
بگردیمدنبالپرتقالفروش
در واکنش به انتشار خبر خودکشی قاضی 
منصوری، مدیر مسئول روزنامه جوان در 
توییتر نوشــت: »بدون تردید اگر قاضی 
منصوری کشــته شده باشد... تنها و تنها 
هدف حذف وی ضربه به نظام جمهوری 
اسالمی است، چون محاکمه وی تنها راه 
مفیــد برای ایران بود...«. مدیر مســئول 
روزنامه صبح نو هم نوشت: »یک متهم مشهور ایرانی که تحت الحمایه پلیس 
رومانی و پلیس بین الملل بوده، در پایتخت این کشور به طرز مرموزی مرده 
است؛ پلیس رومانی کجا بوده، خدا عالمه. خبر اول را هم رسانه های وابسته به 
سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس داده اند؛ چرا اونا؟ باید بگردیم دنبال 

پرتقال فروش«.

آزادیامرانمیفروشم
دیروز مصادف بود با سالروز الگوی هجرت، 
جهاد و شهادت، »دکتر مصطفی چمران« 
که بــا وجود تحصیالت عالی و تخصص، 
همــواره در میدان هــای نبــرد، رزمنده 
ردیــف اول بود. کاربران فضای مجازی با 
داغ کردن هشــتگ  #شهید_چمران در 
پست هایشان جمالتی از امام )ره( یا خود 
شــهید را منتشر کردند: »امام خمینی)ره(: مثل چمران بمیرید... می گویند 
تقوا از تخصص الزم تر است، آن را می پذیرم اما می گویم آن کس که تخصص 
ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست... قبول شهادت مرا آزاد کرده است، من 

آزادی ام را به هیچ چیز حتی به حیات خود نمی فروشم...«.

شیرگاومیش
ایــن توییت را یک نماینده مجلس عراق 
منتشر کرده. بخوانید اما یادتان باشد ما 
هــم در برخی مناطق ایــران می توانیم 
از گاومیش هایمان درآمد کســب کنیم. 
محمد صاحب الدراجی در توییتر نوشت: 
»قیمت یک لیتر شــیر گاومیش 3 هزار 
دینار اســت؛ یعنی یک بشــکه از آن به 
600هزار دینار برابر با 500 دالر می رسد. یک بشکه نفت هم 40 دالر قیمت 
دارد و این یعنی شــیر گاومیش 16 برابر گران تر از نفت اســت. ما رودها و 
هورهــای زیادی داریم که می توانیم از آن ها برای ســرمایه گذاری در جهت 

پرورش گاومیش استفاده کنیم«.

دشمنرامیترساند
برای فهمیدن خیلی از چیزها، حتماً نباید 
شم باالی سیاسی داشت یا اینکه دست 
به دامان تحلیلگران و متخصصان عرصه 
سیاست خارجی، حقوق بین الملل و... شد. 
یک نمونه اش کاربر ساده ای است که در 
زمینه ماجرای تحریم ایران نوشته است: 
»طبق آمار، ایران در رتبه اول کشور هایی 
قرار دارد که بیشترین میزان تحریم را از سوی آمریکا تحمل کرده اند! جالب 
اینکه کره شمالی در رتبه ششم است! می توان نتیجه گرفت چیزی که دشمن 

این مرز و بوم را می ترساند نه بمب هسته ای، بلکه »تفکر خمینی« است«.

روایت اول
پایمنافقیندرمیاناست؟

محمــدتربتزادهخبــر را ابتدا یکی از رســانه های 
فارسی زبان مســتقر در اروپا منتشر کرد. خبری که ادعا 
می کرد قاضی منصوری، جنجالی ترین متهم پرونده اکبر 
طبــری خودش را از پنجره محــل اقامتش در هتلی در 

رومانی به پایین پرتاب کرده و درگذشته است.
این خبر با ســرعت نور در فضای مجازی دست به دست 
شد و کاربران فضای مجازی حتی پیش از وکیل غالمرضا 

منصوری از آن باخبر شدند!
در ابتدا بســیاری از کاربران فضای مجازی و حتی وکیل 
منصوری فکر می کردند این ماجرا یک شوخی توییتری 
اســت اما دقایقی بعد تصاویری در شبکه های اجتماعی 
دســت به دست شد که خبر درگذشــت بازپرس سابق 
دادســرای فرهنگ و رسانه را از این شوخی ها و شایعه ها 
فراتر می برد؛ گزارشــی که در تلویزیــون رومانی در حال 
پخش بود و عکسی از غالمرضا منصوری و فضای اطراف 
هتــل محل اقامت او را نشــان می داد که ظاهراً جســد 

منصوری بر سنگفرش روبه روی آن پیدا شده است.
نجف پور ثانی، در مصاحبه اش با »اعتماد« اعالم کرده پس 
از اطالع از خبر درگذشــت منصوری، آخرین ارتباطات 
اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده اپلیکیشن 
واتس آپ مرحوم، تا ســاعت 15 و 15 دقیقه فعال بوده و 
احتماالً او تا همان حوالی از واتس آپ خود استفاده کرده 
است. این وکیل دادگستری همچنین گفته است: »خانواده 
آقای منصوری آخرین بار ساعت 11 روز جمعه با او تماس 

داشته اند که حالشان مساعد بوده است«. 
در ابتدا خیلی ها خیال کردند پرونده قاضی فراری خیلی 
زود بسته شده اما فقط چندســاعت پس از انتشار خبر 
درگذشت او در فضای مجازی، شایعه ها وارد فاز تازه ای شد. 
مثالً اینکه جنازه برخالف گفته رســانه ها، در داخل البی 
هتل پیدا شده، نه در بیرون آن یا اینکه پنجره های هتل 
از نوع غیرقابل بازشو بوده و قاضی منصوری نمی توانسته 
از پنجره به پایین پرتاب شده باشد. همچنین تناقض های 
دیگری که در میان اخبار مربوط به قتل یا خودکشی قاضی 
فراری وجود دارد، پرونده او را بیشتر از پیش وارد حاشیه 

کرده است. 
حاشــیه هایی از این جنس که اگر قاضی منصوری قصد 
خودکشی داشته، چرا فقط یک روز پس از برگزاری اولین 
جلســه دادگاه طبری، با پیام ویدئویی از بازگشــتش به 
ایران ســخن گفته یا طبق گفته مسئوالن سفارت ایران 
در بخارست، به سفارتخانه مراجعه کرده و خواسته هرچه 

زودتر مقدمات بازگشتش به ایران را فراهم کنند!
با وجود تمام این ابهام ها اما ســردار هادی شیرزاد، رئیس 
اینترپل ایران اعالم کرده پلیس بخارست به صورت رسمی 
علت مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعالم کرده است.

هرچند سردار شیرزاد جزئیات بیشتری درباره این موضوع 
ارائه نکرده اما بر اســاس اطالعاتی که در رسانه ها منتشر 
شده، فضای داخلی هتل به گونه ای است که راه پله ها به 
صورت مارپیچ قرار گرفته اند و قاضی منصوری خودش را 
از میان فضای بازِ راه پله ها به داخل البی پرتاب کرده است.

ســید عباس موســوی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان هم روز گذشته در واکنش به این ماجرا اعالم 
کرده اســت: »منتظر دریافت گزارش رســمی علت این 
حادثه هســتیم و از مقام های رومانیایی درخواست داریم 
علــت دقیق حادثه را رســماً به ما اعالم کنند. ایشــان 
 مدتی قبل توســط پلیس اینترپل رومانی دستگیر شد. 

بر این اساس ما از مقام ها و پلیس رومانی می خواهیم به 
وظایف قانونی خود عمل کرده و در خصوص نحوه و علت 

دقیق این حادثه گزارش رسمی ارائه کنند«.
این اما پایان حواشی درگذشت منصوری در رومانی نبود و 
روز گذشته سید مصطفی خوش چشم، کارشناس مسائل 
بین الملل از تئوری دیگری دراین باره رونمایی کرد. آقای 
کارشــناس گفته است: »منافقین مدعی شده بودند یک 
پرواز قشم ایر به بلغارستان فرستاده شده بود تا منصوری 
و دو زندانی معمولی دیگــر ایرانی را به تهران برگردانند. 
همچنین ادعا کردند دادستان رومانی به دلیل شکایت های 
حقوقی که در اروپا و آمریکا در زمینه منصوری در جریان 
بوده اجازه سفرش به صوفیه بلغارستان برای پرواز به تهران 
در پنجشنبه شب را نداده بوده است. حتی خود منافقین 
هم معترفند منصوری خودش می خواست به ایران برگردد. 
با این حال هم اکنون رسانه های معاند و منافق تالش دارند 

این شایعه را که کار ایران و سپاه است، القا کنند. 
خوش چشم در ادامه توپ را در زمین منافقین انداخته و 
فرضیه جدید به قتل رســیدن منصوری توسط منافقین 
را مطرح می کند: »این احتمال وجــود دارد ضد انقالب 
و منافقین و کســانی که از احکام منصوری زخم خورده 
بودند، دســت به قتل وی زده باشــند؛ زیرا آن ها دیدند 
منصوری در حال بازگشت به ایران است و دیگر دستشان 
به او نمی رسد. اگر واقعاً ماجرای قتلی در میان باشد، باید 
سرنخ ماجرا را در میان ضدانقالب و منافقین که از قاضی 

منصوری زخم خورده بودند، جست وجو کرد«.
هرچند باید همچنان منتظر بمانیم تا جزئیات رســمی 
درباره پرونده درگذشت منصوری رسانه ای شود، اما درحال 
حاضر بیشترین نگرانی در افکارعمومی، بابت ایجاد اخالل 
در روند رسیدگی به پرونده فسادهای منصوری و طبری 
است؛ اما علی باقری کنی معاون امور بین الملل قوه قضائیه 
و دبیر ستاد حقوق بشر روز گذشته به مردم تضمین داد که 
خیالشان بابت رسیدگی به این پرونده راحت باشد:»درحال 
حاضر پرونده ای که منصوری در آن نقش داشــته جاری 
اســت و ابعاد مختلفی دارد، اما موضوع و طرف های دیگر 
پرونده روشن هستند و نبود منصوری به پرونده صدمه ای 
وارد نمی کند و بعید می دانم با نبود این متهم، ایرادی به 

پرونده وارد شود«.

روایت دوم
مالریاستجمهوریاست

نهرئیسجمهور!
ماجــرا از توییت یک فعال رســانه ای بــه نام »مصطفی 
فقیهی« آغاز شــد. این روزنامه نگار با انتشار یک طومار 
اعتراضی که به دست اهالی »جماران« تهیه شده بود، در 
صفحه توییترش نوشــت: »روحانی و ساخت 4 هزار متر 
بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل تر گفته بودم روحانی قصد 
مهاجرت به جماران را دارد، اما او اینک در حال ســاخت 
4هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شــهرداری و در زمینی 
دارای کاربری باغ اســت، آن هم بدون ضوابط و مقررات. 

یعنی 100 درصد اشغال!«
طوماری هم که در صفحه توییتر این روزنامه نگار منتشر 
شده بود، نشان می داد جمعی از اهالی جماران در اعتراض 
به ساخت وســاز های غیرقانونی توســط اشخاص دولتی 
ناشــناس، به شــهردار تهران نامه نوشته اند اما نتیجه ای 

نگرفته اند. 
خیلی ها در ابتدا قضیــه را جدی نگرفتند و این ماجرا را 
یک افشــاگری توییتری غیرواقعی برای جذب مخاطب 

دانســتند اما »محمد جواد حق شــناس« عضو شورای 
شــهر تهران پس از مدتی با بازنشر توییت فقیهی، خبر 
ساخت وساز غیرقانونی در جماران توسط رئیس جمهور 
کشورمان را تأیید کرد. حق شناس در توییتر نوشته بود: 
»این خبر را بررسی کردم. متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از 
اعضای شورای شهر از محل بازدید کردند و متوجه شدند 
با تذکری که داده شــده، پروانه به تاریخ 29 خرداد صادر 
شده اســت! وجود برخی تخلفات محرز است. ان شاءاهلل 

اطالع رسانی بیشتر انجام خواهد شد«.
درصورتی که بسیاری منتظر واکنش شهردار تهران به این 
موضوع بودند اما روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری پس 
از گذشــت 12 ساعت از انتشار این خبر به این مسئله با 

انتشار اطالعیه ای واکنش نشان داد.
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در خصوص موضوعات 
مطرح شده درخصوص ساخت بنای 4 هزارمتری روحانی 

در منطقه جماران توضیحات زیر را ارائه داده است:
1- ملک مذکــور از جمله امالک قدیمی متعلق به نهاد 
ریاســت جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی 
ندارد و در ســال های گذشته نیز از ســوی نهاد ریاست 

جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.
2- این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در 
سال های گذشته دچار آسیب های جدی و به شکل نیمه 
مخروبه درآمده بود که در چند ســال قبل برای ساخت، 
گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض 
همســایگان بوده و بیم آن می رفت که به منازل آنان نیز 
آسیب بزند، به همین دلیل ساخت آن در سال گذشته در 

دستور کار قرار گرفت.
3- کاربری ملک مذکور مســکونی و شــخصی نبوده و 
ســاختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت 
منزل مسکونی برای رئیس جمهور در عین کذب بودن، 
یک شیطنت آشــکار و کامالً با اغراض مشخص صورت 

گرفته است.
4- ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران 
انجام شــده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز 

کامالً فاقد حقیقت است.
5- این خبرســازی کذب براســاس برخی قرائن موجود 
از سوی کســانی صورت گرفته که در سال های گذشته 
برنامه ای برای این ملک داشته اند که به علت عدم توفیق 
در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی هایی اینچنین 
زده اند. با وجود این، اما سیدحمید موسوی، شهردار منطقه 
یک تهران روز گذشته از تخریب بخشی از خانه جنجالی 
در جماران خبر داد. آقای شــهردار با تأکید بر اینکه این 
ملک در مالکیت نهاد ریاست جمهوری است نه در اختیار 
رئیس جمهور، دراین باره گفته اســت: »در سال 9۸، نهاد 
ریاست جمهوری نســبت به تکمیل ساخت وساز در این 
ملک اقدام کرده بود و درخواست اخذ پروانه از شهرداری 

تهران داشت«.
شــهردار منطقه یک تهران همچنین با اشــاره به اینکه 
کاربری این ملک مســکونی اســت و به هیچ عنوان باغ 
نیست، گفته است: » بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، این 
ملک دارای تراکم 300 درصد اســت و بر اساس ضوابط 
طرح ویژه مصوب ساماندهی محدوده جماران طرح ارائه 
شده به صورت دو طبقه روی زمین و سه طبقه زیر زمین 

و منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی است«.
موسوی در تشریح دلیل تخریب بخشی از این خانه جنجالی 
هم گفته است: »مأموران شهرداری به تازگی متوجه شدند 
این طبقه برخالف ضوابط مصوب ساخته شده و مأموران 

اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند«.

شماییکهاینمطلبرامیخوانید...
فــؤادآگاه:اول »رومینا« 
13 یا 14 ساله، اهل تالش و 
ماجرای پدرغیرتی و داس و 
سر بریدن و...! بعد »ریحانه« 
در کرمان و باز هم پدر قاتل 
و میلــه آهنی و بــه فاصله 
کمی از آن »فاطمه« که در 
آبادان توســط همسرش به 
شکل فجیعی به قتل رسید. 
این  کــه  بود  معلــوم  خب 
قتل هــای دلخــراش به جز 

فضای خبری و رسانه ای چه سرو صدایی در فضای مجازی به پا می کند. 
خیلی از فعاالن، شــاخ ها، سلبریتی ها، فمینیست ها، غیر فمینیست ها و... 
از همــه نوع و همــه جنس و همه جناح، فضای مجــازی را پر کردند از 

بیانیه ها، شعرها، دلنوشته ها و غیره های سوزناک و دردناک. 
بــا توجه به دردناک بودن قتل هــای رخ داده، ابراز همدردی و همچنین 
توجه دادن به جنبه های روان شناسانه، مسائل حقوقی، خألهای قانون و... 
دربــاره این قتل ها طبیعی بود اما نکتــه دردناک تر این بود که برخی ها، 
فضای مجازی را به صحنه شــعارهای خیلی فمینیســتی و مردستیزانه 
تبدیل کردند و بــدون توجه به پیچیدگی های ماجرا، شــروع کردند به 
محکوم کردن به قول خودشــان »جنس نر« و در مذمت مردها شعرها و 
پست های پست مدرن گذاشتند و همه گناه ها را انداختند گردن مردهایی 

که همه چیز آفرینش، دنیا و قوانینش به نفع آن ها تنظیم شده است. 
این موج مردســتیزانه خیلی از مردهای فضای مجازی را وادار به واکنش 
کرد تا با ارســال عکس و نوشته و... ثابت کنند همه مردها، پدران قاتل و 

داس و تبر به دست نیستند. 
در این بلبشــو آنچه فراموش شــد توجه بــه پیش زمینه ایــن قتل ها، 
پیچیدگی های روابط عاطفی، سنت ها، فرهنگ و خرده فرهنگ های حاکم 

بر رفتار جامعه و... بود. 
روز گذشــته »ایســنا« در اشــاره بــه همیــن مطلــب یادداشــتی را 
منتشــر کرد کــه بخش هایــی از آن را می خوانید: »نبایــد همه مردان 
 را بــا یــک چوب رانــد یا همــه را ســر و تِه یــک کرباس دانســت. 
جامعه مــان  در  »غیــرت«  و  »نامــوس«  عنــوان  بــه  مــا  آنچــه 
 می شناســیم، تعاریف یکســانی برای همــه مردم این ســرزمین ندارد.

فــارغ از همــه واقعیت هــای اجتماعی که شــاید هــر کــدام از ما با 
مواردی از آن ها مواجه شــده باشــیم، به روشنی مشــخص است وقتی 
دربــاره »نامــوس« و »غیرت« حــرف می زنیــم، داریم از مســئله ای 
بســیار پیچیــده با جلوه هــای متعــدد کــه برخــی از نمونه های آن 
 عــالوه بــر قانــون توســط فرهنگ هــم حمایــت می شــود، صحبت 

می کنیم.
اگر شــما مردی هستید که این یادداشــت را می خوانید یا زنی هستید 
کــه در مکالمات روزمره با مردان و زنان اطرافتان حساســیتی در مورد 
اســتفاده از عبارت های جنسی و جنســیتی به خرج نمی دهید، اگر شما 
هم با پســران نوجوان شــوخی هایی در مورد زنــان می کنید و به همراه 
آن ها می خندید، اگر شــما هم در دعواهای کالمی به سراغ زنان خانواده 
طرف مقابل می روید، شــما بخشی از فرهنگ تجاوزی هستید که نه تنها 
آرامش و امنیت، بلکه زندگی زنان اطرافتان را تهدید می کند و حتی اگر 
هر روز برای دختران و همســران و مادران و خواهرانتان سنگ تمام هایی 
از جنس اســتوری و هشــتگ و الیک و کامنت بگذارید، باز هم یکی از 
چرخ دنده های ماشــینی هســتید که در نهایت، داس را به دســت پدر 
 رومینا، میله را به دســت پدر ریحانه و چاقو را به دســت همسر فاطمه 

می دهد«.

 مجازآباد
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ورزشورزش
مدیرعاملمؤسسهتربیتبدنیآستانقدسرضویبااشاره

بهرعایتدقیقپروتکلهایبهداشتی:

استادیوم امام رضا j آماده 
برگزاری ادامه لیگ برتر است

پاسخسیدجاللبهسرمربیاستقالل

 افتخار می کنم 
در پرسپولیس هستم

گفتوگوبا»شفقچوپان«هنرمندمهاجرافغانستانی

پاسدار وطن فارسی مان باشیم

سالمایطبیبطبیبان

رقیهتوسلی:دست گیرتر و رئوف تر و طبیب تر از شما ندیده ام ارباب...
خدا می داند چقدر ناآرامم از ندیدنتان. از این بابت که ماه هاست سر بر طالی 

آستانتان نگذاشته ام و خود را افشا نکرده ام.
چقدر ناآرامم از دوری و دلتنگی و غم های جسور.

خــدا می داند به دیدارتان که نیایم، غبارم. همــان غبار که در الجوردی 
آسمان و زمین، بی نشــان می چرخد. همان که در جوارتان اگر زانو نزند 
و از آشــفتگی ها که نگوید، دستانش از زندگی خالِی خالیست. همان که 
اگر نیاید و چشــم در چشــم کبوتران حرم پیوند که نخورد، خانه قلبش 

ویران است.
محبوبم! باز زیارتتان را می خواهم. زیارتی که چشــم انتظاری ها را بشوید 
و مرا برساند به جالل و جبروت و همسایگی تان. باز بشود دمی در بهشت 
نفس کشــید و غوطه ور شــد در ابرها. حال خوب ُشّره کند توی سرمان. 

زیارتی که بشود آنجا باز کبوتر شد و پرواز را بر خود واجب دید.
آخر می دانید موالجان، از این قرار اســت که در مشهدتان -تمام دردها- 
کوچ می کنند. انگار کســی شادتر از من در درونم، قرآن می خواند. کسی 
که می داند در خراســان شما می شود خوِد خودش باشد. کسی که حالش 
پر از نور و صبر می شــود. کســی که خودش را بیشتر دوست دارد. کسی 
که فرشــته ها را می بیند و صدای زوار شــیدا را می شنود. کسی که انگار 

آرام ترین نفس های زمین را می بلعد و احساس غریبی نمی کند.

استقاللتشنهفروشقائدی

پیشنهاد نجومی قطری ها 
به شماره 10 آبی ها

زیر ذره بین

دارالشفا
1 تیر 1399 
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قدس  آســتان  بدنی  تربیــت  جواد رســتم زاده: 
رضــوی به عنوان یکــی از ارگان هــای تأثیرگذار در 
ورزش همگانــی و به عنوان حمایــت کننده ورزش 
در مناطق محروم و حاشــیه ای شــهر در تمام طول 
سال در حال خدمت رســانی به جامعه ورزش استان 
و کشور است. امســال البته شرایط با توجه به شیوع 
بیمــاری کرونا متفاوت اســت و کار بــرای متولیان 
ورزش در تربیت بدنی آستان قدس رضوی حساس تر 
و ســخت تر. در همین زمینه با تاج فیروز مدیرعامل 
جدید این مجموعــه گفت و گویی انجام دادیم که در 

زیر می خوانید.

با توجه به تغییر مدیریت در مجموعه تربیت بدنی س
آستان قدس رضوی و حضور شما رویکرد جدید 

این مجموعه به چه صورت است؟
می دانیــد  کــه  همان طــور 
مأموریــت اصلــی و اســاس 
مجموعــه  ایــن  تشــکیل 
به  رسیدگی و ســامان دادن 
ورزش کارکنان و خدام آستان 
قدس رضوی بوده و تالش ما 
هم این اســت که بتوانیم همچون گذشــته خدمات 
شایســته ای به خانــواده بزرگ رضــوی در خصوص 

مسائل ورزشی بدهیم. 
در کنار ایــن با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری 
بــه تولیت محترم توجه ویژه ای به ورزش محرومان و 
حاشیه شــهر داریم و اماکن، سخت افزارهای موجود 
و مسائل آموزشــی مان را با کمک خادمیاران ورزشی 
در اختیــار محرومان و حاشیه نشــینان بــا باالترین 
ظرفیت قرار می دهیم. اولویت مهم بعدی ما اشــاعه 
فرهنگ ورزش رضوی در سراســر کشــور است. در 
این راه با اســاتید فن و دانشــگاهیان و پیشکسوتان 
جلســات خوبی برگزار کردیــم و تالش خواهیم کرد 
این مجموعه محفل و محلی برای گســترش فرهنگ 

پهلوانی و ورزش رضوی باشد.

در خصوص ورزش حاشــیه شهر تربیت بدنی س
آستان قدس چه برنامه های ویژه ای دارد؟

عالوه بر مجموعه آبی واقع در شــهرک شهید رجایی 
که با کمترین هزینه ها در اختیار اقشــار آسیب پذیر 
جامعه اســت در نشســتی که به تازگی با مسئوالن 
ســپاه امــام رضــا)ع( و مســئوالن آموزش وپرورش 
داشته ایم قرار بر تشکیل کارگروه برای تقسیم وظایف 
و جلوگیری از موازی کاری شد که در همان جلسات 
اعالم شد مجموعه ما همچون گذشته با حداکثر توان 

برای ورزش حاشیه شهر و ورزش محرومان وارد عمل 
می شود.

برنامه های دهه کرامت امســال چگونه برگزار س
خواهد شد؟

طبیعتاً با توجه به محدودیت های بهداشتی، بسیاری از 
برنامه های ما هم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته است. 
با این حال تمام تالشــمان روی کمک رسانی به مناطق 
محروم متمرکز خواهد بود. در این بین به طور جدی تر 
در برنامه دوچرخه سواری حرم تا حرم وارد عمل شدیم 
و روی مباحث فرهنگی ورزش رضوی در این ایام تأکید 

ویژه داریم.

برای کالس هــای اوقات فراغــت که با توجه س
به فضای امن و مورد اعتماد خانواده همیشــه با 
استقبال باالیی در مجموعه شما همراه بوده امسال 

چه تدابیری اندیشیده شده است؟
با توجه به شــرایط خاصی که امســال با آن روبه رو 
هســتیم تمام تالشــمان را کردیم کــه پروتکل های 
بهداشــتی در باالترین سطح چه در ورود به مجموعه 
و چه برای کالس ها رعایت شــود. فضای ورزشــی و 
سالن های ما همان طور که می دانید از استانداردهای 
روز دنیــا در خصوص متــراژ و تهویه هــوا و اصول 
بهداشتی برخوردار است. در کنار این ها همچون سال 

گذشته در رشته های مختلف تالش کردیم از مربیان 
خبره و به نام استفاده کنیم.

