
هدفم اين بود كه امسال نفر اول دروازه 

تيمم باشم.
*ســال قبل من از بازى در يك كاپ 
شروع كردم بعد در كاپ ديگر هم 
فرصت بازى به من رسيد و سپس 
توانستم در ليگ در تركيب اصلى 

تيمم قرار بگيرم. 
*رقابت با پورتــو و بنفيكا خيلى 

سخت است و بايد تالشمان را بكنيم 
كه خودمــان را به تيم هاى بزرگ برســانيم. اما 
قبول دارم كه ليگ را خيلى شيرين شروع كرديم.

*سعى كردم نماينده خوبى براى ايران در ليگ و كشور 
پرتغال باشم.  هر روز از نظر ذهنى و فنى  روى خودم 

كار مى كنم. 
* كسپراشــمايكل را هميشــه دنبال مى كردم حتى 
موقعى كه در لستر بود  و شايد خيلى ها نمى دانستند 

كجا اســت من دنبالش مى كردم. كال با ســبك گلرى 
كسپر اشــمايكل  حال مى كنم چون دروازه بانى توى 

خونش است. 
*امسال در ليگ پرتغال يك مقدارى 
رقابت دروازه بان ها قشــنگ تر و 
سنگين تر شــده چون پاتريسيو 
دروازه بان تيم ملــى پرتغال به 
وولورهمپتون رفــت و گلرهاى 
جديد اضافه شدند. اما امسال او 
رفته است  و فقط پورتو است كه 
كاسياس را دارد. من هم سعى 
مى كنم از كاسياس كه از بچگى 

هميشه بازى ها و فيلمهايش 
را نگاه مى كردم و جايى بوده 
كه من هميشــه آرزو داشــتم 

ياد بگيرم. 

كسپر اشمايكل را دنبال مى كنم
اميرعابدزاده: بايد با كاسياس رقابت كنم

ژاوى : ديگر از آزادى نمى ترسيم
ورزش سه: ژاوى در بازى شب گذشته السد برابر استقالل كه 
با شكست نماينده كشورمان همراه بود نشان داد در 38 سالگى 

هم هنوز بازيكنى بزرگ است.
ژاوى اما بعد از مســابقه درباره اين بازى گفت:« ما قبل از اين 
چند بار به ورزشگاه آزادى آمده بوديم و هميشه جو ورزشگاه 
باعث شــده بود تا ايرانى ها بتوانند با كمك تماشاگرانشــان 

بازى را ببرند.»
او افزود:« در بازى برابر استقالل هم دروازه بانمان كه جوان بود 
تحت تاثير جو بازى قرار گرفت و آن گل را خورد. اما بازيكنان 
ما ديگر تجربه بازى در ورزشگاه ايران را داشتند و تحت تاثير 
فشار و جو ورزشگاه قرار نگرفتيم و توانستيم بازى را با نتيجه 

خيلى خوب ببريم.»
كاپيتان السد درباره بازى استقالل هم گفت:« خيلى دوست 
ندارم راجع به تيــم حريف صحبت كنم اما بــه نظر من تيم 
اســتقالل منطقى بازى نكرد. البته من مى دانم كه اين تيم 
بعد از جــام جهانى بازيكنان خوبى را از دســت داده اســت. 
يكى از بهترين بازيكنانش ( اميد ابراهيمى) امســال به قطر 
آمده اســت.» او بهترين بازيكن استقالل را فرشيد اسماعيلى 
دانست و گفت:«به نظر من شماره 8 استقالل بهترين بازيكن 

اين تيم بود.»
ژاوى كه دوسال از قراردادش با السد باقيمانده است با پيشنهاد 
قطرى ها براى ماندن تا جام جهانى 2022 مواجه شده است 
و حتى اين خبر هســت كه ژاوى مربى تيم ملى قطر در جام 
جهانى 2022 خواهد بود. هرچند او خودش معتقد است كه 

هنوز هيچ چيزى مشخص نيست.

ورزش: سرمربى تيم فوتبال ســايپا مى گويد مسئوالن 
 AFC حمايتى از او و امثال او براى كســب كرسى در
انجام نمى دهند. دايى درباره آخرين وضعيت تيمش به 
صحبت پرداخت و عنوان كرد تيمش با وجود بازيكنان 
خوبى كه دارد اما براى ليگ قهرمانان آسيا بسته نشده 
اســت. در ادامه گفت وگوى خبرنگار ايسنا با على دايى 

را مى خوانيد:
* شرايط تيم تان براى آسيا چطور است؟

متاســفانه تيم مان مشــكالت مالى زيادى دارد و هنوز از 
قراردادهاى مان خيلى عقب هســتيم. من هميشه گفته ام 
تيمى كه تماشــاچى ندارد اگر انضباط مالى هم نداشــته 
باشــد مطمئنا به نتيجه نمى رســد و خيلى از مواقع دچار 
مشكل مى شــود. متاســفانه ما جزو تيم هايى بوديم كه در 
نقل و انتقاالت دير عمل كرديم و بــه آن چيزى كه در نقل و 
انتقاالت مى خواستيم به هيچ وجه نرســيديم اما باز هم از 
بازيكنانم راضى هستم. االن از ديگر نمايندگان ايران در آسيا 

شرايط بهترى داريم و شايد بهتر از آن ها باشيم.
* مى خواهيم نظر شما را درباره عملكرد تيم ملى اميد 

در مسابقه هاى آسيايى جاكارتا بدانيم. 
به نظر من تيم ملى اميد ما اصال درســت شكل نگرفت و از 
همان روز اول انتظار چنين مسئله اى را داشتم. مگر مى شود 
ما بياييم روح فوتبال را به سخره بگيريم و مثال به فالن تيم 2 
بر صفر ببازيم كه در گروه اول نشويم يا نمى دانم آخر چندم 
شديم و به آنچه كه مى خواستيم نرسيديم. اصال من نمى توانم 
اين ها را قبول كنم. من بيايم و دوم شــوم؟ ما آن روزى كه 
مقابل ميانمار شكســت خورديم، از بازى هاى آسيايى اوت 

شديم و همه چيز را باختيم . 
* براى اين تيم اميد شانسى براى صعود به المپيك 

قائل هستيد؟
نه. به نظر من خيلى سخت اســت اگر تصميمات از همين 
حاال درست نشــود و تيم خوب تشــكيل ندهند و از همه 
توانايى هاى بازيكنان مان استفاده نكنند به نظر من اميدى 

به اين تيم نيست.
* شما فردى هستيد كه در مجامع بين المللى فوتبال 
دنيا شناخته شده هستيد. به نظر مى رسد ما از نظر 
مديريت فوتبال در آسيا شــناخته شده نيستيم و 

نمى توانيم كرسى هاى مناسب به دست بياوريم. علت 
اين موضوع را در چه مى بينيد؟

شايد خيلى ها ناراحت شوند اما به جرئت مى گويم 90 درصد 
كســانى كه در مديريت مملكت ما هســتند، ســر جاهاى 
خودشان نيســتند و فقط 10 درصد در جايگاه واقعى شان 
هستند. هر كسى بايد بر اساس شايستگى، لياقت، تخصص، 
صاحب منصب شود و مديريت كند. ما نمى توانيم يك ديپلم 
را باالى ســر هزار مهندس و دكتر بگذاريم كه ايشان خط 
مشى تعيين كنند و بقيه اجرا كنند. شما ببينيد هزينه هاى 
گزافى كه خيلى ها مى كنند تا در AFC و يا غرب آسيا پست 
به دســت بياورند كه ما اين افراد را نداريم و حتى آدم هاى 
بزرگ فوتبالى هم نداريم كه بتوانيم از نظر فوتبالى روى آن ها 
سرمايه گذارى كنيم. متاسفانه آدم فوتبالى هم بيايد طورى 
او را مى زنيم كه اصال ببوسد و كنار بگذارد تا هيچ وقت چنين 

هوسى نكند كه در كار مديريت فوتبال وارد شود.  
* شــايد خيلى ها مى گويند على دايى بهترين فرد 
براى حضور در مديريت AFC و يا مجامع بين المللى 
فوتبالى باشد. شما خودتان به حضور در اين مجامع و 

رياست در AFC فكر كرده ايد؟
اصال به اين مســائل فكر نمى كنم چرا كه من واقعيت ها را 
مى بينم. زمانى كه ميشــل پالتينى مى خواست رئيس يوفا 
شود تمام ســفارت هاى فرانســه در همه جا برايش جلسه 
مى گذاشتند و حمايت مى كردند اما براى ما اين گونه نيست. 
على دايى به چيزى كه اتفاق نيفتد فكر نمى كند. در اين برهه 
و در اين زمان كه ما فقط بلد هستيم يكديگر را خراب كنيم. 
دوست نداريم هيچ كس را باالتر از خودمان ببينيم. اشكال 
اصلى ما اين است. مگر حمايت فقط اين است كه بگويند على 
دايى فوتبالى است؟ مگر همين رئيس AFC فوتبالى بوده 
است. آن قدر البى كردند كه او توانست رئيس AFC شود. 
شما فكر مى كنيد مسئوالن ما چنين كارهايى را براى امثال 
على دايى انجام مى دهند؟ هزار سال چنين كارى نمى كنند. 
* يعنى فكر مى كنيد از سوى فدراسيون حمايتى از 

شما براى حضور در بحث مديريت نمى شود؟
اصال در اختيار فدراســيون نيســت. من مى گويم ميشل 
پالتينى را يك دولت حمايت كرد. ما آن قدر مشــغله هاى 

ديگر داريم كه اصال به اين مسائل فكر نمى كنيم.  

مراسم ساالنه  جوايز ورزشى اشــپورت بيلد كه هر سال 
بهترين هاى ورزش آلمــان را معرفــى و از آن ها تقدير 
مى كند امســال هم در شــهر هامبورگ برگزار شــد تا 
شانزدهمين دوره  جوايز اشــپورت بيلد برندگان خود را 
بشناسد. جايزه  ستاره  سال ورزش آلمان به آنجليك كربر 
قهرمان رقابت هاى تنيس ويمبلدون رسيد. جايزه  الگوهاى 
سال هم به آليونا ســواچنكو و برونو ماسوت، دونده هاى 
قهرمان المپيك تعلق گرفت. جايزه   شگفتى سال به تيم 
ملى هاكى روى يخ آلمان رسيد. جايزه  بزرگترين بازگشت 
سال به گسا فليسيتا كراوزه و نمايش درخشان او در رقابت 
هاى دو و ميدانى قهرمانى اروپا رسيد. جايزه  بهترين مربى 
سال به نيكو كوواچ مربى بايرن مونيخ تعلق گرفت. جايزه  
ويژه  سردبير ارشد به تونى كروس رسيد كه تنها آلمانى 
است كه چهار بار قهرمان ليگ قهرمانان اروپا شده است. 
جايزه  بهترين كارشناس تلويزيونى به ماتياس سامر تعلق 
گرفت و اوتو رهاگل جايزه  يك عمر تالش را دريافت كرد. 
جايزه اى كه در ميان تشويق پرشور حضار از طرف رودى 

فولر به او اهدا شد.
اما نيكو كوواچ، سرمربى فعلى بايرن مونيخ، سال ها به عنوان 
فوتباليست در اين تيم بازى كرده و حتى قبل از شروع به 
كار به عنوان سرمربى هميشــه يكى از پيشكسوت هاى 

محبوب اين باشگاه ايالت باواريا محسوب مى شد. كوواچ 
كه اصالتى كروات دارد فصل گذشــته به همراه باشــگاه 
آينتراخــت فرانكفورت يكى از مهمترين شــگفتى هاى 
ورزشى آلمان را ثبت كرد: قهرمانى در جام حذفى 2018. 
شــاگردان كوواچ در آينتراخت، به فينــال جام حذفى 
رســيدند تا در مقابل بايرن مونيخ بزرگ قرار بگيرند و در 
حاليكه همه بايرن را قهرمان مى دانستند، با نتيجه  3-1 به 

پيروزى رسيده و جام را بدست آورند. كوواچ در زمان بازى 
در بايرن با اين تيم قهرمان بوندس ليگا و جام حذفى شده 
بود و حاال به عنوان سرمربى تيم رقيب، از رسيدن دست 
تيم محبوبش به جام حذفى جلوگيرى كرده بود. شايد به 
همين علت بود كه مسئولين بايرن فرصت را از دست نداده 
و بالفاصله بعد از پايان فصل گذشته، نيكو كوواچ را به عنوان 

سرمربى تيم خود منصوب كردند.

