
ــه بايد بودجه ريزى  پيش از هر چيز ما بايد اين اصل را بپذيريم ك
كشور را بر اساس شرايط و وضعيت فعلى كشور پيش بينى كنيم و نبايد 
احساسى و شتابزده به اميد درآمدهاى غيرواقعى باشيم، بنابراين قطعا 
نمى توانيم به ويژه در شرايط حساس فعلى، نگاه غيرواقعى به درآمدها و 

هزينه هاى كشور داشته باشيم.
كليات بودجه 98 بسيار واقعى تر از قانون بودجه 97 بسته شده كه 
يكى از مهم ترين ويژگى هاى اين اليحه محسوب مى شود. قطعا دولت 
مى تواند كسرى درآمدهاى نفتى ناشى از تحريم ها را از محل شناسايى 

فرارهاى مالياتى و واگذارى طرح هاى نيمه تمام جبران كند.
ــده يكى از مصاديق  ــال آين هدف گذارى نفت 54 دالرى براى س
ــوب مى شود. ما بايد درآمدهاى  بودجه واقعى براى سال آينده محس
ــهم 20 درصدى صندوق توسعه ملى، سهم 14,5  نفتى را با لحاظ س
درصدى وزارت نفت و سهم سه درصدى مناطق محروم و نفت خيز، 
به گونه اى درنظر بگيريم كه نزديك به واقعيت باشد كه با اين مالحظات 
خوشبختانه رقم پيش بينى شده در بودجه سال آينده واقعى و منطقى 

به نظر مى رسد.
طى هشت ماهه امسال 125 درصد از درآمدهاى پيش بينى شده 
نفت در قانون بودجه 97 محقق شده است ، چرا كه براى امسال قيمت 
ــكه در بودجه 55 دالر پيش بينى شده بود اما خوشبختانه هر  هر بش
بشكه نفت به صورت ميانگين 71 دالر فروخته شد كه بيش از پيش بينى 
دولت بود. اما واقعيت اين است كه براى سال آينده نبايد به اميد اين ميزان 
درآمد نفتى باشيم چراكه بايد افزايش سقف توليد نفت برخى كشورها و 
از طرفى كاهش قيمت نفت در محدوده 50 دالر را در نظر بگيريم كه البته 
جبران كسرى اين درآمد از ساير محل ها امكان پذير است.  با اين حال 
پيش بينى قيمت 54 دالر براى هر بشكه نفت در سال آينده منطقى است 
و با توجه به قيمت هاى كنونى در بدترين شرايط و بدبينانه ترين حالت، 
قيمت هر بشكه نفت در محدوده 50 دالر خواهد بود كه با رقم پيش بينى 

شده فاصله زيادى ندارد.
ما در بودجه سال آينده بايد روزنه هاى درآمدى كشور - كه البته كم 
هم نيستند-  را در نظر بگيريم. يكى از اين روزنه ها درآمدهاى مالياتى 
هستند و بايد توجه و تمركز ويژه اى بر درآمدهاى مالياتى داشته باشيم، 
به اين ترتيب بايد به دنبال روزنه هاى شناخت فرارهاى مالياتى برويم 
كه رييس جمهور نيز در سخنان خود در زمان ارائه بودجه به اين موضوع 
اشاره كرد.قطعا درآمدهاى مالياتى ناشى از وصول فرارهاى مالياتى 
ــر آن روزنه هاى درآمدى  ــور قابل توجه خواهد بود؛ عالوه ب براى كش
زيادى داريم كه با شناسايى آن ها مى توانيم درآمدهاى كشور را افزايش 
دهيم.عالوه بر درآمدهاى نفتى و درآمدهاى مالياتى، درآمدهاى ناشى از 
واگذارى طرح هاى نيمه تمام دولتى كه 600 هزار ميليارد تومان برآورد 
مى شودنيز مى تواند رقم قابل توجهى از درآمدها را نصيب كشور كند. ما 
مى توانيم با واگذارى طرح هاى نيمه تمام عمرانى به بخش خصوصى به 
شدت درآمدهاى كشور را افزايش دهيم.ذكر اين نكته نيز ضرورى به نظر 
مى رسد كه با توجه به هزينه هاى باالى كشور ناگزير هستيم هزينه هاى 
ــاره افزايش  زايد را كاهش و در مقابل درآمدها را از محل هاى مورد اش
دهيم.در كنار همه موارد مطرح شده معتقديم بودجه بايد مبتنى بر 
عملكرد پيش بينى شود. بر همين اساس بودجه دستگاه ها بايد منطبق 

بر عملكرد آن ها تخصيص يابد.

ــى كنيم.ازبرخى جهات اين  ــران اقتصادى راتجربه م هم اكنون بدترين بح
بحران هيچ شباهتى بافروپاشى هاى اقتصادى دهه هاى قبلى ندارد،درعين حال 
روندامروزه خالى ازتاثيرات گذشته نيست.بحران كنونى نشانگرپايان دوره اى 
ازگسترش اعتبار است كه برمبناى دالربه عنوان ارز اندوخته بين المللى وجود 
داشت.بحران هاى ادوارى پيشين بخشى ازيك فرآيند رونق ركود بودند،اما بحران 
ــعه يافتگى ختم شود.الگوى  كنونى پايان فرآيندى است كه ممكن بود به توس
رايج كنونى كه معتقد است بازارهاى مالى به تعادل گرايش دارند،اشتباه وگمراه 
كننده است،بخش اعظم مشكالت كنونى مابه اين حقيقت مربوط مى شود كه 
نظام مالى بين المللى بر مبناى اين الگو شكل گرفته است. الگوى جديد از دو جنبه 
ــت . اول اينكه به عقيده جورج سوروس، كارگزار  مهم با الگوى قبلى متفاوت اس
اقتصادى و سياسى و بازارهاى مالى هيچ گاه واقعيت نهفته را به طور دقيق نشان 
نمى دهند؛ آن ها همواره اين واقعيت را به نحوى تحريف مى كنند و اين تحريف ها 
ــن تحريف ها گاهي بر  ــان مى دهند. دوم اينكه اي خود را در قيمت هاى بازار نش
اصول اساسى اي كه انتظار مى رود قيمت هاى بازار نشانگر آن ها باشند، تاثير گذار 
مى شوند. اين چارچوب مفهومى به بازارهاى مالى محدود نمى شود. اين چارچوب 
ــت كه برداشت هاى غلط و  به رابطه ميان تفكر و واقعيت مى پردازد و مدعى اس
تفسيرهاى اشتباه نقش مهمى در شكل گيرى جريان تاريخ بازى مى كنند. در 
عين حال، افراد شركت كننده در بازار نمى توانند تصميمات خودراتنها برمبناى 
دانش اتخاذ كنند و برداشت هاى سوگيرانه آن ها نه تنها قيمت هاى بازار را تحت 
تاثير قرار مى دهد، بلكه بر اصول اساسى كه انتظار مى رود اين قيمت ها نشانگر 
آن ها باشند، اثر گذار است.طى اين استدالل، طرز تفكر افراد شركت كننده در بازار 
كاركردى دوجانبه دارد . آن ها از يك سو به دنبال درك موقعيت خود هستند كه 
مى توان آن را كاركرد شناختى ناميدو از سوى ديگر به دنبال تغيير اين موقعيت 
هستند كه اين روند رفتارى، كاركرد فريبكارانه ناميده مى شود. اين دو كاركرد 
در جهت مخالف يكديگر عمل مى كنند و تحت شرايط به خصوصى مى توانند با 
يكديگر تداخل پيدا كنند كه به عقيد سوروس اين تداخل انعكاس پذيرى ناميده 
مى شود. وى معتقد است كه مردم به شدت به بازار هاى مالى عالقه مند هستند، 
به خصوص زمانى كه اين بازارها دچار آشفتگى مى شوند. با اين حال نه افراد حاضر 
در بازار و نه مسئوالن و مقامات پولى و مالى نمى توانند تصميمات خود را تنها بر 
ــتباه آن ها بر قيمت هاى بازار  مبناى دانش اتخاذ كنند. قضاوت ها و تصورات اش
تاثير مى گذارد و مهم تر از آن اينكه قيمت هاى بازار اصولى اساسى يا بنيادى را 
كه انتظار مى رود در قالب همين قيمت ها بروز پيدا كنند، به سادگى تحت تاثير 
قرار مى دهد. به زبان ديگر، بازار ها هرگز به آن سطح از تعادلى كه موردنظر است 
ــى دوطرفه اى ميان تصور و واقعيت وجود دارد كه  نخواهندرسيد.رابطه انعكاس
مى تواند موجب استحكام بخشى ابتدايى و در نهايت موجب به بارآمدن نتيجه 
معكوس از فرآيند هاى رونق و ركود مشكل ساز يا حباب ها شود. حباب ها، يگانه 
ساختارهايى نيستند كه انعكاس پذيرى، خود را در قالب آن ها در بازارهاى مالى 
بروز مى دهد، بلكه حباب ها غالبا علت بحران هاى مالى هستند و نقش مهمى در 
ايجاد تحول در نظام نظارتى ايفا مى كنند. بنابراين تمام حباب ها داراى روندى 
ــه در مورد اين روند،  ــتند كه در واقعيت قابل مشاهده اند؛ همچنين هميش هس
ــوء تعبيرى وجود دارد. اين دو عامل به طور انعكاس دوسويه، بر يكديگر تاثير  س
ــكن هميشه حباب هايى وجود داشته  متقابل دارند. به عنوان مثال، در بازار مس
ــكن نيست، اين بحران  ــت. اما بحران كنونى صرفا از هم پاشيدن حباب مس اس
بزرگ تر از همه بحران هاى مالى است كه در تمام طول زندگى مان تجربه كرده 
ايم.تمام آن بحران ها بخشى از آن چيزى هستند كه مى توان آن را ابرحباب ناميد، 
ــال پيش شكل گرفته است. اين  فرآيند انعكاسى بلند مدتى كه در طى ده ها س

فرآيند شامل يك روند غالب گسترش اعتبار و سوء تعبير رايج بنياد گرايى بازار 
مى شود و طبق آن بايد به بازارها اختيار تام داده شود. بحران هاى پيشين همچون 
ــوء تعبير رايج و غالب را تقويت  آزمون هايى موفق عمل كرده و روند موجود و س
كرده اند. بحران كنونى نقطه عطفى در اين رابطه به شمار مى رود، به طورى كه هم 
روند و هم سوء تعبير موجود، ديگر غير قابل ادامه شده اند. تمام اين مطالب نيازمند 
توضيح بيشتر هستند. بازارهاى مالى بهترين آزمايشگاه هستند زيرا اكثر قيمت ها 
ــترس همگان بوده وبه صورت كمى درآمده اند. و ديگر اطالعات عمومى دردس

ــى غيرقابل پيش بينى، در نظر  رفتار بازارهاى مالى بايد به عنوان فرآيند تاريخ
ــده اند كه طرح رايج كارآمد نيست، اما هنوز  گرفته شود، اقتصاددانان متوجه ش
طرح جديدى ايجاد نكرده اند.حباب وام هاى مسكن ويژه پرريسككه درآينده اى 
نه چندان دورخواهد تركيد،باعث به هم خوردگى هاى گسترده در امور مالى مى 
شود. فرآيند هاى انعكاسى كه به تازگي در بازارهاى مالى و اقتصاد جهانى خود را 
نمايان كرده اند، داراى عامل مهمى از واقعيت هستند كه در اين برهه از زمان رو در 
روى ما قرار گرفته است. مورد ديگر نيز وجود دارد مبنى بر اينكه كاركرد شناختى 
بايد نسبت به كاركرد كنترلى ارجحيت داشته باشد تا از بروز پيامدهاى نامطلوب 
ــت. اقتصاددانان  ــتلزم حدس و گمان اس ــود. آينده هميشه مس جلوگيرى ش
اطالعات نامتقارن را تشخيص داده و مورد بررسى قرار مى دهند، اما نمى پذيرند 
ــر مبناى اطالعات  ــركت كننده در بازارهاى مالى نمى توانند تنها ب كه افراد ش
تصميم بگيرند. افراد شاغل در بازارهايى كه قيمت ها در آن ها مدام در حال تغيير 
است، مى دانند كه افراد شركت كننده در بازار به شدت تحت تاثير تحوالت بازار 
هستند. افزايش قيمت ها غالبا خريداران را جذب مى كند و تصميمات مربوط 
به خريد و فروش بر مبناى پيش بينى قيمت هاى آينده اتخاذ مى شود و قيمت 
هاى آينده به تصميمات كنونى در مورد خريد و فروش بستگى دارد. اين ايده كه 
چنين تصميماتى مى تواند بر مبناى اطالعات باشد گمراه كننده است. با اين حال، 
حتى نگاهى گذرا به بازارهاى كاال، سهام و ارز تاييد مى كند كه اين روندها استثنا 
ــركت كنندگان در بازار بر مبناى بيشترين  نيستند بلكه خود قانون هستند.  ش
منفعت خود عمل نمى كنند، بلكه بر مبناى درك خود از بيشترين منفعتى كه 
ممكن است كسب كنند، عمل مى كنند.شركت كنندگان بازار بر مبناى درك 
ناقص عمل مى كنند و فعاليت هاى آن ها نتايج ناخواسته اى در بر دارد.  بازارهاى 
ــاده روى هاى خود را تصحيح  مالى در جريان معمول رويدادها، تمايل دارند زي
كنند. گاهى اوقات اين اشتباه رايج نه تنها با تحت تاثير قرار دادن قيمت هاى بازار 
ــى كه انتظار مى رود قيمت هاى بازار نشانگر  بلكه با تاثير گذارى بر اصول اساس
آن ها باشند، درستى خود را تقويت كرده و خود را به همگان مى قبوالند. اين تصور 
غلط كه بازارها هميشه صحيح عمل مى كنند از توانايى آن ها در تحت تاثير قرار 
ــانگر آن ها باشد ، ناشى مى  ــى كه انتظار مى رود خودشان نش دادن اصول اساس
ــى مى تواند در فرآيندى با استحكام بخشى  شود. بنابراين تغيير در اصول اساس
ــود. اين همان  ابتدايى و با نتايج معكوس نهايى، باعث تقويت انتظارات غلط ش
اتفاقى است كه در بحران بزرگ(3529-1929) رخ داد و همچنين اتفاقى است 
كه هم اكنون در ايران رخ داده است، گرچه ظاهرى كامال متفاوت به خود گرفته 
است. نمونه هاى بسيارى از فرآيندهاى رونق-ركود يا حباب ها در مورد بازارهاى 
مالى  كنونى ما وجود دارد كه هر يك از اين نمونه ها شامل رابطه انعكاسى دوطرفه 
ميان قيمت هاى بازار و اصول اساسى بازار است كه نوعى اتصال كوتاه ميان آن ها 
ــى كه انتظار مى رود خود  ايجاد مى كند كه از آن طريق قيمت ها بر اصول اساس
نشانگر آن ها باشند، اثر مى گذارد. اين اتصال كوتاه ممكن است به شكل استفاده 
از ابزار اهرم در مورد دارايى اوليه بروز كند، مثال انتشار سهام جديد با قيمت هاى 
بيشتر،اما غالبا شامل وام گيرى به صورت اهرمى است. اغلب نمونه هاى ارائه شده 
ــت كه در آن ها تمايل به وام دادن، ارزش  در مورد امالك مسكونى يا تجارى اس
وثيقه را تحت تاثير قرار مى دهد. در بحران بين المللى بانكدارى در دهه 1980، 
اين اتصال كوتاه در مورد وام گيرى از دولت رخ داد؛ هيچ وثيقه اى در ميان نبود اما 
تمايل بانك ها به وام دادن، نسبت هاى بدهى كه مشخص كننده ميزان توانايى 
كشورها در وام گرفتن بود را تحت تاثير قرار داد و اين يكى از وقايعى است كه ما در 

حال دست و پنجه نرم كردن با آن هستيم.
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حقوق و قضايادداشت  2يادداشت  1

رييس قوه قضاييه با اشاره به انتشار برخى شايعات 
ــتى  ــكنجه يكى از كارگران بازداش و ادعاها درباره ش
شركت نيشكر هفت تپه، به دادستان كل كشور دستور 
داد كه با اعزام تيمى مستقل به منطقه، ابعاد مختلف 
ــد و گزارش آن  ــى قرار ده اين موضوع را مورد بررس
ــريع تر به اطالع مردم برساند.به گزارش  را هر چه س
ــت ا... آملى الريجانى  ــنا به نقل از قوه قضاييه، آي ايس
ــئوالن عالى قضايى، پيشاپيش ميالد  ــه مس در جلس
ــعادت دخت گرامى اميرالمومنين (ع) حضرت  با س
ــح كرد: حضرت  ــب (س) را تبريك گفت و تصري زين
ــزرگ كربال و حوادث  زينب (س)، قهرمان آزمايش ب
پس از كربالست. از خداوند مى خواهيم كه شخصيت 
ــان را  ــريفه و الهى ايش واالى آن حضرت و اوصاف ش
الگويى براى همه زنان مسلمان خصوصا شيعيان قرار 
ــاير سرزمين هاى اسالمى  دهد و زنان كشورمان و س
ــير تعالى و تقرب به حق تعالى به نحوى پيرو  را در مس
ــهمى از آن  ــرار دهد تا بتوانند س آن بانوى بزرگوار ق
اوصاف عاليه را در خود متجلى كنند.آملى الريجانى 
با بيان اينكه همچنان اين پروژه در صدر سياست هاى 
دشمن قرار دارد، به ذكر مثالى در اين زمينه پرداخت 
ــاب و عفاف نگاه كنيد  و گفت: در همين موضوع حج
ــى و اعتقادى مردم  ــاله دين كه به چه نحو با اين مس
مقابله مى كنند و هر كسى را هم كه از اين ارزش دفاع 
مى كند به شكلى متهم مى  كنند. شخصى در گوشه اى 
كشف حجاب كرده كه البته با توجه به تالش ها و ابزار 
ــت. به  ــمن، چنين كارى غير طبييعى نبوده اس دش
ــترده از اين شخص  محض وقوع اين اتفاق، دفاع گس
را آغاز كردند. اين در حالى است كه قوانين ما از جمله 
ــوى  ــف حجاب از س قانون مربوط به ممنوعيت كش
ــيده كه با راى مردم بر سر  نمايندگانى به تصويب رس
ــز قوانين داخلى از  ــورها ني كار آمده اند و در همه كش

احترام برخوردارند.
ــكيل انواع  ــه تش ــاره ب ــوه قضاييه با اش رييس ق
ــرى براى دفاع از نقض قانون  كمپين هاى حقوق بش
در ايران اظهار كرد: دشمنان ما از كوچك ترين حادثه 
ــيدن به اهداف خود بهره بردارى  ــور براى رس در كش
مى كنند و در جهت تحريك مردم گام برمى دارند اما 
همين كمپين هاى حقوق بشرى در برابر جناياتى كه 
امروز در يمن، عراق، لبنان، فلسطين و ... رخ مى دهد 

سكوت كرده اند.
آملى الريجانى با بيان اينكه متاسفانه در دوره اى 
از مدعيان روشنفكرى كه پياده نظام تهاجم فرهنگى 
ــمى در داخل كشور  دشمن بودند ، حمايت هاى رس
ــاختن مردم  ــروژه نااميد س ــى گرفت، به پ صورت م
ــاه اخير براى  ــن چند م ــاره كرد و گفت: در همي اش
ــا را به كار  ــازى مردم انواع تالش ها و ابزاره نااميدس
گرفتند و تمام رسانه هاى شان به صورت شبانه روزى 

ــغول بمباران تبليغاتى و ايجاد يأس در جامعه ما  مش
ــان مى رسد به نحوى  هستند. از هر آنچه به دست ش
براى تخريب نظام استفاده مى كنند و متاسفانه ما هم 
ــتاوردها و مقابله با اين هجوم رسانه اى  در تبيين دس

موفق نبوده ايم.
ــب از انكار و ناديده  رييس قوه قضاييه با ابراز تعج
گرفتن اين پروژه هاى دشمن از سوى برخى افراد در 
ــى، تبليغاتى  ــتگاه هاى امنيت داخل در حالى كه دس
ــه ها اذعان  ــراى اين توطئ ــليحاتى غرب به اج و تس
ــان كرد: يكى از مظلوميت هاى نظام  دارند، خاطرنش
جمهورى اسالمى همين عدم تبيين و اطالع رسانى 
درست در مورد خدمات و دستاوردهاى آن است. در 
اين زمينه، دولت، صداوسيما و همه دلسوزان و قواى 
كشور مسئوليت دارند. البته گاهى برنامه هاى بسيار 
خوبى از صداوسيما پخش مى شود كه در آن ها آمارى 
بسيار قابل توجه از ميزان توسعه كشور به اطالع مردم 

مى رسد اما اين كافى نيست.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: چنين مسائلى براى ما 
بسيار مهم است زيرا هيچ گاه بناى جمهورى اسالمى، 
ــتگاه قضايى و نهادهاى امنيتى و اطالعاتى چنين  دس
تخلفاتى نبوده و ما آن را به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع 
ــد اما به  ــت كارگرى متخلف باش مى دانيم. ممكن اس
ــت.  هيچ عنوان برخورد خالف قانون با او پذيرفته نيس
ــاب  ــف احتمالى يك بازجو هم نبايد به حس البته تخل
ــود؛ گرچه خود دستگاه هاى  يك مجموعه گذاشته ش
ــى ها و  امنيتى و انتظامى نيز موظفند از طريق بازرس
ساير ساز و كارهاى نظارتى از وقوع تخلفات جلوگيرى 
ــتگاه به  ــر حال متهم كردن كل يك دس كنند اما به ه
ــته نيست.آملى  دليل اقدام احتمالى يك فرد، شايس
ــز ادعاهايى به دليل  ــان اينكه گاهى ني الريجانى با بي
ــود يا زندانى  عدم اطالع از حقوق قانونى مطرح مى ش
ــش مانند هتل  ــط زندان بايد براي تصور مى كند محي
باشد، به وجه ديگر انتشار اين اخبار اشاره كرد و يادآور 
شد: مجموع برخوردهايى كه در رسانه ها به ويژه رسانه 
ــمن با اين موضوع صورت مى گيرد، حاكى از  هاى دش
ــت كه نشان مى دهد اين ماجرا مى  امارات و قرائنى اس
ــمن  تواند در ادامه پروژه هاى پى در پى و تخريبى دش
ــف اين موضوع بايد  ــد. البته ابعاد مختل عليه نظام باش
بررسى شود و ما پيش از بررسى ها هيچ كس را تخطئه 
و تكذيب نمى كنيم.رييس قوه قضاييه با تاكيد مجدد 
بر لزوم پيگيرى حقوق شهروندان، ابراز اميدوارى كرد 
ــايعات نيز پيش از آنكه  كه افراد و رسانه هاى مروج ش
مورد برخورد قرار بگيرند، بصيرت الزم را به خرج دهند 
ــاس  ــمن خوددارى كنند.بر اس و از هم صدايى با دش
ــى پيرامون «دستورالعمل  اين گزارش، بحث و بررس
نظارت و پيگيرى احياى حقوق عامه» در جلسه ديروز 

مسئوالن قضايى پايان يافت.