با توجه به خدمات دهی و اســتقبال گسترده س
اوقات فراغــت اهدافی که مدنظر  از کالس های 

مجموعه بوده تأمین شده است؟
ســال قبل طبق آمار حــدود 9 هزار نفــر در برنامه  و 
کالس های ما شــرکت کردند که مستند به نظرسنجی 
صورت گرفته با رضایت 85 درصدی مخاطبان در مورد 
بخش های مختلف همراه بوده اســت. مثالً 98 درصد از 
شرکت کنندگان در کالس ها از ایمنی تجهیزات راضی 
بودند و یا درصد بسیار باالیی از کیفیت کالس ها و برخورد 
مربیان اعالم رضایت کردند. ضمن اینکه برای امســال 
برنامه داریم در رشــته هایی چون بسکتبال و فوتبال با 
هماهنگی های انجام شده کالس ها را با شناسایی خبرگان 
هر رشته در طول سال هم ادامه دهیم و مسابقات جدی 

را هم برای مدارس فوتبال در نظر داریم.

طرح خادمیاران ورزشی با موفقیت همراه بوده س
است؟

100 درصــد این طرح یکی از طرح های بســیار موفق 
در سراســر کشــور بوده که خیل عظیمی از قهرمانان و 
پیشکســوتان ارزنده را وارد چرخه ورزش رضوی کرد و 
بســیاری از طرح ها و فعالیت تربیت بدنی آستان قدس 

رضوی در سراســر کشــور با همت خادمیــاران اجرا و 
عملیاتی شد.

جدای بحث ورزش همگانی اوضاع استادیوم امام س
رضا)ع( برای برگزاری احتمالی لیگ برتر در شرایط 

کرونا به چه شکل است؟
با تدابیری که اتخاذ شده استادیوم امام رضا)ع( با امکانات 
عالی کــه دارد کامالً آماده برگزاری لیــگ برتر با رعایت 
دقیق ترین پروتکل های بهداشــتی است. ضمن اینکه در 
طول تعطیلی مسابقات با هزینه هایی که انجام شده چمن 
و محیط استادیوم را در بهترین حالت ممکن حفظ کردیم 
و هیچ مشــکلی در این خصوص نداریم. حتی اشکال های 
کوچکی را که بازرسان AFC تذکر داده بودند برطرف کردیم.

در طول این مدت تعاملتان با باشگاه شهرخودرو س
چگونه بوده است؟

تربیت بدنی آســتان قدس در همه زمینه ها باالترین 
ســطح همکاری را با نماینده اســتان خراســان در 
لیگ برتر داشــته است. در مورد برگزاری مسابقات و 
برگزاری تمرینات در زمیــن اصلی مجموعه با وجود 
تحمل تمام هزینه ها سعی کرده با باشگاه راه بیاید. با 
هیئت فوتبال هم در مورد برگزاری مسابقات با توجه 
به واگذاری بلیت فروشــی و نصب گیت ها تعامل الزم 

را داشته ایم.

مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی با اشاره به رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی:

استادیوم امام رضا j آماده برگزاری ادامه لیگ برتر است

کلوپ: امسال، سخت ترین فصل تاریخ فوتبال است
ورزش: ســرمربی لیورپــول می گوید: در صــورت قهرمانی تیمــش از اینکه 
ســتاره ای هم به لیورپول اهدا شــود اســتقبال می کند چون قهرمانی اش در 

سخت ترین فصل ممکن بدست آمده است. 
یورگن کلوپ معتقد اســت: »این سخت  ترین فصل و سال برای قهرمان شدن 
است. هیچ فصلی تاکنون چنین شرایطی نداشته است. هر تیمی که در نهایت 
قهرمان شــود به افتخاری تاریخی دســت پیدا کرده چون هیچ کس این فصل 
را فراموش نخواهد کرد. تنها ســالی که نوع بشــر با چنین شرایطی در جوامع 

انسانی مواجه شده امسال بوده است«.

مورینیو: می دانستیم داور به سود یونایتد پنالتی می گیرد
ورزش: ژوزه مورینیو تصمیم کمک داور ویدئویی برای اعالم یک پنالتی به ســود 
منچســتریونایتد در دقیقه 81 را هم در توقف تیمش در خانه تأثیرگذار دانســت. 
او می گوید: »داور ممکن اســت مرتکب اشتباه شود اما وظیفه VAR این است که 
تصمیم درســت را اتخاذ کند. در مورد پنالتــی دوم اما من از عملکرد جان موس 
ناراضی ام چون او قبل از رخ دادن آن پنالتی خطای بازیکن حریف را اعالم نکرد و 
این طور شد که یک پنالتی دیگر اعالم کرد. این بار اما VAR تصمیم درست را اعالم 
کرد. می دانستیم که ممکن است در این بازی هم علیه ما پنالتی گرفته شود چون 

سابقه پنالتی هایی که به سود منچستریونایتد اعالم شده باورنکردنی است«.

واکنش سولسشر به انتقاد تند روی کین از دخه آ
ورزش: ســرمربی منچســتریونایتد به اظهارات تند کاپیتان سابق این تیم علیه 
دروازه بان شــیاطین سرخ پاسخ داد. اوله گنار سولسشر دراین باره می گوید: »خب 
من هم از اینکه دیدم حریف با نخستین موقعیتش به گل رسید ناراحتم اما برگوین 
واقعــاً ضربه اش را خوب زد. روی کین زمان خودش هافبــک فوق العاده ای بود. او 
دوست خوب من بود اما من مطمئن نیستم که اگر خودش هم هنوز بازی می کرد 
می توانست مانع گلزنی بازیکن حریف شود. داوید هم از عملکردش در صحنه گل 
ناراحت است اما توپ داشت روی هوا حرکت می کرد. به هرحال ما به آن گل واکنش 

خوبی نشان دادیم و داوید هم 5 دقیقه پس از آن گل یک مهار عالی داشت.

آنچلوتی: دوست داشتم با مسی و توتی کار می کردم
ورزش: ســرمربی پیشین تیم های یوونتوس، میالن، چلسی، پاری سن ژرمن، رئال 
مادریــد، بایرن مونیخ و ناپولی که با بازیکنان بزرگی از جمله کریســتیانو رونالدو، 
گولیت، فن باســتن، زیدان و کاسیاس  سابقه کار دارد، در پاسخ به این پرسش که 
»آیا بازیکنی هست که دوست داشتید با او کار می کردید؟« گفت: »بله، البته. لیونل 
مسی، تنها کسی که می شــود با کریستیانو رونالدو مقایسه اش کرد. در ایتالیا هم 
دوســت داشتم با فرانچســکو توتی کار می کردم. من در رم بازی می کردم و تأثیر 
زیادی روی این تیم گذاشــتم، ســپس توتی در این تیم تبدیل به یک الگو و یک 

اسطوره شد«.

سینا حسینی: مدیرعامــل باشگاه اســتقالل در برنامه 
تلویزیونی »ورزش و مردم« مدعی شد قیمت مهدی قائدی 
برای ترانســفر مبلغی فراتر از رقم های موجود اســت. اول 
اینکه ما او را نمی فروشــیم اما اگر کسی اصرار به استخدام 
این بازیکن داشــته باشد باید رقمی بالغ بر 5 میلیون دالر 
پرداخت کند تا بتواند او را به خدمت بگیرد. بســیاری بر 
ایــن باورند که مدیرعامل اســتقالل با ایــن کار به دنبال 
سنگ اندازی در مسیر ترانسفر شدن مهدی قائدی است تا 
کســی نتواند او را از استقالل جدا کند اما نزدیکان باشگاه 
استقالل بر این باورند که احمد سعادتمند عالقه مند است 
قائدی ترانسفر شود البته با یک رقم قابل مالحظه تا بتواند 
به این واسطه درآمد چشمگیری بدست می آورد و مشکالت 

مالی استقالل را تا حدود بسیار زیادی حل و فصل کند.

پیشنهاد آسیایی#
اما پرسش کلیدی و مهم اینجاست، رقم 5 میلیون دالر 
که با قیمت فعلی دالر مبلغی بالغ بر 92 میلیارد تومان 
می شــود، چگونه به ذهن احمد سعادتمند خطورکرد؟ 
برخــی بر این باورنــد که این رقم ناخــودآگاه به ذهن 
سعادتمند رسیده است اما باید بدانید در حال حاضر یک 
پیشنهاد چشمگیر آســیایی پیش روی سعادتمند قرار 
دارد که با رقم مدنظر او 1/8 میلیون دالر اختالف دارد. 
وی با این حرکت به طرف مقابل خود که نمایندگانش 

به شدت پیگیر ترانسفر مهدی قائدی هستند پیغام 
داد که اگر خواهان استخدام این بازیکن هستند 
باید چنین مبلغی را هزینه کنند. گفته می شود 
پیش از شیوع ویروس کرونا یک باشگاه قطری 
با ارســال نامه ای محرمانه به باشگاه استقالل 
به ســعادتمند پیشــنهاد داده بود که حاضر 
اســت 3/2 میلیون دالر بابت استخدام مهدی 

قائدی بپــردازد که این رقم بالــغ بر50 میلیارد 
تومان می شد اما حاال با افزایش نرخ دالر 

احمد سعادتمند خواهان دریافت 
این  از سوی  بیشتری  رقم 

باشگاه قطری است.
نکتــه قابــل تأمــل 

اینجاســت که این 
برای  تنها  مبلغ 

رضایت نامه 
مهــدی 

ئدی   قا
 

و پرداخت  شــد  خواهــد 
دســتمزد وی جدا از این رقم است. 
چنانچه این اتفاق رقم بخورد می توان 

مهدی قائدی را یکی از گران ترین 
بازیکنان ایرانی لیگ ســتارگان 
قطر دانست البته به این شرط 

که این انتقال انجام پذیرد.

قائدی موافق، مجیدی مخالف#
اما مطمئناً برای هواداران فوتبال به ویژه استقاللی ها جالب 
است بدانند که دیدگاه مهدی قائدی در ارتباط با ماجرای 
ترانسفر احتمالی اش به چه ترتیبی است؟ قائدی چندان 
بی میل به ترانسفر نیســت به همین دلیل این روزها به 
شدت به دنبال تقویت زبان انگلیسی خود است تا چنانچه 
زمینه ترانسفرش به خارج از ایران فراهم شود در ارتباط 
گیری با مربیان و بازیکنان تیم جدیدش دچار مشــکل 

نشود.
اما به همان میزان که سعادتمند و قائدی راغب به انجام 
این ترانسفرهستند، کادر فنی فعلی به ویژه فرهاد مجیدی 
مخالف این اتفاق است و معتقد است قائدی به هر قیمتی 
باید حفظ شــود چون او می تواند فصــل آینده یکی از 
مهره های کلیدی و تأثیرگذار تیمش باشد اما بعید است 
با افزایش رقم پیشنهادی از سوی باشگاه قطری قائدی 
ماندنی باشــد، هرچند که سرنوشت خود مجیدی نیز 
مشخص نیست از این رو مخالفت مجیدی تأثیر چندانی 

روی این ماجرا ندارد.

درخواست مجیدی از مدیرعامل#
برخی منابع خبری نزدیک به باشــگاه استقالل مدعی 
هســتند چند روز پیش در جلســه ای فرهاد مجیدی 
خطاب به ســعادتمند می گوید با 
وجود موانع به وجود آمده در راستای 
جــذب بازیکن خارجی بایســتی 
ترتیبی اتخاذ شــود که بازیکنان 
باشــگاه همگی قــرارداد خود را 
تمدید کنند و استقالل مهره ای را از 

دست ندهد.
ســعادتمند بــه وی و دیگر اعضای 
حاضر در جلسه اطمینان داده بهترین 
تصمیــم را در ارتباط با حوزه نقل و 
تا  انتقاالت خواهــد گرفت 
متحمــل  اســتقالل 
خســارت و ضرر و 

زیان نشود!
حــاال بایــد 
این  با  دید 
پاســخ 

آیــا  مبهــم  و  دوپهلــو 
ســعادتمند در دقیقه 90 
با خروج قائدی از استقالل 
 موافقت خواهــد کرد یا او 
در اســتقالل باقی خواهد 

ماند.