جوايز بيلد به بهترين هاى ورزش آلمان

«نيكو كوواچ» بهترين مربى ژرمن ها شد

ورزش: سيد رضا صالحى اميرى، رئيس كميته بين ملى المپيك 
در واكنش به قرار دادن رشــته پنچاك سيالت در بازى هاى 

آســيايى جاكارتا- پالمبانك گفت: تغيير رتبه اندونزى از 
در رقابت هاى 

بود كه مسئوالن شوراى المپيك آسيا به كشور ميزبان دادند و 
مسئوالن المپيك آسيا بايد در اين خصوص پاسخگو باشند. وى با 
بيان اينكه ارزش بازى هاى آسيايى در رقابت ثانيه اى و ميلمترى 
ورزشــكاران و قهرمانان اســت، افزود: براى هر رشته اى صدها 
ورزشكار رقابت مى كنند تا به بازى هاى آسيايى برسند و در طول 
برگزارى رقابت هاى آسيايى هم ده ها ورزشكار براى كسب مدال 
تالش مى كنند، اينكه كشــور ميزبان بتواند به همين راحتى و 

بدون هيچ تالشى مدال گيرد جاى تعجب و تاسف دارد.
رئيس كميته ملى المپيك وظيفه ميزبان را تامين امكانات برابر 
و ايجاد فضاى عادالنه براى همه كشــورهاى شــركت 
كننده عنوان كرد و ادامه داد: در رقابت هاى آسيايى نظام 

داورى مبتنى بر قضاوت عادالنه و جلوگيرى از حق كشى، انگيزه 
قهرمانان را براى رقابت افزايش مى دهــد و اگر هر كدام از اينها 
ذايل شود انگيزه رقابت را از بين مى برد، اين اقدام شوراى المپيك 
آسيا در ورود پنچاك سيالت به بازى هاى آسيايى، غير قابل 

توجيه، غير عقالنى و حق كشى مسلم است.
صالحى اميرى تصريح كرد: تصميم شــوراى المپيك آســيا 

براى اهداى 
و تغيير رنك اين كشــور از 

رقابت ها حق كشى مسلم و بى سابقه اســت و در اين خصوص 
سكوت نخواهيم كرد.

وى با اعالم اين خبر كه اعتراض ايران را در ديدار با شــيخ 
احمد، رئيس شوراى المپيك آســيا به او اعالم كرده افزود: 
متاسفانه پاسخ شيخ احمد قانع كننده نبود و او گفت كه اگر ايران 
هم ميزبان بازى هاى آسيايى باشــد چنين امتيازى به ايران هم 

مدال هاى اندونزى در پنچاك  سيالت نقض روح عدالت در ورزش است

رئيس كميته ملى المپيك : شكايت مى كنيم

ورزش:  
دقايقى پيش به پايان رسيد. قرار بود در اين جلسه 
پس از ارائه گزارش از ســوى احد پازاج، مدير تيم  
 ملى كشتى فرنگى، اعضاى شوراى فنى در خصوص 
ادامه يا قطع همكارى با على اشكانى،  تصميم گيرى 
كنند. در اين جلسه مقرر شد با توجه به گزارش مدير 
تيم   ملى و گزينه هاى وى براى سرمربيگرى تيم   ملى، 
على اشــكانى ديگر به كار خود در تيم   ملى ادامه  ندهد 
و فعال تا اطالع ثانوى، احد پــازاج، مدير تيم   ملى به 
عنوان جانشين على اشــكانى، سرمربيگرى تيم  

 كوراش كار مرد ايــران در فينال كوراش بازى هاى ورزش:  كوراش كار مرد ايــران در فينال كوراش بازى هاى ورزش:  كوراش كار مرد ايــران در فينال كوراش بازى هاى 
آسيايى با شكست برابر نماينده ازبكستان، مدال نقره گرفت. 

جعفر پهلوانى نماينده كــوراش ايران در وزن 
در فينال رقابت هاى كوراش  برابر مخصين خيصوميدينف 
ازبكستان با نتيجه يك بر صفر شكست خورد و به مدال نقره 
بازى هاى آسيايى رسيد. پهلوانى در مراحل قبل نمايندگان 
قرقيزستان، هند، تاجيكســتان و ازبكستان را شكست داده 

بود.
پيش از اين، قنبرعلى قنبرى ديگر كــوراش كار مرد ايران 

توانست به مدال برنز بازى هاى آسيايى دست يابد.
در اين رشــته كه براى اولين بار در بازى هاى آسيايى 

برگزار مى شود ايران 
و قنبرعلــى قنبــرى در وزن 

 پازاج، سرمربى موقت تيم ملى كشتى فرنگى

دو مدال كوراش كاران ايران در بازيهاى آسيايى

* كسپراشــمايكل را هميشــه دنبال مى كردم حتى 
موقعى كه در لستر بود  و شايد خيلى ها نمى دانستند 

كجا اســت من دنبالش مى كردم. كال با ســبك گلرى 
كسپر اشــمايكل  حال مى كنم چون دروازه بانى توى 

*امسال در ليگ پرتغال يك مقدارى 
رقابت دروازه بان ها قشــنگ تر و 
سنگين تر شــده چون پاتريسيو 
دروازه بان تيم ملــى پرتغال به 
وولورهمپتون رفــت و گلرهاى 
جديد اضافه شدند. اما امسال او 
رفته است  و فقط پورتو است كه 
كاسياس را دارد. من هم سعى 
مى كنم از كاسياس كه از بچگى 

هميشه بازى ها و فيلمهايش 

اصال به اين مســائل فكر نمى كنم چرا كه من واقعيت ها را 
مى بينم. زمانى كه ميشــل پالتينى مى خواست رئيس يوفا 
شود تمام ســفارت هاى فرانســه در همه جا برايش جلسه 
مى گذاشتند و حمايت مى كردند اما براى ما اين گونه نيست. 
على دايى به چيزى كه اتفاق نيفتد فكر نمى كند. در اين برهه 
و در اين زمان كه ما فقط بلد هستيم يكديگر را خراب كنيم. 
دوست نداريم هيچ كس را باالتر از خودمان ببينيم. اشكال 
اصلى ما اين است. مگر حمايت فقط اين است كه بگويند على 
 فوتبالى بوده 
 شود. 
شما فكر مى كنيد مسئوالن ما چنين كارهايى را براى امثال 
على دايى انجام مى دهند؟ هزار سال چنين كارى نمى كنند. 
* يعنى فكر مى كنيد از سوى فدراسيون حمايتى از 

اصال در اختيار فدراســيون نيســت. من مى گويم ميشل 
پالتينى را يك دولت حمايت كرد. ما آن قدر مشــغله هاى 

هجدهمين دوره بازى هاى
 آسيايى- جاكارتا

حميدرضاعرب: شكست استقالل مقابل السد قطر با تركش هايى 
همراه بود. اين شكست باعث شد تا برخى بازيكنان علنا بعد از بازى 

از پستى كه شفر براى شان در نظر گرفته انتقاد كنند.
*روز بد روزبه

يكى از اين بازيكنان روزبه چشــمى بود. بازيكنى كه بعد از ماه ها 
غيبت به تركيب استقالل راه يافت و در قلب خط دفاع قرار گرفت اما 
در نيمه دوم با تصميم شفر به پست هافبك دفاعى منتقل شد.او در 

نيمه دوم كارايى اش را به طور كامل از دست داد.
*غرهاى غفورى

 ديگر بازيكنى كه از تغيير پى در پى پست بازى اش به ستوه آماده 
وريا غفورى اســت. بازيكنى كه در هر بازى جاى بازى اش تغيير 
مى كند. وريا گاهى گوش يا وينگر راســت بازى مى كند و گاهى به 
پست دفاع راست منتقل مى شود. غفورى بارها از شفر خواسته كه 
در يك پست به او بازى دهد اما ســرمربى آلمانى استقالل به اين 
توصيه ها توجهى نمى كند و دائم پست بازى وريا را جا به جا مى كند.

*تبريزى در گوشه ها
 مرتضى تبريزى هم چندان از پستى كه شفر برايش در نظر مى گيرد 
راضى نيست. مرتضى به پســت گوش يا همان وينگر چپ منتقل 
شده در حالى كه او در تيم سابقش ذوب آهن مهاجم راس بود. شفر 
اما اعتقادى به بازى گرفتن از تبريزى در اين پست ندارد و از گرو به 
عنوان مهاجم نوك بازى مى گيرد. تصميمى كه حتى اعتراض برخى 
مسئوالن باشگاه استقالل را هم به دنبال داشته و آن ها در خفا اين 

سوال را مطرح كرده اند كه اگر شفر مى خواست از تبريزى در پست 
مهاجم رأس اســتفاده نكند و قصد بازى گرفتن از اين بازيكن در 

گوش چپ را داشت اساسا چرا به سراغ تبريزى رفت. 
منتقدان شفر كه از دل باشــگاه ظهور كرده اند بر اين باورند كه در 
اســتقالل به اندازه كافى بازيكن براى حضور در پست هاى كنارى 
حضور داشــت و نيازى نبود كه تبريزى براى اين نقطه به خدمت 

گرفته شود. 