دستور رييس قوه قضاييه به دادستان كل كشور

با اعزام تيمى مستقل، ابعاد مختلف موضوع 
«بخشى» مورد بررسى قرار گيرد محمود بهمنى

عضو كميسيون اقتصادى مجلس 
حامد هدائى

روانكاو فروش ايران 
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سياست 2 بين الملل 6

 سياست هاى جديد در قبال افغانستان براى جلوگيرى از نفوذ داعش است     

بى  پرده    با   طالبان
ولى ا... نانواكنارى در گفت وگو با «قانون»: اگر امنيت افغانستان را تامين كنيم، منافع هر دوى ما تامين مى شود

پير محمد مالزهى در گفت وگو با «قانون»: مذاكرات در گذشته توسط سپاه انجام مى شد و بدون اطالع دولت نبود

پارلمان 3

همين صفحه

مدتي بود كه رايزني هاي زيرپوستي با طالبان انجام مي شد و برخي تحركات، راهبردي عميق و 
جديد براي تغيير موضع نسبت به اين گروه را خبر مي داد. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه داعش 
ــيه از اين اقدام احساس خطر كردند و براي  به كمك آمريكا به افغانستان نفوذ كرد و ايران و روس
ــتادگي در برابر داعش برنامه هاي صلح در افغانستان را پيگيري كردند كه در اين ميان ناچار  ايس
شدند تا با طالبان نيز به گفت وگو بنشينند. در همين راستا چندي پيش علي شمخاني به عنوان 

دبيرشوراي عالي كشورمان به افغانستان رفت و بعد ازآن نيز عباس عراقچي براي رايزني هاي بيشتر 
ــته دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اين  در اين كشور همسايه حاضر شد كه روز گذش
زمينه توضيحات جديدي را ارائه كرد. على شمخانى در حاشيه همايش بين المللى دفاع و امنيت 
در غرب آسيا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فهرستى كه درباره خروج آمريكايى ها از پيمان هاى 

مختلف بين المللى و در شعار هاى انتخاباتى ترامپ بود، هيچ كدام از آن ها تاكنون...

گفتمان سياسى امروز پاسخگوى زن مطالبه گر نيست   

مصائب زنان و سياست
آمريكا و چين در مسير صلح اقتصادى قرار گرفته اند

غلبه اژدهاى زرد بر ترامپ

دستور رييس قوه قضاييه به دادستان كل كشور

با اعزام تيمى مستقل، ابعاد مختلف موضوع «بخشى» مورد بررسى قرار گيرد

   زندگى غالمرضا تختى در گذر ساليان گذشته و زمانه  امروز واكاوى شد  

راز تختي
به همراه گفت و گو با امير طيراني و  پرويز گنجي  راد      و گفتارهايي از مسعود باستاني و روشن نوروزي

 به همراه گزارشي از آخرين وضعيت فيلم سينمايي« جهان پهلوان تختي»     اثر بهرام توكلي

صفحات 7،5،4  و8

روحاني با تشريح راهبرد  امنيتي متفاوت:

اگر مردم براى تامين غذا 
دغدغه داشته باشند، امنيتى 

وجود نخواهد داشت

سياست 2
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ــخص است، برگرفته  جهادكشاورزي همان گونه كه از نام آن مش
ــت كه بايد به صورت جهادي صورت پذيرد ولي امروزه  از اقداماتي اس
ــتيم كه نه تنها فعاليت ها با جديت پيگيري نمي شود،  شاهد آن هس
بلكه در حوزه هاي مختلف اين عرصه نيز به دليل ناكارآمدي هايي كه  
وجود دارد با مشكالت فراواني روبه رو هستيم. بي شك زماني كه اين 
ــد، مسئوالن نيز از آن  مشكالت در بدنه جامعه به گوش مردم مي رس
ــده است در اين روزهاي سخت  آگاه  هستند و همين موضوع سبب ش
ــد و به ديدار وزير،  ــن روحانى به ياد معضالت بخش مذكور بيفت حس
ــاورزى برود. وي در بخشي  معاونان و مديران ارشد وزارت جهاد كش
ــاورزى بايد با اولويت  ــخنانش با بيان اينكه دانشگاه و بخش كش از س
ــند، تصريح كرد: حركت به سمت  دادن به نيازهاى مردم متصل باش

ــت. رييس  ــاورزى و دامى ضرورى اس خودكفايى در نهاده هاى كش
دولت با اشاره به اينكه در برابر دست هاى پينه بسته كشاورزان تعظيم 
مى كنيم و قدردان تالش هاى آن ها هستيم، گفت: كشاورز بايد قادر به 
تامين زندگى خود باشد و وزير جهاد كشاورزى،  دلسوز، پيگير و متعهد 
ــاره به اينكه بار اصلى امنيت  به حقوق كشاورزان است. روحانى با اش
كشور بر دوش كشاورز قرار دارد، اظهار داشت: وقتى كلمه امنيت به كار 
ــان عمومى متبادر  ــود، نيروهاى نظامى و انتظامى به اذه برده مى ش
مي شود و اين در حالى است كه بخش بزرگى از تامين امنيت به دست 
كشاورزان عزيز است. بى ترديد اگر مردم براى تامين خوراك و غذاى 
ــند، امنيتى نيز وجود نخواهد داشت. ــته باش خود دغدغه خاطر داش

رييس جمهور تصريح كرد: بخش بزرگى از آرامش و امنيت خاطر مردم 

در سايه تامين مواد غذايى مورد نياز حاصل مى شود و در گذشته چنين 
بود كه هركسى مواد مورد نياز ساليانه خود را ذخيره مى كرد و در تامين 
ــت اما امروز مسئوليت تامين امنيت به  امنيت خود نقش اساسى داش
ــرايط زندگى در مركزيتى به نام دولت و وزارت جهاد  واسطه تغيير ش
ــئوليت بسيار سخت و سنگينى  كشاورزى متمركز شده است كه مس
محسوب مى شود. روحانى افزود: دولت و وزير جهاد كشاورزى بايد از 
زمان كاشت، داشت و برداشت محصوالت كشاورزى مراقب باشند كه 
اين محصوالت به اندازه كافى توليد شده باشد و نسبت به نحوه خريد و 
توزيع آن برنامه ريزى الزم را به عمل آورده باشند.رييس دولت درباره 
مسائل مختلف ديگري نيز سخن گفت كه در ادامه محورهاي اظهارات 

روحاني در اين جلسه را مي خوانيد.

روحاني با تشريح راهبرد  امنيتي متفاوت:

اگر مردم براى تامين غذا دغدغه داشته باشند، امنيتى وجود نخواهد داشت

     حركت به سمت خودكفايى در نهاده هاى كشاورزى و دامى ضرورى است
      حفظ همزمان قدرت خريد مردم و صرفه توليدات كشاورزى ضرورى است

      در برابر دست هاى پينه بسته كشاورزان تعظيم مى كنيم
     محدوديت منابع، با توان نامحدود جوانان و متخصصان قابل حل است

     واردات مواد غذايى با ارز دولتى و سپس قاچاق آن به كشورهاى همسايه خيانت به ملت است
     سرمايه گذارى 11.5 ميليارد دالرى اين دولت در حوزه آب بى سابقه است

     تامين بخش مهمى از امنيت كشور حاصل دسترنج كشاورزان است
      وظيفه مهم وزارت كشاورزى تامين امنيت غذايى كشور است

     كشاورزان، دامداران و باغداران امنيت آفرين هستند؛ وظيفه دولت نيز تامين امنيت براى آن هاست
     شرايط بارشى سال جارى، بهتر از سال هاى اخير است

      كشاورز بايد قادر به تامين زندگى خود باشد
      وزير كشاورزى دلسوز، پيگير و متعهد به حقوق كشاورزان است

      تامين امنيت خاطر فعاالن بخش كشاورزى وظيفه دولت است
     دانشگاه و بخش كشاورزى بايد با اولويت دادن به نيازهاى مردم متصل باشند

      باوجود افرايش ساالنه جمعيت و نيازهاى غذايى، با محدوديت هاى آبى و خاكى مواجه ايم
      صدور مجوزهاى نادرست، ذخاير زير زمينى آب را بسيار تحديد كرده است

      پاسخ طبيعت به تخريب و تحديد منابع طبيعى، قطعى است
     ساالنه بايد بر سطوح جنگلى كشور بيفزاييم

    بخش مهمى از توليدات كشاورزى و باغى مى تواند بر روش ديم متمركز شود
      مردم نبايد نگران تامين لبنيات و مواد گوشتى و پروتئينى باشند
      اصالح الگوى مصرف گوشت و ارتقاى سهم آبزيان ضرورى است

      بخش مهمى از مواد غذايى كشور قاچاق مى شود
      بايد با بيمه، فعاليت كشاورزان تضمين شود

      امنيت ملت با كشاورزان و امنيت كشاورزان بر عهده دولت است
      از همه دست اندركاران خودكفايى گندم سپاسگزارم

      دومين كشور وارد كننده گندم در جهان بوديم اما در اين دولت و سال هاى اخير، بى نياز شديم
      در توليد شكر به حدود دو برابر و آستانه خودكفايى رسيده ايم

      توليد برخى دانه هاى روغنى مانند كلزا 6 برابر افرايش يافته است
      رسانه ها افتخارات ملى را به مردم بگويند؛ بدخواهان به دنبال يأس آفرينى هستند
      رسانه ها به جاى دولت از كشاورزان، كارگران، مهندسان و توليدگران تعريف كنند

      افزايش متوسط چهار ميليون تن توليد محصوالت كشاورزى در سال، اقدام بزرگى است
      300هزار هكتار در خوزستان و ايالم و 46 هزار هكتار در سيستان و بلوچستان آماده آبيارى نوين است

      دانش بنيان شدن كشاورزى، براى بهينه سازى منابع كشور حياتى است
      فضاى مجازى هم مثل ساير پديده ها بى اشكال نيست، اما ضرورت زندگى مردم است

      جلوگيرى از تبخير آب هاى سطحى با فناورى هاى نوين امكانپذير است
     دالالن بيشترين سود را مى برند و كمترين ماليات را مى دهند

     واسطه ها بايد به كمترين سطح برسند و منصف شوند
    خاك و آب، نعمت بزرگ الهى هستند

      دولت پشتيبان بهره ورى آب در وزارتخانه هاى كشاورزى و نيرو است
      حفظ سالمت غذايى مردم وظيفه ملى است

     قيمت خريد گندم به حدود چهار برابر افزايش يافت
      امسال 12700 ميليارد تومان خريد تضمينى گندم داشتيم

فاطمه طارمى 
فعال سياسى

عكس نوشت

ــى و در  ــاركت هاى سياس ــهميه زنان در مش س
سياست گذارى هاى عمومى كشور در طول سال هاى 
ــوب و هنجار   ــه وضعيت مطل پس از انقالب هنوز ب
ــت. اگرچه زنان نقش بسزايى در  ــيده اس خود نرس
ــى از جمعيت  ــد و نيم ــروز برعهده دارن ــه ام جامع
ــكيل مى دهند اما همچنان در  ــرزمين را تش اين س
ــهم كمى را به  نهادهاى تصميم گير و مديريتى، س
ــه كه ضرورت حضور  خود اختصاص مى دهند. آنچ
ــى و جايگاه هاى  ــاى مديريت ــه ه ــوان در عرص بان
سياست گذارى را امروز بيش از پيش مهم مى كند، 
نقش تاثير گذار زنان در دو عرصه  اجتماع و خانواده 
ــاخص هاى علمى و دانش آموختگى زنان  است. ش
ــان در جامعه امروز  ــاى مديريتى آن و توانمندى ه
ــراى حضور در  ــى ب ــد دليل محكم ــران مى توان اي
ــد؛  ــور باش ــت گذارى كش جايگاه هاى باالى سياس
ــده بخش عظيمى  ــتمدار نماين چرا كه زنان سياس
ــتند و مى توانند خواسته ها  از مردم جامعه خود هس
ــرى كنند. اگرچه  و نيازهاى آن ها را مطالبه و پيگي
ــا امروز مانع از  ــته ت فرهنگ حاكم بر جامعه از گذش
كنشگرى و نقش آفرينى زنان در عرصه هاى كليدى 
و تصميم ساز بوده و هست اما حركت به سوى جهان 
مدرنيته و قرار گرفتن در حلقه كشورهاى پيشرفته 
جهان نقش حضور زنان در جايگاه هاى مديريتى را 
ــفه  ــد. به تعبيرى تا دو  دهه قبل  فلس پررنگ مى كن
ــمرده  ــينى» براى زنان امرى مقدس ش «خانه نش
ــد و حضور آنان در عرصه هاى اجتماعى جلوه  مى ش
مناسبى نداشت اما  به جهت همگامى با جهان امروز 
بسيارى از تفكرات كهن ستوده نيست و زنان همگام 
ــم ايفاى نقش مى كنند. با مردان در جايگاه هاى مه

ــور زنان را  ــز به نوعى حض ــم بر جامعه ني تفكر حاك
ــوال  ــت اما س در عرصه هاى اجتماعى پذيرفته اس
اينجاست كه چارچوب هاى قانونى و دنياى سياسى 
ــور آن ها فضا ايجاد  ايران تاچه حد براى زنان و حض

كرده است؟!
در اروپا زنان سهم قابل توجهى در مناصب كالن 
سياسى دارند. براي مثال در كشورهايى چون آلمان، 
ــى و نروژ و بريتانيا زنان  ــتونى، كرواس ليتوانى، اس
توانسته اند مناصب قدرت را در اختيار بگيرند اما در 
ايران چالش هاى مهمى حضور زنان را در عرصه هاى 
سياسى تهديد مى كند و ما شاهد آن هستيم كه در 
دولت دوازدهم نيز آن گونه كه بايد به زنان در هيات 
وزرا توجهي نشد كه مي توان برخي از اين مسائل را به 

صورت اجمالي بيان كرد.
سنت و سنت گرايى

سايه سنت و تفكر سنت گرايى بر حضور زنان در 
ــنگينى است كه نتايج  عرصه هاى سياسى سايه س
ــتان ها به چشم مى خورد.  آن در شوراى شهر در اس
سنت اگر مخالف حضور زنان در عرصه هاى اجتماعى 

ــروط و  ــد اما حضور آن ها را منوط به رعايت ش نباش
ــنتى مى كند، حال آنكه جامعه سنت گراى  قوائد س
ــاالرى است و مساله  ما به خودى خود جامعه مرد س
ــيتى در اخذ پست هاى سياسى پاشنه  عدالت جنس
آشيل بسيارى از زنان توانمند اين عرصه است. براي 
ــالش نمايندگان  ــت اعتدالي باوجود ت مثال در دول
ــالمى و پيشنهاد انتخاب  زن در مجلس شوراى اس
ــن محتوا به  ــه نامه اى با همي ــران زن كه با تهي وزي
ــت آن در صحن علنى مجلس  رييس جمهور   و قرائ
اتفاق افتاد اما رييس جمهور پيرو ديدگاه هاى سنتى 
ــهم كابينه دولت تدبير و اميد  را  تنها 30 درصد از س
به زنان اختصاص داد و كابينه همچنان مردانه باقى 
ــى در اين زمينه  ــنتى نيز نقش مهم ماند. جامعه س
ــت هاى مهم  دارد؛ چرا كه حضور نقش زنان در پس
سياسى را نمى پذيرد و همين امر مانع معرفى زنان به 
جامعه قدرت مى شود و متاسفانه زنان توانمند ما را 

در سايه نگه مى دارد.
عدم وجود نظام تشكيالتي براى حضور زنان 

ــجم يكى از  ــكيالتى منس حركت در يك نظام تش

ــى كشور است؛  مهم ترين نياز هاى امروز زنان سياس
چراكه همفكرى و بازيابى تفكرات مشترك سياسى در 
يك نظام فكرى همسو مى تواند در جامعه جريان سازى 
ايجاد كند و همين جريان كه حاصل تالش جمعى زنان 
ــت به شكل گيرى هدفى  در يك فعاليت مشترك اس
ــدت رويه در يك  ــود؛ بنابراين وح واحد منجر مى ش
نظام تشكيالتى دستيابى به هدف را تسهيل مى كند.

در مقابل حركت انفرادى نيز به هدر رفت انرژى و عدم 
ــتيابى به هدف مطلوب منجر مى شود.براي مثال  دس
مى توان به نقش حضور زنان در پيروزى انقالب اسالمى 
اشاره كرد. مشاركت زنان در تظاهرات انقالبى تعريف 
ــنتى و  جديدى از حضور اجتماعى زنان در جامعه س
بسته بود؛ حضورى كه حكايت از تاسيس نگاه معنايى 
جديدى در كردار و گفتار زنان جامعه مى داد. بنابراين 
ــتيابى به جامعه مدرن بايد يك  با اين تعبير براى دس
ــخص براى حضور زنان در عرصه  نظام ساختارى مش
سياسى تعريف كرد؛ چرا كه گفتمان سياسى امروز كه 
لباس مدرنيته نيز بر تن دارد، پاسخگوى جامعه زنان 

مطالبه گر امروز نيست.

نبود وجود سازمان هاى حمايتگر زنان
يكى از مشكالت عمده حضور زنان در عرصه هاى 
ــى عدم وجود سازمان هاى حمايتگر  مختلف سياس
ــى امروز زنان  ــت؛ به اين معنا كه در نظام سياس اس
ــدازه مردان پذيرفته  در جايگاه هاى مديريتى به ان
ــر زنان در  ــوند، حال آنكه نگاه هاى تحليلگ نمي ش
ــر از مردان  ــر و جزعى  نگر ت ــاع دقيق ت حوزه اجتم
ــت اما حمايت تمام قد از زنان سياستمدار وجود  اس
ــارهاى زيادى روى  ــى از داليل اينكه فش ندارد. يك
ــت هاى مهم دولتى دارند  اندك زنانى است كه پس
ــوند. همچنان كه در دولت  و مجبور به استعفا مى ش
ــم مى خورد.حال  ــيارى به چش اصالحات موارد بس
ــت درجهان مدرنيته كه حضور زنان  سوال اينجاس
ــرى تعريف مى كند و  ــاى تصميم گي را در جايگاه ه
ــه اى متضاد با مفهوم تركيب واژگانى «رجال  انديش
ــوان تابوهاى  ــران دارد، چرا نمى ت ــى» در اي سياس
ــى ايران را كه در حافظه تاريخى جامعه حك  سياس
شده پاك كرد و نسخه هاى تازه اى براى زنان مطالبه 

گر ايران پيچيد؟!

        گفتمان سياسى امروز پاسخگوى زن مطالبه گر نيست 

بازسازي لحظه وداع با عزيزجانمصائب زنان و سياست

همچنان برخي مسائل حاشيه ساز كه مسبب وقايع دي 96 شد،  به قوت خود باقي است!