ورزش: به نقل از ســایت باشگاه پرسپولیس، سیدجالل 
حسینی در خصوص آغاز دوباره لیگ برتر و اینکه وضعیت 
پرسپولیس برای این بازی ها چگونه است گفت: خدا را شکر 
که وضعیت تیم ما خوب است و می توانم بگویم که شرایط 
در وضعیت خوبی قــرار دارد. پس از تعطیالت چند ماهه 
لیگ، دور جدید تمرینات ما خیلی خوب انجام شد و چند 
بازی دوستانه هم برگزار کردیم که این بازی ها به آمادگی ما 
کمک زیادی کرد. االن هم همه تمرکز ما روی تمرینات و 
بازی های باقی مانده است. فردا هم یک بازی دوستانه دیگر 
داریم و آماده می شویم تا پس از مدت ها در بازی های رسمی 

به میدان برویم.

مصدومیت تلخ انصاری#
کاپیتان تیم پرسپولیس در مورد مصدومیت محمد انصاری 
که برای پرسپولیسی ها تلخ بود افزود: واقعاً اتفاقی که برای 
محمد افتاد همه ما را ناراحت کرد. او بازیکن زحمت کشی 
اســت و مصدومیت سختی به ســراغش آمد. به هر حال 
شرایط فوتبال همین اســت و همیشه از این اتفاقات تلخ 
امکان دارد برای هر بازیکنی رخ بدهد. انصاری متأســفانه 
چند ماهی از میادین دور است و همه ما امیدوار هستیم که 

او با قدرت زیادی به زمین سبز برگردد.

برهم زدن تمرکز ما#
امیــدواری  مــورد  در  وی 
چهارمین  بــه  هــواداران 

اینکه  و  متوالی  قهرمانی 
به  چقدر  پرســپولیس 

این  به  رســیدن 
اتفــاق مهــم 
نزدیک است 
داد:  ادامــه 
بگویم  بایــد 
به  همــه  که 

دنبــال برهم زدن 
تمرکز ما هســتند و برای 

رســیدن به هدفی که دارند 
از هیچ کاری کم نمی گذارند. 
یــک روز می گویند شــرایط 
فــالن اســت و یــا روز دیگر 
حــرف از کرونــا می زنند. روز 
را  پرسپولیس  می گویند  دیگر 
قهرمان اعــالم کنید و خالصه 
هر کاری می کنند تا تمرکز ما را 
به هم بریزند. همه فکر و ذکر ما 
به بازی با پیکان است و کاری به 
این حواشی نداریم.  برخالف برخی 
از صحبت هــا، بازی با پیکان یکی از 
سخت ترین بازی های چند سال اخیر 
ما خواهد بــود و باید با همه توان در 

این بازی به زمین برویم. امیدوارم تمرکز ما را به هم نریزند و 
بتوانیم بهترین عملکرد را مقابل پیکان داشته باشیم.

بازگشت به تمرینات گروهی#
حسینی درباره آخرین وضعیت خودش و اینکه به تمرینات 
گروهی برگشته اظهار کرد: یک آسیب جزئی داشتم که با 
صالحدید آقای گل محمدی چند روزی را با مربی بدنســاز 
به صورت اختصاصی تمرین کردم و خوشبختانه چند روزی 
است که به تمرینات گروهی اضافه شدم و همراه با تیم کار 

می کنم.

انتخاب   پرسپولیس#
حسینی درباره صحبت های چند روز قبل علیرضا منصوریان 
و حضورش در پرسپولیس گفت: زمانی که من از سپاهان 
جدا شدم پیشــنهادهای زیادی برای انتخاب تیم آینده ام 
داشــتم که برخی از این پیشنهادها چندین برابر پیشنهاد 
پرسپولیس بود. با این همه من پرسپولیس را انتخاب کردم 

و برایم سبب افتخار است که در این تیم بازی کردم.
کاپیتان پرسپولیس ادامه داد: پس از جدایی از پرسپولیس به 
قطر رفتم و سپس به ایران برگشتم. آن زمان خیلی دوست 
داشتم به پرسپولیس برگردم و حتی با آقای نژادفالح هم 
صحبت کردم اما ســپس مدیریت باشگاه تغییر کرد. پس 
از آن آقای طاهری مدیرعامل باشگاه شد و آقای برانکو هم 
صالح دانست که آن سال من در پرسپولیس نباشم. سپس 
تصمیم گرفتم راهی نفت تهران شــوم و پس از یک سال 

دوباره این افتخار نصیب من شد تا به پرسپولیس برگردم.
کاپیتان پرســپولیس همچنین افزود: همــان زمان آقای 
منصوریان گفت کار خوبی کردی چرا که تو پرسپولیسی 
هستی و باید در این تیم بازی کنی. من البته پیش از این 
اتفاقات تصمیم گرفته بودم که به نفت بروم و بعد راهی 
پرســپولیس شــوم. همان زمان که آقای برانکو این 
تصمیم را گرفت من پیشــنهادهای زیادی از 
برخی از تیم ها داشتم اما تصمیم گرفتم 

که به نفت بروم. 
بعــد از یک ســال ایــن 
من  نصیب  افتخــار 
شد تا دوباره پیراهن 
پرسپولیس را بپوشم. 
هم  آن  از  بعــد 
خوشــبختانه 
افتخــارات 
ی  د یــا ز
با  همــراه 
لیس  سپو پر
آوردیم  بدست 
و ســبب شــادی 
دل هواداران شدیم که 
این موضوع بسیار ارزشمند 

است.

استقالل تشنه فروش قائدی

پیشنهادنجومیقطریهابهشماره10آبیها
پاسخ سیدجالل به سرمربی استقالل

افتخارمیکنمدرپرسپولیسهستم

امیرمحمد سلطان پور: اگر جرارد پیکه هر نقطه ضعفی 
داشته باشد در یک مورد همگان موافق هستند که بازیکنی 
نیســت که از گفتن حقیقت ابایی داشته باشد. به عنوان 
مثال او پس از شکست بدی که تیمش مقابل رئال مادرید 
در سوپرجام ســال 2017 متحمل شد اعالم کرد که در 
دوران حضورش در نیوکمپ نخستین بار است که می بیند 
تیمش در ســطحی پایین تر نســبت به پایتخت نشینان 
اسپانیا قرار گرفته اســت. جمعه شب هم پس از تساوی 
رقت انگیز صفربرصفر مقابل سویا، او تأکید کرد با وجود سه 
امتیاز بیشتر و یک بازی بیشتر تیمش نسبت به رئال، اما 
باید شرایط را کامالً عوض کنند اگر می خواهند در رقابت با 

سپیدپوشان باقی بمانند.
»این قضیه فقط بستگی به نتایج ما ندارد. قهرمانی لیگ 
برای ما دشــوار خواهد بود. ما هر کاری که در توان داشته 
باشــیم خواهیم کرد؛ اما با توجه به چیزهایی که در چند 
هفته اخیر مشاهده کردیم بعید است که رئال مادرید امتیاز 

از دست بدهد«.

مشکالتی فراتر از سرمربی#
این حجم از منفی نگری مسلماً هواداران بارسلونا را ناراحت 
خواهد کرد، اما حقیقت بعضی وقت ها تلخ اســت. و نکته 
دیگری که از آن گریزی نیست این است که با اینکه بسیاری 
فکر می کردند مشکل تیم در زمان هدایت والورده، سرمربی 
است، اما ستین نیز به نظر راه حلی برای این ماجرا نیست. 
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیســت که آن دفعه که 
در ســال 2017 پیکه به انتقاد از تیم خود پرداخت، بارسا 
درپایان فصل عنوان قهرمانی را بدست آورد اما این بار بعید 
است که چنین اتفاقی تکرار شــود چون هیچ پیشرفتی 
را در شــکل بازی آبی و اناری پوشان نمی توانیم احساس 
کنیم. شکی نیست که مشکالت کنونی بارسا فقط متعلق 
به کادر فنی و بازیکنان نیست، بلکه بخش مدیریت باشگاه 
نیز بسیار تأثیرگذار بوده است. رفتار و تصمیمات غلط آن ها 
در چند وقت اخیر ســبب شده که ســتاره آن ها و شاید 
بزرگ ترین بازیکن تاریخ یعنی لیونل مسی، آخرین بخش 
دوران فوتبالش را در فضایی پر از آشــوب و عدم اطمینان 
سپری کند. مسی گهگاه تیمش را در شرایط حساس نجات 
می دهد اما او نیز نمی تواند همیشــه ایــن کار را بکند. به 

عنوان مثال در بازی جمعه او اســیر بازی دفاعی و خشن 
حریف شده بود و حتی در یک صحنه پس از خطای دیگو 
کارلوس به شدت عصبانی به نظر می رسید. اما اگر دقیق تر 
بخواهیم به قضیه نگاه کنیم، این عصبانیت نه از این خطا 
بلکه از شرایطی که او در آن قرار دارد سرچشمه می گیرد. 
بارسا کنونی فاقد هرگونه هویت به نظر می رسد. در ترکیب 
کاتاالن ها می توان چندین ستاره را به صورت فردی مشاهده 
کرد اما به عنوان یک تیم آن ها فاقد یک استراتژی مشخص 
هســتند. آن ها دو بازی ابتدایی خود پس از شروع مجدد 
اللیگا را مقابل تیم های مایورکا و لگانس با پیروزی پشت سر 
گذاشتند اما حتی مقابل این تیم های در خطر سقوط نیز 
بعضاً دچار مشکل شدند. مسلماً امتحان واقعی برای آن ها 
دیداری مثل بازی جمعه مقابل سویا بود که در آن مردود 

شدند. 

تنها مثل مسی#
نبود فرانکی دی یونگ، پویایی و دقت الزم در میانه میدان 
را از آن ها گرفته بود و لوئیز ســوارز نیــز در نیمه اول به 
شــکل عجیبی از فرم خارج بود؛ و اینکه آنتوان گریزمان 
تا 15 دقیقه پایانی بازی روی نیمکت نشسته بود با اینکه 

تیمش به برد نیاز داشــت نشان می دهد که اوضاع در این 
تیم و برای ســتاره فرانسوی چگونه پیش می رود. یکی از 
چیزهایی که ســبب شده روی مسی فشار وارد شود عدم 
خالقیت الزم در میانه میدان برای بارساســت و به همین 
دلیل او بسیار عقب می کشد تا این نقیصه را جبران کند. او 
بیشتر از هر باشگاه دیگری، به سویا گلزنی کرده است اما 
در بازی روز جمعه به جز یک ضربه آزاد خطرناک، آنچنان 
به نظر نمی رسید که بتواند هفتصدمین گل دوران حرفه ای 
خود را به ثمر برساند. در حقیقت مسی در مقابل سویا بازی 
اصالً خوبی را پشت سر نگذاشت و اگر او خوب بازی نکند 

بارسلونا قطعاً دچار مشکل می شود.
البته همه چیز برای آبی و اناری پوشان تمام نشده است، 
بازی با سویا قطعاً ســخت ترین بازی آن ها در دیدارهای 
باقی مانده این فصل اللیگا محسوب می شد و پیکه احتماالً 
اشتباه کند؛ چون رئال کامالً امکان دارد تا پایان فصل امتیاز 
از دست دهد. اما او در مورد یک چیز اشتباه نمی کند و آن 
این است که برای بارسا قهرمانی این فصل سخت خواهد 
بود. برای نخستین بار از شکست 5بریک در مجموع مقابل 
رئال در ســال 2017، آن ها در سطحی پایین تر نسبت به 

رئال مادرید قرار دارند.

آیا پیکه درست می گوید؟

سطحپایینتربارسانسبتبهرئالمادرید

ضد  حمله

 درخواست گل محمدی
 برای تمدید قرارداد انصاری

ورزش: محمد انصاری پس از پاره گی رباط صلیبی مجبور شــد زانویش 
را بار دیگر به تیغ جراحان بســپارد و از این رو نمی تواند پرسپولیس را تا 
نیم فصل، فصل آینده رقابت های لیگ برتر همراهی کند. از آنجا که قرارداد 
انصاری در پایان این فصل به اتمام می رسد، یحیی گل محمدی از مدیریت 
باشگاه پرسپولیس خواسته است قرارداد این بازیکن تمدید شود.در واقع این 
تصمیم گل محمدی این اطمینان را در دیگر بازیکنان پرسپولیس به وجود 
می آورد که کادر فنی در سخت ترین شرایط هم پشت آن هاست و نگرانی 

از این بابت نداشته باشند.

رسول پناه: طلب شهرخودرو پرداخت می  شود
ورزش: رســول پناه، سرپرست باشگاه پرســپولیس در ادامه گفت و گوی 
خود با خبرنگاران در مورد مطالبات باشگاه شهر خودرو خراسان از باشگاه 
پرسپولیس بیان کرد:  ما منتظر استعالم سازمان بازرسی کل کشور هستیم. 
به نظرم مشــکلی نداریم و این پول پرداخت خواهد شد. رسول پناه درباره 
طلب باشگاه پرسپولیس از اسپانسرهای سال های گذشته عنوان کرد: یک 
طلب هایی از بانک کوثر، ایرانســل و همراه اول داریم. هفته گذشــته هم 
نامه هایی به این شرکت ها ارسال کردیم. از نظر ما طلبمان از بانک کوثر 70 
میلیارد تومان است. در مورد همراه اول هم باید مدیر مالی ما بنشیند و به 

یک عدد مشخص برسد.