*ردپاى سانسورچى
اين انتقاد ها اما فيلتر مى شود و آن هايى كه كار ترجمه صحبت هاى 
اين چنينى را به عهده دارند انتقاد ها را بــه گوش پيرمرد آلمانى 
نمى رســانند. اقدامى كه حاال باعث شــده بزرگ تريــن لطمه به 

استقالل وارد شود .
 شايد اگر يكى به شــفر مى گفت كه بازيكنان از تغييرات ناگهانى 
پست شان به ســتوه آمده اند يا يكى به گوش سرمربى مى رساند 
كه حتى مديران و ديگر مســئوالن باشــگاه از نحوه اســتفاده از 
تبريزى ناراحتند، شــايد منجر به تحوالت تازه اى در اســتقالل 
مى شد. حتى به شــفر نيز به درســتى از انتقاد هاى سيدحسين 
حسينى چيزى نمى گويند. دروازه بانى كه تهديد كرده اگر نيمكت 
نشــينى هايش ادامه يابد اســتقالل را در نيم فصل ترك خواهد 
كرد. آيا دور وبرى هاى شفر مى خواهند به سانسورهاى خود ادامه 
دهند تا او در باتالقى كه خودش براى خودش درســت كرده غرق 

شود؟منچستريونايتد مورينيوست.

اعتراض ها به گوش شفر نمى رسد

سانسورچى،  بالى جان استقالل

 با آغاز ليگ پرتغال توجــه ايرانى ها به تيم ماريتيمو 
است چرا كه دروازه بان ملى پوش و فرزند اسطوره 

فوتبال ايران در اين فصل هم دروازه بان اصلى 
تيم ماريتيمو است. بازى هاى درخشان امير 
باعث شد تا كارلوس كى روش نام او را در ميان 
مسافران جام جهانى روسيه قرار دهد هرچند 
نمايش عالى بيرانوند باعث شــد او در روسيه 

بازى نكند. صحبت هاى اخير بچه عقاب را با هم 

*دوســت دارم روى هدفم تمركز كنم و 
هدفم اين بود كه امسال نفر اول دروازه 

*ســال قبل من از بازى در يك كاپ 
شروع كردم بعد در كاپ ديگر هم 
فرصت بازى به من رسيد و سپس 
توانستم در ليگ در تركيب اصلى 

*رقابت با پورتــو و بنفيكا خيلى 
سخت است و بايد تالشمان را بكنيم 

كه خودمــان را به تيم هاى بزرگ برســانيم. اما 
قبول دارم كه ليگ را خيلى شيرين شروع كرديم.

*سعى كردم نماينده خوبى براى ايران در ليگ و كشور 
پرتغال باشم.  هر روز از نظر ذهنى و فنى  روى خودم 

كار مى كنم. 
* كسپراشــمايكل را هميشــه دنبال مى كردم حتى 
موقعى كه در لستر بود  و شايد خيلى ها نمى دانستند 

كجا اســت من دنبالش مى كردم. كال با ســبك گلرى 
كسپر اشــمايكل  حال مى كنم چون دروازه بانى توى 

خونش است. 
*امسال در ليگ پرتغال يك مقدارى 
رقابت دروازه بان ها قشــنگ تر و 
سنگين تر شــده چون پاتريسيو 
دروازه بان تيم ملــى پرتغال به 
وولورهمپتون رفــت و گلرهاى 
جديد اضافه شدند. اما امسال او 
رفته است  و فقط پورتو است كه 
كاسياس را دارد. من هم سعى 
مى كنم از كاسياس كه از بچگى 

هميشه بازى ها و فيلمهايش 
را نگاه مى كردم و جايى بوده 
كه من هميشــه آرزو داشــتم 

ياد بگيرم. 

دايى:
 مسئوالن براى رياستم

 در AFC هزارسال ديگر هم 
حمايتى نمى كنند 
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ادب و هنر

کارنامه

نگاهی به آثار منتشر شده علی اصغر عزتی پاک
»موج فرشته« در »باغ کیانوش«

می مانم پشت در
 اولین اثر علی اصغر عزتی پاک اســت که در 
سال 1385 به عنوان کتاب سال حوزه هنری 
معرفی شــد. این مجموعه داســتان توسط 

انتشارات هزاره ققنوس منتشر شده است. 

زود برمی گردم
 دومیــن کتاب این نویســنده و منتقد ادبی 
اســت که جایزه دو ســاالنه ادبیات کودک و 
نوجوان ایران و همچنین جایزه کتاب ســال 
ســام را به خود اختصاص داد. این داســتان 
بلند توسط انتشــارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در ســال 86 منتشر شد.

باغ کیانوش
این رمان که توســط انتشارات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در سال 89 منتشر 
شد، داستانی از جنگ است؛ اما در میدان نبرد 
اتفاق نمی افتد، قهرمانان آن آدم هایی هستند 
که جنگ سر  زده به خانه و کاشانه شان سرک 
کشیده است. ماجرای تجاوز غریبه ها و دشمن 
به آب و خاک و حریم شخصی قهرمانان داستان و واکنش آن ها در مقابل 

این تجاوز، سه خط داستانی را تشکیل می دهند.

آواز بلند
این رمان تصویری از جریان داشتن زندگی 
در کشــاکش جنگ ارائه می دهــد. عزتی 
پاک وضعیت شــهرها در دوران جنگ را به 
تصویر کشیده اســت. در این رمان خواننده 
پیوسته از بمباران شهرها و مناطق مسکونی 
می خواند. این رمان را شهرســتان ادب در 

سال 90 منتشر کرده است.

موج فرشته
 ایــن کتــاب مجموعه 6 داســتان از زندگی 
معصومین )ع( اســت. هر یک از داستان های 
ایــن مجموعه به حضــور اســوه های دینی 
در زندگــی نوجوانان هــم روزگار خود و گاه 
نوجوانان هــم روزگار ما می پردازد. راویان این 
داستان ها نوجوانانی هستند که این حضور را 
درک کرده اند و در سایه آن، سال ها با سرافرازی زیسته اند. این کتاب را 

هم شهرستان ادب در سال 93 منتشر کرده است. 

نفس بلند
این کتاب داستانی سرراست و خواندنی از بچه های 
یک محل را روایت می کند که می خواهند برای 
جشن نیمه شــعبان کارهایی بکنند اما یک نفر 
ناشناس وارد کارهای آن ها می شود و برنامه های 
آن ها را به هم می زند. این رمان توسط انتشارات 

جمکران در سال 95 منتشر شده است.

باغ های همیشه بهار
این رمان روایت زندگــی امام محمد باقر)ع( 
است که در ســه فصل نوشته شده است. هر 
فصل این کتاب از زبان یکی از شخصیت های 
نزدیک به آن امام بزرگوار روایت شــده است. 
نخستین فصل با عنوان »به تماشای باغ های 
همیشه بهار« از زبان جابر بن عبداهلل انصاری، 
فصل دوم با عنوان »روشنی های شهر« به روایت عبداهلل بن عطا و فصل 
ســوم با عنوان »سرود سال های عاشقی« از زبان جابر جوفی بیان شده 
است. این رمان در سال 97 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

گفت و گو با علی اصغر عزتی پاک، نویسنده و منتقد ادبی به بهانه سالروز تولدش

 می خواهیم سلطه 
روایت غیربومی را بشکنیم

شــما چندین سال اســت که در مدرسه 
رمان شهرستان ادب کارگاه ها و برنامه های 
مختلفی برای نویســندگان جوان برگزار 
می کنید؛ پشت این فعالیت ها چه دغدغه ای 

نهفته است؟
دغدغه مــا تولید متن ایرانی با کیفیت اســت. 
مــا می خواهیــم در این عصر هجــوم ترجمه و 
فرهنگ های غیربومی که به وســیله ابزار هایی 
چون سینما وارد این کشور می شود، نویسندگان 
از جغرافیای فرهنگی مردم خودشان هم سخن 
بگوینــد. درحال حاضر ذهنیــت ایرانی خواهی 
نخواهی به تسخیر روایت های غیربومی در آمده 
است.ما امروزه با مخاطبی سر و کار داریم که تصور 
هم نمی کند می شود یک رمان خوب ایرانی خواند.

شــاید من کمی اغراق می کنم اما نوعی گریز از 
خویشــتن در برخی از ما دیده می شود که این 
اسفبار است. نیاز به یک تلنگر داریم که بفهمیم 
چه بایی سرمان آمده است. ما می خواهیم این 
طناب پاره نشــود و برای همین از نویسنده های 

جوان تر حمایت می کنیم. 

سال هاســت اثری از ادبیات معاصر ما در 
عرصه بین المللی ندرخشیده است، درحالی 
بسیار  ادبی  پیشینه  می دانیم  خودمان  که 

قدرتمندی داریم. آیا به این دلیل اســت 
که غــرب در فراگرفتن تکنیک های ادبی 
موفق تر از ما بوده است؟ اساساً چه شد که 

این گونه شد؟ 
ما ادبیات روز دنیا را رصد می کنیم و با آن برخورد 
مستقیم داریم. یعنی آن ها هرچه تولید می کنند 
ما فــوری می خوانیم، بنابراین کاماً نســبت به 
ادبیات آن ها آگاه هستیم و نمی توان گفت همه 

آن ها پیشرفت کرده اند و ما عقب افتاده ایم. 
این مشکل پیچیده تر از این حرف هاست و خیلی 
به نویسنده وابسته نیست. باید کان تر نگاه کرد. 
واقعیت این است که سیاست گذارهای فرهنگی ما 
هیچ دغدغه ای در این حوزه ندارند که این طرف و 
آن طرف بروند و نویسندگان کشورشان را معرفی 
کنند.  آن ها احساس می کنند نویسنده های ما اگر 
آن طرف بروند مثل آن ها می شوند. نمی دانم چه 
سیاستی پشت این نگاه است اما هرچه هست به 
ضرر ما تمام شده است. نویسنده ها در همه جای 
دنیا همدیگر را می شناسند و با هم ارتباط دارند. 
در همین ارتباط هاســت که یک جایی، به قول 
معروف قاب گیر می کند و یک اثر به زبان های 
مختلف ترجمه می شود.اما پیش از نویسندگان، 
این حاکمیت ها هستند که به ترویج کتاب های 
خودشــان کمک می کنند و با تربیت مترجم در 

سفارتخانه ها و نهادهای دانشگاهی صدای فرهنگ 
خودشان را به آن طرف مرزها می رسانند.  

مــا این مهــم را در سیاســت گذاری فرهنگی 
خودمــان نمی بینیم. اساســاً گویا مســئوالن 
فرهنگی ما به قدرت نرم باور ندارند. اگر قرار به 
صادر شــدن پیام باشد، پیش از همه چیز این 
قدرت نرم است که باید معرفی شود که ادبیات 

یکی از آن هاست.
پس شما معتقدید در حوزه ادبیات ابتدا باید 
مسئوالن پیش قدم شوند و سیاست گذاری 

کنند؟
بله. مسئوالن فرهنگی ما باید دغدغه های کان 
داشته باشند درحالی که به چیزهای کوچکی دل 

خوش کرده اند که امیدی به آن نیست. 
فکر و ذهنیت مدیران فرهنگی، فرهنگی و هنری 
نیســت و نتیجه اش هم همین است که ما فقط 
داریم می شــنویم و آغوش مان را به روی ادبیات 

سایر کشورها باز کرده ایم.
من فقط بخشــی از این ماجــرا را می دانم اما ما 
به طور قطع می توانســتیم حداقل در کشورهای 
همسایه مانند ترکیه، هند، پاکستان و... بیشتر از 
این ها حضور فرهنگی داشته باشیم. در سوریه و 
لبنان هم ادبیات و فرهنگ ما می توانست حضور 

پیدا کند اما متأسفانه غفلت کردیم. 