درنگي يك ساله

احمد شاهسوند، مدير امور مفهومى موزه انقالب اسالمى و دفاع مقدس درباره ساخت نمادى از لحظه وداع 
مادران با فرزندان شان قبل از اعزام به جبهه ها اظهار داشت: با توجه به اينكه تاالر سوم ما به بعد از فرمايش امام(س) 
به حضور حداكثرى مردم در جبهه ها و اعزام هايى كه از نقاط مختلف كشور اتفاق مى افتد، اشاره دارد، اين قسمت 
را به لحظه وداع يك مادر با فرزندش كه به سمت جبهه ها در حال حركت است، اختصاص داده ايم. وى ادامه داد: 
اين موضوع به دليل اينكه با تاالر ما همخوانى داشت، آن قسمت را براى ساخت اين نماد انتخاب كرديم؛ اين سازه 
اشاره به لحظه حركت اتوبوس رزمندگان به سمت جبهه و خانواده هايى كه براى همراهى و وداع با عزيزان شان 
مى آمدند، دارد. شاهسوند تصريح كرد: در يكى از اين تصاوير مادرى روى پنجه هاى پايش بلند شده است و پسرش 
از شيشه اتوبوس خم شده تا با مادرش وداع كند و به دليل تاثيرگذار بودن اين تصوير قصد داريم اشاره اى به عالقه 
مادر به فرزندش داشته باشيم. وى خاطرنشان كرد: ما قصد داريم نشان دهيم مادران در دوران دفاع مقدس چه 
گذشت هايى كردند و البته نقش بانوان در حمايت از جبهه ها را به نمايش بگذاريم. شاهسوند با بيان اينكه ما قصد 
داريم اين تصوير را واقعى سازى كنيم، گفت: بخشى از اتوبوس را در قسمتى از موزه مستقر مى كنيم و البته تنديس 
رزمنده و مادر را نيز در كنار اتوبوس قرار مى دهيم. وى در پايان با اشاره به اينكه پروژه ساخت اتوبوس تقريبا تمام 

شده است، خاطر نشان كرد: تنديس مادر و فرزند كمى زمانبر است اما براى دهه فجر كار به اتمام خواهد رسيد.

ــبت به وضعيت جارى در  آيا اعتراض مردم نس
ــط  ــه دار بودن اين حركت توس يك جامعه و ادام
ــهروندان و به دنبال آن، به چالش كشيده شدن  ش
برخى قوانين موجود در بعضى از حوزه ها كه سال 
ــاهد آن بوديم و امروزه نيز در سپهر  96 در ايران ش
ــدن  ــداوم دارد و نيز در حال پررنگ تر ش اجتماع ت
ــت، معناى خاصي دارد؟ به نظر مى رسد، نَفِس  اس
ــدن  ــن حركت هايى و جدى  گرفته ش وجود چني
ــت كم گواه يك موضوع  ــط جامعه، دس آن ها توس
مهم است؛ وجود مشكالت حقوقى در حوزه هايى 
كه مورد اعتراض هستند. گرچه باگذشت زمان و با 
فشار افكار عمومى، برخى از اين مشكالت تا حدودى 
ــده اند، اما گويى هنوز هم جامعه ما  به ظاهرحل ش
ــت كه وارد عرصه  ــار از محدوديت هايى اس سرش
عمومى نشده اند. همين مساله، جامعه را به مسيرى 
ــاى مدنى و اجتماعى  برده كه رفته رفته خيزش ه

وسعت بيشترى پيدا مى كند.
قوانين مساله ساز!

وجود برخى اعتراض ها و كنش هاى اجتماعى 
به زمينه هاى  جامعه شناختى مهمى باز مى گردد 
كه ريشه در قوانين دارند. اين قوانين بر خالف آنچه 
كه گمان مى رود، امرى استثنايى و بديع نيستند. 
يعنى در بسيارى از كشورهاى دنيا نيز قوانين مشابه 
وجود دارد. به اين معنا كه برخى از اين قوانين كه در 
ايران مورد نقد و حمله  كنشگران اجتماعى بوده اند، 
نمونه اش در دنيا وجود دارد. اما نخستين نكته اى كه 
درباره  برخى از اين قوانين بايد دانست، آن است كه 
يك قانون بايد خاستگاه و مبنايى عقالنى و مستدل 
ــتن برخى از مسائل به نظر  داشته باشد. تابو پنداش
بيشتر شبيه خرده فرهنگ هاى حاشيه اى و مربوط 
به گروه كوچك تندروهاى جامعه است؛ يعنى بدنه  
مردم آن ها را نمى پذيرند. از اين رو، ايراد اصلى چنين 
ــت كه از دل عرف برنيامده و هنجار  قوانينى آن اس
ــند و كل جامعه  خرده فرهنگى را به دوش مى كش
ــوب  را در بر ندارد. دومين ايراد كه مهم تر نيز محس
ــار رفتارى و  ــود، اينكه عرف امروزى و هنج مي ش
ــارى با اين گونه قاعده ها  اخالقى مردم به لحاظ آم
سازگارى ندارد. يعنى ترديدى نيست كه اگرقوانين 
مورد اعتراض لغو شوند، بخش بزرگى از مردم آن ها 
ــبت به  را رعايت نخواهند كرد و رفتار متفاوتى نس
آن ها خواهند داشت. به عبارت ديگر اين يك واقعيت 
انكارناپذير است كه در ايراِن امروز با برخي قوانين 
سروكار داريم كه مدعى اند عرف و شرع را بازنمايى 
مى كنند، حال آن كه ادله  شرعى شان نااستوار است 

و با عرف هم فاصله اى از زمين تا آسمان دارند.

نقض عمدى قوانين به نشانه اعتراض 
ــت كه مردم در صورت نادرست  طبيعى اس
ــى به آن  ــكلى مدن ــون به ش ــتن يك قان دانس
ــكال اعتراض مدنى،  اعتراض كنند. يكى از اش
ــت.  نقض عمد آن قانون و پذيرفتن كيفر آن اس
ــته تا به امروز  ــت كه از سال گذش اين كارى اس
ــا كم و بيش  ــام داده اند و م برخى از مردم انج
شاهد آن بوده ايم. نكته ظريف تر آنكه، بى ترديد 
ــى جريان  ــترى سياس همه  امور قانونى در بس
ــد دى 96 و پس  مى يابند و اعتراض هايى مانن
ــويه اى سياسى دارند. با اين  از آن تا به امروز، س
ــب  ــالش دارند به آن ها برچس همه،عده اى ت
ــر آن بار  ــواى اضافى ب ــدازى بزنند تا محت بران
ــركوب امنيتى آماده اش كنند.  كرده و براى س
ــادر حال  ــه برخى تندروه ــت ك اين كارى اس
انجامش هستند و با همين قصد انجام مى دهند. 
ــت كه  نكته حايز اهميت ديگر در اينجا آن اس
ــته طعمه اى مناسب  جريان هاى مدنى پيوس
ــتند كه به هزينه   براى سودجويى كسانى هس
ــعارهاى  ــخصى خود را در ش ديگران منافع ش
ــى مى جويند. خواه مقامى دولتى باشد  سياس
ــت و خواه  كه خواهان تثبيت موقعيت خود اس
ــيونى كه با تحريف خبرهايى  نماينده  اپوزيس
ــغلى در يك خبرگزارى  پيدا  ــت ش از اين دس
مى كند. بايد جريان هايى از اين دست را از اين 
حواشى پيراست و به خود رخدادها نگريست و 
ــودجويانه را هرس كرد. در اين  تفسيرهاى س
حالت است كه يك جريان اعتراض مدنِى  سالم 
ــت را مى بينيم كه صلح جويانه و آرام  و تندرس
ــود و نه خشونت و هنجارشكنى اى  انجام مى ش
در آن نمايان است و نه پيامد وخيمى مى تواند 

داشته باشد.
در نهايت...

اگر به آنچه در دى 96 رخ داد،نگاهى دقيق 
بيندازيم، يك الگوى آشكار و نمايان مى بينيم 
كه انكارش كارى دور از ذهن است، آن هم اينكه 
ــى ندارند و با  ــرش اجتماع ــى قوانين پذي برخ
ــازگار هستند.  عرف جارى در جامعه امروز ناس
پيامدشان هم مى تواند بسيار سنگين و غيرقابل 
ــد. در نگاهى كالن آشكار است كه  جبران باش
ــد پاييد؛بنابراين،  ــرى نخواهن اين قوانين دي
تصميم گيرانى كه به قدر كافى هوشمند باشند، 
ــدن بى تنش و  ــد و در طى ش اين را درمى يابن
ــاركت خواهند كرد. در  كم هزينه  اين روند مش
ــت  ــهروند، نگارنده بر اين باور اس مقام يك ش
كه براى مردم جامعه ايران بهتر است بى توجه 
ــى و فارغ از كشمكش  به شعارهاى تند سياس
پوزيسيون و اپوزيسيون خواست هاى روشن و 
معقول خود را  ببينند و با روش هايى خالقانه و 

مدنى و سنجيده پيگيرى شان  كنند.

راه روشن

نقد سياست

محمدشمس
روزنامه نگار



مدتي بود كه رايزني هاي زيرپوستي با طالبان انجام 
مي شد و برخي تحركات، راهبردي عميق و جديد 
براي تغيير موضع نسبت به اين گروه را خبر مي داد. 
اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه داعش به كمك 
آمريكا به افغانستان نفوذ كرد و ايران و روسيه از اين 
اقدام احساس خطر كردند و براي ايستادگي در برابر 
داعش برنامه هاي صلح در افغانستان را پيگيري كردند 
كه در اين ميان ناچار شدند تا با طالبان نيز به گفت وگو 
بنشينند. در همين راستا چندي پيش علي شمخاني 
به عنوان دبيرشوراي عالي كشورمان به افغانستان 
رفت و بعد ازآن نيز عباس عراقچي براي رايزني هاي 
بيشتر در اين كشور همسايه حاضر شد كه روز گذشته 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اين زمينه 
توضيحات جديدي را ارائه كرد. على شمخانى در 
حاشيه همايش بين المللى دفاع و امنيت در غرب آسيا 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فهرستى كه درباره 
خروج آمريكايى ها از پيمان هاى مختلف بين المللى و 
در شعار هاى انتخاباتى ترامپ بود، هيچ كدام از آن ها 
تاكنون محقق نشده است. وى ادامه داد: ايران راهبرد 
مأيوس سازى آمريكا و عدم تسليم را اتخاذ كرده است؛ 
البته ايران نيرويى در منطقه ندارد كه بخواهد آن را 
خارج كند، بلكه فقط نيرو هاى مستشارى بودند كه آن ها 
هم فقط مشاوره انجام مى دادند، چون ملت هاى عراق، 
سوريه، افغانستان و يمن خودشان از كشور خود دفاع 
مى كنند، پس ما هيچ نيروى نظامى در منطقه نداريم. 
دبير شوراى عالى امنيت ملى افزود: مساله ديگرى كه 
بايد به آن توجه كنيم، اين است كه ايران هيچ سيگنال و 
پيامى براى مذاكره با آمريكا نداده است؛ از اين گذشته، 
آمريكايى ها هم ثابت كرده اند كه قابل اعتماد نيستند 
و اين را تاريخ مذاكرات تاييد مى كند اما در مقابل، اين 
آمريكايى ها هستند كه پيام مى دهند و براى مذاكره 
اعالم آمادگى مى كنند. شمخانى درباره مذاكرات ايران 
با طالبان و دولت افغانستان هم گفت: ايران به دنبال 
كمك به دولت افغانستان براى تحقق ثبات است؛ چون 
طالبان به دنبال اين است كه بتواند با دولت اين كشور 
به مصالحه برسد؛ بنابراين جمهورى اسالمى نيز با 
نيت صلح طلبى و عدم سلطه گرى مى خواهد به دولت 
افغانستان كمك كند تا آن ها به يك فرمول براى صلح و 
ثبات دست يابند. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر ائتالف 
ايران، روسيه و تركيه در زمينه مسائل سوريه بيان 
كرد: ما روند مذاكرات آستانه را دنبال مى كنيم و بعد از 
سركوب تروريست ها اقدام مشتركى ميان طرفين در 
حال اجراست تا بتوانند در روند تكميل قانون اساسى 
و واگذارى قدرت به مردم همكارى داشته باشند؛ اين 
همكارى به دليل پيروزى هاى اخير فراهم شده است 
البته در شرق فرات موضوع پيچيده تر است و نياز به 
مذاكرات بيشترى ميان طرفين احساس مى شود. 
شمخانى در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر استقبال 
ساير كشورها از همايش دفاع و امنيت در غرب آسيا 
گفت: حضور گسترده نمايندگان كشور هاى مختلف 
در اين همايش نشان دهنده انزواناپذيرى ايران است. 
در واقع اين همايش بهترين نمونه براى نشان دادن 
ناكارآمد بودن راهبرد آمريكا در انزواى ايران است.

دبير شوراى عالى امنيت ملى همچنين درباره پيشنهاد 
آمريكا در افغانستان براى مذاكره با ايران، بيان كرد: 
آن ها توسط نمايندگانى به ما اعالم كردند كه آماده 
مذاكره با ايران هستند. اين گفته هاي شمخاني سبب 
شد تا به سراغ كارشناسان سياست خارجي و امنيتي 

برويم تا نظر آن ها را جويا شويم.
اثر منفي يك آشفتگي

در همين راستا ولي ا... نانواكناري، عضو كميسيون 
امنيت ملي وسياست خارجي درپاسخ به سوال 
«قانون» مبني براينكه گفت وگوي ايران با طالبان تا 
چه اندازه مي تواندكارسازباشد،گفت:« ناامني هايي 
كه درداخل افغانستان ايجاد شده اثرات منفي روي 
كشور ما داشته است. اگربتوانيم امنيت را دركشورهاي 
همسايه ايجادكنيم، منافع هردوكشوردرآن لحاظ 

شده است».
وي اظهارداشت:«بخش چشمگيري از خاك 
افغانستان دردست طالبان است و بايد آن ها را وادار كرد 
تادرافغانستان آرامش وامنيت ايجاد كنند. اين آرامش 
وامنيت مي تواند اثرات مثبتي روي امورات تجاري، 

اقتصادي، سياسي وامنيتي منطقه داشته باشد». 
نانواكناري معتقد است:« اين گفت وگوها وارتباطات 
مي توانداثرمثبتي درجهت امنيت درداخل كشورنيز 

داشته باشد». 
وي گفت:« اميدواريم يك حاكميت ملي درداخل 
افغانستان ايجادشود تا با تامين امنيت وآرامش درآن 

كشور امنيت براي همسايگان نيز وجود داشته باشد».
 اين عضو كميسيون امنيت ملي درباره فرضيه 
لبان براي ضربه زدن به داعش  كره با طا مذا
گفت:«موضوع داعش،بحثي خارج ازكشورهاي 
افغانستان ،سوريه وعراق است و همه اقدامات داعش را 
قبول ندارند و حركت هاي آن ها رابه عنوان حركت هاي 
تروريستي مي دانندكه قابل مذاكره نيست زيرا داعش 

وابسته به بيگانگان وخشونت طلب است». 
وي درباره موافقت افغانستان درخصوص گفت وگو 
باطالبان اظهارداشت :«بي شك ايران  منافع ملي واقتدار 

نظام افغانستان را در نظرمي گيرد تا اين كشور بتواند به 
آرامش و ثبات درمنطقه برسد». 

مذاكرات به ساير كشورها ارتباطي ندارد
نماينده مردم بابلسر درباره مخالفت هند نسبت 
به اين مذاكرات نيز گفت:«بعيد مي دانم اين موضوع 
ربطي به هند داشته باشدكه بخواهدآن را در دستوركار 

قراردهدونگراني داشته باشد». 
نانواكناري درباره اينكه گفته مي شود نبايد به گروه 
تروريستي طالبان اعتماد كرد، اظهارداشت :«بحث 
اعتماد به طالبان مطرح نيست بلكه بحث همراه كردن 
آن ها براي رسيدن به آرامش وامنيت دركشور افغانستان 

وهمسايگان است». 
افغانستان و سه كانون توجه

پيرمحمدمالزهي، تحليلگر مسائل افغانستان 
وپاكستان نيز در پاسخ به سوال «قانون» مبني براينكه 
آياگفت وگوي ايران با طالبان مي تواندمشكالتي را 
رفع كند،گفت:« سه كانون درحال كاركردن روي 
اين موضوع هستند. يكي ازكانون ها درجده و ابوظبي 
است كه نماينده آمريكا آن را پيگيري مي كند.كانون 
دوم در مسكو و مذاكرات روس ها بوده وكانون سوم 

ايران است». 
وي افزود:« نگاه ها نسبت به اين كانون ها متفاوت 
است؛ به اين معنا كه ازيك طرف ايران به دنبال مذاكرات 
بين االفغان يعني ميان طالبان ودولت افغانستان است. 
ازطرف ديگر افغان ها دنبال اين هستند كه ابتكار عمل 
به دست بگيريم تاخارجي ها ديگر دخالت نداشته باشند.

روس ها نيز اهداف خودشان رادنبال مي كنند». 
مالزهي ادامه داد:« واقعيت اين است كه بحث هاي 
بسيار جدي درطالبان ودولت مركزي وجوددارد. 
ازاين سه محور شانس اول به خليل زاد(نماينده 
ويژه آمريكا براى مذاكرات صلح افغانستان) مي رسد 
زيرا طالبان زماني كه قدرت داشت، مورد حمايت  
پاكستان،عربستان سعودي وامارات بوده ودرحال 

حاضرازكمك ها مالي وفكري ،سياسي آن ها استفاده 
مي كند». 

وي گفت:« براي ادامه مذاكرات بايدپيوندي بين 
مسكو وتهران برقرارشود؛ به دليل آنكه هردوطرف 
نگران نفوذ داعش در منطقه هستند زيرا داعش بامنافع 
ملي اين دوكشوردرتضاد است.پس بايد براي تنزل 
داعش به نوعي همكاري وهماهنگي درمنطقه وجود 

داشته باشد».
 بستن دست داعش

اين كارشناس معتقد است :« اگر طالبان تقويت شود 
يا راه حلي پيداكردكه افغانستان به صلح وثبات برسد، 
ديگرداعش نمي تواند درمنطقه نفوذ داشته باشد». وي 
افزود:« به نظرمي رسد در اين بين محور تهران نه به 
عنوان تعيين كننده امادراين رابطه حايزاهميت است».

 مالزهي درباره فرضيه كمك به طالبان براي ضربه 
زدن به داعش گفت:«برداشت ها اين است كه داعش 
بعد از شكست در عراق وسوريه درصدد اين است كه  
نيروهاي قومي خود را كه شامل ازبك ها،تاجيك ها 
و چيني ها هستند به شمال وغرب افغانستان منتقل 
كند كه اين مناطق جزو حوزه هاي امنيتي چين،روسيه 
وايران  است وهمچنين اين سه كشوربا آمريكا دررقابت 
هستند. تصور اين است كه آمريكايي ها درآينده  
مي خواهنداز داعش براي كنترل ايران ،چين وروسيه 
استفاده كنندكه همچنين  ظرفيت درمنطقه وجود 

دارد».
 پيرمحمد مالزهي درباره موافقت دولت افغانستان 
با اين گفت وگو اظهارداشت:« ايراني ها اعالم كردندكه 
اين گفت وگو با اطالع دولت افغانستان بوده است. 
طي سفري كه آقاي عراقچي به كابل وديدارهايي 
كه با آقايان اشرف غني وعبدا... عبدا... داشته، نشان 
مي دهدمذاكرات تهران با طالبان درباره چه محورهاي 

است».
 وي افزود:« آنچه كه به صورت رسمي اعالم شده، 
اين است كه ايران به دنبال يك راه حل سياسي براي 
رسيدن  افغانستان به صلح وثبات است». اين تحليلگر 
مسائل پاكستان و افغانستان ادامه داد:« شايعاتي نيز 
درباره ايران وروسيه نسبت به طالبان وجود دارد اما 

نمي دانم تا چه اندازه درست است».
 اين كارشناس درباره نظر پاكستان درخصوص 
گفت وگوي فوق خاطرنشان كرد:«پاكستان خط 
خودش را دنبال مي كند، آن ها بيشتربه دنبال 
مارات هستند. هماهنگي باآمريكا،عربستان وا

همچنين آقاي خليل زاد به  دنبال اين است كه طالبان 
را درقدرت باافغانستان شريك  كند و مي خواهند13

اياالت و بخش هاي پشتون نشين وچند وزارتخانه 
راازآن طالبان كنند». وي معتقداست:« به نظرم 
آقاي خليل زاد به دنبال اين است كه طالبان را قانع 
كندتا بدون راه حل  نظامي قدرت را به دست بگيرد، 
چون مي داند درقدرت نظامي شانسي وجود ندارد.

او مي خواهد از قبايلي كه دارند،يك حزب سياسي 
تشكيل دهدو قانون اساسي را بپذيرند تاشريك قدرت 
حاكم شود. درواقع مي خواهدازاين طريق سياسي 

شانس خودش را امتحان كند».
 پيرمحمدمالزهي اضافه كرد:« 40سال است 
كه افغانستان درجنگ به سرمي برد؛ به همين دليل 

سازوكارهاي دموكراتيك درانتخابات آن ها وجود ندارد. 
دراين سال ها دوبار توسط شوروي سابق ودراواخر 
قرن20 توسط آمريكا به اشغال كامل درآمده است 
كه نمي توان ادعا داشت  هرطرحي دراين كشور قابل 

اجراست و بي شك موانع زيادي وجود دارد».
 طالبان تروريست نيست

مالزهي درباره اينكه گويا دولت هند با اين 
گفت وگوموافق نيست، گفت:«هندي ها درافغانستان 
سرمايه گذاري كرده اند و باتوجه به رقابتي كه با 
پاكستان دارند از نفوذ كافي درآنجا برخوردارهستند 
و بعيد مي دانم اعتراض نسبت به گفت وگوي ايران  
داشته باشند. شايدپاكستان اعتراض داشته باشد اما 
هندي ها ازگذشته با ايران مراوده داشته وزماني كه 
طالبان در قدرت بود ايران، هند و روسيه، جبهه هاي 
فغانستان را حمايت مي كردندودولت  شمالي ا
آقاي رباني را به جاي طالبان به رسميت شناخته 
بودند؛بنابراين نبايد هند نسبت به تالش ها ايران 

ناراضي باشد». 
ر  لبان اظها عتماد به گروه طا ره ا با وي در
داشت:«طالبان ديگر يك گروه تروريستي نيست 
بلكه داراي يك پايگاه اجتماعي از قبايل پشتون است 
كه نزديك 45 ميليون نفر جمعيت درمنطقه پاكستان 
وافغانستان دارد .درنتيجه نمي توان طالبان را ديگر يك 

گروه تروريستي ارزيابي كرد».
مالزهي خاطرنشان كرد:« بايدآن ها را به رسميت 
شناخت. اگر ايرانيان تا كنون باآن ها مراوده نداشته اند 
خط درستي را درپيش نگرفته بودند و امروز به اين 
نتيجه رسيده اند كه نفوذ درافغانستان بدون همكاري 
با طالبان وجود ندارد». مالزهي درباره موافقت دولت 
با اين مذاكرات نيز معتقد است :«مذاكرات با طالبان از 
گذشته وجود داشته اما توسط آقاي شمخاني علني 

شده است». 
وي افزود:« اين مذاكرات درگذشته توسط سپاه 
انجام مي شده كه بي شك باهماهنگي وموافقت دولت 

بوده است».