پیشنهاد اروپایی برای هافبک تراکتور
ورزش: رضا اسدی هافبک جوان تیم فوتبال تراکتور که عملکرد خوبی در 
طول فصل جاری داشته، با پیشنهادی از سوی یک تیم اروپایی روبه رو شده 
است. اسدی که قراردادش با تیم تراکتور در انتهای فصل به پایان می رسد، 
درباره پیشنهادهای خود با مسئوالن باشگاه تراکتور صحبت کرده است و 
مدیران این باشگاه در تالش هستند تا قرارداد این هافبک تأثیرگذار خود را 
تمدید کنند. گفته می شود اسدی عالوه بر پیشنهاد اروپایی، از یک کشور 

آسیایی نیز پیشنهاد دارد و باید دید چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود.

شاگردان افضل یک گام تا هت تریک قهرمانی
ورزش: دیدار رفت فینال لیگ برتر فوتســال بین تیم های گیتی پســند 
اصفهان و مس ســونگون ورزقان جمعه گذشته در سالن پیروزی اصفهان 
برگزار شد که این مسابقه با نتیجه 4 بر 3 به سود تیم مس سونگون به پایان 
رسید. در این دیدار فرهاد فخیم )3گل( و سعید تقی زاده گل های تیم مس 
ســونگون را به ثمر رساندند و در سوی مقابل نیز حمید احمدی، مرتضی 
عزتی و سعید احمدعباسی گل های گیتی پسندی ها را وارد دروازه حریف 
کردند. دیدار فینال لیگ برتر فوتسال به صورت دو برد، از سه مسابقه برگزار 
می شــود و به این ترتیب شاگردان رضا افضل در صورت پیروزی در دیدار 
برگشــت برای سومین بار پیاپی به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتسال دست 
خواهند یافت. دیدار برگشت مس سونگون و گیتی پسند روز 6 تیرماه در 

سالن پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.

 مشکل بزرگ استقالل
 برای پرداخت بدهی های خارجی

ورزش: باشگاه استقالل در حالی اعالم کرده بخشی از مطالبات بازیکنان 
خارجی خــود را از محل طلب خود از فیفا پرداخت خواهد کرد که طبق 
شواهد موجود، استقالل برای پرداخت مطالبات این بازیکنان از طریق فیفا 
دچار کمبود اســت. طبق اعالم احمد ســعادتمند، بویان 328 هزار دالر، 
جپاروف و منشا و سه وکیل بین المللی 230 هزار دالر و پادوانی 100 هزار 
دالر از باشــگاه استقالل طلب دارند که مجموع این مطالبات حدود 658 
هزار دالر می شود و طبق آخرین پیگیری های انجام شده، مبلغ باقیمانده از 

مطالبات استقالل در فیفا چیزی حدود 200 هزار دالر است.

 2 شرط تراکتور و ماشین سازی 
برای حضور در لیگ

ورزش: دو باشگاه تراکتور و ماشین سازی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس 
ســازمان لیگ، ضمن یادآوری عواقب ناشــی از شروع مجدد لیگ برتر در 
وضعیت بحرانی کرونا، دو شرط خود برای موافقت با شروع مسابقات را اعالم 
کردند.  الف( جناب عالی به عنوان سرپرست فدراسیون و رئیس سازمان لیگ، 
مسئولیت کامل عواقب ناشی از شروع لیگ را صراحتاً بر عهده بگیرید. ب( 
جلسه ای با حضور تمامی مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر تشکیل و در 

ارتباط با ادامه لیگ رأی گیری شود.
باشگاه تراکتور تصریح کرده است: در غیر این صورت ناگزیر از مراجعه به 

AFC و FIFA برای احقاق حقوق خود خواهیم بود.

 قرعه سخت جوانان ایران
 برای صعود به جام جهانی

ورزش: تیم ملی جوانان ایران برای صعود به جام جهانی با قرعه ســختی 
روبه رو شده است. تیم ملی جوانان در مرحله گروهی جام ملت ها در کنار 
تیم های ازبکستان، کامبوج و اندونزی قرار گرفته است. صعود ایران از این 
گروه به عنوان تیم اول یا دوم محتمل اســت اما کار سخت از آنجایی آغاز 
می شود که برای صعود به مرحله نیمه نهایی باید به مصاف یکی از دو تیم 
کــره جنوبی و ژاپن برود. تیم های گــروه دوم را ژاپن، کره جنوبی، عراق و 
بحرین تشکیل می دهند. در مرحله یک چهارم نهایی تیم اول گروه اول با 
تیم دوم گروه دوم مسابقه می دهد و تیم دوم گروه اول هم با تیم اول گروه 
دوم رویارو می شود و برنده ها به جام جهانی صعود خواهند کرد. تیم ملی 
جوانان فعالً بدون سرمربی است و این در حالی است که بازی ها از 23 مهر 

برای تیم ملی جوانان در تاشکند آغاز می شود.

منهای فوتبال

هفته سی ام لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل - شفیلد یونایتد

 یکشنبه 1 تیر -  17:30 از شبکه ورزش

هفته سی ام لیگ برتر انگلیس
استون ویال - چلسی

 یکشنبه 1 تیر -  19:45 از شبکه ورزش

هفته سی ام لیگ برتر انگلیس
اورتون - لیورپول

 یکشنبه 1 تیر -  22:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

دردسر کرونا برای بانوی پینگ پنگ باز!
ورزش: مهشــید اشتری ملی پوش تنیس روی میز بانوان به شروع 
تمرینات خود در سالن ورزشی اشاره و بیان کرد: از زمانی که سالن ها 
باز شــده، تمریناتم را آغاز کرده ام و از این بابت مشکلی ندارم اما با 
توجه به اینکه مدتی از فضای مسابقات و تمرین دور بودم، کمی افت 

کرده ام. البته تا حدودی به شرایط قبلی خود برگشته ام.
وی که به دلیل نداشــتن میز پینگ پنگ شرایط تمرین در دوران 
قرنطینه را نداشــت ادامه داد: با شرکت در مسابقه متوجه می شوم 
که تا چه اندازه افت داشته ام اما اکنون چون مسابقه ای ندارم و روال 
تمرینی ام را انجام می دهم، نمی توانم درســت در این مورد صحبت 
کنم. البته این افت برای همه ورزشکاران اتفاق افتاده است که سعی 

می کنیم آن را جبران کنیم.
اشتری که در تیم شهرداری شهر بابک بازی می کرد در مورد وضعیت 
قراردادش پس از اعالم قهرمانی این تیم گفت: چند قسط از قراردادم 
را دریافت کرده ام و زمان قســط آخر هنوز نرسیده اما خوشبختانه 
هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و باشگاه به موقع تسویه حساب 

می کند.

استعفای هادی رضایی از کمیته ملی پارالمپیک
ورزش: هادی رضایی که فروردین ســال گذشته با موافقت اعضای 
هیئت رئیســه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک به مدت چهار سال 
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک شد بنا به دالیلی از سمت خود 

استعفا داد.
این طور به نظر می رسد که دلیل اصلی این استعفا اختالف نظر بین 
او و محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک است. هر چند 
اعضای هیئت رئیســه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک مخالف این 
استعفا هســتند، اما به نظر می رسد که هادی رضایی دیگر تمایلی 
برای ادامه فعالیت با کمیته ملی پارالمپیک حتی به عنوان سرمربی 

تیم ملی والیبال نشسته را نیز ندارد.

 قرارداد جدید علی اکبری 
 MMA برای مبارزه در

ورزش: امیرعلــی اکبــری فایتر موفق MMA یــا همان مبارزات 
ترکیبی که چندســالی است خوش درخشــیده و این ورزش را به 
همه معرفی کرده قرارداد جدیدی با تیم مدیریتی Dominance به 
مدیریت »علی عبدالعزیز« مصری منعقد کرد.»عبدالعزیز« در دنیای 
MMA چهره ای شاخص اســت که مدیریت مبارزات نفراتی چون 
»حبیب نورماگومدوف«، »کامارو عثمان«، »هنری سهودو«، »بن ایل 
داریوش«، »فرانکی ادگار«، »کودی گاربرانت« و... را برعهده داشته و 
ارتباط خوب با سازمان های بزرگ دنیا همانند یو اف سی، بالتور و... 

مبارزات بزرگ را برنامه ریزی می کند.

تعطیلی 1۸ ماهه تیم ملی هندبال بانوان
ورزش:18 ماه اســت که تیم ملی هندبال بانوان تشــکیل نشده و 
در حالی که کمتر از 6 ماه تا مســابقات قهرمانی آسیا 2020 زمان 
باقی مانده فدراسیون هیچ اقدامی برای معرفی سرمربی و اعضای تیم 

ملی نکرده است.
تیم ملی هندبال بانوان ایران آخرین بار آذر 97 در مسابقات قهرمانی 
آســیا ژاپن شرکت کرد. پس از آن 18 ماه می گذرد اما تاکنون تیم 
ملی بانوان برای هیچ اردو، مسابقه و یا رویدادی تشکیل نشده است. 
کمتر از 6 ماه دیگر نیز مسابقات قهرمانی آسیا در پیش است اما هنوز 

سرمربی و کادر فنی تیم ملی از سوی فدراسیون معرفی نشده اند.

گزارش ویژه

 بازگشت کفاشیان به فوتبال 
با چاشنی تخلف!

سینا ســپهر: پس از عفو ناگهانی رئیس سابق فدراسیون فوتبال 
از ســوی کمیته اســتیناف، صبح آخرین روز بهارعلی کفاشیان به 
فدراسیون رفت تا به عنوان یکی از چهره های خبرساز فوتبال لقب 
بگیرد. هرچند منابع خبری داخل فدراسیون مدعی شدند این حضور 
به معنای بازگشت به کار کفاشیان در فدراسیون فوتبال نخواهد بود، اما 
وی پس از حضوری چند ساعته در ساختمان خیابان دوازدهم سئول 
شــمالی در جمع خبرنگاران گفت: من نایب رئیس اول فدراسیون 
فوتبال هستم و در جلسه بعدی هیئت رئیسه تصمیم گیری خواهم 

کرد به عنوان سرپرست فدراسیون فعالیت کنم یا خیر!

مغایرت قانونی#
از شــواهد و قراین پیداست که کفاشیان عزم خود را برای بازگشت 
به فوتبال جزم کرده اما جدا از مخالفت های صریح و روشن اعضای 
هیئت رئیسه و برخی چهره های شناخته شده بازگشت وی به فوتبال 
به عقیده بســیاری از کارشناسان حقوقی نیز مغایر با قانون است و 
دستگاه قضایی می تواند وی را بابت این اقدام تحت تعقیب قرار دهد. 
نکته جالب اینجاست که نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم به 
این موضوع واکنش نشــان دادند و تأکید کردند در صورت چنین 
اتفاقی سازمان بازرسی کل کشور به پرونده مذکور ورود پیدا خواهد 

کرد و متخلفان مؤاخذه خواهند شد.

گزارش نبی؟#
با وجود این کفاشــیان بدون توجه به این هشدار و عکس العمل ها 
مدعی است به زودی نبی به عنوان دبیرکل باید به وی گزارش دهد 
که در مدتی که او در فوتبال حضور نداشــته است چه اتفاقاتی رخ 
داده اســت! بدون تردید با این اتفاق چالش های موجود در فوتبال 
ایران تشدید خواهد شد و حاشیه های تمام نشدنی فوتبال ایران وارد 
فاز جدیدی می شــود  چون کفاشیان به احتمال زیاد پس از کسب 
سرپرستی فدراسیون فوتبال به فکر حضور در انتخابات نیز خواهد 
افتاد در حالی که جدا از مشــکالتی کــه در پرونده اش وجود دارد 
در زمره بازنشستگان فوتبال نیز هست و قانوناً نمی تواند در انتخابات 

پیش رو فعالیت کند.