یک بار همراه با جمعی از نویســندگان پیش 
آقای صالحی، که آن زمان معاون وزیر فرهنگ 
بود، رفتیم. از دیپلماســی فرهنگی و اهمیت 
آن کلی حرف زدیم وســخن گفتیم. بعدتر هم 
دیدم که ایشــان در مجلس شــورای اسامی 
در روز گرفتــن اعتمــاد از اهمیت و ضرورت 
دیپلماســی فرهنگی ســخن راندند، اما از آن 
روز، روزها گذشته اســت و ما هنوز حاصلش 

را ندیده ایم! 

شاید ایراد از نویسندگان خودمان هم باشد. 
شاید آثار ادبی ما استانداردهای جهانی را 

ندارد.
ما نباید نویسندگان خودمان را دست کم بگیریم. 
من فکر می کنم همین وضعیت را هم نویسندگان 
با چنگ و دندان نگه داشــته اند. نویسنده ما دارد 
تاش می کند، کارهایی هم شــده اســت. البته 
نگاهــی هم وجــود دارد که معتقد اســت همه 
فرهنگ ها به ســمت یک شــکل شدن حرکت 
می کنند. شــاید این نگاه هم درســت باشد، اما 
در این بین قطعاً کســانی که متفاوت تر هستند، 

موفق تر هستند.

شما خودتان به شخصه برای این دغدغه ها 
چه کارهایی انجام داده اید؟

ما و تعدادی از نویسندگان دیگر می خواهیم خأل 
بین ادبیات کاسیک و معاصر را پر کنیم. در واقع 
تاش می کنیم نســبت بین ادبیات کاسیک و 
معاصر را پیدا کنیم و از این ســردرگمی نجات 
یابیم؛ برای همین منظور در مؤسسه شهرستان 
ادب نشســت های »جهــان رمــان«، »جهــان 
داستان های ایرانی« و... را تعریف کردیم تا ببینیم 
اساســاً بزرگانی مانند عطار و مولوی نســبتی با 
نویســنده امروز پیدا می کنند یا نه؟ می خواهیم 
همان قدر که قصه گویی ما وامدار دن کیشــوت 

است وامدار مولوی هم باشد. 

این پیوند برای اولین بار نیســت، درست 
از  که  بوده اند  معاصری  نویسندگان  است؟ 

ادبیات کالسیک استفاده کرده اند. 
بله. این کار توسط نویسندگان دیگری هم پیگیری 
شــده اســت، به عنوان مثال هوشنگ گلشیری 
تاش می کرد پلی میان ادبیات کاسیک و معاصر 
بزند. اما احســاس می شــود که این روحیه باید 

تبدیل به یک جریان شود. 

علی محمد مؤدب: باورم نمی شــود امــا نزدیک به دو دهه 
گذشــته از لحظه ای که محمدحســین محمدی، مهم ترین 
نویسنده فارسی نویس امروز افغانستان با لبخند همیشگی اش 
در البی هتل هرمز بندرعباس، هم اتاقی مان را معرفی می کرد: 

علی اصغر عزتی پاک، نویسنده ای طلبه از قم.
و من نمی دانستم با علی اصغر به چه سفرهایی خواهم رفت، 
چه خنده ها و گریه ها و چه دوســتی ها و قهر و آشتی ها با هم 

خواهیم داشت.
هنــوز که به آن لحظه می نگرم احتمــال این همه برادری 
برایم ســخت اســت. کنگره چهارم »شــعر و قصه جوان 
بندرعباس« بود و ما همه جوان هایی که عشق مان نوشتن 
بــود. آن کنگره اما این عشــق را به دو عشــق دیگر گره 
زد؛ یکــی نام ایران و دومی جمعی از دوســتانی که امروز 
بیشترشــان از بهترین های شــعر و قصه گویان فارسی اند. 
محمدحسین محمدی از افغانستان، علی اصغر عزتی پاک 
از قم، یاسین حجازی از مشــهد، مهدی فرجی از کاشان، 
حسین جال پور از بندر گناوه، ساسان ناطق از اردبیل و.... 
در آســتانه عید غدیر فکر می کنم که ما برادران و خواهرانی 
بودیــم که در کنگره بندرعباس برای ادبیات ایران با هم عقد 

اخوت بستیم و واقعاً طور دیگری همدیگر را دوست داریم.
من اما توفیق داشــتم همین برادری و اخوت را در شهرستان 
ادب هــم با عزتی پاک و برادران کمیابــی مثل علی داودی، 
محمدمهدی ســیار، محمدحســین نعمتی، میاد عرفانپور، 
امیرحسین ســمیعی، حســن صنوبری و... تجدید کنم اما 
همان طور که عشــق جوانی چیز دیگری اســت دوستی های 

جوانی هم متاعی از بازاری دیگر است.
بگذریم که نمی خواهم از کنگره بندرعباس بنویسم اما همین 
قــدر بگویم که آن کنگره بزرگ بود و نگاه و مأموریت دینی و 
وطنی را برای نســلی از شاعران و نویسندگان جوان برجسته 
کرد. کاری که ما امروز در قالب دوره آموزشــی آفتابگردان ها 

برای جوانان امروز طراحی می کنیم.
علی اصغر عزتی پاک چهل سالگی را گذرانده و حاال در نوشتن 
به پختگی رسیده است. رمان های بزرگسال و نوجوان او مثل 
»آواز بلند«، »باغ کیانــوش«، »زود برمی گردیم« و »باغ های 
همیشــه بهار« از بهترین آثار ادبیات این نسل هستند. علی 
اصغر اهل دقت در جزئیات و اشــاره های گذرا به بزرگ ترین 
معناها در دل همین جزئیات است. مخاطب او باید جدی باشد 
چون علی اصغر جدی اســت. اگر تصویر نور المپی را شــرح 
می دهد که بر درختی تابیده است به آن تصویر شاید ساعت ها 
اندیشیده است و در جورچین رمان او این تصویر کاری می کند 

و حرفی می زند.
در شــناخت عزتی پاک مصاحبه های کم اما بسیار مهم او را 
باید جدی گرفت. علی اصغر برادر عزیز من، کم حرف می زند 
اما حرف های بســیار جدی می زند. آخرین مصاحبه او درباره 
حمایت از تألیف ایرانی در بسیاری از نشریه ها و رسانه ها بازتاب 
داشت و سر آغاز اتفاقات مبارکی در صحنه مدیریت فرهنگی 
شد. گفت و گوهای روزمره او همواره برای من الهام بخش است. 
دقت های او در مسائل مختلف کم نظیر است و به قول معروف 

باید باشی و ببینی!
علی اصغر عزتی پاک حلقه وصل جمع بسیاری از نویسندگان 
امروز است. مردی که دانش، فضل و جدیت ستودنی او در کار 
ادبیات را نمی توانم در این سطرهای نصفه و نیمه روایت کنم 
آن هم وقتی که در میان اضطراب و اندوه کارتن های بسته و 
نبسته اثاث کشی و اجاره نشینی تکیه داده ام به تلنبار پتوها و 
از برادری می نویسم که دو دهه با هم برای اعتای ادبیات مردم 
مسلمان ایران کوشیده ایم. عزتی پاک مثل بسیاری از قهرمانان 

ادبیات ایران نگفته مانده است و....
صدای اذان صبح می آید، صدای ناب اذان، صدای شوق بال....

علی محمد مؤدب، سحرگاه ششم شهریور 97، حکیمیه.

محمدرضا شرفی خبوشان: عزتی پاک در سن پختگی 
یک نویسنده به سر می برد. او جزو معدود کسانی است که 
در نقد جریان داستان نویسی پس از انقاب موفق است و به 

طور دقیقی با ادبیات داستانی ما آشنایی دارد. 
نکته حائز اهمیت درباره شــخصیت عزتــی پاک تاش او 
برای ارتقای جنبه داستان نویسی کشور در عین اشتغال به 
نویسندگی است. این دو جنبه او را از سایر نویسندگان جدا 

می کند.
گاهی یک نویسنده فقط می نویسد اما یک نویسنده دیگر به 
غیر از نوشتن با نقشی که بر عهده می گیرد در حوزه ادبیات 
داستانی کمک می کند ما از آن چیزی که بودیم، بهتر شویم. 
نکته مهم در این دغدغه مقدس این است که این تاش باید 
بدون مرزبندی و برخورد سلیقه ای صورت بگیرد، روحیه ای 
که در عزتی پاک به معنای واقعی کلمه به چشم می خورد. 

او وارد حوزه توانمندسازی ادبیات ما شده است، بدون اینکه 
کمترین تبعیضی برای نویسندگان مختلف قایل شود.

اعتقاد و باور عزتی پاک مثال زدنی است و نگاهش بشدت 
عدالت محور اســت. یعنی هر کس توان نوشتن دارد و باور 
دارد نوشتن می تواند به زیستن ما ایرانیان کمک کند عزتی 
پاک بدون اینکه بداند او کیســت و چه فکری دارد، سعی 
می کند او را کمک کند و این دســت گیری با حضورش در 
شهرستان ادب به خوبی نمایان است؛ با طرح و پیاده کردن 

برنامه های هدفمندی که برگزار می کند. 
محصول کار او را به عینه می توان دید. نتیجه حضور عزتی 
پاک در تولیدات ادبیات داســتانی این ادعا را ثابت می کند. 

آثار تولید شده در مدرسه رمان تاکنون جایزه های معتبری 
را به دســت آورده و هر کدام شــان پنجره ای رو به ادبیات 

داستانی باز کرده است.
عزتی پاک جزو آن دســته نویســندگانی اســت که برای 
نوجوانــان و کودکان هم قلم می زند. در واقع او خأل موجود 
در این حوزه را به خوبی درک کرده و در دوره ای که چرتکه 
کمیــت آثار ادبــی در حوزه نوجوانان بشــدت به نفع آثار 
ترجمه ای است که رنگ و بوی فرهنگ ما را ندارد، وارد این 
حوزه شده و آثار برجسته ای از خود به یادگار گذاشته است.