3پارلمانسال هفتم  | شماره   1389 |  18  صفحه                                                     سه شنبه  18   دي   1397 |   اول جمادي االول 1440|  8 ژانويه   2018 s ias i@ghanoondai ly . i r

موازي كاري ها و فعاليت نهادهايي كه گاهي 
اوقات سياست هاي آن ها با يكديگر همخواني 
ندارد، سبب بروز مسائلي مي شود كه هزينه هاي 
كشور را افزايش مي دهد. در همين حال مدتي 
است شاهد آن هستيم كه برخي بر جاسوس 
بودن نازنين ساغري تاكيد دارند وبه نظر عده اي 
مي كوشند تا پرونده وي را ببندند. در تازه ترين 
واكنش ها به اين ماجرا، جرمى هانت وزير خارجه 
انگليس در پيامى توييترى مدعى شد كه نازنين 
زاغرى  فردى كه پس از طى فرآيند دادگسترى 
در ايران به دليل ارتكاب جرايم امنيتى محكوم 
شناخته شد، بى گناه است و ايران بايد وى را 

آزاد كند.
در واكنش به اين اقدام سخنگوى وزارت 
امورخارجه كشورمان در خصوص اظهارات 
توهين آميز اخير وزير امور خارجه انگليس نيز 
تصريح كرد: جرمى هانت در چند نوبت اخير از 
كلماتى در سخنان خود بهره برده كه زيبنده دولت 

انگلستان و دستگاه ديپلماسى اين كشور نيست.
وزير امور خارجه انگلستان در جايگاهى نيست 
كه بخواهد در قبال ايران با به كارگيرى كلماتى 
چون شرمسارى ما را متهم يا سرزنش كند و از اين 
نوع كلمات در خصوص كشور و ملتى بزرگ چون 
ايران استفاده كند. قاسمى يادآور شد: اگر بحث 
شرمسارى در ميان باشد، اين دولت انگليس است 
كه بايد از رفتار خود شرمگين باشد زيرا در دهه هاى 
گذشته دولت انگلستان با اتخاذ سياست هاى غلط 
در منطقه و ساير نقاط جهان سالح هاى بسيارى را 

به فروش رسانده است.
عصبانيت برخي نمايندگان

اين درگيري ها به مسئوالن ديگر نيز كشيده 
شده است و در همين راستا روز گذشته سيد 
محمد جواد ابطحى، عضو فراكسيون نمايندگان 
واليى مجلس ضمن اشاره به موضوع محكوميت 
نازنين زاغرى و اظهارات وزير خارجه انگليس در 
اين باره گفت:با توجه به تجربياتى كه در مدت بعد 
از انقالب به دست آورديم، نشان مى دهد كه هرجا 
مهره اين ها بسيار مهم بوده، فرياد غربى ها  بسيار 

بيشتر درآمده است. 
نماينده مردم خمينى شهر درمجلس شوراى 
اسالمى افزود: براي مثال در موضوع سيامك 
نمازى و باقر نمازى كه متاسفانه سال هاى سال به 
دولتمردان ما نزديك شده بودند و با طرح هاى به 
ظاهر كارشناسانه خودشان نفوذ پيدا كردند و ما را 
در بعضى جاها زمين گير كردند؛اين ها فريادشان 
بيشتر درآمده است، در مورد جيسون رضاييان نيز 
همين گونه پر سرو صدا رفتار كردند و حاال نوبت 
نازنين زاغري است. وى با بيان اينكه نازنين زاغرى 
مهره مهمى است، گفت:زاغرى آموزش هاى الزم را 
در اسراييل ديده است و بسيار مهره مهمى بوده و به 
ويژه در حوزه زنان بسيار فعال و وظيفه اش اين بوده 
كه  جامعه ما را استحاله فرهنگى كند؛در داخل 
سرپل جاسوس ها باشد و  آن ها را به سيا و موصاد 
وصل كند. عضوكميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با بيان اينكه خانم زاغرى توسط دستگاه 
قضايى محكوم هم شده است،اظهارداشت:اين 
موضوع كه چرا بايد جرمى هانت نسبت به حكم 
زاغرى مخالفت كند و واكنش نشان دهد، تامل 

برانگيز است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به 
خأل قانونى در موضوع برخورد با جاسوسان در 
جمهورى اسالمى،تصريح كرد:اگرچه قانون هاى 
ما درمورد جاسوسى ناقص است زيرا محكوميت  
جاسوس بايد اعدام باشد؛در اين زمينه قانون بايد 
تصحيح شود و هزينه جاسوسى باال برود و كشور 

بهشت جاسوسان نباشد. 

ابطحى در ادامه افزود:بنابراين از وزارت خارجه 
و كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى 
بايد درخواست شود كه محكم در مقابل اظهارات 

جرمى هانت بايستند. 
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به واكنش هاى سخنگوى 
وزارت خارجه درخصوص اين موضوع تصريح 
كرد:سخنگوى وزارت خارجه كشورمان البته  
پاسخ هانت را دادند و اين موضوع دخالت در امور 
داخلى كشور است.جرمى هانت بايد بداند زمانه اى 
كه استعمار پير انگليس مى آمد و دندان هايش را 
نشان مى داد و ملت ها را مى ترساند، گذشته است. 
سيد حسين نقوى حسينى، عضوكميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى نيز در اين باره گفت كه اين براى ملت 
ايران سوال است كه انگليس و جاسوسى در ايران 
چه ارتباط مستقيمى با هم دارند كه هميشه در 
موضوعات جاسوسى در كشور،آن ها اعتراض 

مى كنند. 
نقوى حسينى  ضمن اشاره  به موضوع اظهارات 
وزير خارجه انگلستان و در مورد نازنين زاغرى 
گفت: مسائل قضايى و حقوقى كشورها در داخل 
كشور مربوط به خودشان است و كشورهاى ديگر از 
بيرون نمى توانند براى آن  مسائل حقوقى و قضايى 
اظهار نظر  كنند. وى افزود:يك محكمه اى تشكيل 
و اسناد و مدارك آن ارائه شده است،متهم وكيل 
داشته است و وى از خانم زاغرى،دفاع و اسناد و 
مدارك ارائه كرده است و دادگاه وى را به جاسوسى 

محكوم كرده است.
پيشوا و قرچك  مين ،  نماينده مردم ورا
در مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد:درهر 
محكمه اى كه راجع به جاسوسى در كشور ما 
برگزار مى شود، صداى جيغ انگليسى ها درمى آيد 
و فرياد مى زنند. نقوى حسينى تاكيد كرد:بنابراين 
كشورهاى ديگر و كسان ديگر نمى توانند در امور 
داخلى ما دخالت كنندو اين نظرات دخالت آشكار 

در امور داخلى كشور است. 
ست  سيا و  ملى  منيت  ا ن  كميسيو عضو
خارجى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به بيان 
«بى گناهى» و «مادر بى گناه» بودن زاغرى از طرف 
جرمى هانت، گفت:ما در محكمه با احساسات 
بازى نمى كنيم. قوانينى وجود دارد و فعاليت افراد 
در چارچوب قوانين بايد باشد؛اگر اين فعاليت در 
چارچوب قانون باشد، محق است  و اگر خارج از 
چارچوب قانون باشد، محكوم مى شود؛بنابراين 
اينكه مى گويند «مادر بى گناه»است ،دليل بر 
تحت تاثير قرار دادن محكمه و ناحق بودن آن 
نمى شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم با 
اشاره به دخالت انگلستان در موضوعات مختلف 
همچنين دست داشتن در جنايات يمن،اظهار 
كرد:متاسفانه اروپايى ها خودشان همه جاى  
منطقه خاورميانه آتش افروزى مى كنند؛سالح 
شيميايى مى دهند،سالح كشتار جمعى را به 
فروش مى رسانند و افراد را به قتل مى رسانند؛هيچ 
نهاد و مرجعى بيانيه اى صادر نمى كند و نه محكوم 

و نه جلوگيرى مى كند. 
سخنگوى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس 
با اشاره به سكوت مجامع غربى و بين المللى در 
موضوع جنگ يمن و سوريه و كشتار افراد بى دفاع 
در منطقه،مطرح كرد:اگر يك متهم درمحكمه اى 
داخل كشور ما محكوم شود، غربى ها فورى بيانيه 
صادر مى كنند و مى گويند حقوق بشر در خطر 
افتاده است اما زنان و كودكان يمن كه شبانه روز 
با خاك و خون يكى مى شوند،گويا آن ها بشر 
نيستند؛چراكه اگر بشر بودند بايد عكس العمل 

جهانى را شاهد مى بوديم.

گروه سياسى تذكر كتبي

ــي فراواني در جامعه  ــي درباره شكنجه و شنود حواش اظهارات اسماعيل بخش
ايجاد كرده است و در همين راستا مقامات ارشد كشور نيز واكنش هايي به آن نشان 
ــه، رييس كميسيون  ــته حشمت ا... فالحت پيش دادند. در همين حال روز گذش
ــماعيل  ــت خارجى مجلس، در خصوص ورود به اظهارات اس امنيت ملى و سياس
ــت: فردا كميسيون امنيت ملى و سياست  بخشى از كارگران هفت تپه، اظهار داش
خارجى مجلس شوراى اسالمى با حضور مسئوالن ذى ربط تشكيل جلسه خواهد 
ــيدگى مى كند. عليرضارحيمي، يكي از  ــى رس ــماعيل بخش داد و به ادعاهاى اس
اعضاي كميسيون امنيت ملي نيز چندي پيش گفته بود درخصوص ادعاهاى آقاى 
اسماعيل بخشى به آقاى الريجانى پيشنهاد دادم كميسيون امنيت ملى موضوع را 

رسيدگى كند كه موافقت داشتند. با رييس كميسيون هم طرح موضوع داشتم و قرار 
شد در اولين فرصت با حضور وزير اطالعات به همه ادعاها در كميسيون رسيدگى 
دقيق شود. درپي اعتراضات كارگري مجتمع نيشكر هفت تپه عده اي از معترضان 
ــه اتهام اخالل در نظم عمومى،اجتماع  ــي به س دستگيرشدندكه اسماعيل بخش
ــكيل گروه براى بر هم زدن امنيت ملى  ــاركت درتش وتبانى عليه امنيت ملى ومش
ــزان 400 ميليون  ــد. وي پس از 26 روز در27 آذر باقرار وثيقه به مي ــت ش بازداش
ــار يادداشتى در  ــى، جمعه 14 دي 1397 با انتش تومان آزاد شد. اسماعيل بخش
صفحه شخصى اينستاگرامش، ضمن تاييدشكنجه در زندان، ازسيد محمود علوى، 
ــت در مناظره  برنامه تلويزيونى درمورد شكنجه زندانيان در  وزير اطالعات خواس

ــت آمده كه نهادهاي امنيتي براي او  زندان ها شركت كند. دربخشى ازاين يادداش
ــته بودند. همچنين او در صفحه اينستاگرامش  ــنود تلفني گذاش وخانواده اش ش
ــط نيروهاي امنيتي خبرداد  درباره شكنجه هاى شديد جسمى و روانى خود توس
ــر حد مرگ مرا شكنجه  ــت:«در روزهاى اول بدون دليل يا هيچ حرفى تا س ونوش
كرده و زير مشت و لگد گرفتند كه تا 72 ساعت در سلولم از جايم نمى توانستم تكان 
بخورم وآن قدر زده بودند كه حتى از تاب درد خوابيدن هم برايم زجر آور بود و امروز 
پس از گذشت دوماه از آن روز سخت در دنده هاى شكسته ام، كليه ها، گوش چپم و 
بيضه هايم احساس درد مى كنم. آن ها به بنده و خانم قليان انواع و اقسام فحش هاى 

ركيك جنسى مى دادند و ايشان راهم كتك مى زدند».

گشودن پرونده اسماعيل بخشي در كميسيون امنيت ملي

اظهارنظر وزيرخارجه انگليس درباره نازنين زاغري سبب اعتراض نمايندگان شده است

سريال جاسوسي و بحراني تازه
برخى نمايندگان خواستار حكم اعدام براى جاسوس ها شدند

ولى ا... نانوا كنارى
عضو كميسيون امنيت ملى:

موضوع داعش،بحثي خارج 
ازكشورهاي افغانستان ،سوريه وعراق 

است و همه اقدامات داعش را قبول 
ندارند و حركت هاي آن ها رابه عنوان 

حركت هاي تروريستي مي دانندكه 
قابل مذاكره نيست زيرا داعش وابسته 

به بيگانگان وخشونت طلب است

پيرمحمد مالزهى
كارشناس مسائل افغانستان:

 به نظرم آقاي خليل زاد  به دنبال اين است 
كه طالبان را قانع كندتا بدون راه حل  نظامي 

قدرت را به دست بگيرد، چون مي داند 
درقدرت نظامي شانسي وجود ندارد.او 
مي خواهد از قبايلي كه دارند،يك حزب 
سياسي تشكيل دهدو قانون اساسي 

را بپذيرند تاشريك قدرت حاكم شود. 
درواقع مي خواهدازاين طريق سياسي 

شانس خودش را امتحان كند

   سياست هاى جديد در قبال افغانستان براى جلوگيرى از نفوذ داعش است  

بى پرده با طالبان
ولى ا... نانواكنارى در گفت وگو با «قانون»: اگر امنيت افغانستان را تأمين كنيم، منافع هر دوى ما تأمين مى شود

پير محمد مالزهى در گفت وگو با «قانون»: مذاكرات در گذشته توسط سپاه انجام مى شد و بدون اطالع دولت نبود
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مسعود باستاني

چرا بايد حرف تكراري بنويسم؟! چرا هر سال وقتي روزنامه ها به 
اين فصل و به اين ماه مي رسند كنار عكس تختي همان تيترهاي 

كليشه اي را مي زنند؟!
چه كسي گفته در اين زمانه پهلوانان نمي ميرند؟!

اتفاقا پهلوانان مي ميرند و روزگار ما  در اكثر موارد پهلوانان عصر 
خويش را جوانمرگ و جنين مرگ مي كند!

ــت وبايد  ــت حرف بزنم،چاره اي نيس اگر بخواهم رك  و راس
بنويسم كه اصال ماجرا از خود همين آقاي غالمرضا تختي شروع 
ــد. يعني حاال كه تقويم ها رازهاي تاريخ را گشوده اند و به مرور  ش
زمان اسناد و روايت هاي معتبر و دقيق تر درباره مرگ ايشان منتشر 
شده است؛حاال كه به اندازه نيم قرن از روز مرگ «تختي» در يكى از 
اتاق هاى شمالى هتل آتالنتيك شهر تهران گذشته است و حاال كه 
شرايط سياسي و اجتماعي جامعه تغيير كرده و مي توان با اطمينان 
بيشتري به روايت هاي راويان آن زمان اعتماد كرد؛ مي توان نتيجه 
گرفت كه حداقل گزينه قتل مستقيم توسط حكومت پهلوي در 
هيچ كدام از برگ هاي سرنوشت غالمرضا تختي درج نشده است!

ــت! برهان روشن اين مدعا كه در زمانه  مرگ آقاتختي گوياس
ما پهلوانان مي ميرند و اتفاقا ممكن است كه خودكشي هم كنند! 
تختي پهلوان عصر جديد است. عصر عبور از منقوالت و تاكيد بر 

عقلّيات!
ــت كه ايام پهلواني اش با عصر  غالمرضا تختي ورزشكاري اس
الكتريسيته و ماشين بخار، معاصر شد. ساده لوحي است اگر انتظار 
داشته باشيم در عصر سرعت و گسترش ماشينيزم، مردمان كودتا 
زده تهران و اهالي سرگشته ايران سيماي پهلوان زمانه خويش را 
ــاهنامه و پورياي ولي قصه هاي شبانه شان  كامال شبيه رستم ش

بازآفريني كنند!
آقا تختي پهلوان اّول شهري بود كه خيلي زود پهلوان صاحب 
ــن شجاعت» كه  نام قبلي را فراموش كرده بود.«حاج سيدحس
ــت و پس از خفتن در گورستان  روزگاري يل پايتخت لقب داش
ابن بابويه به فهرست فراموش شدگان پيوست.فهرست مردمانى 

كه كاله پهلوي هاي شان را به كاله هاي مخملي تبديل كرده بودند. 
ــپري شد و بازوانش  جواني آقا تختي در جنگ جهاني دّوم س
ــابقات و قهرماني  ــتان آب ديده شدند. ايام مس در گرماي خوزس
ــدن  و مدال آوري هاي او با تالطمات و تالش هاي نهضت ملّي ش
ــي اش در روزهاي  ــران تالقي كرد و روزگار پهلوان صنعت نفت اي

سردوتلخ كودتا سپري شد. تختي پهلوان عصر پساكودتاست!
ــال بعد يعني در  ــال 46 درگذشت و 11 س ــتان س او در زمس
زمستان سال 57 ،سالمرگش با روزهاي اوج حضور انقالبي مردم 
ــد. در همين ايام بود كه مطبوعات هم  در خيابان ها همزمان ش
فرصتي يافتند تا با گشاده دستي و آسوده خيالي از خط قرمزهاي 
ــم او، عبور كنند و به  عصرپهلوي درباره آقاتختي و راز مرگ مبه
ناگهان حجم قابل توجهي از صفحات نشريات انقالبي به توصيف و 
تصوير جهان پهلوان اختصاص يافت! مقاالت و گفت وگوهايي كه 
شايد بعضي از ناگفته ها و نانوشته هاي روزگار حيات آقاتختي را به 
صورت روايت هاي پراكنده از بود و نبود پهلوان منعكس كردند.

ــه زيرعنوان  ــال 57، در مطلبي ك ــي در دي س ــه فردوس مجل
ــش هايي از يك ــر چهره و بخ ــاد...» به همراه تصوي «آن زنده ي

 گفت و گوي قديمي كه جهان پهلوان،با همين مجله انجام داده را 
منتشر كرده و مي كوشيد تا با بهره گيري از مفهوم تاريخي ميان 
ــني را برقرار كند. مقايسه ميان  قهرمان و پهلوان، مرزبندي روش
ــت كه مي تواند نويسنده مجله را به  اين دو واژه سرآغاز راهي اس
ــاند زيراكه او تختي را آخرين شاگرد مكتب پورياي  مقصود برس
ولي لقب داده است و مصرانه مي نويسد كه آقاي تختي پهلوان بود 

و نه قهرمان به مفهوم جديدش!
به اعتقاد نويسنده مجله فردوسي همين خصلت، ميان تختي 
ــود  ــدازد. فاصله اي كه دائما افزون مي ش با ديگران فاصله مي ان
ــت كه محيط  ــود در زندگي آقا تختي اين اس ولي تراژدي موج
مي خواست از او يك«قهرمان» بسازد در حالي كه تختي پهلوان 
ــنده اين مطلب در مجله فردوسي پهلواني را منبعث از  بود. نويس
سنت ها و ورزش هاي باستاني ايران مي داند و قهرماني را محصول 
عصر جديد! عصري كه تغييرات و تضادهايش براي تختي، تراژدي 
ــده بود تا تنها قهرمان  ساز شد و گويا كه وي (تختي) محكوم ش
مدال آور عصر خويش باشد.از طرف ديگر در طول سال هاي حيات 

و حضور آقا تختي و طي ساليان پس از خاموشي و مرگش، همواره 
ــوژه داغ اغلب اخبار محفلي و نقل  «ماجراهاي تختي و دربار» س

هاي شفاهي عاميانه درباره او بود! 
شبه خبرهايي كه محور اصلي شان حاشيه ها بودند و به دليل 
ــب احتمال داده  ــداد از مناطق ممنوعه خبري، اغل انعكاس رخ
ــته به اغراض منفعت طلبانه يا روايت هاي فريب  مي شد كه آغش

كارانه باشند.
ــدن تختي دربرابر شاه به هنگام   ماجراي خم شدن يا خم نش
ــاه  دريافت بازوبند پهلواني يا رقابت محبوبيت بين او و برادر ش
ــكل تصاعدي تكثير مي شد كه رفتارهاي  ايران آن چنان به ش
اصيل و ريشه هاي مخالفت هاي سياسي تختي با حكومت پهلوي 
ــم هواداران آقا تختي پنهان مي كرد!  را به راحتي  از مقابل چش
ــادت ها  ــن پهلواني و قهرماني يا صحت حجم حس تنها تضاد بي
ــار و تختي نمي تواند  و رقابت هاي كينه توزانه عاميانه بين درب
ــكار نجيب كافي باشد. ــر نهان اين ورزش براى رمزگشايي از س

ــمندانه  ــكلى هوش ــه ش ــد ب ــاله باي ــل مس ــراى ح ــى ب گاه
ــفتگى و  ــرى از آش ــرد و جلوگي ــازى ك ــاده س صورت آن را س
ــايد  ــت. ش ــى از راه حل آن اس ــوالت بخش ــى مجه پراكندگ
ــت نيازمند  ــى نخس ــاى آقاتخت ــاه كليد همه رازه ــف ش كش
ــاه كليدى  ــايد بتوان ش ــت و ش ــن تكنيك اس ــه كارگيرى اي ب
ــا كمك  ــوده و همين نگاه راهگش ــه قفل ها را گش يافت كه هم
ــود. ــته نيز هويدا ش ــن نوش ــت اي ــطرهاى نخس كند تا راز س

ــان در عصر ما نيز نمى ميرند  آن گاه مى توان باوركرد كه پهلوان
ــاد با جهان  ــن عصر در تض ــا در روابط اي اگرچه همه ويژگى ه
اسطوره هاست. سيماى پهلوانان در اين دوران ، رنگ زمانه را به 
خود مى گيرد و چه بسا قامت شان نيز به شكل هندسى مظروف 
موجود در زمانه ديده مى شود ولى راز ماندگارى شان تغيير ناپذير 
ــى كنند! ــوند  يا حتى اگر خودكش ــته ش ــت حتى اگر كش اس

ــد اگر چه او قهرمان عصر  نام تختى در فهرست پهلوانان ثبت ش
كودتازدگى ايرانيان بود.