سؤال مهم#
حاال ســؤال اینجاست آیا مسئوالن وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
دستگاه ناظر بر عملکرد فدراســیون فوتبال مانع از بروز این تخلف 
خواهند شــد یا اینکه دوباره با بهانه های همیشگی این موضوع هم 
نادیده گرفته می شود تا میزان تخلفات و قانون گریزی ها در فوتبال 

دو چندان شود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )883959(

 آگهی تغییرات شرکت نام آوران صنایع آروین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5016 و شناسه ملی 10480116985

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,09,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حسین کیا با واریز مبلغ 10000000000 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 50000000 ریال به 10050000000 ریال افزایش داد . خانم سارابرادران سیرجانی با واریز مبلغ 
10000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 50000000 ریال به 10050000000 ریال افزایش داد . آقای علی اکبر محمدی با 
واریز مبلغ 10000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 50000000 ریال به 10050000000 ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه 

شرکت از مبلغ 150000000 ریال به مبلغ 30150000000 ریال افزایش یافت و ماده مذکور به شرح فوق در اساسنامه اصالح گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان )883960(

تاسیس موسسه غیر تجاری غیر دولتی و غیر انتفاعی آموزش عالی فضیلت درتاریخ 1388,10,15 به شماره ثبت 289 به شناسه ملی 10480127294

 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. آگهی تغییرات موسسه 
غیر دولتی و غیر انتفاعی آموزش عالی فضیلت)موسسه غیر تجاری( به شناسه ملی 10480127294 و به شماره ثبت 289 
به عنوان  امیر عزالدین  به استناد صورتجلسه هیئت موسس مورخ 1395,2,1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهندس 

جانشین مرحوم سیف ا     هلل عزالدین برابر صورتجلسه وراث به وزارت علوم برای عضویت در هیئت مؤسس معرفی شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885067(

 آگهی تغییرات شرکت یگانه بوستان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54250 و شناسه ملی 14004856781

ملی  شماره  به  قنبری  زهره  خانم   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,15 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0933264011 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا آزادی به شماره ملی 0839906749 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای محمدرضا بختیاری به شماره ملی 0946234515 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی شرکت با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885068(

 آگهی تغییرات شرکت یگانه بوستان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 54250 و شناسه ملی 14004856781

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,11,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره قنبری به شماره 
ملی 0933264011 و آقای حمیدرضا آزادی به شماره ملی 0839906749 و آقای محمدرضا بختیاری به شماره ملی 0946234515 
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای سید نصراله لطفی نژاد به شماره ملی 0052990303 به 
سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه لطفی نژاد به شماره ملی 0045781311 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب 

شدند . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885097(

آگهی تغییرات شرکت پادیز بام کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52074 و شناسه ملی 14004286622

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - احمد غفوری کدملی :0901668419 به سمت 
رئیس هیئت مدیره 2- نسیبه جوادی کدملی:0941671534 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- مرتضی احمدی پیشکوهی کدملی: 
0935371087 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل )چک ،سفته ،بروات ( و 
عقد عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885103(

آگهی تغییرات شرکت پادیز بام کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52074 و شناسه ملی 14004286622

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ97,2,31 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره 
نتیجه  در  دانسته  عملی  را  مزبور  افزایش  شرکت  مدیره  هیئت  سرمایه  حساب  به  مذکور  مطالبات  انتقال  و  مطالبات  تصفیه  بر  مبنی 
مبلغ999000000 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 1000000000 ریال منقسم به100000 سهم10000ریالی با نام می باشد که 

تمامًا پرداخت گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )885115(

آگهی تغییرات شرکت پادیز بام کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52074 و شناسه ملی 14004286622

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- احمد غفوری کدملی :0901668419 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 2- نسیبه جوادی کدملی:0941671534 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- 
محمد جوادی کدملی: 0890320561 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل )چک ،سفته ،بروات ( و عقد عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل آقای احمد غفوری به 

همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

سردرگمی مردم در سایه بی تدبیری سازمان سینمایی
آیاهزینهبلیتهایفروختهشدهبرمیگردد؟

سینماپرس:در آستانه بازگشایی 
ســینماهای کشــور از فردا، اما و 
اگرهایی درباره اکران برخی فیلم ها 

به میان آمده است.
پس از دستور ســتاد ملی مبارزه 
با کرونا برای بازگشــایی سینماها 

و رایزنی های فراوان برای انتخاب فیلم ها، باالخره قرار شــد دو فیلم »شنای 
پروانه« و »خوب، بد، جلف؛ ارتش ســری« در کنار چند اثر دیگر از اول تیر 
اکران شوند. همه کارها طبق برنامه پیش می رفت تا اینکه رسول صدرعاملی 
در مصاحبه ای از اکران »شنای پروانه« انصراف داد و دلیلش را عدم حمایت  از 
سوی نهادهای مربوط برای اکران عنوان کرد. طبق شنیده های ما سازندگان 
فیلم پیمان قاسمخانی )خوب، بد، جلف؛ ارتش سری( نیز تمایلی به اکران 
آن در این برهه زمانی ندارند. این در حالی است که سامانه های زیرمجموعه 
»سمفا« برای یکشنبه یکم تیرماه بلیت فروشی کرده اند و خبرهایی از به اوج 
رسیدن شیوع ویروس کرونا و ادامه دار شدن تعطیلی برخی مراکز به گوش 
می رسد که شــاید در به تعویق افتادن بازگشایی سینماها و اکران فیلم ها 
تاثیرگذار باشد. حاال با توجه به شرایط موجود و بلیت فروشی که انجام شده 
باید دید در صورت به تعویق افتادن بازگشایی سینماها و یا به نتیجه نرسیدن 
سرنوشت اکران فیلم های منتخب، تکلیف بلیت های فروخته شده و پول مردم 

چه می شود.

»شبیکهماهکاملشد«درمسیراکرانجهانی
ســیماوســینما:به نقــل از 
روابــط عمومــی فیلم، شــرکت 
»ســینرجتیک« به تازگی حقوق 
پخش فیلم ســینمایی »شــبی 
که ماه کامل شــد« به کارگردانی 
نرگــس آبیار را بــرای پخش در 
آمریکا و کانادا خریداری کرده است.

این شــرکت آمریکایی که سال هاست در بازارهای جهانی در زمینه پخش 
فیلم های بلند سینمایی، مستند و سریال های تلویزیونی فعالیت می کند، برای 
نخستین  بار فیلمی محصول سینمای ایران را برای اکران و پخش عمومی آن 

در آمریکای شمالی خریداری کرده است.
شرکت پخش فیلم »آتالنتیک مدیا« نیز حقوق پخش این فیلم را برای 
کشور ترکیه خریداری کرده اســت. شرکت »فیلم های مستقل ایران« 
به مدیریت محمد اطبایی پخش بین المللی »شــبی که ماه کامل شد« 

را عهده دار است.

سیماوسینما/شیخاالسالمیدر هفته هــای 
اخیر اتفاق هــای تلخی برای بعضــی از مهاجران 
افغانستانی در ایران به وقوع پیوست که در رسانه های 
غربی بازتاب بسیاری داشت و افراد مختلفی از زندگی 
سخت پناهجویان افغانستانی در ایران نوشتند. این 
در حالی است که اهالی این کشور با وجود مشکالت 
موجود سال هاست مانند یک همسایه واقعی در کنار 
ایرانی ها زندگــی می کنند و مانند خود ما تلخی ها 
و شــیرینی ها را با هم چشــیده اند. با آقای شفق 
سیاهپوش، هنرپیشه، شاعر و خواننده افغانی مقیم 
ترکیه که در محافل فرهنگی، تئاتری و ســینمایی 
ایران عموماً شــفق چوپان شناخته می شود، درباره 
اتفاق های اخیر صحبت کرده ایم. پدر او از همرزمان 
نزدیک رئیس جمهور برهان الدیــن ربانی بود و در 
سالی که نیروهای فرمانده احمدشاه مسعود از کابل 
عقب نشــینی کردند و به آن ها خیانت شــده بود، 
نتوانستند در کابل بمانند و بعد هم به ایران مهاجرت 
کردند. فعالیت هنری اش را از دهه 80 شروع کرده 
است، در کنار تحصیل با مراجعه به استادان مختلف، 
در رشته های مختلف هنری طبع آزمایی کرده است 
و در حال حاضر به عنوان گریمور، بازیگر، شــاعر و 
کارگردان شــناخته می شود. از مهم ترین آثار شفق 
چوپان می توان به بازیگری در فیلم یک، دو، سه،... 
پنج، فیلم آخرین ملکه زمین اشاره کرد.گفت وگوی 

ما با او را در ادامه می خوانید. 

افغانســتانس داخل از را هنری فعالیت
شروعکردیدیاپسازورودبهایران؟

من در افغانســتان کار هنری نمی کردم و مشغول 
رفتن به مکتب بودم، ولی در ایران فکر کنم ســال 
80 وارد انجمنی شدم که آقای صدیق برمک، یکی 
از کارگردانان مطرح افغانستانی و آقای حسن ناظری 
آن را راه اندازی کردند. آنجا ایشان را در کنار استاد 
بهروز غریب پور دیدم و فعالیت هنری من با این دو 
بزرگوار شروع شــد. این دو نفر انجمن هنرمندان 
و فرهنگیــان افغانســتان را در خانــه هنرمندان 
ایران راه انــدازی کردند. مدتی بعد آقای ناظری به 
کابل رفتند و خانــم »حمیرا قادری« دبیر انجمن 
هنرمندان و فرهنگیان افغانســتان شدند. وقتی به 
آن انجمــن رفتم دیدم خیلی روحیه افراد متفاوت 
و خوب اســت. انجمن هــای مختلف مثل انجمن 
لهســتان هم فعال بود. هر کشــوری در آنجا اتاق 
داشــت و فعالیت هنری می کرد. واقعاً آن روزها و 
سال ها، اســتاد بزرگوار »بهروز غریب پور« برای ما 
سنگ تمام گذاشت و  جمع ما را جمع کرد. در این 
انجمن فعالیــت می کردیم و کار هنری ما جدی تر 
شــد. به خاطر همین رفتم و در انجمن سینمای 
جــوان دوره های مختلف درس کارگردانی خواندم. 
همچنین درس تئاتر را خواندم و از ســال های 80 
شروع کردیم و با هنرمندان ایرانی ارتباط گرفتیم. 
باید بگویم واقعاً ســرآمدان هنرمندان ایرانی مثل 
استاد محمدعلی کشــاورز بسیار با ما خوب بودند. 
من یک خاطره بگویم از استاد کشاورز تا عمق این 
رابطه را نشان بدهد. در دانشکده سینما و تئاتر بودم 
و تمرین می کردم. اجرای تئاتر داشتیم و من مجری 
صحنه بودم. دستیار من هم خانمی بود که در پرده 
اول و دوم آن تئاتر اجرا داشت. آن زمان من کت و 
شلوار شیکی پوشیده بودم و فوکولی هم داشتم و 
در همان حال، داشتم صحنه را آب و جارو و تمیز 
می کردم. استاد کشــاورز زودتر از تماشاچیان وارد 
شــد و من را در حال آب و جارو دید، در حالی که 
یک پرچم کوچک افغانستان هم روی کت من نقش 
بسته بود. ایشان مرا صدا زد و نزدیک خود فراخواند. 
نزدیک رفتم و ایشــان گفت شما دستیار صحنه 
هســتی؟ من گفتم نخیر، من مدیر صحنه هستم. 
ایشــان خندید و گفت مگر دستیار نداری؟ گفتم 
دستیار من خانمی است که در پارت اول و دوم بازی 
دارد. ایشــان به من گفت دستیار دیگری نگرفتی؟ 
گفتم استاد این تئاتر حقوق و بودجه زیادی ندارد 
که بخواهم دستیار بگیرم. استاد بنده را بسیار نوازش 
کردند و گفتند: پسرم بازیگری که خاک صحنه را 
نخورد، اصالً بازیگر نمی شود. خوشحالم که تو با این 
تیپ و قیافه و با این عشــق و شوق این صحنه را 
جارو می کنی. گفتند تو مرا ســر ذوق آورده ای و 
من با تو خیلی حال می کنم و این حرف ها. از همین 
برخورد، رابطه و دوستی ما با استاد کشاورز شروع 
شد. آخرین خاطره ای که از ایشان دارم هم مربوط 
به جشــنواره ای در اصفهان است. آنجا من تئاتری 
داشــتم و یکی از داوران آن جشــنواره هم استاد 
کشاورز بودند. موقع اجرای ما متأسفانه دکورمان به 
دلیل بی توجهی سازنده خراب شد. همچنین صدای 
نمایش ما به دلیل یک ناهماهنگی دچار مشکل شد 
و خالصه تئاتر ما با شرایط خیلی بدی روی صحنه 
رفت. وقتی اجرا تمام شد، روی صحنه برگشتم و به 
داوران خیلی تند اعتراض کردم  و شرایطمان را به 
آن ها توضیح دادم و نســبت به شرایط ایجاد شده 
بسیار گله مند بودم. خالصه گروه ما خیلی ناراحت 
در زیرزمین نشسته بودیم که دو دقیقه بعد استاد 
محمدعلی کشاورز رسیدند و همراه آقای کشاورز 
هم چند نفر از داوران مثل استاد قطب الدین صادقی، 
خانم بزرگمهر و داوران ارمنی آذربایجانی آمدند. آقای 
کشاورز مرا در آغوش گرفت. آنجا ایشان به من، با 
توجه به حرف هایی که زده بودم، گفتند: چه کسی 
گفته تو در این کشور بیگانه ای؟ چه کسی گفته تو 
صاحب این کشور نیستی؟ به من گفتند الزم نیست 
ناراحت شوی و ما این مشکل را حل می کنیم. تمام 
داوران را صــدا زدند و گفتند ایــن گروه باید یک 
اجرای دیگر داشته باشد و ما هم دوباره کار را اجرا 
کردیــم. می خواهم بگویم ما در ایران خوب و بد را 
در کنار هم دیدیم. آدم های بسیار خوبی دیدیم، اما 
در کنارشان گاهی آدم های بد هم دیدیم، ولی کل 
دنیا همین طور است و نباید قضاوت منصفانه ما را 

خراب کند.