ما نویسندگان برجسته ای در حوزه کودک و نوجوان داریم 
اما این تعداد کم است و باید بیشتر از این ها نویسنده حوزه 

کودک و نوجوان داشته باشیم.
ورود علی اصغر عزتی پاک به این حوزه هم درخشان است. 
»موج فرشته«، »باغ  کیانوش«، »باغ های همیشه بهار« و... 
نشان دهنده این موفقیت است. این مسئله ای است که ما 

نویسندگان باید از وی بیاموزیم. 
علی اصغر عزتی پاک بشدت انسان اخاق مداری است؛ هم 
از کنش های بیرونی اش و هــم از آثار خودش می توان این 
اخاق مداری را مشاهده کرد. او تاش می کند در آثارش نور 

زندگی را هر چه بیشتر به زندگی اطرافیان بتاباند.
برخی نویسندگان با توجه به مؤلفه های خاصی با یک سبک 
قلم می زنند، که به اصطاح کارشان کالبدی می شود و چه 
بسا محتوا را هم در این میان نادیده می گیرند؛ اما برخی از 
نویسندگان هم هستند که با محتوا و درون مایه، فرم خاصی 
به اثر خود می بخشــند، یعنی نویسنده در هر اثرش ثابت 
می کند که فرم ویژه ای مخصوص به همان اثر دارد و با نوعی 
آگاهی دســت به قلم می زند. اینجا پندارهای فرم اندیشی 
بسیار عقب تر از نویسنده است؛ چرا که فرم یک مسئله ذاتی 

است که با محتوا عجین می شود. 
عزتی پاک دغدغه فرم و محتوا ندارد، چرا که به مرحله ای از 
پختگی رسیده که در آن، فرم و محتوا دست و پای نویسنده 

را نمی بندد و تابع نویسنده است.
آرزو می کنم عزتی پاک های ما زیادتر باشند و هر سال عزتی 

پاک های دیگری هم به آن ها اضافه شوند.

مدیر مدرسه رمانعقد اخوت برای ادبیات ایران

 ادب و هنر/ موســوی  علی اصغر عزتی پاک نویســنده ای کم حرف، 
رک و بشــدت سنجیده گوســت. او مصداق خوبی برای این بیت نظامی 
ســمرقندی است که می گوید: خاصه کلیدی که در گنج راست/ زیر زبان 

مرد سخن سنج راست. 
متولد سال 1353 اســت؛ یعنی درست 44 ساله. از عالم نویسندگی اش 
همین قدر می گوید که در جوانی دست به قلم برده و از آن پس به توصیه 

برخی از نزدیکان وارد عالم جذاب و خاص نویسندگی شده است. 
زیر کلماتش دغدغه ای احساس می شود که نخ تسبیح همه صحبت های 
اوست و می توان آن ها را کلیدواژه های شخصیت حرفه ای نویسنده 44 ساله 

کشــورمان دانست. کلیدواژه هایی چون ایران، فرهنگ بومی، دیپلماسی 
فرهنگی ضعیف و.... اولین اثر او با نام »می مانم پشت در« در سال 1385 
به عنوان کتاب ســال حوزه هنری معرفی شد. »زود برمی گردم« دومین 
کتاب عزتی پاک است که جایزه دو ساالنه ادبیات کودک و نوجوان ایران 
و همچنین جایزه کتاب ســال سام را به خود اختصاص داد. عزتی پاک 
مسئولیت گروه داستان مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب را نیز بر عهده دارد 
که این مؤسسه فعالیت های ادبی گسترده و موفقی در زمینه ادبیات متعهد 
انجام می دهد.7 شهریور، سالروز تولد این نویسنده خوب کشورمان بهانه ای 

است تا پای دغدغه ها و صحبت های او بنشینیم. 
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خبر

»ایرانیوم« دوباره حاشیه ساز شد
از برنامه سازی دست بردارید

ایــرج ملکــی را بــا عناوین 
مختلفی در دنیای ســینمای 
کوتاه و در شبکه های مجازی 
و  تلگرام  اینســتاگرام،  مانند 
توییتــر می شناســیم. برنامه 
ایرانیوم با اجرای مجید افشاری 
شب دوشــنبه میزبان او بود. 
میزبانی که موجب وارد شــدن انتقادات بســیاری به تلویزیون و مجری 
این برنامه شد. فیلم های کوتاه ایرج ملکی در شبکه های اجتماعی شهرت 
بسیار دارد. هر چند این فیلم ها پیش از این دستمایه شوخی های بسیاری 
قرار گرفته بود، اما بسیاری اعتقاد دارند که رفتار مجری برنامه »ایرانیوم« با 

میهمانان برنامه شایسته نبوده است.
وجود رســانه هایی مانند آپارت و اینســتاگرام و غیره کمک شایانی به 
معروف شــدن افرادی کرده است. ایرج ملکی جزو نخستین افرادی بود 
که با آپلود فیلمی در آپارات و فضای مجازی به معروفیت دســت یافت 
و می تــوان گفت این معروفیت را مدیون فیلم مزاحمت خودش اســت. 
بعضی از دیالوگ های این فیلم بسیار معروف شده اند به طوری که حتی 
مهــران مدیری هم در برنامه دورهمی برخــی از آن ها را به کار می برد. 
همچنین دیالوگ های فیلم های او در برنامه نود نیز پخش شــده است. 
او پیش از این در برنامه »فرمول یک« علی ضیا نیز حضور داشته و پیش 
از این چهره اش را در تلویزیون دیده بودیم، اما حضور دوباره او در برنامه 
»ایرانیوم« به همراه برادرزاده اش و رفتارهای مجید افشاری با آن ها موجب 
ایجاد انتقادات بسیاری به تلویزیون شد. از جمله کسانی که به این گفت 
وگــو انتقاد کرد صابر ابر بود. برخی دیگر نیز معتقد هســتند »دعوت از 
ایرج ملکی و مونا ملکی یک پیام آشــکار دارد. ما مرز های اجرای زرد و 
برنامه سازی بر مبنای سلیقه مخاطب اینستاگرامی را قرار است فرسنگ ها 
جابه جا کنیم.« همچنین نیما کرمی مجری باسابقه تلویزیون نیز به جمع 
منتقدانی پیوســت که رفتار با ایرج ملکی و برادرزاده اش را در تلویزیون 
نامناسب می داند و از این بابت از صدا و سیما انتقاد دارد. او چنین نوشت: 
»متأسفم برای برنامه سازی رو به زوال رسانه ملی... واقعاً یعنی فکری برای 
برنامه سازی درســت ندارید. دوستان عزیز! شما حق ندارید به هرکسی 
اجازه دهید رو به روی دو انسان هموطن به هر شکل و ترتیبی قرار بگیرد 
و بعد مسخره  شان کنید ]اسکولشان بفرمایید[ به خدا زشته، به خدا بده، 
تو رو خدا از برنامه سازی دست بردارید که هرچه ما تالش می کنیم برای 
برنامه فاخر، شــما همه  چیز را زیر سؤال می برید. وای بر من با این همه 

ابتذال در رسانه ای که روزی قرار بود دانشگاه  انسان سازی باشد«.

 سیما و سینما/ زهره کهندل  برنامه گفت و گو 
محور »شهر فرنگ« که بیش از سه سال از عمر آن 
می گــذرد، در این روزها که جای برنامه های ویژه 
سینمایی در دیگر شبکه های تلویزیون خالی است، 
فرصتی برای بیشــتر دیده شدن یافته است. این 
برنامه سینمایی در هفته پیش رو، صد و هفتادمین 
قسمت خود را روی آنتن شبکه خبر خواهد برد، 
برنامه ای که با پرداختن به موضوعات اساســی و 
بنیادین سینما، نظر رسانه ها و اهالی سینما را به 

خود جلب کرده است.
حمیدرضــا مدقق مجــری کارشــناس برنامه 
»شهرفرنگ« درباره شکل گیری این برنامه که به 
پیدا و پنهان سینمای ایران می پردازد، به خبرنگار 
ما می گوید: شــبکه خبر برنامه هــای مختلفی 
در حوزه سینما داشــت که قبل از این با عنوان 
»چهل و پنج دقیقه« پنجشنبه شب ها روی آنتن 
شبکه می رفت البته عنوان این برنامه بعدها به »دو 
نیم ســاعت« تغییر کرد که زمینه های سیاسی و 
اقتصادی هم داشت و پنجشنبه شب ها به مباحث 

فرهنگ و هنر بویژه سینما می پرداخت.
وی ادامــه می دهد: در پــی تغییر و تحوالتی که 
پیش آمد قرار شد که برنامه پنجشنبه شب ها که 
موضوعات فرهنگی و هنری داشت، استقالل پیدا 
کند و به شکل مستقل در یک زمان مناسب پخش 
شــود. این بود که عنوان برنامه به »شهر فرنگ« 
تغییر پیدا کرد و اکنون بیش از ســه سال است 
که برنامه با همین عنوان پخش می شود. تاکنون 
بــا رویکرد پرداختن به مباحث کالن و اساســی 
ســینمای ایران 169 قسمت از این برنامه پخش 

شده است. 
او بقای گفت و گوی زنده »شــهر فرنگ« را مدیون 
همــت و حمایت مدیر شــبکه خبــر می داند و 
خاطرنشان می کند: برنامه »شهر فرنگ« به صورت 
اختصاصی به سینما می پردازد. روزی که طرح این 
برنامه نوشــته شد، مدیر شبکه خبر اصرار داشت 
تا این برنامه به صورت اختصاصی به مشکالت و 
معضالت سینما بپردازد. عالقه ای که مدیر شبکه 
خبر به سینما دارند موجب شده این برنامه بدون 
کوچک ترین مشــکلی به مدت بیش از سه سال  

روی آنتن برود و پخش آن همچنان ادامه خواهد 
داشــت. مدقق درباره برنامه سازی در شبکه خبر 
توضیح می دهد: برنامه های شبکه خبر در درون 
خود شبکه تولید می شود و دیگر مانند شبکه های 
تلویزیون، تهیه کننده بیرونی ندارد. همه عوامل 
برنامه »شــهر فرنگ« نیرو های خود شــبکه خبر 
هستند و در بســیاری از زمینه ها دستمان بازتر 
است، به همین دلیل برنامه های سینمایی که در 
دیگر شبکه های سازمان تولید می شوند به صورت 

فصلی و دوره ای روی آنتن هستند.

 ورود به مباحث کالن و بنیادین سینما
این منتقد و فعال رســانه ای دربــاره اولویت ها و 
انتخاب موضوعات در برنامه شــهر فرنگ توضیح 
می دهد: از آنجا که شــبکه خبری اســت سعی 
می کنیم به موضوعاتی بپردازیم که بهانه خبری 
برایش وجود داشــته باشد یا خبر روز باشد. نکته 
دوم در انتخاب موضوعات هم اینکه به زمینه ها و 

بحث های کالن و بنیادین سینما می پردازیم.