مدال هاى قهرمانى تختى و قامت رعناى جهان پهلوان روى 
ــوروى بلندتر بود،مرهم عصر  ــكويى كه اندكى از آمريكا و ش س
تحقيرشدگى و اختناقى بود كه از كهنه زخم كودتا باقى مانده بود.

اپيزود اول 

زمستان 95 بود. در آسانسور كه باز شد به استقبال «محمد 
ــختى از آسانسور خارج  گلجامجو» رفتم كه با كمك عصا به س
ــش بود كه راه رفتن را  مى شد. كوله پشتى سنگينى روى دوش
ــتيم و درباره مجموعه اى كه در  برايش مشكل تر مى كرد. نشس

اين سال ها گردآورى كرده صحبت كرديم.
ــت گفتيم.  ــناد تصويرى مملك ــت تاريخ و ثبت اس  از اهمي
ــه آلبوم نگاتيو را تحويل من داد.  كوله پشتى اش را باز كرد و س
ــامل مجموعه اى از نگاتيوها و  ــه آلبوم ش برق از سرم پريد. س
اساليدهاى تاريخى؛ از پرتره هاى نويسندگان و شاعران در دهه 

40 گرفته تا جشن هنر طوس. 
ــت صحنه فيلم هاى على  از جنگ ايران و عراق گرفته تا پش
ــته بندى كنيم و با  ــكن و دس ــد عكس ها را اس حاتمى. قرار ش
ــس ايران ايميجز  ــيون جامجو» در آژانس عك عنوان «كلكس

منتشر كنيم. 

هر نگاتيوى كه اسكن مى شد، هر تصوير ديجيتالى كه از آن 
ــته به ژالتين به دست مى آمد، من  ورق شفاف پالستيكى آغش
مانند نوزادى كه جهان جديدى را كشف كرده ذوق مى كردم. 
مهم نبود پرتره اى از احمد شاملو است يا عكسى از سرباز ايرانى 
ــاه در دهه 40، مناظره هاى  ــت جبهه ها، نمايى از كرمانش پش
تلويزيونى ابتداى انقالب يا حتى عروسك هاى مدرسه موش ها. 
ــه نگاتيو 120  ــود كه به 24 قطع در ميانه  همان عكس ها ب
ــيدم. طبيعتا حالم  ــى غالمرضا تختى رس ميليمترى از عروس

وصف شدنى نيست از ديدن آن عكس ها. 
هيچ كدام از تصاوير آن مجموعه چنين شعفى را در من ايجاد 
ــكن نگاتيوهاى تختى و با لود شدن  ــتم پاى اس نكرد. مى نشس
ــت نيافتنى از تاريخ را تصاحب  ــل انگار كه روزى دس هر پيكس

مى كردم.
ــى از عكس هاى عروسى غالمرضا تختى   شهريور 96 بخش
ــده در گالرى راه ابريشم در تهران به  را به صورت نسخه  چاپ ش

نمايش گذاشتيم.
 استقبال كم نظيرى از عكس ها شد و بسيارى از عكس ها در 

همان روز افتتاحيه به فروش رفت.

اپيزود دوم

غالمرضا تختى و شهال توكلى از پله هاى راه پله باال مى آيند. 
ــت گرفته و به شهال كمك  غالمرضا دسته گل عروس را در دس
ــى را آويخته و  ــاال بيايد. روى يقه كتش گل مى كند تا از پله ها ب
ــان  ــاعت روى ديوار 11:05 را نش به دوربين لبخند مى زند.س
مى دهد. غالمرضا تختى و شهال توكلى روبه روى هم ايستاده اند. 
ــه اى خيره  ــهال به گوش هيچ كدام به دوربين نگاه نمى كنند. ش
ــهال. روى ميز كنارشان  است و غالمرضا با لبخندى خيره به ش
سبد گل بسيار بزرگى است كه رويش نوشته: «تقديم به جهان 

پهلوان تختى، از طرف هيات تحريريه روشنفكر».
برف روى ماشين عروس نشسته. سقف ماشين را گل زده اند 
و شهال و غالمرضا از شيشه عقب به جمعيت پشت سرشان نگاه 
ــه اى كه از قطرات باران و  ــان از پشت شيش مى كنند. تصويرش

دانه هاى برف خيس شده، تار است.
اپيزود سوم

محمد گلجامجو كوله پشتى خالى را روى دوشش مى اندازد. 
ــك عصايش راه مى رود.  به آرامى و راحتى ولى همچنان با كم
انگار كه تاريخ بارش را از روى شانه هاى نحيفش برداشته است.

18 دى سال 46خبرى در صدر اخبار روزنامه ها و مطبوعات 
ــر  ــور قرار گرفت. خبرى كه يك روز با تاخير منتش آن روز كش
مى شد اما همچون زلزله اى بر سر هزاران ايرانى آوار شد و براى 
بسيارى شايد يكى از تكان دهنده ترين خبرهاى زندگى آنان 
ــور درگذشت.  را رقم زد.«غالمرضا تختى » قهرمان نامى كش
ــايد بتوان تيتر «دل شير  يكى از تيترهاى جاودانه آن روز را ش
خون شد» دانست. غالمرضا تختى در حالى در سپيده دم 17

دى درگذشت و مراسم تشييع او همان روز برگزار شد كه تازه 
يك روز بعد بود كه مطبوعات كشور اين خبر را منتشر كردند.

ــى  ــان ايران ــن قهرم ــالمرگ اي ــال از س ــاال 51 س ح
ــش  ــان بخ ــاد او در مي ــام و ي ــان ن ــا همچن ــذرد ام ــى گ م
ــت  ــال اس ــت و 51 س ــان جاودانه مانده اس ــى از ايراني بزرگ
ــود. ــى ش ــزار م ــت او برگ ــالمرگ و درگذش ــم س مراس

ــهريور 1309و اصالتا  اين بچه خانى آباد تهران كه متولد5 ش
ــت و فرزند كوچك تر  ــرادر و دو خواهر داش همدانى بود، دو ب
خانواده محسوب مى شد. بعدها اين بچه كوچك محله خانى آباد

ــتى گير ايرانى تبديل شد كه تصويرش را در  به يكى از سه كش
ــتند. حاج قلى پدربزرگش از اربابان  تاالر افتخارات فيال گذاش
ــران بود. او در دكانش  محله خانى آباد، يخچال دار معروف ته
ــر به حاج قلى  ــت، به همين خاط روى تخت بلندى مى نشس
تختى شهرت يافته بود. نقل مى كنند كه رضا شاه براى احداث 
ــه بهاى اندكى  ــب پدر غالمرضا را ب راه آهن، زمين ارباب رج
خريدارى مى كند، او ورشكست مى شود و زود دار فانى را وداع
ــت كه غالمرضا كوچك يتيم مى شود. مى گويد و اين گونه اس

ــردان  ــن م ــوب تري ــى از محب ــه يك ــى ك ــا تخت غالمرض
ــالگى و در  ــد در 34 س ــى ش ــوب م ــودش محس دوران خ
ــيند و مجلس  ــى نش ــفره عقد م ــال 45 پاى س ــان س دوم آب
ــود. ــى ش ــزار م ــال برگ ــان س ــن هم ــى در 30 بهم عروس

ــى  مى گويند تختى به خبرنگاران اجازه ورد به مجلس عروس
را نمى دهد اما به نظر مى رسد مطبوعات از چنان سوژه داغى 
نمى توانستند بگذرند و روز بعد از عروسى بود كه در روزنامه ها 
ــد كه  ــتند:«مهريه عروس قرار بود يك ميليون ريال باش نوش
ــن رقم را پانصد  ــل عالقه زياد به دامادش اي پدر عروس به دلي
ــعادت اين زوج بهترين  هزار ريال اعالم كرد و گفت توافق و س
ــت». از ديگر مواردى كه بعدها مطبوعات  مهريه بين آن هاس
ــادر غالمرضا از  ــى تختى گزارش كردند اين بود كه م از عروس
عاقد مى خواهد به جاى سه بار، به نيت پنج تن آل عبا، پنج بار 
خطبه عقد را بخواند و عروس بعد از پنجمين بار بله را مى گويد.

ــك دارد كه  ــاله به نام باب ــرى دو س ــى در زمان مرگ پس تخت
ــل از مرگش در  ــى دارد. او ، دو روز قب ــت م ــيار دوس او را بس
ــتى او را به كاظم حسيبى  ــمى، سرپرس ــناد رس دفترخانه اس
ــواالت  واگذار مى كندو همين كار وى دو روز قبل از مرگش س
ــتر درباره مرگ وى را دامن مى زند. بسيار و حاشيه هاى بيش

ــاره مرگ تختى  ــال ها درب ــارغ از آنچه همواره در اين س اما ف
ــيارى را ايجاد كرده است،  ــيه هاى بس بيان شده است و حاش
ــى ، اما رازى  ــرگ تخت ــا درباره راز م ــاو اگره فارغ از همه ام
ــى در اين  ــه كمتر كس ــته و دارد ك ــود داش ــر نيز وج بزرگ ت
ــت. پرداخت مداوم به ماجراى  ــاليان به آن توجه كرده اس س
ــوالى  ــت س ــده اس ــى يا قتل تختى ، باعث ش مرگ ، خودكش
ــد. راز محبوبيت تختى چه  ــيه باقى بمان بس مهم تر در حاش
ــت نيم قرن از مرگش چه بوده  پيش از مرگ و چه پس از گذش
ــت كه براى نيم قرن است همچنان  است؟ تختى چه كرده اس
ــت. ــراى ايرانيان باقى مانده اس ــت ب ــكوى بلند محبوبي برس

تختى قهرمان دوران اختناق و پريشانى ايرانيان بود.روزهايى 

كه از پس اشغال ايران در جنگ جهانى دوم تحقير شده بودند و 
روزهايى كه افعى كودتا بر جان آنان چنبره زده بود.در اين ميان 
ــايد هر روزنه اى كه اندكى از غرور ايرانيان را ترميم مى كرد  ش
براى آنان داراى اهميت ويژه مى شد و در آن دوران پر از آشوب و 
ترس براى ايرانيان ، تختى پيدا مى شود. او جوان است و سيماى 
جذابى دارد. سراغ ورزش سنتى و قديمى ايرانيان رفته است كه 
در آن مدعى بوده اند و حاال در مهم ترين تورنمنت هاى جهان 

براى شان مدال آورى مى كند. 
ــى كه دل  ــه براى مدال ــته ك تصوير تختى با ابروى شكس
هموطنانش را شاد كند مى جنگد، تصوير جنگجويى تاريخى 
ــى آمده تا  ــاطير تاريخ ــت كه انگار از دل اس براى ايرانيان اس
ــد. ــان نويد بخش ظهور عصر تازه اى از قهرمانان باش براى ش

حكايت مرام و منش وى در كشتى كه وقتى مى داند حريفش 
ــيب ديده حريف نمى رود  ــراغ دست آس صدمه بدنى ديده س
ــى پورياى ولى را زنده  نيز براى آن دوران ايرانيان مرام پهلوان
ــطوره اى آنان ــت. گويا پس از قرن ها قهرمان اس مى كرده اس

ــويى ديگر تختى به سياست و  ــته بود. از س از دل تاريخ بازگش
ــت. او در مراسم مصدق حاضر مى  اتفاقات روز بى تفاوت نيس
ــياه مى پوشد و  ــود و براى مرگ محمدمصدق يك سال س ش
ــى از مشكالت و  بعدتر نيز به جبهه ملى دوم مى پيوندد. بخش
ارتباطات تختى با دربار و روايت هايى كه گاه رنگ افسانه نيز مى 
گيرد از ايستادگى تختى مقابل دربار ، تختى را به يگانه دورانش

ــوالى همچنان بى  تبديل مى كند. اما با همه اين توصيفات س
پاسخ مانده است. راز تختى پس از سال 57 و انقالب ايران چه 
ــيارى به جمع مردم و انقالبيون  ــت؟ در زمانى كه بس بوده اس
ــت كه غالمرضا تختى همچنان هويتى  مى پيوندند چطور اس
ــين و  ــگار محبوبيت او در برگ هاى تاريخ پيش يگانه دارد و ان
ــايد حافظه جمعى ايرانيان است كه  پسين او ادامه مى يابد. ش
در همه حال او را به عنوان قهرمان دوران با خود مى برد.شايد

بايد بيش از اين ها به راز عجيب تختى پرداخت. راز محبوبيتى 

ــك زندگى او رقم  ــايد اصال با جوان مرگى و پايان تراژي كه ش
خورده است.

 اين كه راز مرگ تختى هر چه باشد اما رمزى مهم تر وجود 
دارد و آن اينكه اين همه شور و شعف چطور براى نيم قرن در دل 
مردمانى كه معموال حافظه تاريخى كوتاه مدتى دارند نسبت به 
يك شخص  و آن هم تختى باقى مانده است. اينكه هر بار با هر 
زلزله اى همه ياد تختى و بويين زهرا مى افتند ، با هر قهرمانى 
ــت كه زنده مى شود و عجيب اينكه  باز ياد غالمرضا تختى اس

ــتداران تختى هيچ گاه نه در آن زمان  اكثريت ايرانيان و دوس
ــاى او را نديده اند ــچ كدام از قهرمانى ه و نه در حال حاضر هي

ــت و باز هم او جاودانه  ــنيده شده اس و تنها آواى آن از راديو ش
دوران شان است. شايد الزم است حاال پس از گذشت نيم قرن از 
راز مرگ تختى (هر چه كه هست و باور داريم) بگذريم و اين بار
جامعه شناسان و روان شناسان و تاريخ پژوهان  به رازجاودانگى

محبوبيت اين قهرمان ايرانيان بپردازند.محبوبينى به قدرت و 
وسعت برگ هاى تاريخ يك سرزمين.

سه تصوير از جشن عروسى آقاتختى

تختى و محبوبيت ابدى

عكس نوشت

نيم نگاه

روشن نوروزى  

ميرا قربانى فر

   زندگى و زمانه غالمرضا تختى در گذر ساليان گذشته و روزگار امروز واكاوى شد  

پهلوانان نمي ميرند، حتي اگر خودكشي كنند
راز تختـى



در موضوع درك مسائل تاريخى 
هميشه در تحقيق و جست وجو باز است 

و هيچ گاه نمى شود مقاله يا تحقيقى را 
پايانى بر يك رويداد تاريخى دانست. 

اى بسا كه در آينده اسناد و مداركى چاپ 
شودكه ابعادى تازه را نمايان كند.هر 

چند از هم دوره اى هاى تختى بسيارى 
ديگر نيستند ولى اسناد و مداركى كه 
از دوران قبل به جا مانده است ممكن 

است بتواند دريچه جديدى را بر مساله 
مرگ تختى باز كند

 امكان دارد كه محتويات كتاب يكى 
از گزينه ها را پررنگ تر كند اما بايد در 
نظر داشت كه هنوز بسيارى از اسناد 

دوران رژيم شاه چاپ نشده و بسيارى 
از آن ها منتشر نشده و در دسترس 

عموم قرار نگرفته است. حتى ممكن 
است سرويس هاى امنيتى خارجى هم 
چيزهايى در اين باره براى گفتن داشته 

باشند.كه ما هنوز به آن دسترسى نداريم 
از طرفى ديگر اگر بخواهيم صرفا و قطعا 

مساله خودكشى را بپذيريم
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مسـعود باسـتاني -آداب پهلوانى و منش 
وخلـق و خـوى غالمرضـا تختى بيشـتر از 
تعداد و رنگ مدال هايش براى او مهم اسـت. 
امير طيرانى نويسـنده كتاب « خاموشى يك 
پهلوان» اسـت. او اين كتاب را با اسـتفاده از 
مطالـب و گزارش هاى مختلقى كه طى سـال 
هاى اخير درباره تختى منتشـر شـده، آماده 
كرده اسـت و خودش نيز در دى سـال 1396 
گزارشى را به مناسبت سالمرگ جهان پهلوان 
در روزنامه اطالعات نوشته است و اين بار نام 
اين كتـاب نيز از عنوان همـان گزارش گرفته 

شده است.
طيرانى يكى از پژوهشگران تاريخ معاصر 
اسـت كه به دليل تمايـل به نيروهـاى ملى و 
مذهبى و عالقـه اش به دكتـر محمد مصدق 
و چهره هاى وطن دوسـت، روى شـخصيت و 
مرام تختى نيز تمركـز دارد. او اگرچه در اين 
كتاب گزارش هاى تازه اى كه بر اساس اسناد 
و روايت هـاى جديـد حقايـق و ناگفته هاى 
مهمـى را درباره زندگـى و خاموشـى جهان 
پهلوان مطـرح مى كنند، برگزيـده و كنار هم 
چيده است اما پس از اندكى گپ و گفت برايم 
مشـخص مى شـود آنچه اكنون براى طيرانى 
مهم اسـت، مرام سياسـى و منـش پهلوانى 

آقاتختى است.
طيرانى كه خودش زاده و بزرگ شده يكى 
از محـالت قديمى تهـران اسـت و خاطراتى 
مبهـم از زندگى و مرگ تختـى را كه همزمان 
با دوران كودكـى اش در جريان بوده، هنور به 
ياد مى آورد، در پشت جلد اين كتاب به نقل از 
مطالب موجود در آن مى نويسد: تختى اگرچه 
با افـراد و گروه هـاى مختلف ارتباط داشـت 
ولى مشـى و منش او همـواره ثابت بـود، اين 
ويژگى،  از او چهره اى قابـل اعتماد و در عين 
حال بسيار محبوب سـاخته بود؛ به طورى كه 
وقتى هواپيماى او  در فرودگاهى مى نشست، 
هزاران نفر  از مردم به استقبالش مى شتافتند 
و حتى شخصيت هاى ادبى و هنرى و اجتماعى 
با ديدن او به شـوق مى آمدند. شايد از همين 
رو است كه برخى خاطره هاى معمولي او هم به 

بازخوانى نياز دارد.
آنچه در ادامـه مى آيد، متـن گفت وگوى 
كوتاهـى با نويسـنده كتاب «خاموشـى يك 
پهلوان» است كه از پرسـش درباره شناخت 
سـيماى تختـى در پهنه تحـوالت تاريخى و 
خاطرات شـفاهى شروع مى شـود و به گاليه 
درباره كم رنگ شـدن عالقه كشـتى گيران 
عرصه هاى بين المللى به حضور در جام كشتى 
جهان پهلـوان تختى و ناتوانـى در نگهدارى 
از ميراث تختى ختم مى شـود. اميد است كه 

مقبول افتد.
         سوال نخست را مى خواهم با اين پرسش 
شروع كنم كه به عنوان نويسنده كتابى درباره 
جهـان پهلـوان تختـى اساسـا او را چطـور 
شناختيد ؟شـما به عنوان كسـى كه روزها و 
سـاعت هايـى را صـرف مطالعه و شـناخت  
غالمرضـا تختى كرديـد ، اگر بخواهيـد او را 
توصيف كنيد ، سـيماى وى را چطور توصيف 

خواهيد كرد؟
ــت كه  تختى  ــى توانم بگويم، اين اس آنچه من م
ــت مردم بگير كه   ــت و دس ــوده گردن كلف آدمى ب
ــت.  از طرفى يك بعد  هميشه دست خير داشته اس
سياسى در شخصيتش نيز هست. او از سويى ديگر 
ــت و از دستگيرى توسط سازمان  نترس و شجاع اس
امنيت (ساواك) نمى ترسد و با همين   بى باكى براى 
ــر مزارش حاضر مى شود، بدون  مراسم مصدق برس

اينكه نگرانى به خود راه دهد.
توجه كنيد كه زمستان سال 1346رفتن بر سر 
ــود و تختى مى رود و  ــى نب مزار مصدق، كار هر كس
ــركت مى كند. اين آدم چنين  در مراسم مصدق ش
شخصيتى دارد،  وقتى مى گويم تختى گنده است، 
ــن آدم در همه ابعاد  ــت، اي فقط منظور هيكل نيس
ــت. او در صحنه كشتى  ــخصيتى اش بزرگ اس ش
ــم صاحب  ــان مردم ه ــى دارد و مي وزن و جايگاه
ــى در همه  ــت. در واقع آقا تخت ــى مهم اس جايگاه
ــت. ــوده و در محبوبيت نيز بى مانند اس چيز اول ب

براى توصيف غالمرضا تختى شايد بهترين توضيح 
ــچى» ارائه مى دهد. قاسم  ــم لباس و روايت را «قاس
لباسچى از اعضاى جبهه ملى بود كه در بازار حجره 
ــوده به نام  ــخصى ب ــف مى كرد ش ــت. او تعري داش
«جعفرخرگردن» كه در همان زمان در بازار حجره 
ــچى همين «جعفر  ــاس خاطره لباس داشت.  بر اس
ــبت هاى  ــاه بود و به مناس َخرگردن» كه طرفدار ش
ــار، بازار را  ــم هاى مربوط به درب مختلف براى مراس
چراغانى مى كرد و هر بار اين رفتار او باعث  جروبحث 
مى شد. چرا كه سرانجام در بازار و فضايى كه آن سال 
ها حاكم  بود، طرفداران مصدق  در بازار حضور جدى 
داشتند. يك بار اين بحث و جدل ها وضعيت را به دعوا 
ــود كه نزديكان و همفكران   كشاند و اين طور مى ش
لباسچى ، چراغانى ها را جمع مى كنند. جعفر هم آن 
روز حرفى نمى زند اما روز بعد جمعى از الت و لوت ها 
و به نوعى تيپ هاى نوچه هاى شعبان را در بازار و در 

مقابل حجره اش جمع مى كند. 
ــره جعفر  ــدن در  حج ــروه بعد از جمع ش اين گ
ــى ركيك مى كنند و حتى در ميان  شروع به فحاش
اين فحاشى ها تهديد جانى نيز وجود داشت. قاسم 
ــود كه نگران  ــچى در ادامه مى گفت طبيعى ب لباس
شويم و ممكن بود اين تعداد الت و لوت  آسيب هايى 
ــانند. فكر كرديم بايد چاره اى پيدا كنيم  به ما  برس

ــود. ناگهان  به ذهنم  تا سرانجام اين شر بايد دفع ش
ــرانجام  ــى زنگ بزنم. س ــيد كه بايد به آقاتخت رس
لباسچى زنگ زده و گفته آقا تختى خودت را برسان 
كه نرسانى شايد خون ريزى شود. اين ماجرا مربوط 
ــرعت  ــت. تختى به س ــاى 40 و 41 اس ــال ه به س
ــچى  ــاند. توصيف لباس ــه بازار مى رس خودش را ب
ــت كه حضور آقاتختى وضعيت و شرايط را  اين اس
تغيير داد. انگار همه چيز ناگهان به اشاره اى عوض 
ــاعتى قبل در حال  شده باشد.همان آدم ها كه تا س
ــى و تهديد بودند ناگهان ساكت شدند و  عربده كش
شروع كردند به جلو آمدن و عرض ارادات به تختى.