چهشدتصمیمگرفتیدازایرانبروید؟س
هنگامــی کــه دولت ها عــوض شــدند و آقای 
احمدی نژاد بر ســر کار آمد، بسیاری از ارتباطات 
مــا از بیــن رفت. سیاســت های دولتــی آقای 
احمدی نژاد فرق می کــرد و آن ها دیگر به وجود 

انجمن هایی مثل انجمن هنرمندان افغانستان یا 
لهستان اعتقادی نداشتند. به همین دلیل تمام 
انجمن هایی که با زحمت شکل گرفته و فعالیت 
می کردند، از بیــن رفتند. همه آن آدم ها متفرق 
شدند و به کشــورهای مختلف مهاجرت کردند. 
انجمن فرهنگیان افغانســتان که این همه نیرو 
تربیت کرده بود، به راحتی منحل شد و نیروهایی 
که تازه هنگام ثمر دادن آن ها بود، متفرق شدند. 
ما آن زمان در این انجمن ۵هزار عضو پیوســته 
و ناپیوســته داشــتیم. با همان اتــاق کوچک و 
امکانــات کمی که داشــتیم 300،200 نفر نیرو 
برای تلویزیون های افغانســتان تربیت شد. حتی 
بسیاری از این نیروها در بخش های دوبله صدا و 
سیما مشــغول شدند، اما در کل آن محفل نابود 
شــد . بعضی از همین نیروها بعداً با شبکه های 
»خارجی« همکاری کردند که البته فرصت سوزی 
خود ما بــود. به هر حال نبایــد نیروهایی که با 
زحمت پــرورش داده ای را به امان خدا رها کنی. 
همین االن بعضی از دوبلورهای صدا وســیما از 
کسانی هســتند که ما در همان انجمن تربیت 
کردیم. ما چندین گروه تئاتر و دوبله داشتیم که با 
تغییرات دولتی در دولت آقای احمدی نژاد، متفرق 
و نابود شدند. یادم است آقای دهقانپور »مسئول 
وقت دانشکده سینما تئاتر« به راحتی به ما گفت: 
نیروهایتــان را جمع کنیــد و بروید. من آنجا به 
ایشان گفتم: هر کدام از این بچه ها می توانند برای 
دوستی ایران و افغانستان یک سفیر خوب باشند، 

چرا می خواهید این افراد را از خودتان برانید؟
ایشان گفت: سیاست ها تغییر کرده، دیگر امکانات 
نداریــم و باید این گروه هــا بروند. یعنی نیرویی 
فرهنگی که سال ها برای شکل گیری آن ها زحمت 

کشیده شده بود، به راحتی از بین رفت. 

پسازاینانحالل،آنتربیتشدگانکجاس
رفتند؟

بسیاری از بچه ها به افغانستان برگشتند و بعضی ها 
هم به کشورهای مختلف رفتند، اما همین قدر به 
شــما بگویم عموم این بچه ها کــه پرورش یافته 
انجمن فرهنگیان افغانســتان بودنــد، اکنون در 
جاهــای مختلفی مســئولیت های رســانه ای و 
تلویزیونی دارند. دوستان ایرانی می توانستند این 
گروه ها و استعدادها را با کمترین هزینه و بودجه 

گسترش دهند، اما نخواستند. 

شماپسازایرانبهترکیهرفتید؟س
من ابتدا به افغانستان رفتم. بعد حدود دو سال در 
تاجیکستان دوره های فشرده بازیگری را گذراندم. 
به هر حال اتفاق های مختلف افتادند و ما مجبور به 
ترک ایران شدیم، وگرنه دوست داشتیم در ایران 
باشیم و فعالیت کنیم. اما در آن شرایط راه فعالیت 
ما در ایران سخت شده بود و چالش های مختلفی 

داشتیم. مثالً یادم است آن زمان تلویزیون ایران 
شبکه دو سریالی می ساخت به نام »من نه منم« 
البته اگر اشتباه نکنم. ما منتظر بودیم این سریال 
چه زمانی تمام می شود تا بتوانیم بالفاصله پس از 
اتمام تولید آن، برویم و در همان محل برای کار 
خودمان فیلم برداری کنیم. یعنی خودمان را به 
فیلم »من نه منم« منتسب کنیم و فیلم خودمان 
را بســازیم، چون به ما مجــوز نمی دادند. وقتی 
سریال »من نه منم« آخرین سکانسش را گرفت، 
فردای آن روز ما رفتیم و به جای این فیلم، فیلم 
ساختیم. وقتی نیروی انتظامی آمد و از ما پرسید: 
پس نیروهای دیروزتان چه شد، گفتیم: نیروهای 

دیروز ما خســته شدند و رفتند استراحت کنند. 
می خواهم بگویم مــا در ایران از این خالف های 
شیرین هم داشتیم. من جداً از این محدودیت ها 
در ایران خیلی کم اذیت شدم. حتی در دو پروژه 
که از آن ها مجموعــاً 300 میلیون تومان طلب 
دارم، وقتی حقوق من را ندادند، دوســتان ایرانی 
به دفاع از من از آن تهیه کنندگان شکایت کردند. 
امیر آذرنگ و آقای همایون  ارشادی بابت همین 

مسائل از من حمایت و همراهی کردند.

بگوییدس هســتید. ترکیه در اکنــون
اوضاعتاننسبتبهدورانحضوردرایران

چگونهاست؟
خب اینجــا و هر جای دیگر با ایــران اصالً قابل 
مقایسه نیست، چون ایران و افغانستان دو کشوری 
هستند که هم زبانمان یکی است، هم دین ما یکی 
اســت و هم با یکدیگر همسایه هستیم. آن میخ 
محکمی که فردوســی در پیوندهای ما دو ملت 
کوبیده است، آن قدر محکم است که نمی توان از 
آن گذشــت، بنابراین از من توقع نداشته باشید 
که مثالً فرانســه، ترکیه یا آمریکا برای من مثل 
ایران شــود، به هیچ وجه این  گونه نیست. چون 
شما وقتی به کشوری می روید، در مرحله نخست، 
باید زبان آن کشور را یاد بگیرید، اما در ایران این 
مشکالت و محدودیت ها نبود. ما در ایران زندگی 

کردیم، رشد کردیم، بالیدیم و قد کشیدیم. من در 
خیابان های ۱۶ آذر تهران کتاب و رمان خواندم، 
در آن خیابان ها فرض کنید عاشق و مجنون شدم 
و آهنگ ساختم. این ها برای من هنوز در ترکیه 
اتفاق نیفتاده است، بنابراین به هیچ وجه ایران و 

ترکیه را قابل مقایسه نمی دانم. 

شماســالهادرایرانزندگیکردهایدس
وتجربیاتدســتهاولیهمازهنرمندان
ایرانیدارید.نظرتاندربارهاتفاقهایاخیر
وتحرکاتیکهعلیهپیوندهایدوملتراه

افتادهاست،چیست؟
بحث نخست ما مربوط به خود افغانستان است، 
چــون دولت ها و حکومت های 300 ســاله اخیر 
افغانســتان هیچ کار زیربنایی که بــه درد مردم 
افغانســتان بخورد، انجام نداده اند. حتی در دوره 
ظاهرشاه که آن را رنسانس افغانستان می دانند، 
اتفاق خاصی بــه غیر از ایجاد عشــرتکده ها در 
افغانستان انجام نشده است. همه این نابسامانی ها 
جمع شــده و به دولت آقای اشــرف غنی رسیده 
است. آقای اشرف غنی در دور اول قول داد شغل 
ایجاد می کند، اما هر ســاله وضعیت اقتصادی را 
بدتر و بدتر کرد. به همین دلیل معتقدم درباره هر 
مسئله ای که مربوط به افغانستان است، ابتدا باید به 
نقش دولت ها و حکومت ها توجه و رسیدگی کنیم. 
یعنی باید از حکومت افغانستان بپرسیم آیا شما 
می خواهید برای شــهروند خود شــغل و امنیت 
ایجاد کنید یا نه بار شهروند شما را باید کشورهای 
دیگر، از جمله ایران، پاکستان، تاجیکستان، یونان 
و ترکیه، به دوش بکشند؟ یا برای یک افغانستانی 
شــغل ایجاد کنید و به او کار بدهید، یا اینکه اگر 
شهروند شما به کشــورهای دیگر مهاجرت کرد، 
دســت از هوچی گری و توقع بی پایان از دیگران 
بردارید؟ شما نه برای او شغل ایجاد می کنید و نه 
امنیت او را تأمین می کنید، فقط منتظر هستید 
این افغانستانی از مرز شما بگذرد و برای او اتفاقی 
بیفتد تا شما به حمایت از او فریاد سر دهید، یعنی 
به راحتی در جایگاه طلبکار قرار می گیرید. اینکه 
حکمرانی نیست. مسئولیت شهروندان افغانستانی 
در مرحله اول به عهده مسئوالن افغانستانی است. 
با این همه پولی که از ســمت کشورهای دیگر به 
افغانستان آمد، می شد چند کشور را ساخت. این 
پول ها اکنون کجا هســتند؟ در این مدت حتی 
یک کارخانه متوســط هم در افغانستان ساخته 
نشده اســت. با یک حساب سرانگشتی می بینیم 
با پولی که مهاجران افغانســتانی به تاجیکستان 
بردند، تاجیکستان ساخته شده، اما با آن همه پولی 
که به افغانســتان سرازیر شده حتی یک کارخانه 
پارچه هم ساخته نشــده است. می خواهم بگویم 
مسئول افغانســتانی نه شغلی به وجود می آورد و 
نه امنیت مردم را تأمیــن می کند، اما در صفحه 

نخست طلبکاران هم می ایستد. من مثل بعضی از 
هنرمندان نیستم که پول می گیرند تا علیه ایران 
پروژه رســانه ای اجرا کنند. مــن در ایران زندگی 
کرده و قد کشــیده ام، بنابراین در جریان همه چیز 
هســتم. به همین دلیل معتقدم نخستین کسانی 
که باید درباره شــهروندان افغانســتانی پاسخگو 
باشند، حکومت افغانستان است. در کنار حکومت 
افغانستان بعضی رسانه ها هستند که جزو خائنان به 
افغانستان هستند. مثالً همین بی بی سی در زمانی 
که احمدشــاه مسعود روی کار بود، علیه او ده ها و 
صدها گزارش دروغ تولید و منتشر کرد، اما زمانی 
که مــا در کابل علیه بی عدالتی دولت، در جنبش 
رستاخیز، اعتراض کردیم و توسط دولت تحت فشار 
و کشتار قرار گرفتیم، حتی یک خبر و یک گزارش 
درست دست کم بی طرفانه هم از سمت بی بی سی 
منتشر نشد. چگونه است حاال مدام علیه همدلی دو 
کشور گزارش تولید می کنند و به اختالف ها دامن 
می زنند؟ یادم اســت رسانه هایی مثل بی بی سی و 
صدای آمریکا کوچک ترین توجهی به آن اعتراض ها 
نکردند .ما در جنبش رســتاخیز، ۱۹ روز اعتراض 
داشتیم و چندین همایش های بین المللی حکومتی 
را جلو چشم سفارتخانه های خارجی متوقف کردیم! 
در همان روزها ما چندین شــهید دادیم. دوستان 
من جلو من کشته می شــدند. در تمام این مدت 
حتی سه خبر از سمت بی بی سی و صدای آمریکا 
منتشر نشــد. حاال همین ها دایه مهربان تر از مادر 
شــده اند. البته نه تنها بی بی ســی ما را در جنبش 
رستاخیز پوشش رســانه ای نداد، بلکه بسیاری از 
کشــورهای همســایه هم تظاهرات ما را پوشش 
ندادند. این بی مهری عمومی است. در همین روزها 
در افغانستان تظاهراتی به خاطر کشته شدن مردم 
توسط دولت برپاست، اما یک گزارش از بی بی سی 

پخش نشده است.