به بــاور او، برنامه شــهر فرنگ بــر خالف دیگر 
برنامه های صدا و سیما و گرایش غالب مطبوعات 
که نقد فیلم را مــد نظر قرار می دهند، محوریت 
این برنامه نقد فیلم نیست. مدقق ادامه می دهد: 
ما نقــد فیلم انجام نمی دهیم چون رســانه های 
دیگر نقد فیلم های روی پرده را دارند. احســاس 
کردیم کــه جای نقد فیلم بــه مباحث مهم تر، 
کالن تر و دامنگیرتر ســینما بپردازیم به همین 
دلیل موضوعات زیرساختی را انتخاب کردیم که 
کمتر به آن ها پرداخته شــده و جای خالی آن ها 
احساس می شد مســائلی همچون دستمزدهای 

نامتعارف بازیگران، رســانه های سینمایی، ژانرها 
در ســینمای ایران، نمایش دادن یا ندادن فیلم 
خارجی، ســینمای ورزشــی، ســینمای ایران و 
مسئله دخانیات، سیمای زن در سینما، شبکه های 
اجتماعی و سینما، مشکالت اکران، قاچاق فیلم و 
مباحث کالنی که کمتر در رســانه ملی به آن ها 

پرداخته می شد.
مدقق با اشاره به دو دیدگاه مختلف در برنامه شهر 
فرهنگ خاطرنشان می کند: همواره سعی کردیم 
از کســانی دعوت کنیم که در آن حوزه تخصص 
و حرفی برای گفتن داشــته باشند، ضمن اینکه 
دیدگاه ها و نگرش های مختلفی را مطرح کنند تا 

در نهایت قضاوت بر عهده مخاطب باشد.
وی با بیان اینکه مشــکالت اساســی و بنیادین 
ســینما، بارها در این برنامه کالبدشــکافی شده 
اســت، یادآور می شــود: اگر الزم باشد باز هم به 
این موضوعات می پردازیم ضمن اینکه پرداختن 
به مسائل و مشکالت سینما به معنای افشاگری 
نیست و خیلی هم با رویکردهای افشاگرانه موافق 

نیستیم، ما دو دیدگاه متفاوت را مطرح می کنیم. 
معموالً صحبت های میهمانان و نوع رویکرد برنامه 
هم مورد توجه رسانه ها و مسئوالن قرار می گیرد و 
بسیاری از رسانه ها به صحبت های میهمانان برنامه 

واکنش نشان می دهند.
او با بیان اینکه حاشیه داشتن برنامه را دلیل بر قوت 
و ضعف برنامه نمی دانیم، یادآور می شود: اگر برنامه 
عمق داشته باشد، مخاطب پسند و کارگشا باشد، 
برنامه موفقی است تا اینکه فقط حاشیه ساز باشد. 

 خط قرمزی برای 
دعوت از میهمانان وجود ندارد

مجری کارشــناس برنامه »شهر فرنگ« که سال 
گذشــته در پنجمین جشن نوشتار سینمایی به 
عنوان بهترین برنامه سینمایی تلویزیون انتخاب 
شد، درباره برنامه سینمایی هفت می گوید: قضاوتی 
درباره این برنامه ندارم، ضمن اینکه گرایشی هم 
نداریم که شــبیه برنامه هفت عمل کنیم. همه 
برنامه ها در جای خودشان محترم هستند چون 

هر برنامه ای سیاستگذاری خاص خودش را دارد.
او ادامه می دهــد: در حال حاضر این برنامه تنها 
برنامه سینمایی موجود در شبکه های داخلی صدا 
و سیما اســت البته جای برنامه هفت هم خالی 
است و بهتر اینکه تعداد برنامه های سینمایی در 

تلویزیون افزایش پیدا کند.
مدقق با بیان اینکه مخاطبان این برنامه، مخاطب 
عام هستند، می گوید: بازخوردهای خوبی از برنامه 
در بین اهالی ســینما هم داشــتیم. این برنامه 
به ســبک و ســیاق همه برنامه های شبکه خبر، 
مخاطــب عام دارد هرچند کــه در آن بحث های 

تخصصی می شود.
وی با بیان اینکه هیچ خط قرمزی برای دعوت از 
میهمانان وجود ندارد، تأکید می کند: هر میهمان 
متناســب با موضوع انتخابی، دعوت می شــود و 
تالش می کنیم تا دیدگاه های مختلف مطرح شود 
به همین دلیل میهمانــان برنامه از پیش تعیین 
شــده نیســتند چون موضوعات درباره اخبار و 

رویدادهای روز فرهنگی است. 

برش

اگــر برنامه عمق داشــته باشــد، 
مخاطب پســند و کارگشــا باشد، 
برنامه موفقی است تا اینکه فقط 

حاشیه ساز باشد

سیما و سینما

حمیدرضا مدقق از برنامه تلویزیونی »شهر فرنگ« می گوید

تریبون  سیما برای نقد سینما

باشگاه خبرنگاران: علی فروغی مدیر شبکه سه سیما، درباره 
زمان پخش سری جدید برنامه سینمایی »هفت« گفت: کار های 
مربوط به تولید این برنامه در حال انجام اســت و سری جدید 
این برنامه خیلی زود روانه آنتن شــبکه سه خواهد شد. فضا 
و ســاختار سری جدید این برنامه قطعاً متفاوت است و حتماً 
قبل از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به روی آنتن شبکه 

سه می رود.

وی درباره انتخاب مجری و اسامی که گاه و بیگاه در رسانه ها 
اعالم می شود، اظهار کرد: اسامی که در رسانه ها مطرح می شود، 

هیچ کدام صحت ندارد و واقعی نیستند.
فروغی درباره رویکرد تازه شــبکه سه پس از تغییر مدیریت 

این شبکه بیان کرد: شبکه سه در حال حاضر شبکه به روزی 
است و برنامه های جدیدی نیز به کنداکتور آن اضافه شده اند. 
برنامه هایی مانند مستند سه، بدون توقف، فوتبالیست، کاماًل 

دخترونه و سری جدید حاال خورشید )عصرگاهی(.

وی افزود: طبق بررســی انجام شده کمی از حجم برنامه های 
اندیشه ای و فکری در شبکه کاسته شده بود که با اضافه شدن 
برنامه هایی شبیه »بدون توقف« تا حدی پوشش داده شده است.

فروغی همچنین دربــاره پخش ســریال های جدید در این 
شبکه اظهار کرد: حتماً اتفاقات جدی و قابل توجهی در روند 
سریال سازی شبکه سه خواهد افتاد. بتازگی در حال کار روی 

سریال هایی با موضوعات و در ژانرهای جدید هستیم.

سیماگرام
مدیر شبکه سه سیما خبر داد

 »هفت« پیش از »فجر« روی آنتن می رود 



زاده تربت  ايســتگاه/ مجيد   
فقط مانده بــود دزدى دريايى! دو 
ســال و اندى از انقالب اســالمى 
مى گذشت و بازمانده هاى رژيم سابق هنوز دست 
بردار نبودند. از بهمن 57 تا اواخر مرداد سال 60، 
هر چه كه فكرش را بكنيد كرده بودند. از ايجاد 
ناآرامى، جاسوسى، آدم ربايى، آدمكشى و شايعه 
پراكنى بگيريد تا اقدام به كودتا. حاال هم افتاده 
بودند به دزدى دريايى. 25 مرداد ماه ســال 60، 
خبر رسيد ناوچه ايرانى «تبرزين» توسط گروهى 
از افسران سابق نيروى دريايى ربوده شده است! 
رســانه هاى بيگانه خبرش را مثل بمب در دنيا 
تركانده و اعالم كردند گروهى از افســران سابق 
نيروى دريايى، كشــتى را ربوده، پرچم شــير و 
خورشيد را بلند كرده و همه جاى دنيا مشغول 
تبليغ عليه جمهورى اسالمى اند. براى ايرانى هايى 
كــه آن روزها خبرها را با تأخير از شــبكه ها و 
روزنامه هــاى داخلى پيگيــرى مى كردند جاى 
سؤال بود كه سلطنت طلب ها چگونه توانسته اند 
ناوچه به آن عظمت را در آب هاى اسپانيا بدزدند؟ 
اصالً ناوچه «تبرزين» آن طرف دنيا چه مى كرده 
است؟ فرمانده و ديگر نيروها و خدمه ناوچه كجا 

بوده و هستند... و ده ها سؤال ديگر مثل اين.

 پولش را داده بوديم
ايران، پيش از انقالب 12 فروند ناوچه را از فرانسه 
خريــده و فقط چهار تاى آن ها را تحويل گرفته 
بود. انقالب كه شــد، فرانســوى ها براى تحويل 
ناوچه ها دبه كردند. دو ســال بعد وقتى جنگ 
تحميلى آغاز شد، فشار آمريكا و ديگر كشورها 
به فرانسه شدت گرفت. ايران هم خيلى سفت و 
سخت از طريق راه هاى قانونى و رايزنى هاى جلو 
و پشت پرده، پيگير تحويل گرفتن ناوچه هايى 
بود كه پولش هم پرداخت شــده بود. سرانجام 
كار به جايى رســيد كه فرانسوى ها چاره اى جز 
تحويل ناوچه ها به ايران نديدند. «تبرزين» يكى 
از همان هشــت ناوچه باقى مانده بود كه همراه 
دو ناوچه ديگر به ايرانى ها تحويل داده شــده اما 
در آب هاى اسپانيا، ظاهراً غيبش زده بود! بعد از 
اعالم خبرهاى ضد و نقيض در اين باره، سرانجام 
رسانه ها و روزنامه ها در ايران اعالم كردند، بزودى 
فرمانده نيروى دريايى - ناخــدا بهرام افضلى- 
جزئيات ماجــراى ربودن ناوچــه «تبرزين» را 

تشريح خواهد كرد.

 ناوچه را پس مى گيريم
متن خبر روزنامه «اطالعات» در 26 مرداد سال 
1360 را بخوانيد: « به دنبال ربوده شــدن يك 
ناوچه خريدارى شده ايران از دولت فرانسه توسط 
گروهى از سلطنت طلبان، ناخدا افضلى فرمانده 
نيــروى دريايى در يك مصاحبه چگونگى ربوده 

شدن و اقدامات انجام شده را تشريح كرد. 
افضلى ضمن تشريح چگونگى اين كشتى ربايى 
گفت: برابر اطالعاتى كه در دست هست ناوچه 
تبرزين يــا در يكى از بنادر مراكش در وســط 
كشتى هاى جنگى مراكش پنهان شده كه آن هم 
گفته شده به بندر آمده، سوخت گيرى كرده و در 
آب هاى بين المللى لنگر انداخته است ولى قدر 
مسلم اينكه از حوزه استحفاظى دولت مراكش 
خارج نيســت و اآلن وجود دارد...وزارت خارجه 
اقدامات گســترده اى را براى بازپس گرفتن اين 
ناوچه ربوده شــده آغاز كرده و هيئت ويژه اى را 
هم به كشور اسپانيا اعزام داشته است و با توجه 
به اينكه محل وقوع بيــش از 10هزار كيلومتر 
از مرزهاى ما فاصلــه دارد اميدواريم كه از نظر 
سياسى بتوانيم مسئله را حل كنيم و اين ناوچه 

را پس بگيريم...».