ــو و قمه و تيزى  ــه آن ها چاق ــا در حالى بود ك اين ه
ــدند  ــوب مى  ش ــال چاقوكش محس ــتند و اص داش
ــازه نمى  ــور تختى اج ــت و حض ــگار اين ابه اما ان
ــد. ــى كن ــرض اندام ــش ع ــى در مقابل داد كس

لباسچى تعريف مى كرد كه اصال اتفاق غريبى بود، 

ــت  ناگهان همه آن ها كه دم حجره جعفر بودند، پش
سر تختى راه افتادند و امدند اين سمت بازار و حتى 
در حجره ما جمع شدند. آن ها دور تختى جمع شده 
ــمن  بودند و مى گفتند آقا تختى، اگر بدخواه و دش

دارى، بگو تا ما حسابش را برسيم!
ــالت  ــن جم ي ــن ا ــم عي ــم بگوي مى خواه
ــچى  ــم لباس ــم، روايت قاس ــه تعريف مى كن را ك
ــش آمد. ــران پي ــازاز ته ــه آن روز در ب ــود از آنچ ب

حاال ببينيد اين آدم با اين وزن اجتماعى وفرهنگى 
ــرايط كه عادت دارد  و كاريزمايى كه دارد و با اين ش
هميشه دستش در جيب خودش باشد و به هر كسى 
ــب خودش محتاج  كمك كند، يك زمانى به نان ش
مى شود. حقوقش قطع مى شود كه اين خودش يك 
بحث جداگانه است. يعنى فشار اقتصادى شديد به 
او وارد مى شود. در ورزشگاه ها با مشكل رو به رو مى 
ــود. يعنى نمى تواند در فضا و جايى كه آدم ها به  ش
راحتى به آن وارد مى شوند، رفت و آمد كند. در واقع 
ــت كه تختى از صحنه  تالش هايى در حال انجام اس
ــود. حاال دقت  ــور هم كنار گذاشته ش ورزشى كش
كنيد در اين روند در حالى كه شرايط برايش چندان 
مناسب نيست، تصميم مى گيرد ازدواج كند. پيش از 
اين قرار بوده با شخص ديگرى ازدواج كند كه ميسر 
نمى شود و سپس  با شهال آشنا مى شود. چندين نفر 
به او توصيه مى كنند كه اين ازدواج برايش مناسب 

نيست. 
آن ها معتقد بودند اين خانم با آن شرايط و مدل 
زندگى نمى تواند با تو كنار بيايد. اما همچنان به اين  
ــى افتاده بود؟ من  ازدواج اصرار دارد. حاال چه اتفاق
ــد كه اين همه تختى  نمى دانم؟! يعنى چه پيش آم
ــهال ازدواج كند؛ آيا عاشقش شده  اصرار داشت با ش
بود يا ... ، من نمى دانم اما به هر شكلى كه بوده است 
او براى آغاز زندگى با شهال تصميم قاطع گرفته بود.

ــود دارد؛ اولى  ــدى وج ــكل ج در اين ميانه دو مش
اختالف فرهنگى بود.

ــديد  ــات ش ــن دو اختالف ــن اي ــى بي  يعن
ــى چندان  ــود دارد و خانواده تخت ــى وج خانوادگ
ــن اختالفات  ــد و اي ــار نمى آمدن ــر وى كن با همس
ــود. ــى غالمرضا تختى مى ش ــدت وارد زندگ به ش

به نظر من در يك بازه زمانى يك ساله به شدت تختى 
ــى قرار مى گيرد. آن چه مى گويم  در روند فرسايش
براساس شواهد موجود است كه در اين ساليان بارها 
بازخوانى شده و وجود داشته است. حاال بايد فرض 
كنيم كه قطعا مسائلى نيز وجود داشته كه ما از آن ها 
ــائل ديگرى كه احتماال هيچ  بى اطالع هستيم. مس
ــكوت شهال  كس از آن خبر ندارد. همين موضوع س
ــى اش پس از غالمرضا  خانم در همه نيم قرن زندگ

تختى بسيار مهم است.   خانم شهال توكلى در اين نيم 
ــال  قرن خيلى بزرگوارى كرد. او در همه اين 50 س
سكوت مى كند و اگر مساله يا چيزى بوده يا نبوده ، به 
هر حال هيچ حرفى نمى زند تا مبادا آن چهره اى كه 
از  تختى براى مردم ساخته شده بود و ملتى دوستش 
داشتند  تركى بخورد يا غبارى بر خاطره اش بنشيند. 
        البته نقل قول هايى كه به ندرت از قول 
شـهال تختى مطرح مى شـود، بسـيار مهم و 
تاثيرگذار است. مثال اينكه مى گويد اگر دوباره 
به دنيا مى آمدم بـاز هم با تختـى ازدواج مى 
كردم. گويا اين جملـه  آن قدر چكناواريان را 
تحت تاثير قرار مى دهد كه سمفونى تختى را 
مى سازد، هر چند تاكنون فرصت اجراى آن به 

وجود نيامده است.
ــكوت كردند .هميشه  ــه س ــان هميش بله ايش
ــيارى وجود داشت ،مثال اين كه زمانى  فرضيات بس

ــه اند يا همان  مى گفتند براى تختى پاپوش دوخت
ــكوت  ــى گفته بودند س ــد به تخت ــان مى گفتن زم
ــته خواهند شد.  ــر و فرزندش كش كند وگرنه همس
ــايعات و فرضيات است و هيچ كدام را  اين ها همه ش
نمى توان اكنون محتمل دانست اما به هر حال اين 

فرضيات وجود داشته و دارد.
     كتاب شـما به شـدت خواننده را به اين 
سمت سوق مى دهد كه خودكشى بوده است.

نه ،نمى خواستم و نمى خواهم اين طور باشد.يك 
باور عمومى بوده و اين باور عمومى را هم نمى توان 
ــى 60 درصد اين  دست كم گرفت.مساله خودكش
ــت اما حداقل درصدى هم احتمال بايد  فرضيه اس
ــت.  ــى در كار نبوده اس ــم كه اصال خودكش بگذاري
ــاس  ــاى قضاوت بر اس ــى دهم به ج من ترجيح م
حدسيات و شايعات و توهمات و روياهاى خودمان 
ــواهد بحث كنيم و صريح بگوييم حتى اگر  روى ش
ــت ، چرا اين آدم بايد به  ــى مطرح شده اس خودكش

خودكشى برسد؟
       من از اين حرف شـما قانع نمى شـوم؛ 
فارغ از توصيفات معنوى و روحيات آقاتختى، 
به نوعى مى شود گفت كتاب شما به روزترين 
و آخرين سندها از امكان خودكشى تختى را 
منتشر كرده است.من نمى گويم الزاما تختى 
خودكشـى كـرده و مى شـود گزينـه آقاى 
شاه حسـينى را هم در نظر گرفـت كه ممكن 
اسـت به خاطر فشـار دچار سـكته هم شده 
باشد. اما خود شما اين تصور را داريد كه تقريبا 
كتاب شـما برگ آخر براى همه حدسـيات و 

افسانه هاى حول مرگ تختى بوده است؟
توجه كنيد كه در موضوع درك مسائل تاريخى 
هميشه در تحقيق و جست وجو باز است و هيچ گاه 
ــود مقاله يا تحقيقى را پايانى بر يك رويداد  نمى ش
تاريخى دانست. اى بسا كه در آينده اسناد و مداركى 
ــودكه ابعادى تازه را نمايان كند.هر چند از  چاپ ش
هم دوره اى هاى تختى بسيارى ديگر نيستند ولى 
ــناد و مداركى كه از دوران قبل به جا مانده است  اس
ــاله  ــه جديدى را بر مس ــت بتواند دريچ ممكن اس
ــه گزينه براى موضوع مرگ  مرگ تختى باز كند. س
ــرگ طبيعى يعنى  ــرح بود. م غالمرضا تختى مط
سكته يا ... ، مورد دوم مرگ براثر خودكشى و مورد 
سوم قتل توسط عناصر ساواك يا حتى غيرساواك. 

اين عناصر غيرساواك را هم در نظر داشته باشيد.
ــواهدى وجود  در مورد خودكشى يك سرى ش
ــى تختى و  ــاله تألمات روح ــه با مس دارد در رابط
ــه به وى  ــى و خارجى ك ــكالت داخل ــائل مش مس
ــه از جانب  ــد چه از جانب حكومت و چ وارد مى ش
ــائل خانوادگى.  ــور و چه مس ــتگاه ورزش كش دس
ــكان يك  ــود ام ــچ وقت نمى ش ــوى ديگر هي از س
ــردو اين اتفاق  ــكته را از ياد ب حادثه طبيعى مثل س
ــى رخ بدهد. ــراى هر كس ــى تواند ب ــر حال م به ه

اما بحث مهمى كه بيش از همه آن زمان مطرح بود 
قتل تختى به دست ساواك بود و در آن زمان خيلى 

زياد در فضاى كشور منعكس شده بود.
مساله اى كه وجود دارد اين است كه ساواك در 
موارد خاصى مثل تختى يا موارد ديگرى كه برايش 
ــد ، ردپايى به جا نگذارد اما  خاص محسوب مى ش
ــناد و مداركى پيدا نشود.  اين دليل نمى شود كه اس
بنابراين من اصرار دارم اين سه گزينه وجود دارد، اما 

ما بايد به آخرين شواهد به دست آمده تكيه كنيم.
       و اين آخرين شواهدى كه شما به دست 
آورديد و در كتاب خودتان منعكس كرديد، آيا 

اين نتيجه اى را كه من گفتم، ندارد؟
ــاب يكى از  ــه محتويات كت ــكان دارد ك ــه ام بل
ــت كه  گزينه ها را پررنگ تر كند اما بايد در نظر داش
ــناد دوران رژيم شاه چاپ نشده  هنوز بسيارى از اس
و بسيارى از آن ها منتشر نشده و در دسترس عموم 
قرار نگرفته است. حتى ممكن است سرويس هاى 
امنيتى خارجى هم چيزهايى در اين باره براى گفتن 
ــند.كه ما هنوز به آن دسترسى نداريم. داشته باش

ــاله  ــر بخواهيم صرفا و قطعا مس ــى ديگر اگ از طرف
خودكشى را بپذيريم.

 داليل ديگرى هم هست كه چرا اخبار فوت تختى 
ــد.چرا خبر فوت تختى در  به اين صورت منتشر ش
حالى يك روز بعد در مطبوعات منتشر شد كه حتى 

تشييع نيز انجام شده بود. 
ــكى قانونى به شكل مفصل  يا چرا گزارش پزش
ــترس عموم قرار نگرفت و امثال  و دقيق آن در دس
اين ها سواالتى هست كه مى شود از آن سوال كرد. 
ــت كه به نظر من پرونده درگذشت  براى همين اس
ــت و من سعى كردم در  تختى همچنان مفتوح اس
ــى بود را بيان  اين كتاب مواردى كه درباره خودكش
ــد كه ما به يك گزينه  كردم كه اين گونه به نظر نرس
قطعى رسيديم. هنوز فكر مى كنم سه گزينه پيش 
روى ما هست و پرونده اين ماجرا با هر سه فرضيه اى 

كه گفتم مفتوح است.
     آقاى طيرانى ، يكى از كارهاى خوب در 
اين كتـاب، اين موضـوع بود كـه تقريبا همه 
مطالب روزنامه هـاى داخلـى در برهه مرگ 
غالمرضا تختى در اين كتاب جمع آورى شده 
اسـت اما آيا روزنامه هاى خارجى به مسـاله 

تختى پرداختند،شما چيزى ديديد؟
ــانه هاى غير ايرانى در  ــراغ رس ــتش س من راس
ــايد حتى مى شود در  رسانه هاى خارجى نرفتم. ش
ــاله بازتاب  ــر و فضايى ديگر به مس يك فرصت ديگ
ــانه هاى خارج از ايران پرداخت  مرگ تختى در رس

اما من به سراغ آن نرفتم.
       در كتـاب شـما تقريبا ردپا يـا اثرى از 
خانواده تختى و به خصوص بابك وجود ندارد. 
اينكه بسيارى منتظر بودند بابك را در قامت 

كشتى گير ببينند اما در نهايت اوعرصه قلم را 
به عرصه كشتى ترجيح داد شايد مى توانست 
باعث شـود حداقل اثر يا نوشته اى از بابك در 
كتاب شما يافته شـود كه وجود ندارد.همين 
طور اثرى نيز از غالمرضا كه همنام پدربزرگ 
است و در آمريكا زندگى مى كند نيز در كتاب 
نيست. در مجموع كتاب  فارغ از خانواده تختى 
پيش مى رود. تصميـم خودتان بود اين حذف 
خانـواده يـا سـعى برتمـاس شـد و آنـان 

نپذيرفتند؟
شايد دليلش اين بود كه من اصرار داشتم تمركزم 
ــد نه كسى ديگر. در  بر روى خود شخص تختى باش
واقع مى خواستم حتما تمركز بر شخصيت غالمرضا 
تختى باشد نه پسر يا همسر وى. چرا كه فكر مى كنم 
آنان هر كدام شخصيت و قصه خود را داشته و دارندو 
ــعى مى كردم روى خانواده تختى بحثى نشود و  س
ــتر بحث بر روى اخبار و مقاالت و نظرات راجع  بيش
به تختى متمركز شود.در واقع جمع آورى و تمركز 
ــندها بر روى شخصيت و  اين كتاب و جمع آورى س
ــت.  ــت خود تختى بوده اس منش و روش و درگذش
بابك تختى به نظر مى رسد عالقه چندانى به بحث 
ــما چون  ــدارد وگرنه به قول خود ش در اين مورد ن
ــت تاكنون اقدام كند  ــت به قلم است مى توانس دس
ــه آن چه به نظر  ــد اما با توجه ب و خودش هم بنويس
ــهود بوده و با اين رويه  ــد عدم عالقه وى مش مى رس
ــتن بحث تصميم  ــه به موضوعيت داش حتى با توج
ــر مدارك و  ــروم و تنها ب ــراغ خانواده ن گرفتم به س

شواهد موجود متمركز شوم.
     با توجه به نكته اى كه اشاره كرديد يعنى 
شناخت شخصيت تختى، مى خواهم بدانم با 
اين بحث موافق هسـتيد كه شخصيت تختى 
در اين 50 سال و در عدم حضورش تغيير كرد 

و تكامل يافت؟
ــر  ــاه اى كه خبر منتش ــه از آن 18 دى م اين ك
ــد و عكس العمل حتى در جامعه در حد گزارش  ش
خودكشى هواداران تختى از اين غم بود ، مى رسيم 
ــى  به زمانى كه عكس تختى در كنار رهبران سياس
ــتر زمان،  ــال ها و در بس قرار مى گيرد و در گذر س
ــش پهلوانى  ــى وارث من ــوان كس ــه عن ــى ب تخت
ــد و هم  ــى مى ياب ــت هم نقش و كاركرد سياس اس
شخصيتى كه در واقع قهرمان ذهنى طبقه ضعيف تر 
ــيك به  ــع از آن نگاه كالس ــود.در واق جامعه مى ش
ــر مى كند. ــذار زمان تغيي ــخصيت پهلوان در گ ش

ــان كاركردها و  ــذر زم ــن كه ما در گ مطمئنا همي
شخصيت هاى مختلفى از تختى را مى بينيم، نشان 
مى دهد كه قضاوت تختى از قضاوت شخصيت او به 
ــترش يافته و  ــكل منحصر شده ودر يك بعد گس ش
توجهات به او بيشتر شده است. تختى چند ويژگى 
خاص دارد. يكى شخصيت ورزشى او است كه جزو 
ــام آوران ورزش ايران  ــتى ايران و ن مدال آوران كش
است.اما حتما مى توانيم بگوييم باالتر از تختى هم 
بوده است در عرصه ورزش كشور.عبدا... موحد مثال 
از تختى بيشتر طال و مدال گرفته و بسيارى ديگر در 
رشته هاى مختلف شايد از تختى بيشتر مدال گرفته 
ــت كه در كنار نامش  ــنداما غالمرضا تختى اس باش

مانده و ادامه يافته است.
 در كنار اين موارد ، تختى يك شخصيت سياسى 
ــت مقاومت ملى وارد عرصه  دارد. تختى بعد از نهض
سياست مى شود و در جبهه ملى دوم بسيار فعال تر 
مى شود و به عضويت شوراى مركزى جبهه ملى در 
ــى با اعضاى  ــترده تخت مى آيد و ارتباط گيرى گس
ــى او را وارد بخش هاى  جبهه ملى مثل دكتر صديق
ــت آن هم در مخالفت با شاه  بااليى از عرصه سياس
ــخصيت تختى «منش»  مى كند. اما بعد ديگر از ش
ــى»  ــش» و «جنبه سياس ــت.دو بخش «من او اس
ــد.  ــيار كمتر مطرح مى ش ــل انقالب بس تختى قب
ــن مردم بود و  ــد، بي اگر از منش تختى گفته مى ش
ــردم از مرام و رفتار  آنچه زبانزد بود در ميان عامه م
ــه مطبوعات خيلى  ــا در عرص ــى تختى بود ام خاك
ــى كه اصال  ــد. در جنبه سياس به آن نمى پرداختن
ــد چون  ــالب پرداخته نمى ش ــا پيش از انق به آن ت
ــد. ــوب مى ش ــى در مخالفت با دربار محس به نوع

ــاه و نشان  بعد از انقالب به عنوان مخالفت با رژيم ش
ــتره مخالفت تختى با شاه ناگهان برجنبه  دادن گس
ــود. ــم تاكيد مى ش ــخصيت تختى ه ــى ش سياس

اين حرف شما نوعا درست است چون از دهه 60 به 
بعد بود كه فارغ از جنبه هاى ورزشى تختى بر روى 
ــتر به  ــى زندگى او بيش منش او و جنبه هاى سياس

چشم آمد.
   اما براى سـوال آخر، تختى را بسـيارى 
شخصيتى ملى و ارزشمند براى همه ايرانيان 
مى دانند. اما در همين زمان دو مسـاله جدى 
وجود دارد؛ اول مسـاله بنياد تختـى و ديگر 
مسـاله جام جهان پهلوان تختى است كه در 
سال هاى اخير به شدت كم رنگ شده است.در 
ميان تحقيقات و مجموعـه مقاالتى كه براى 
كتاب جمع مى كرديد به موضوعاتى مرتبط با 

اين دو مساله نيز برخورد كرديد؟
ــفانه  ــاله جام جهان پهلوان تختى كه متاس مس
ــده بيش از همه مربوط به روابط  بسيار كم رنگ ش
ــتى ايران با فيال و مسائلى است كه  فدراسيون كش
به نوعى مربوط به سياست خارجى كشور است كه 
ــت خارجى  ــكالتى كه در حيطه سياس در واقع مش
ــدن  ــه وجود آمد موجب كمرنگ ش بيش از همه ب
ــد. در مورد بنياد هم كه  جام جهان پهلوان تختى ش
ــيار زياد الزم ديده مى شود. با  وجود و حضورش بس
توجه به منش و مرام تختى وجود اين بنياد مى تواند 
تاثيرگذار باشد به شرطى كه خودجوش باشد و بتوان 

بنيادى مردمى براى تختى بنا كرد.