بیبیسیس بهخصوص رسانهها این انگار
بهشکلانتخابشدهبهکشورافغانستانو
بهخصوصمسائلبینایرانومهاجرانافغان
میپردازد؟گوییصــدایمخالفاندرباره

همدلیایرانوافغانستانبلندتراست؟
این هــا به من و امثال من برچســب تروریســت 
می زنند و تحریممان می کنند. سال هاست که یک 
موسیقی از من در افغانستان منتشر و پخش نشده 
اســت. اگر من ده ها فیلم هم بسازم در افغانستان 
نامی و جایی ندارم. به خاطر من حتی با همسرم 
هم مصاحبه نمی کنند. در همین ماجراهای اخیر، 
با اینکه در مزارشــریف کالً ۱0 نفر جمع شــده 
بودند و شــعارهای ضدایرانی می دادند، یا در کابل 
مجموعاً ۵0نفر جمع شده بودند، آن ها را تبدیل به 
گزارش ضدایرانی کردند. ولی اگر همین االن ما یک 
اعتراض چندهزار نفری تشکیل بدهیم، بی بی سی 
یک خط به آن اشــاره نمی کند. بی بی سی اکنون 
برای درختان افغانستان هم برنامه می سازد، اما یک 
بــار به ما تریبون نمی دهد که توضیح بدهیم چرا 
نام افغانســتان باید به خراسان تغییر پیدا کند. ما 
ده ها تظاهرات هویت طلبانه به خاطر سرقت هویت 
شهروندان توسط اشــرف غنی که حتی پارلمان 
افغانســتان بارها اعتراض کرد، انجــام دادیم. این 
تظاهرات از پنجشیر شروع شد و در والیاتی چون 
بدخشان،تخار ،بغالن ،کابل ،پروان ، بامیان،کندز و... 
ادامه پیدا کرد. توجه داشــته باشید این تظاهرات 
چندین هــزار نفری بود. چرا بی بی ســی، صدای 
آمریکا و رســانه های کشورهای همسایه پوشش 
ندادند؟ بنابراین مشکل بی بی سی با مردم افغانستان 

و مردم ایران روشن و آشکار است.

چرااینمسائلتوسطبعضیهنرمندانس
افغانستانیورســانههایانگلیسیمطرح

نمیشود؟
نمی دانم! چند سال پیش یک انتحاری از قندهار 
آمد تا در کابــل انتحار کند، اما کمربندش عمل 
نکرد. نیروهای امنیتــی این انتحاری را گرفتند، 
بعد آقای کرزای، چون این انتحاری از قوم خودش 
بود، او را خواســت و دید و نوازش و آزادش کرد. 
همین انتحاری چند روز بعد بالفاصله برگشت و 
وســط اجرای تئاتر » لیسه استقالل« جایی که 
تمام ســرمایه های فرهنگی افغانســتان از جمله 
صدیق برمک و لینــا علم و مارینا گلبهاری جمع 
بودند و تئاتر تماشا می کردند، خودش را منفجر 
کــرد. در همــان لحظات اولیه تعــداد زیادی را 
کشت. عجیب اینکه دوستان من تنها پنج دقیقه 
قبل از آنجا خارج شــده بودند. همین چند روز 
پیــش یکی از طالبــان را آزاد کرده اند و آن مرد 
طالــب رفته و دوباره فرماندهی جنگ را در یکی 

از والیات برعهده گرفته است!
حــرف من این اســت که مســبب بســیاری 
از مشــکالتی کــه مردمان ما، چــه در داخل 
افغانستان و چه در کشورهای دیگر به آن دچار 
هســتند، در مرحله نخست متوجه خود دولت 
افغانســتان اســت. تا زمانی که ما تقصیرهای 
خودمان را بر گردن نگیریم، چگونه می توانیم 
از دیگر کشورها طلبکار باشیم؟ اگر چه بازهم 
تأکیــد می کنم دولــت ایران باید نســبت به 
مهاجران توجه بیشــتری داشته باشد. اما باید 
قبــول کنیم هنگامی کــه 4،3 میلیون نفر از 
مردم ما در ایران حضور دارند، اتفاقاتی از این 
دست ممکن اســت رخ بدهد. چیزی که مهم 
اســت این اســت که بدانیم ما دو کشور ایران 
و افغانســتان برادران هم هستیم و راهی جز 
تعامل و گفت وگو نداریم. من در ایران زندگی 
کرده ام و می دانم بسیاری از مردم ایران چقدر 
به مهاجــران لطف و محبــت دارند. خود من 
از بزرگان ادبیات ایران چون» اســتاد فریدون 
جنیدی« شاهنامه شناس یا سینماگران ایران، 
ده هــا و صدها خاطره خــوب دارم که مجال 
گفتن آن ها در این گفت وگو نیســت، اما بدون 
شــک هم گاهی اتفاق بد پیش آمده اســت. 
امیدوارم فریب رســانه هایی کــه نان آن ها در 
اختالف های ماســت را نخوریم و پاسدار وطن 

فارسی مان باشیم.

برش

ما دو کشور ایران و افغانستان 
برادران هم هستیم و راهی جز 
تعامل و گفت وگو نداریم. من در 
و می دانم  ایران زندگی کرده ام 
بسیاری از مردم ایران چقدر به 
دارند.  محبت  و  لطف  مهاجران 
که  رسانه هایی  فریب  امیدوارم 
نان آن ها در اختالف های ماست را 
نخوریم و پاسدار وطن فارسی مان 
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پاسدار وطن فارسی مان باشیم
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منصف باشیم و به وظیفه هنری خود عمل کنیم
بهعنوانیکهنرمندفکرمیکنیدریشــهمشکالتاخیرس

چیست؟چهکسانیازدوستیملتهایایرانوافغانستانضرر
میکنند؟

نخســت معتقدم افغانستان باید رضایت شهروند ان خودش را فراهم 
کنــد. بخش دوم حــرف من برمی گردد به دولــت ایران. جمهوری 
اسالمی ایران برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی، بنا بر مسئولیتی 
کــه مرزداری آن دارد، ابتدا بایــد از ورود مهاجران جلوگیری کند، 
اما هنگامی که این مهاجران وارد کشــور شدند، باید امنیت جان و 
زندگــی آن افراد را تأمین کند. یعنی یا ســر مرز جلوگیری کند، یا 
وقتی وارد شــدند از جان مهاجران پاســداری کند. البته عموماً هم 

همین طور بوده است.
دولت و مردمان ایران و افغانستان باید بپذیرند ما دو همسایه هستیم که 
نمی توانیم در این کره خاکی جای همدیگر را تغییر دهیم. همچنین زبان، 
فرهنگ، تمدن، دین و آیین ما یکی اســت. تنها راه ما تعامل و گفتمان 
است. به هنرمندانی که در چنین مواقعی که اشتباهی صورت می گیرد، 
صدایشان بلند می شود و نفرت پراکنی می کنند، توصیه می کنم منصف 
باشند و به وظیفه هنرمندی خودشان عمل کنند. همین چند روز پیش 
در معادن افغانستان ۱۶ نفر مدفون شدند. کسی صدای این ها را شنید؟ 
اگر اینجا فرضاً چند نفر کشته شدند، در خود افغانستان ده ها نفر کشته 
شــده اند. چرا صدای بعضی ها فقط درباره ایران بلند است؟ مگر قانون 
این است که اگر کسی در افغانستان کشته شد خوب است، ولی اگر در 
ایران کشــته شد، بد است؟ اگر ۶،۵هزار راکت از مرز پاکستان به داخل 
افغانستان شلیک شود اشــکال ندارد، ولی اگر چند نفر از مهاجران در 
ایران، آن هم سهوی و اشتباهی کشته شدند، اشکال دارد. این چه قانون، 
انصاف و وطن دوستی است؟ مگر کشور ما با آمریکا پیمان نظامی ندارد؟ 

پس چرا وقتی پاکستان هر ساله ده ها بار به مرز ما دست درازی می کند، 
هیچ واکنشــی نشان نمی دهند؟ در حضور نیروهای آمریکایی هر ساله 
۶،۵ هزار راکت به خاک ما شــلیک می شود، هر ساله اتباع ما از سمت 
پاکستان کشته می شوند، اما دریغ از یک صدای مخالف. مگر احمدشاه 
مسعود و برهان الدین ربانی و دیگر بزرگان ما را چه کسی کشت؟ همین 
تروریست های پاکستانی و عربی آن ها را شهید کردند، اما هیچ کس هیچ 
اعتراضی ندارد. وقتی هم که تظاهرات می کنیم، روشنفکران افغانستانی 

می گویند شما مزاحم مردم شده اید!

استاد»نجیبمایل«ومسئلهمهاجرت
پژوهشگر و نسخه شــناس یگانه معاصر، نجیب  مایل هروی قریب به نیم 
قرن اســت که در ایران به ســر می برد. حضور یک پژوهشگر تراز اول از 
افغانستان در محیط فرهنگی ایران، ثمراتی از جمله تألیفات ارزشمند ایشان 

را دربرداشته است، یک پل پیوند میان جامعه مهاجر و جامعه میزبان. 
کســب افتخارهای متعدد، انتشــار گفت وگوها و مقاالت درباره ایشان در 
مطبوعات و دیگر رســانه ها، بسیار به این کمک می کند که جامعه مهاجر 
از »بی چهــره بــودن« و »بی صدا بودن« دربیاید. حقیقت این اســت که 
مردم ایران، جامعه  مهاجر را بیشــتر در کسوت کارگری دیده اند که البته 
آن کســوت هم ارجمند و شــریف اســت و این مردم در آن عرصه هم با 
سختکوشی، درستکاری و امانت داری خود زبانزد بوده اند. ولی طبیعتاً یک 
جامعه برای اینکه حقیقت وجودی خود را بهتر نشــان دهد، باید در همه 
زمینه ها صاحب صدا و صاحب چهره باشد، از هنر و ادبیات بگیرید تا ورزش 

و از علوم دینی بگیرید تا دانش و تخصص های روز.
وقتی نام استاد مایل به عنوان برنده جایزه کتاب سال و یا به عنوان مؤلف 
کتاب های مرجع در حوزه نسخه شناســی و تصحیح متون بر سر زبان ها 
باشد، الجرم در تصحیح نگاه مردم ایران نسبت به افغانستان و قابلیت های 
مردم آن مؤثر خواهد بود. پس بی سبب نبود استاد در این نیم قرن همواره 
بر پسوند »هروی« در نام خویش تأکید داشته و با اینکه در مواردی امکان 
اخذ تابعیت ایرانی برایش میسر شده، از آن صرف نظر کرده است. او می داند 
وقتی یک دانشمند نسخه شناس از »هرات افغانستان« دانسته شود، چقدر 

تأثیر فرهنگی مثبتی دارد.
ولی از آن طرف انکار هم نمی توان کرد که یک مهاجر افغانستانی در ایران 
به هر حال در تنگناهای قانونی و معیشتی به سر می برد. او حق استخدام 
رسمی ندارد، محدودیت شغلی و سفر دارد، حق خرید ملک ندارد؛ حتی در 
مواردی برای گرفتن گواهی نامه یا ثبت یک سیم کارت تلفن یا کارت بانکی 

برای خویش هم با محدودیت و در مواردی ممنوعیت روبه روست.
اینکه شخصی قریب به ۵0 سال این محدودیت ها را تاب می آورد و در پی 
مهاجرت به کشورهای دیگر برنمی آید، نشان می دهد او چقدر دلبسته این 

وطن زبانی و این ادبیات و تاریخ مشترک است. 
حال به وجهی دیگر از قضیه بپردازیم. به راستی اینکه کسی همچون استاد 
مایل همچنان در این کشور زندگی می کند و به خدمت می پردازد، به این 
معنی است که این سلوک برای همه نخبگان مهاجر ممکن است؟ ما کسانی 
را نداریم که پس از تحمل این دشواری ها به کشورهای دیگر مهاجرت کرده 
باشــند؟ بله بسیار داریم، کســانی را که شرایطی مشابه یا حتی سخت تر 
داشتند و به ناچار به مهاجرتی دوباره به کشورهای غربی دست زدند. این 
مهاجرت های مجدد به تدریج جامعه  مهاجر را فقیرتر و بی صداتر ساخت 
و از نخبگانی که می توانســتند یا برای کشور خویش یا برای کشور ایران 

سودمند باشند، غربال کرد.
دلیل اصلی این مهاجرت های مجدد نیز مشــکل اقامت و یا معیشت بود. 
معیشت البته برعهده خود شخص است، ولی بسیاری از مواقع موانعی برای 
آن وجود دارد. می شــود با ایجاد سهولت هایی در امر اقامت و مجوزهایی 
برای اشــتغال در زمینه های فرهنگی، کار را بر این نخبگان آســان کرد و 
مانع این شد که این سرمایه های عظیم انسانی از دست جامعه افغانستان 

و ایران خارج شوند.
امیدوارم ایــن واقعه تلخی که در مورد اســتاد مایل رخ داده و توجه 
همگان را به این موضوع جلب کرده اســت، بتواند هم برای رفع کامل 
دشواری های ایشــان مؤثر باشد و هم  گشایش هایی را در امور قانونی 
فراهم آورد، چون حقیقت این است که مسئله استاد مایل اولین مورد 
از این نوع نبوده اســت. ما موارد دیگری از این قبیل هم در سال های 
گذشته داشته ایم، ولی آن ها در سال هایی رخ داده است که این وقایع 

کمتر انعکاس می یافت.
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