 سرنخ هاى ديگر
منابع خبــرى خارجى اما روايت شــان، كمى 
تا قســمتى با روايت فرمانده بعدها اعدام شده 
نيــروى دريايى متفــاوت بود. برخــى از آن ها 
مى گفتند: تبرزين يكى از ســه ناوچه ســريع 
السير و موشك انداز است كه در مسير حركت از 
بندر شربورگ به ايران، تعدادى از افسران سابق 
نيروى دريايى به فرماندهى درياساالر سابق كمال 
حبيب اللهى (آخرين فرمانده نيروى دريايى قبل 
از انقالب) و با تبانى با فرمانده ناوچه تبرزين، اين 
ناوچه را در آب هاى اسپانيا ربوده اند...». روزنامه 
واشنگتن پست هم در اين باره نوشت: «آيت اهللا 
خمينى، سازمان « سيا» را به كمك براى ربودن 
يك فروند ناوچه ايرانى در آب هاى اسپانيا متهم 
مى كند... وى معتقد اســت «سايرونس ونس» 
وزير خارجه پيشين آمريكا به كمال حبيب اللهى 
براى اين منظور كمك كرده اســت... سخنگوى 
گروه ربايندگان اعالم كــرده ناوچه در آب هاى 

بين المللى ربوده شده است...».
حاال و با گذشت 37 سال از ماجراى اين دزدى 
دريايــى، مى شــود در ميان رباينــدگان ناوچه 
«تبرزين»، ردپاى افراد و گروه هاى ديگرى را هم 
پيدا كرد. يعنى همان زمان هم نمى شد باور كرد 
چند افسر فرارى رژيم سابق، با امكانات شخصى و 
پول هايى كه البد پيش از فرار از ايران خارج كرده 
بودند، بدون كمك گرفتن از كسى و جايى، زده 
باشند به دل دريا و « تبرزين» را با خودشان برده 
باشند. سخنان امام(ره) كه واشنگتن پست آن را 
نقل كرده بود نيز همين نكته را تأييد مى كرد كه 
بايد به جز چند افسر فرارى، سرنخ هاى ديگرى را 

هم جست و جو كرد.

 فرمانده عمليات
تيمسار «كمال ميرحبيب اللهى» فقط فرمانده 

ميدانى عمليات ربودن « تبرزين» است. درباره 
آخرين فرمانده نيــروى دريايى رژيم پهلوى 
نوشــته اند: « او عالوه بــر فرماندهى نيروى 
دريايى، در ســال 1357 در كابينه ارتشــبد 
وزارتخانه هاى  به سرپرستى  ازهارى  غالمرضا 
فرهنــگ و هنر، آموزش و پــرورش و علوم و 
آموزش عالى هم رسيد... حبيب اللهى در سال 
1357 و با تشــديد اعتراضات تنها راه مقابله 
با انقالب را در مشــورت با شــاه و سركوبى 
معترضــان مى دانســت... او مى گويد از همان 
ابتــدا همــه فرماندهان مى دانســتند كه در 
صــورت پيروزى انقالب، ممكن اســت اعدام 
شــوند، براى همين روزى كه پس از پيروزى 
انقالب به ســتاد فراخوانده شــد، با جامه دان 
رفت چون احتمال مى داد بازداشــت شــود و 
شــد. اما چند ساعت بعد به طرز عجيبى آزاد 
شد. سرلشــكر محمدولى قرنى، اولين رئيس 
ســتاد ارتش پس از انقالب، از او خواسته بود 
كه در ســمت خود بماند...». ميرحبيب اللهى 
بعدها فرارى مى شــود و به ســلطنت طلبان 
خارج نشين مى پيوندد. روزنامه «يونايتد پرس 
اينترنشــنال» در سال 60 درباره اين فرمانده 
فرارى مى نويســد: «فرمانده افرادى كه هفته 
پيــش يك ناوچه ايرانــى را ربودند، مى گويد 
برنامه هــاى ديگــرى را هم عليــه جمهورى 
اســالمى ايران در دســت اجرا دارند... بله، ما 
برنامه هايى داريم، اما نمى توانم آن ها را افشا 
كنم... من هنوز شــروع به جنگ نكرده ام... ما 
با گروهى كار مى كنيم كه ارتشبد آريانا آن را 
تأسيس كرده و يك ارتش آزاديبخش مستقل 

به حساب مى آيد».

 دعوا بر سر دالرهاى باد آورده
اما برويم سراغ ارتشــبد فرارى و در واقع عامل 
اصلى ربودن «تبرزين» يعنــى «آريانا». ژنرالى 
كه در ســوابقش همه چيز ديده مى شــود؛ از 

خوش خدمت هــاى دوران پهلوى بود كه بعدها 
به دليل افراط در گندكارى مورد غضب شاه هم 
قرار گرفــت. با اين همه پس از انقالب به خيال 
بازگرداندن رژيم شاهنشــاهى به ايران « ارتش 
آزاديبخش» را راه انداخت. ســايت «هابيليان» 
درباره اش مى نويســد: « پس از پيروزى انقالب 
اســالمى ســرويس هاى  اطالعاتى غرب كه در 
ميان عناصر نظامى ورشكســته رژيم موجودى 
جاه طلب تر از حســين منوچهر كــه نام خود را 
بــه بهرام آريانا تغيير داده بود، نمى شــناختند؛ 
با وعيدهاى فراوان دال بر ســقوط قريب الوقوع 
جمهورى اسالمى ايران، به  سراغ او رفتند. آريانا 
با يك ميليون  دالر اعتبارى كه «ِســر شــاپور 
ريپورتــر» در اختيار او گــذارد، در رأس يكى از 
نخستين گروهك هاى سلطنت طلبى  قرار گرفت 
كه خرابكارى مسلحانه را در مرزهاى شمال غربى 
ايران هدف قرار داده بود. آريانا نخست با حمايت 
رژيم عراق مركز فعاليت  خود را در شهريار ولى 
عراق (جنوب شرقى كركوك) قرار داد و به همراه 
افرادى چون ســردار جاف، دكتر  حسن جاف و 
سروان مختارى براى آموزش نظامى ضدانقالبيون 
اردوگاهى تأســيس كرد... در پى تجاوز  نظامى 
رژيــم عراق به ايــران، آريانا توانســت از طريق 
سرويس هاى جاسوسى آمريكا و انگليس حمايت 
 دولت تركيه را جلب كند و مركز گروه خود را در 
شــهر مرزى وان قرار دهد... با تشكيل گروهك 
«ارتــش آزاديبخش ايــران آرا» با حضور قريب 
به 300 نفر از  وابســتگان امنيتى و نظامى رژيم 
ساقط  شده پهلوى به خرابكارى مسلحانه عليه 
انقالب اسالمى ايران پرداخت.  در رأس اين گروه، 
آريانا و ارتشــبد غالمعلى اويسى و فردى به نام 
جمشيد حسنى (كارشناس حقوق از  دانشكده 
تهران) قرار داشتند و توسط محمود فروغى (پسر 
ذكاء الملك فروغــى) ارتباط آنان با رضا پهلوى 
 تأمين مى شــد...». ارتش مثالً آزاديبخش به جز 
چند عمليات كوچك و محدود از جمله منفجر 

كردن بمب در نوفل لو شــاتو كه امام(ره) مدتى 
را آنجا گذرانده بود و ربودن ناوچه «تبرزين» كار 
ديگرى از پيش نبرد و اعضاى گروه مدتى بعد بر 
سر دالرهاى دريافتى از « شاپور ريپورتر» دچار 

اختالف شده و از هم پاشيدند.

 بازگشت تبرزين
مطلــب  ايــن  بــاالى  كــه  را  تصويــرى 
مى بينيد،7 شهريور1360 گرفته شده و مربوط 
به مراسم استقبال از «تبرزين» هنگام بازگشت 
به ايران اســت. با نوشــتن اين قسمت مطلب، 
پايان ماجراى ناوچه ربايــى ارتش آزاديبخش 
ســلطنت طلبان را هــم، جلو جلو، لــو داديم. 
بازگرداندن  پيگيرى هاى وزارت خارجه بــراى 
ناوچه ربوده شــده ادامه داشــت. تيمى ويژه از 
نيروهاى كاركشــته نيروى دريايــى نيز آماده 
حركت مى شــوند تا در صورت لزوم با درگيرى، 
تبرزيــن را پس بگيرند. در هميــن زمان خبر 
مى رســد رباينــدگان، ناوچه را بــه مقام هاى 
فرانسوى تحويل داده اند! دله دزدهاى دريايى، 
ناوچه را به ســمت مراكش برده و از اين كشور 
تقاضــاى ســوخت و غذا كرده بودنــد اما گويا 
مراكشــى ها به آن ها روى خوش نشــان نداده 
بودند. آن ها بالفاصله به فرانســه بازگشته و در 
بندر «مارسى» ناوچه را تحويل داده و درخواست 
پناهندگى كرده بودند. فرانســه اعالم كرد همه 
آن ها را دستگير كرده است. البته اين دستگيرى، 
چند روز بعد منجر به آزادى همه كشتى ربايان 
مى شود! در همين زمان ناخدا «محمد حقيقت» 
از سوى نيروى دريايى به فرانسه اعزام مى شود، 
ناوچه تبرزين را تحويل گرفته و با پيوســتن به 
دو ناوچه ديگر كه در الجزاير پهلو گرفته بودند، 
به ســوى آب هاى ايران حركت مى كنند. ورود 
اين ناوچه ها به ســواحل ايران، در بندر چابهار 
و بندرعباس، با اســتقبال گرم مردم و كاركنان 

نيروى دريايى همراه مى شود.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

مجاهدين و طمع براى تريبون استقبال

 فارس پالس ماجرايى كه مى خوانيد بخشى از خاطرات حجت االسالم 
ناطق نورى است، درباره تريبون دارى مجاهدين خلق در مراسم استقبال از 

امام خمينى(ره) هنگام ورود به ايران:
در نوفل لوشــاتو برنامه ريزى كرده بودند كه مراســم به دست مجاهدين 
خلق باشــد و آن ها تريبون دار باشــند و مادر رضايى ها و پدر ناصر صادق 
و حنيف نژاد نيز بــه امام خير مقدم بگويند و صحبت كنند. وقتى از اين 
برنامه خبردار شــديم، در تلفنخانه مدرســه رفاه، آقاى مطهرى، كروبى، 
معاديخواه، انوارى و بنده جمع شــديم. همه عصبانى بوديم كه اگر فردا 
اين ها به بهشت زهرا بيايند و تريبون دست اين ها بيفتد چه مى شود؟ آقاى 
كروبى تلفن زد به احمدآقا در پاريس و با احمدآقا با عصبانيت صحبت كرد، 
نسبت به اين كار اعتراض كرد، تلفن را با عصبانيت پرت و قهر كرد. سپس 
آقاى معاديخواه گوشى تلفن را برداشت و با احمدآقا صحبت كرد. ايشان 
هم عصبانى شــد و گوشى را زمين زد. توى اين ها تنها كسى كه عصبانى 
نمى شــد بنده بودم. گوشى را برداشتم و يك خرده صحبت كردم كه اگر 
اين ها بخواهند با آن سوابق و اعالن مواضع داخل زندان شان، اداره  امور را 

بگيرند، ديگر نمى شود جلوى آن ها را گرفت.
در هميــن لحظه، آقاى مطهرى فرمود: تلفن را به من بده. ايشــان تلفن 
را گرفت و با عصبانيت (عالمــت عصبانيت مرحوم مطهرى حركت زياد 
سر ايشــان بود) به احمد آقا گفت: آقاى حاج احمدآقا اينكه من مى گويم 
ضبط كن و ببر به آقا بده. احمدآقا گويا به ايشان گفته بود ما داريم حركت 
مى كنيم، امام هم راه افتاده و ســوار ماشــين شده است. مرحوم مطهرى 
گفت: من نمى دانم، اين جملــه را كه من مى گويم به امام بگو. احمد آقا 
گفت: چيســت؟ گفت: به امام بگو مطهرى مى گويد اگر فردا شما بياييد 
و تريبون بهشت زهرا دست مجاهدين خلق باشد، من ديگر با شما كارى 
نخواهم داشــت. تا اين جمالت را شهيد مطهرى گفت، حاج احمد آقا جا 
خورد و ايشــان خطاب به مرحوم مطهرى گفت: آقا هر كارى شما كرديد 
قبول است. فردا تريبون را خود شما اداره كنيد. بعد از اين ماجرا تمام بساط 
مجاهدين خلق را به هم ريختيم و تريبون را از دست آنان گرفتيم و آقاى 
بادامچيان و معاديخواه جزو گردانندگان تريبون شدند و آقاى مرتضايى فر 

هم قرار شد شعار بدهد.