       گفت وگوى اميرطيرانى نويسنده كتاب «خاموشي يك پهلوان» درباره زندگي و مرگ غالمرضا تختي  با « قانون» :  

هيچ گزينه قطعى در مورد مرگ تختى را  نمى توان  پذيرفت
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رييس كميتـه عالى انقـالب يمن 
اعالم كرد كـه عدم پرداخـت حقوق 
نيروهاى ارتش و نيروهاى امنيتى دولت 
مستعفى يمن، طرحى آمريكايى است. 
وى همچنين اظهار كرد مكان برگزارى 

مذاكرات مشخص نشده است.

محمد على حوثى  خاطرنشان كرد: 
 ما با فرستاده سـازمان ملل مكانى را 
برگزارى مذاكرات آتى يمن مشخص 
نكرديـم.  اين در حالى اسـت كه قبال 
به نقل از وى خبرى منتشـر شده بود، 
مبنى بـر اينكـه دور آتـى مذاكرات 

احتماال در اردن برگزار شـود.حوثى 
ادامه داد: ما خواهان پرداخت حقوق 
همـگان شـده ايم و عـدم پرداخت 
حقوق هاى دو نهاد امنيتى و نظامى را 
اقدامى جنايت آميز قلمداد مى كنيم.
وى در ادامه افـزود: از نظر ما اين عدم 

پرداخت حقوق ها طرح آمريكاسـت 
كه توسط ائتالف متجاوز عربى تحت 
رهبرى عربستان و مزدورانش انجام 
مى شـود تا ارتش و نيروهاى امنيتى 
را مرخص كنند؛ هماننـد كارى كه در 
عراق كردند و ما اين امر را نمى پذيريم 

چرا كه يـك توطئه برمال شـده عليه 
نيروهاى قهرمان در آن دو نهاد است 
كه نپذيرفتند به خواسته هاى ائتالف 
متجاوز عربى تن دهند.رييس كميته 
عالى انقالب يمن اظهـار كرد، ائتالف 
سعودى كشتى هاى مجوز دار سازمان 

ملل را توقيف كرده و بـه آن ها اجازه 
نمى دهـد وارد بندر الحديده شـوند.
وى در اين توييت نوشـت: ممانعت از 
ورود كشـتى ها به بندر الحديده دال 
بر مخالفت ائتالف سعودى با قطعنامه 

2451 شوراى امنيت است.

حوثی: ائتالف سعودی کشتی های سازمان ملل را توقیف می کند

جنگ تجارى بين آمريكا و چين از چند هفته 
ــه ممكن  ــت؛ وقفه اى ك ــده اس پيش متوقف ش
ــت فقط دو ماه ديگر دوام داشته باشد. حال دو  اس
ــنبه و سه شنبه  ــتى دوروزه (دوش طرف در نشس
ــه) در پكن  ــتم  ژانوي ــم و هش 17 و 18 دى، هفت
ــتين گام ها را به سوى رفع  تالش مى كنند نخس
ــن دور مذاكره  ــا بردارند. اين اولي اختالف نظره
ــنگتن و پكن پس از ديدار  ــتقيم واش تجارى مس
ــى جين  پينگ  پنج هفته پيش دونالد ترامپ و ش
ــكا و رييس حزب  ــت. رييس جمهورى آمري اس
كمونيست چين پس از نشست سران 20 قدرت 
ــروه 20) در بوئنوس آيرس  ــان (گ اقتصادى جه
ــس 90 روزه اى در جنگ  توافق كردند كه آتش ب

تجارى برقرار شود.
ــن اعالم كرده  ــه وزارت تجارت چي آن طور ك
ــت، مذاكره كنندگان دو طرف در اين نشست  اس
ــق ترامپ و  ــر تواف ــتند بر س دوروزه مصمم  هس
ــازنده گفت وگو كنند. در  ــى به طور فعال و س ش
هيات مذاكره كنندگان آمريكا كه جفرى گريش، 
معاون فرستاده تجارى اين كشور آن را سرپرستى 
ــاى دارايى،  ــد، نمايندگانى از وزارتخانه ه مى كن
ــاورزى حضور دارند. انتظار  تجارت، انرژى و كش
ــكالت در اين نشست حل شوند.  نمى رود كه مش
در گفت وگوهاى اوليه از اين دست، معموال شرايط 
ــود. در مذاكرات  براى ادامه مذاكره فراهم مى ش
ــت وزير و  ــه، معاون نخس ــه احتمال ليو ه آتى ب
ــر،  ــن و رابرت اليتيس ــد چي مذاكره كننده ارش

فرستاده تجارى آمريكا با هم ديدار خواهند كرد.
ــدرت اقتصادى  ــن دو ابرق ــارى اي جنگ تج
ــنگينى بر بازارهاى مالى  ــايه س ماه هاست كه س
ــر جهان انداخته و به ترديدها درباره رشد  سراس
ــورها دامن  اقتصادى در آمريكا، چين و ديگر كش

زده است.
چين به دنبال توافق است

ــكا به تازگي تالش كرد  رييس جمهورى آمري
ــد؛ ترديدهايى كه با تعطيلى  از اين ترديدها بكاه
ــديد هم  ــى از دولت اياالت متحده تش بخش هاي
ــنگتن به خبرنگاران گفت:  شده است. او در واش
ــش مى رود. او  ــا چين خيلى خوب پي مذاكرات ب
ــى  همچنين به گفت وگوى تلفنى اخير خود با ش
جين  پينگ اشاره كرد: من واقعا معتقدم كه آن ها 
به دنبال توافق هستند. دونالد ترامپ در ادامه گفت 
كه تعرفه هاى گمركى وضع شده براى چين بسيار 
ــت و اقتصاد آن ها وضعيت خوبى  آزاردهنده اس
ندارد. ترامپ معتقد است كه اين تعرفه ها نه تنها 
ــود،  موجب انگيزش دولت چين به مذاكره مى ش
ــد گمركى هم نصيب  ــه ميلياردها دالر درآم بلك

اياالت متحده مى كند.
آمريكا بيش از همه از محدوديت دسترسى به 
بازار چين، اجبار سرمايه گذاران خارجى به انتقال 
ــازندگان چينى  فناورى به چين و كپى كارى س
شكايت مى كند. اين كشور به همين دليل عوارض 
گمركى بر برخى محصوالت چينى را افزايش داده 
ــخ براى برخى محصوالت  است. چين هم در پاس

آمريكايى عوارض گمركى وضع كرده است.
مهلتى كه رو به پايان است

دونالد ترامپ و شى جين  پينگ اول دسامبر 
سال گذشته (پنج هفته پيش) در بوئنوس آيرس 
توافق كردند كه وضع تعرفه هاى گمركى جديد 
ــود. اين توافق تا اول ماه  متوقف و مذاكره آغاز ش
مارس (دهم اسفند) معتبر است. اگر تا آن زمان 
ــه احتمال وضع  ــود، ب توفق جديدى حاصل نش

جريمه هاى متقابل از سر گرفته مى شود و اقتصاد 
جهانى را با تهديدهاى عمده اى روبه رو مى كند.

چين در مدت اخير تا حدودى با خواسته هاى 
آمريكا همراهى كرده است. واردات دانه هاى سويا 
ــده و عوارض گمركى  ــر گرفته ش از آمريكا از س
ــده اند.  جديد بر خودروهاى آمريكايى حذف ش
ــا اجبار  ــالم كرده كه ب ــت چين همچنين اع دول
ــرمايه گذاران خارجى به انتقال فناروى مقابله  س

كند. پكن همزمان از طرح جنجالى ساخت چين 
ــت. در اين  2025 نيز تا حدودى فاصله گرفته اس
ــدگان چينى با  ــود توليدكنن طرح تالش مى ش
ــه فناروى را به  كمك دولتى ابتكار عمل در عرص

دست بگيرند.
افزايش بهاى نفـت به دنبـال آتش بس 

تجارى آمريكا با چين
ــان چين و  ــار خبر آتش بس تجارى مي انتش

آمريكا بى درنگ موجب افزايش بهاى نفت شد.
ــامبر) بهاى نفت  ــوم دس بامداد دوشنبه (س
سبك از نوع وست تگزاس اينترميديت با بيش از 
سه درصد رشد، به بشكه اى باالى 50 دالر افزايش 
يافته است.نفت خام برنت نيز با افزايش يك و نيم 

دالرى در هر بشكه به باالى 60 دالر رسيد.
ــته دو اقتصاد بزرگ جهان  در آخر هفته گذش
به جدال تجارتى خود در جريان كنفرانس سران 

گروه بيست جي 20 ادامه دادند.
تالش ترامپ براى صلح اقتصادى با چين

چند روز پيش دونالد ترامپ، رييس جمهورى 
ــارى با چين  ــال بهبود روابط تج آمريكا از احتم
ــرفت بزرگ» در راه حل  ــيدن به «يك پيش و رس

اختالفات خبر داد.
ــى با همتاى چينى  او پس از گفت وگوى تلفن
ــت: «تماس  ــام توييترى نوش ــك پي خود، در ي
ــى، رييس جمهورى  طوالنى و بسيار خوبى با  ش
ــش مى رود و  ــتم. توافقات به خوبى پي چين داش
ــيار جامع بوده و تمام  ــرانجام برسد، بس اگر به س
ــالف را دربر  ــاط اخت ــا و نق ــات، حوزه ه موضوع

مى گيرد. پيشرفت بزرگى به وجود آمده است».
دو كشور چين و اياالت متحده آمريكا از ژوئن 
2018 ميالدى جنگ تجارى را آغاز كردند؛ جنگى 
ــت و  كه تاثيرات مخربى بر بازارهاى مالى گذاش
ــى پايان، وضعيت  با ايجاد يك جنگ تعرفه اى ب
صادرات و واردات كاالهايى به ارزش صدها ميليارد 

دالر را ميان اين دو كشور بزرگ مختل كرد.

آمریکا و چین در مسیر صلح اقتصادی قرار گرفته اند

غلبه اژدهاى زرد بر ترامپ

 سايت قطرى روزنامه العربى الجديد 
به نقل از يك منبع مطلع مصرى از روند 
مذاكرات ائتالف چهارجانبه مصر، امارات، 
عربستان و بحرين درباره سوريه گفت 
: مشاركت بشـار اسـد، رييس جمهور 
سوريه در اجالس آتى سـران اتحاديه 
عرب بستگى به موضع نظام اين كشور 
درباره پايـان دادن به حضـور ايران در 

سوريه و اطمينان دهى مشخص در اين 
بـاره دارد.در همين راسـتا، چند منبع 
آگاه در گفت وگو با العربى الجديد تاكيد 
كردند كه در صورت پاسـخگويى بشار 
اسد به خواسته هاى كشورهاى عربى، اين 
كشورها فورا پايتخت هاى خود را به روى 
نظام سوريه باز خواهند كرد و روابط آن ها 
با دمشق از سـرگرفته مى شود.در حال 

حاضر تالش ها بـراى بازگرداندن نظام 
سوريه به نشست آتى سـران عرب كه 
قرار است  ماه  مارس آتى در تونس برگزار 
شود، شـدت گرفته است؛ مساله اى كه 
به نوبه خود عادى سـازى روابط با نظام 
سوريه را تسريع مى كند. در همين راستا، 
خميس الجهيناوى، وزير خارجه تونس به 
قاهره سفر كرده و با سامح شكرى، همتاى 

مصرى خود ديدار كرده است و قرار است 
با عبدالفتاح سيسى، رييس  جمهورى 
مصر و عبـاس كامل، رييس دسـتگاه 
اطالعات اين كشور نيز ديدار كند.منابع 
مصرى مذكور در اين باره گفتند كه وزير 
خارجه تونس بنا به دعوت قاهره به منظور 
تعيين تكليف موضوع مشاركت بشار 
اسد در سى امين اجالس سران عرب به 

مصر سفر كرده است.اين منابع افزودند 
كه قرار اسـت شـكرى و كامل نشست 
جداگانـه اى را  بـا وزير خارجـه تونس 
برگزار و طى آن نتايج رايزنى هاى قاهره 
با كشورهاى عربى در خصوص مشاركت 
اسد در اجالس آتى سران عرب و موضع 
كشورهاى عربى نسبت به اين موضوع را 

به وى اطالع دهند.

رشط اعراب برای 
حضور اسد در اجالس 

آتی اتحادیه عرب

ساعاتى پس از تسخير ايستگاه 
راديوى ملى گابن از سوى گروهى از 
نظاميان، دولت اين كشوراعالم كرد 
افسران و سربازان متمرد بازداشت 
شده اند و اوضاع تحت كنترل است.
سخنگوى دولت گابن اعالم كرد 
كـه دولـت و نهادهـاى قانونى اين 

كشور «سر جاى خود قرار دارند».

بامـداد دوشـنبه گروهـى از 
نظاميان با اشغال دفتر راديوى ملى 
در ليبرويـل، پايتخـت گابن اعالم 
كردند على بونگو، رييس جمهورى، 

صالحيت اداره اين كشور را ندارد.
آقاى بونگو در حـال حاضر براى 
درمان يك ضايعه مغزى در مراكش 

به سر مى برد.

سـرهنگ كلى اونـدو، فرمانده 
نظاميان كودتاگر در پيامى راديويى 
گفته بود: «پيام سال نوي على بونگو 
ترديدهـا درباره توانايـى وى براى 

اداره كشور را دوچندان كرد».
نظاميان متمرد خود را «جنبش 
ميهـن پرسـتاِن دفـاع و نيروهاى 

امنيتى» معرفى مى كنند.

دولـت گابن جزييات بيشـترى 
درباره بازداشـت افسران شورشى 

منتشر نكرده است.
اتحاديه آفريقا تالش براى كودتا 

در گابن را به شدت محكوم كرد.
على بانگو از سـال 2009 قدرت 
را در گابن در دسـت دارد. انتخاب 
مجدد او در سـال 2016، با اعتراض 

نامزد مخالفـان به نحـوه برگزارى 
انتخابات مواجه شد.

گابن در غرب آفريقـا و در كناره 
اقيانوس اطلس قـرار دارد. گابن با 
منابع طبيعى گسـترده و جمعيت 
اندك، يكى از مرفه ترين كشورهاى 
بخـش جنوبـى آفريقـا به شـمار 

مى رود.

کودتا در گابن  
نظامیان شورشی 
بازداشت شدند 

ــتى،  بنا بر  اعالم وزارت خارجه رژيم صهيونيس
ــال 2018 به اين كشور سفر  سه هيات عراقى در س
ــئوالن دولتى صهيونيستى  كرده و از جمله با مس
ــخنگوى وزارت خارجه  ــك س ــدار كرده اند. ي دي
رژيم صهيونيستى ديروز،  دوشنبه 17 دى (هفتم 
دسامبر) در بيت المقدس  گفت: ما اين رخداد را گامى 
مثبت مى دانيم و گواهى بر اينكه مى توانيم و بايد با 
همسايگان مان در منطقه و به ويژه با عراق مناسباتى 
ــب گزارش هاى  ــم. او به اين ترتي خوب برقرار كني
رسانه اى درباره سفر هيات هاى عراقى به اسراييل 

را تاييد كرد.
 بنيامين نتانياهو،  نخست وزير رژيم صهيونيستى، 
ــورش در حال  ــد كرده كه كش تا كنون بارها تاكي
نزديك شدن به چند كشور عربى است. او در ماه اكتبر 
ــتين سفر يك رييس  به عمان سفر كرد. اين نخس
دولت اسراييلى به كشورى عربى پس از دو  دهه بود.

ــه هيات عراقى با  بر اساس اين گزارش ها، س
ــتى  ــخصيت هاى آكادميك رژيم صهيونيس ش
ــدار كرده اند.  ــور دي و نمايندگان دولتى اين كش
ــتى  ــخنگوى وزارت خارجه رژيم صهيونيس س
ــو دو طرف  ــورد گفت وگ ــات م ــاره موضوع درب
ــود كه  ــن گفته مى ش ــداد. همچني توضيحى ن
ــم در بيت  ــان يِد وِش ــاى عراقى از يادم هيات ه
ــتن ياد قربانيان  المقدس كه براى زنده نگه داش
يهودى رژيم آلمانى نازى – هولوكاست – بنا شده 

است، ديدن كرده اند.
واكنش پارلمـان عراق به ادعـاى تل آويو  
ــوى ديگر، كميته روابط خارجه پارلمان عراق  از س
ــه هيات عراقى به  ــفر س به ادعاى تل آويو درباره س

اسراييل در سال 2018 واكنش نشان داد.

ــه روابط خارجه در  فرات التميمى، عضو كميت
پارلمان عراق گفت: اين كميته چهارشنبه ميزبان 
وزير خارجه خواهد بود و در اين نشست درباره مسائل 
ــه اظهارات  ــور از جمل ــه امور خارجه كش مربوط ب
منسوب به وى درخصوص مساله فلسطين صحبت 
خواهد شد. همچنين موضوع سفر هيات هاى عراقى 

به اسراييل در اين نشست بررسى مى شود.
ــاى عراقى به  ــفر هيات ه وى افزود: موضوع س
ــد، جزو مسئوليت  اسراييل اگر صحت داشته باش
ــتگاه اطالعات و  طرف هاى امنيتى و مشخصا دس
امنيت ملى است و آن ها بايد درباره اين ادعاها و ميزان 

صحت آن توضيح  بدهند.
التميمى احتمال داد كه ادعاى اسراييل بخشى 

از بازى تل آويو براى ايجاد فتنه در داخل عراق باشد.
حسن الكعبى، معاون رييس پارلمان عراق نيز 
ديروز از وزارت خارجه خواست درباره سفر سه هيات 

عراقى به اسراييل توضيح بدهد.
قضيه  محمد الحكيم

اين خبر در حالى منتشر شده كه اظهارات اخير 
محمد الحكيم، وزير خارجه عراق در كنفرانسى 
مطبوعاتى كه روز پنج شنبه در مقر وزارت خارجه 
اين كشور برگزار كرد، جنجالى به همراه داشت. 
ــكيل دو  او گفته بود: عراق به ضرورت راهكار تش
كشورى ايمان دارد و بغداد نقش محورى در باال 
ــازمان ملل ايفا كرده  بردن پرچم فلسطين در س

است.
ــى  در پى اين موضع گيرى، جريان هاى سياس
عراقى اظهارات وزير خارجه اين كشور را به منزله به 
رسميت شناختن اسراييل به حساب آورده و اعالم 
ــت كه  كردند، موضع الحكيم مغاير با مواضعى اس
عراق طى سال هاى گذشته در قبال بحران فلسطين 

داشته است.
واكنش عراقى ها به رژيم صهيو نيستى

ــتى  ــانه هاى رژيم صهيونيس در پى ادعاى رس
مبنى بر سفر چند هيات عراقى در سال هاى اخير به 
سرزمين هاى اشغالى و واكنش عراقى ها به آن، ايدى 

كوهن، كارشناس صهيونيستي در توييتى، چند نام 
را در اين خصوص مطرح كرد. 

وى مدعى شد كه هيات عراقى كه از سرزمين هاى 
اشغالى ديدن كرده اند، شامل احمد الجبورى و احمد 
ــتان نينوا،  ــده كنونى پارلمان از اس الجربادو نماين
عبدالرحمن اللويزى نماينده سابق نينوا، عبدالرحيم 
الشمرياز چهره هاى استان نينوا، خالد المفرجى از 
استان كركوك و عاليه نصيف نماينده اى از استان 

بغداد هستند. 
همزمان وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستى 
ــان به  ــفر آن ــامى، مدعى س ــار اين اس نيز با انتش

سرزمين هاى اشغالى شد. 

در نخستين واكنش خالد المفرجى در توييتى به 
شدت اين شايعات را تكذيب كرده و گفته است دروغ 
گفتن از سوى كسانى كه سرزمين فلسطين را غصب 
و مردمش را آواره كرده اند جاى تعجب ندارد؛ تعجب 
ــانى اين دروغ ها را  از كسانى است كه به همين آس

باور مى كنند. 
وى با تاكيد بر اينكه هرگز به رژيم صهيونيستى 
سفر نكرده و نخواهد كرد، ابراز اميدوارى كرده است 

كه روزى به فلسطين عربى و آزاد سفر كند.
ــامى ادعايى در حالى است كه  ــار اين اس انتش
ــخصيت ها، به اتخاذ مواضع ضد  بسيارى از اين ش

اسراييلى معروف هستند.