آن روزها

شاخ و ُدم ندارد!
 ايستگاه / رقيه توسلى   

«You are so lucky to have this present»
ايــن جمله را روى اِتيكت زرد رنگ مى خوانم. جعبــه از فرنگ آمده را كه باز 

مى كنم، النگوهاى گلدار و اين عبارت فوق العاده، آنجا جا خوش كرده اند.
به اندازه كادو، با ديدن اين تك جمله، ذوق زده مى شــوم... از بلدى تبليغات 
خارجكى ها خوشم مى آيد و از برادرخانى كه يادش مانده انگار خواهرش از كدام 

رنگ ها انرژى مى گيرد.
پس جرقه ايجاد شده را بسط مى دهم. يوگا نمى كنم اما دقايقى متمركز و چشم 

بسته، كنجى مى نشينم.
شكِر خدا، سر و كله اولين ها زود پيدايشان مى شود: خريد كتاِب «بازگشت» گلى 
ترقى... همين خاله زاده پزشــك كه قبل از همه ما، شكسته نفسى مى كند با 

ارسال تبريك زادروز بوعلى سيناى بزرگ...
مثل همين عطر لباس هاى شسته روى بالكن... حافظ خوانى ديشب آقاجان... 
رفيقى كه يك ســاعت پيــش زنگ در را زد و روى جاكفشــى فيلم «حريم 
شخصى» را گذاشــت و گفت: در يك نوبت مصرف شود، تشخيص من براى 

سرماخوردگى حاد...
همين ِسُرم هايى كه قطره قطره مى چكند و ديدن بازيگوشى شان كيف دارد... 
همين «آبان» كه جلوى آيينه خنده اش مى گيرد هر بار و مى خنداندمان... مثل 
همين بوى جگِر آتشى كه از آپارتمان بغلى شيرجه زده توى اتاق ها... همين 
هواى َملَس شــهريور... همين اخبار بازى هاى آسيايى كه دارد مى گويد: طال 

باران شده ايم...
مثل همين مفاتيح الجنان كه دعاهايش به جانم بسته و همين صداى قشنگ 

جيرجيرك ها كه بى اعتنايى به كنسرت شان، كارِ من نبوده و نيست.
راست مى گويند اين اَجنبى ها! خوشبختى و خوش شانسى، غول نيست كه 
شاخ و ُدم داشته باشد! همين كه كسى باشد با او حرف بزنيم، صبح بخيرهايمان 

را جواب بدهد و از او لبخند تحويل بگيريم؛ خوشبختيم.
همين كه دلمان بتپد، مهربانى بلد باشــيم و كسى، جايى، دوست مان داشته 
باشد؛ خوشبختيم. دستمريزاد به اتيكت زردرنگ و تلنگرش... به برادرجان كه 
چراِغ «دوســتت دارم» را روشن كرد... و به بيگانه ها كه يواشكى درِ گوش مان 

گفتند: «خوشبختى مگر شاخ و ُدم دارد»؟  

ايســتگاه / يكى از كاربران فضاى 
مجــازى در حســاب كاربــرى خود 
بــه على ربيعى كه به مدت 6 ســال 
هدايت وزارتخانه كار و رفاه اجتماعى 
را برعهده داشــت و در روز 17 مرداد 
سال جارى توسط نمايندگان مجلس 
بركنار شد، وعده هاى دوران فعاليتش 
را يادآورى كرد. اين كاربر در حساب 

كاربرى اش خود را   روضه خوان و طلبه اى ساده معرفى كرده است كه مشغول 
كارهاى فرهنگى است. او امروز خطاب به وزير پيشين كار نوشت: آقاى ربيعى 
وزير كار سابق سالم. شما جايى گفتيد كه اگر وزير نباشيد مى رويد سيستان 
و مؤسسه مردم نهاد راه مى اندازيد. الوعده وفا! بهترين تصميم عمرتان خواهد 

بود. به مردم شغل و حرفه آموزش بدهيد.

ايســتگاه / كانال نوجــوان يكى از 
كانال هاى منتســب بــه دفتر حفظ 
و نشــر آثار رهبر انقالب است كه با 
انتشار مطالب متنوع و جذاب توانسته 
مخاطبان زيادى بخصــوص در بين 
قشــر نوجوان و جوان به خود جذب 
كند. در ادامه بخشــى از بيانات رهبر 
انقالب در خصوص تفريح را كه در اين 

كانال منتشر شده، مى خوانيد: تفريحات، موضوعى بسيار مهم و اساسى است. 
خيلى ها هستند كه ممكن است آن را جدى نگيرند و فكر كنند كه زندگى 
خشــك و بى انعطاف و بى لبخند، مى تواند زندگى موفقى باشد، اما چنين 
نيست. اگر در زندگى تفريح سالم و لبخند طبيعى كه ناشى از نشاط است، 

نباشد، زندگى بر خود انسان و اطرافيانش جهنم خواهد شد.

ايستگاه / پــس از راه افتادن پويشى 
مجازى براى جمــع آورى كمك هزينه 
درمان كودك لبنانى كه به يك بيمارى 
نادر مبتال شده اســت، كاردار سفارت 
عربستان در لبنان به قصد سوء استفاده 
از موقعيت نابسامان اين خانواده ضمن 
ادعاى احساس مسئوليت عربستان در 
اين باره، پيشنهاد كمك مالى 10 هزار 

دالرى از ســوى كشورش به آن ها داد! پدر اين كودك 6 ساله كه مى دانست 
هــدف از اين اقدام تنهــا بهبود وجهه رياض در لبنان اســت، ضمن رد اين 
پيشنهاد، با اشاره به ماجراى بمباران اتوبوس كودكان در يمن توسط عربستان، 
در توييترش نوشت: مبلغ مذكور را خرج كودكان شهيد كشتار ضحيان در يمن 

بكنيد، شايد بخشى از گناهان شما آمرزيده شود!

شايد آمرزيده شويدالوعده وفا

مجاز آباد

تفريح كنيد

ما هم اين كاره ايم!

 ايســتگاه «اصحاب كريمى» يكى از رزمنده هاى دوران دفاع مقدس، 
خاطره اولين حضورش در عمليات هاى جنگ را اين گونه روايت مى كند: 

دوره آموزشــى تمام شد. خرمشــهر، كه مى شــود مرحله اول عمليات 
بيت المقدس. كار ديگر جدى شــده بود. به ستون راه افتاديم و وارد يك 
كانال شديم. تاريك تاريك بود. جنگ با دشمن را توى تمرين ها اجرا كرده 
بوديم، ولى همه اش با خنده بود. اما حاال لب هيچ كس به خنده باز نمى شد.
چند دقيقه اى گذشــت. زمين و زمان مى لرزيد. صداى انفجار و شــليك 
گلوله هاى تيربار و تفنگ... فرمانده گروهان داد زد: «دشــمن رو به رويه. 
اهللا اكبر بگيد بريد روى سنگر، بريد پشت خاكريزها. بريد سمت عراقى ها». 
داد زدم «خب، اينكه داد و بيداد نداره! بچه ها بلند شــيد بريم! بلند شيد! 
اهللا اكبر!» تا سرم را بردم باال، دو، سه تا از گلوله هاى دوشكا از باالى سرم 
رد شد! چسبيدم به زمين! فرمانده پيراهنم را گرفت كشيد و داد زد: « اين 
جورى نه! با حســاب كتاب! خودتون رو بكشيد پشت خاكريز رو به رو». 
خودمان را سينه خيز كشانديم پشت خاكريز. سرم را كمى از خاكريز باال 
آوردم ببينم رو به رو چه خبر است. درست نديدم. لوله اسلحه را گذاشتم 
روى خاكريز. دستم را گذاشــتم روى ماشه. كل خشاب خالى شد! اصًال 
نفهميدم كجا رفت؛ اســلحه داغ شد. با اعتماد به نفس بيش ترى دومين 
خشاب را گذاشتم توى اسلحه. يعنى مثالً ما رزمنده هستيم و اين كاره ايم! 
بلند شــديم و دويديم آن طرف خاكريــز. تقريباً پنج مترى رفتيم جلو و 

نشستيم. ديدم اطرافم پر از جنازه  عراقى است.
لحظه  خوفناكى بود! چهره هايشــان مثل بچه هاى ما نبود. سياه سوخته، 
هيكل گنده، ســبيل درشــت! تيپ هاى خيلى ترسناك! چشمم افتاد به 
جنازه اى كه بغل دستم افتاده بود. يك سروان عراقى با چشم باز رفته بود 
به درك. تا اين را ديدم، آسمان شروع كرد به چرخيدن. زمين شروع كرد به 
چرخيدن. داد زدم «احمد! بيا اين رو ببين! اين آقاهه داره نگاه مون مى كنه»! 
غالمرضا آمد كنارم. آرام دســتش را آورد و با دو تا انگشت چشم هايش را 
بســت و گفت: «اآلن بازم داره نگاهت مى كنه»؟ گفتم «نه». گفت: «خب 
چشــم شون رو ببند ديگه. اينا مردن»! راحت تر نشستم. دست هايم مثل 
گچ سفيد شده بود. داشتم هى رنگ عوض مى كردم! زرد...سفيد.... ترسيده 

بودم. پاهايم مى لرزيد.
تا 24 ســاعت همين طور بودم. يك خيز ديگر به جلو برداشــتيم. يكى 
از بچه هــا كه جلوتر از همه مى دويد، گلوله توپــى كنارش خورد و افتاد 
زمين. دويديم باالى ســرش. 10 نفر دورش جمع شــديم! يك دفعه داد 
و گريه مان بلند شد. فرمانده خودش را رساند. زد توى سينه من و گفت: 
«چه خبره تونه»؟ گفتيم: «رفيق مون شهيد شد»! گفت: «شد كه شد! بريد 
جلو! بريد!» بعد خم شد، بغلش كرد و رفت عقب. اين اولين بارى بود كه 
مى ديديم كسى جلوى چشم مان شهيد مى شود. خيلى برايمان سخت بود.

طرح روز  روزمره نگارىزير آسمان شهر  فارس/ جواد تكجو 

گزارش از رويداد

ماجراى يك « َدله دزدى» دريايى
ناوچه «تبرزين» چگونه ربوده شد؟
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