تكذيب خبر سفر عراقي ها به اسراييل
ــورى مالكى،  ــر ن ــس دفت ــرف ديگر ريي از ط
نخست وزير اسبق و معاون رييس جمهورى سابق 
عراق گفت كه ادعاى رژيم صهيونيستى مبنى بر سفر 
چند هيات عراقى در سال هاى اخير به سرزمين هاى 

اشغالى، دروغ  است.
ــه خبرگزارى  ــنبه ب ــم الركابى روز دوش هاش
الغد پرس گفته كه اين ادعاها دروغى بيش نيست 
و تنها با هدف كشاندن ديگر كشورها به عادى سازى 

روابط با اسراييل صورت مى گيرد. 
وى گفت: اين ادعا كه سه هيات عراقى در خصوص 
ــازى روابط به  بحث هاى مربوط به ايران و عادى س

سرزمين هاى اشغالى سفر كرده اند، از همان جوك ها 
ــت كه ما به شنيدن آن  و دروغ هاى اسراييلى هاس

عادت داريم.
ــراييل هر از  رييس دفتر نورى مالكى افزود: اس
ــالش مى كند اين  ــايعات ت چند گاهى با پخش ش
پيام را مخابره كند كه كشورهاى عربى مشكلى در 

عادى سازى روابط با اين رژيم ندارند. 
وى گفت هر كس در عراق حتى فكر رفتن به 
ــراييل را بكند، با دادگاه مردم روبه رو خواهد  اس
شد و اين مردم هستند كه سرنوشت او  را تعيين 

مى كند. 
ــت كه نگاه و  ــورى اس الركابى افزود: عراق كش
ــت خصمانه رژيم  ــنى در قبال ماهي تصميم روش
صهيونيستى دارد و اين روش ها كه با برخى ديگر از 
كشورهاى عربى انجام مى دهند، روى عراق كارساز 

نخواهد بود.
در امتداد عمان ...

ــفرهاى هيات  عراقى، آنقدر هم  ــتان س داس
عجيب نيست چرا كه پيشتر نتانياهو  به يك كشور 
عربى كه مدافع فلسطين هم محسوب مى شود ، 
سفر كرده بود؛ عمان را مى گوييم. حتى يوسف بن 
علوى، وزير خارجه  عمان، در جريان سخنرانى در 
يك كنفرانس امنيتى در منامه (بحرين) گفت كه 
وجود اسراييل را در منطقه نمى توان انكار كرد و 
اين واقعيتى است كه جهان هم به آن اذعان دارد. 
ــايد وقت آن رسيده  بن علوى نتيجه گرفت كه ش
باشد كه در منطقه نيز با اسراييل رفتارى متعارف 

و عادى در پيش گرفته شود.
چندى پيش و هم راستا با تالش هاى  اسراييل 
ــورهاى عربى سفر رسمى  در نزديك شدن به كش
نتانياهو به عمان و پذيرايى گرم ازاو در اين كشور به 
ــفر گرچه محرمانه بود، ولى يك  ثبت رسيد. اين س
ــراييل اعالم كرد و  روز بعد خبرش را خود دولت اس
تلويزيون عمان نيز از آن گزارش داد. رييس موساد و 
شمارى از مشاوران بلند پايه نتانياهو نيز او را در سفر 

عمان همراهى مى كردند.

نزديك شدن عراق به اسراييل

مقام های عراقی  با  مسئوالن رژيم صهیونیستی  دیدار  کرده اند

گروه بين الملل



ــر قهرمان مان  ــود و دور،اب ــار آل ــتاني غب در زمس
رفت،رفتني شبيه به تعبيري از احمد شاملو:كه رستم 
از شاهنامه رفت! غالمرضا تختي، نامي غريب در تاريخ 
معاصر اين مرز و بوم است. شخصيتي منعطف كه سلوك 
شخصيتى ، عالقه اش به مصدق و جبهه ملى،همچنين 
ارادتش به شخص آيت ا... طالقانى و از آن سو تقابل هايي 
كه با رژيم سابق داشت ، سبب شد كه در همه سال هاى 
بعد از تختى، او يك معماي حل نشده باقي بماند و زمزمه 
هاي اين معما كه در سرماي نعره كشان زمستاني دور 
ــهر جاري شد، هنوز  ، آرام آرام بر كوچه هاي يخ زده ش
هم در اين گوشه و كنار جاري باشد. در جست و جوها 
ــت،در فرهنگ،هنر  اما ،رد پاي تختي را عالوه بر سياس
ــال ها گذشت و در  و ديگر حوزه ها نيز مي توان ديد. س
پيچ و خم تحوالت سياسي و روشنگري هاي فكري در 
سطح جامعه،داستان زندگي و مرگ جهان پهلوان نيز 
ــد و يك ابهاِم دنباله دار،حوالي  دستخوش تغييرات ش
خود باقي گذاشت.سال ها حرف از مرام و منش تختي 
زدند، درباره اش گفتند و نوشتند و ساختند، از اركستر 
سمفوني تا ترانه و شعر، تا گالري و فيلم و كتاب. چراكه 
براي مردم ايران، تختي همان دوستي است كه هر چه 
از او رسد نيكو است و چشم و گوش هاي شان با جان و 
دل پذيراي هر آن چيزي است كه نام تختي زينت بخش 
آن باشد.اما،كجاست آن راوي عاشق و آن روايت درست 
و بي كم و كاست؟كجاست اثري درخور شأن تختي كه 
در باور تاريخ بگنجد و با خود نگهش دارد؟دوران تختي 
بارها سوژه هنر شد اما هنوز يك راز پابرجاست، رازي از 
دوشنبه اي غريب كه هوا عجيب بوي مردن مي داد.رازي 
كه بعد از نيم قرن، هنوز پشت درِ اتاق شماره 23 در هتل 

آتالنتيك، جا مانده است...
قامت جهان پهلوان در آينه كلمه و كتاب

ــت كه نامش  ــاهيري اس ــا، از معدود مش تختي ام
ــان مردم عجين  همچنان با يك محبوبيت فراگير مي
ــا با پاي  ــت. مثل همان روزگاري كه عصره ــده اس ش
ــر مي رفت و  ــي رز در خيابان وليعص پياده تا گلفروش
ــه به مردم هديه  گل هاي باغچه اش نه به فروش، بلك
مي شد ، مثل همان زماني كه نخستين طالي المپيك

ــياوش كسرايي،   (ملبورن – 1956) را به ايران آورد.س
ــاعري كه در آثارش از فردوسي الهام گرفته و سبك  ش
حماسي خراسان را دنبال كرده است، در شعرش تصوير 
تختي را به همان شكل اساطيري پهلوانان باستان آورد: 
ــراي تو  ــا صفاي تو باد/ دل مهرورزان س «جهان پهلوان
ــعر در يكي از محبوب ترين مجموعه اشعار  باد»اين ش
شاعر،به نام «خون سياوش» منتشر شده است،شاعري 
ــه تختي، زبان روان  ــيفتگي به انديش كه با چاشني ش
ــعر  ــي و تكيه به قلم و ناخودآگاه خود ،يك ش فردوس
ــعر و ادبيات  ــي را در تاريخ ش ماندگار از مفهوم پهلوان
ــت.همچنين مهدي اخوان  ــانده اس ايران به ثبت رس
ثالث نيز، در مرثيه اي كه به سبك نيمايي سروده بود؛ 
ــه اي ملي بدل كرد. اين  جهان پهلوان مان را به حماس
ــتم» نام دارد و از اشعار معروف اخوان  شعر «خوان هش
ثالث است.«اين گليم تيره بختي هاست/خيس خون 
داغ سهراب و سياوش ها/روكش تابوت «تختي»هاست/
اين گل آذين باغ جادو، نقش خواب آلود قالي نيست».

ــروده مهدي  ــه بلند قابل توجه ديگر، س اما منظوم
سهيلي است؛ شاعري كه برخي منتقدان، لحن و زبان 
شعر او را خالي از تمام تكنيك هاي ادبي چون استعاره، 
ــاده و راحت  ــبيه و... مي دانستند اما اين س ايهام، تش
سرودن نيز، خود سبكي براي او شد كه توجه بسياري 
از جواناِن نسل هاي پنجاه و شصت را به خود جلب كرده 
بود.مهدي سهيلي در اين شعر از زبان تختي، با پسرش 
(بابك) سخن مي گويد:«پسر جان، «بابكم» اي كودك 
تنهاي تنهايم/  اميدم، همدمم، اي تك چراغ تيره شب 
هايم/ در اين ساعت كه راه مرگ مي پويم/ به حرفم گوش 
كن بابا، برايت قصه مي گويم/ به ميدان نبرد پهلوانان، 

تك سواري بود...» 
ــعر «گفت وگو با  ــي توان از ش در اين ميان اما ، نم
تختى» سروده سيمين بهبهانى و همچنين «چكامه 
ــروده اديب برومند غافل ماند. مرگ جهان پهلوان» س

تصوير جهان پهلوان تختي اما در آثار ادبي و هنري ايران 
بارها تكرار شد.مرحوم بابك بيات نيز آهنگي را با عنوان

 «جهان پهلوان» ساخته بود و محسن چاووشي و فرزاد 
ــرآوازه آهنگي خواندند. ــراي آن پهلوان پ فرزين نيز ب

ــتاني كه نوشته  ــتاني با نام «داس ناصر ايراني نيز داس
ــته تحرير درآورد.همچنين نشد» درباره تختي به رش

 «در جست وجوي پدر» نوشته بابك تختي (تنها فرزند 
ــته  ــه جهان پهلوان» نوش غالمرضا تختي)، «حماس
ــفري، «پهلوان زندگي، پهلوان جهان»  محمدعلي س
نوشته كيوان مراديان، سيدنصرا... سجادي، يكصد پرتره 
از سيماي پهلوان تختي، آثار طراحي، نقاشي و گرافيك 
بهزاد شيشه گران (انتشار با دو زبان فارسي و انگليسي 
ــال 1377) از جمله كتاب هايي است كه درباره  در س
تختي به نگارش درآمد.همچنين عطاءا... آذرتيمورى  
ورزشى نگار باسابقه كه در رسانه هاى مختلف از جمله 
ــت و پس از صدرى  ــى فعاليت كرده اس كيهان ورزش
ميرعمادى، دومين فردى است كه مصاحبه اى طوالنى

با تختى داشته است، از متن اين مصاحبه كتابى در قطع 
جيبى با نام «اشك پهلوان» نيز منتشر كرده است. 

سيماي ناتماِم تختي در سينما
ــز و راز غالمرضا تختي و به ويژه  درباره زندگي پررم
ــي وجود دارد و همين  مرگ وي اماروايت هاي متفاوت
ــاخت يك اثر  ــراي س ــاز) را ب ــر،كار راوي (فيلمس ام
ــايد يكي از  ــخت مي كند.ش زندگينامه اي درباره او س
ــد كه تختي در ذهن چندين  مهم ترين داليل اين باش
ــطوره ميهن را به خود گرفته و احيانا  نسل ، شمايل اس
اگر فيلمساز نتواند از اين عنوان در متن و آنچه مي سازد 
حراست كند،قطعا مورد هجمه قرار خواهد گرفت.با تمام 
ــاخت فيلم درباره تختي،  اين اوصاف، بسياري براي س
دورخيز كردند كه تاكنون تنها يك مورد توسط بهروز 
افخمى به سرانجام رسيد؛سرانجامي نه چندان مبارك! 
اين روزها نيز بهرام توكلى مشغول ساخت فيلمى به نام 
ــت و گويا قرار است در جشنواره  «غالمرضا تختى» اس
ــد.به اين مناسبت مرورى  فيلم فجر حضور داشته باش
داريم بر اين فيلم و نيز آثارى كه قرار بود تختى را در قالب 

يك فيلم سينمايى قاب بگيرند.در سال 1373 مرحوم 
علي حاتمي ساخت فيلم سينمايي تختي را كليد زد.او 
سعي داشت برهه اي از زندگي تختي را به تصوير بكشد 
كه او را از خانه قديمي خاني آباد و در پيكره نوزادي پاك 
بر دستان پدرش (ارباب رجب) كه به روي جهان پلك 
زد نشان دهد و قصه را تا نقطه پايان زندگي تختي پيش 
ببرد.با شناختي كه از اين كارگردان فقيد وجود داشت 
ــت و درخور از  ، اين انتظار مي رفت كه يك روايت درس
زندگي و مرگ تختي براي مخاطبان به يادگار بگذارد 
اما بيماري سرطان اين مجال را به حاتم طايي سينماي 
ــه پس از رضايت  ايران نداد.در نهايت پروژه حاتمي ك
خانواده تختي و با بازي عزت ا... انتظامي و افسانه بايگان 
ــده بود و انتظار مي رفت تا ستاره اي در آسمان  آغاز ش
سينما و ورزش شود ، با ديگران پيش رفت، عمال شكست 
خورد و به زعم بسياري نه تنها انتظارات را برآورده نكرد 

كه حتي نتوانست يك روايت خطي و درست را از تختي 
ــام راش ها را كنار  ــال دهد. افخمى تم به مخاطب انتق
گذاشت و از نو يك فيلم ساخت. او براى اين كار ، فيلم 
را به شكل مستند در آورد و از جايى شروع كرد كه على 
حاتمى از دنيا رفته و يك كارگردان قصد تمام كردن آن 
ــي،  را دارد. با اين حال، فريبرز عرب نيا، فتحعلي اويس
نيكي كريمي، محمدرضا شريفي نيا، محمود كالري، 
جمشيد گرگين و بازيگران ديگري با حضور افتخاري 
ــانه بايگان، تورج منصوري، زهرا  عزت ا... انتظامي، افس
حاتمي و سعيد پورصميمي در فيلم بهروز افخمي جوان 
ــت پروژه نيمه تمام شاعر سينماي ايران  كه مي خواس
ــبيه به  را تمام كند، حضور پيدا كردند اما خروجي، ش
اداي دين به سعدي سينماي ايران نشد ، ضمن اينكه 
خبري از بازي خسرو نظافت دوست كه شباهت زيادي 
به غالمرضا تختي داشت و قرار بود در فيلم علي حاتمي 
نقش بزرگسالي تختي را ايفا كند نيز نبود. نكته جالب 

اين جاست كه مرحوم حاتمي بخشي از دوران كودكي و 
نوجواني تختي را خود فيلمبرداري كرده بود.بسياري 
ــد تختي، پدر كه  ــكانس تول از عوامل مي گفتند در س
نگران زندگي همسر و فرزندش است، بايد به كناري مي 
ــته كه آن ها را از  آمده و از خدا با گريه و زاري مي خواس
او نگيرد. عزت ا... انتظامي تعريف مي كند كه در آن ايام 
به قدري ذهنش درگير رنج و بيماري حاتمي بوده كه 
موقع فيلمبرداري اين صحنه با گريه مي گويد: «خدايا 

علي رو از ما نگير!»
ــروژه (فيلم در فيلم)  نكته جالب ديگر درباره اين پ
ــت. ــي فردين در آن اس ــازي محمد عل زمزمه هاي ب

افخمي خود درباره فيلم «جهان پهلوان» و اينكه قرار 
بود فردين در آن بازي كند، گفته است:«قرار بود فردين 
براي فيلم جهان پهلوان تختي در چند سكانس نقش 
خودش را بازي كند. يعني به عنوان فرديِن كشتي گير 
ــد.چون مي دانيد كه فردين  در فيلم حضور داشته باش
نخستين كسي بود كه درِ آن اتاق هتل را باز كرد و جنازه 
مرحوم تختي را ديد. او نيز موافق بود و وقتي سناريو را 
ــش آمد طوري كه ما در حال  خواند بسيار از آن خوش
فيلمبرداري بوديم كه او پيشنهاد داد تا فيلم را يك بار 
ديگر و اين بار با بازي او در نقش كارگرداني كه مي خواهد 
ــازد، جلوي دوربين ببريم. يعني  درباره تختي فيلم بس
فردين به جاي فريبرز عرب نيا بازي كند. من هم خيلي 
از پيشنهاد او خوشم آمد و از خودم پرسيدم چرا اين فكر 
به ذهن خودم نرسيده بود اما متاسفانه يك ماه بيشتر تا 
جشنواره نمانده بود و چند سال پياپي مدام خبر حضور 
اين فيلم در جشنواره منتشر شده و باز فيلم به جشنواره 
نرسيده بود و تهيه كننده چنين كاري را نمي پذيرفت. 
بيماري و فوت علي حاتمي، كارگردان اول فيلم، جهان 
پهلوان تختي را مدتي باز نگه داشته بود و حاال كه 75

ــده بود امكان چنين اتفاقي  درصد آن فيلمبرداري ش
نبود. به همين خاطر نشد كه اين پيشنهاد را عملي كنيم 
و من بابت اين اتفاقي كه نيفتاد هميشه تاسف مي خورم. 
فردين از تختي و روزي كه جنازه او را پيدا كرد چيزهايي 
برايم تعريف كرده كه شايد فرصتي شد، بعدها در مورد 

آن ها بگويم».
درست هفت سال بعد از فيلم بهروز افخمى، شبكه 
دو تصميم مى گيرد، يك فيلم – سريال بر اساس زندگى 
ــعود كيميايي  جهان پهلوان تختى ، به كارگرداني مس
ــال 1383 طرح اين پروژه تصويب مى شود  بسازد. س
ــط عليرضا نادرى  ــيناپس پروژه توس و در اين زمان س
كامل شده كه از قضا، فضاسازي متن آن به حال و هواى 
آثار كيميايى بسيار نزديك است.او نيز وقتى فيلمنامه 
ــذارد اما طوالنى  را مى خواند بر كليت آن صحه مى گ
شدن مرحله پيش توليد و نيز برخى مخالفت ها با حضور 
ــود.  ــعود كيميايى باعث تعويض كارگردان مى ش مس
سيد رضا ميركريمى گزينه بعدى ساخت فيلم- سريال 
ــن همكارى نيز به  ــوان تختى» بوده كه اي «جهان پهل
ــود دليل اين اتفاق  ــد. گفته مى ش ــرانجام نمي رس س
ــان تلويزيون و ــه در برهه اى مي ــت ك تك و پاتكى اس

ــر ماجراى سال 88 شكل  كارگردان ها ي سينما بر س
ــرا در آن دوره ميركريمى جزو چهره هاى  گرفت. ظاه
ــكارى با او  ــت و اجازه هم ممنوعه تلويزيون قرار داش
داده نشد. البته با گذشت زمان و ساخت فيلم «امروز» 

ــرمايه گذارى معاونت برون مرزى سيما، فرضيه  با س
ممنوعيت همكارى سيدرضا ميركريمى رد مى شود. 
ــرح پروژه  ــاخت و ط ــريال را نس ــن حال او هم س با اي
«جهان پهلوان تختي» همچنان در بايگانى است. بخش 
ــمت نبود كيميايى اولين  مهم ماجرا اين است كه قس
سريال خود را بسازد. بعيد است ديگر عزمى براى حضور 

او در اين پروژه وجود داشته باشد. 
ــال ها ، بسيار درباره تختي  اما در طول تمام اين س
نوشته شد، گالري هاي زيادي از طرح و عكس و رنگ به 
راه افتاد، هرساله در سالمرگ او ابن بابويه پر از جمعيت 
ــا خبري از يك  ــود و همه از تختي مي گويند ام مي ش
ــب با قامت تختي و آنچه انتظار  ــينمايي متناس اثر س
مي رفت نبود تا اينكه خبر رسيد قرار است فيلمي درباره 
ــود. چندي پيش، از يك مستند با نام  تختي ساخته ش
«شهسوار» با بازي مجيد خدايي، كشتي گير اسبق تيم 
ملي رونمايي شد كه در آن به جنبه هاي گوناگون زندگي 
جهان پهلوان تختي پرداخته شده است. فيلم با تصاوير 
آرشيوي ديده نشده كشتي تختي در مسابقات كشتي 
پهلواني 1336 آغاز مي شود. اين مستند به حضور تختي 
در مسابقات قهرماني 1959 تهران، 1961 يوكوهاما، 
توليدو و  المپيك هاي 1952 هلسينكي،  66 و1962
1956 ملبورن و 1964توكيو مي پردازد. نقش تختي 
ــكانس ها مجيد خدايي، دارنده نشان برنز  را در اين س
جهان بازي مي كند. بخش ديگر اين فيلم به زلزله بويين 
زهرا و جمع آوري كمك توسط تختي براي زلزله زدگان 
مي پردازد. فيلم «شهسوار» همچنين از صداي پرويز 

پرستويي به عنوان راوي استفاده كرده است.
ــال جاري اما ، اعالم شد بهرام  چهارم ارديبهشت س
ــب»، قصد دارد  ــردان فيلم «تنگه ابوقري توكلي، كارگ
زندگى تختى را با همكاري و تهيه سعيد ملكان بسازد و 
چندي بعد نيز اعالم شد امير جديدى قرار است نقش 
جهان پهلوان را بازي كند.انتخاب امير جديدى به عنوان 
بازيگر نقش غالمرضا تختى اما ، همان قدر كه همراه با 
تعجب بود نوعى از تحسين را هم به دنبال داشت. اين 
بازيگر از جمله چهره هاى موفق چند سال اخير سينماى 
ــى در «تنگه ابو  ــت كه همكارى اش با بهرام توكل ماس
قريب» منجر به دريافت سيمرغ شد اما بعد از 6 ماه اعالم 
شد جديدي از پروژه جدا شده است! در بخشى از خبرى 
كه عوامل پروژه «غالمرضا تختى» در اختيار رسانه ها 
قرار داده اند، گريم سنگين را يكى از عوامل جدايى امير 
جديدى تعبير كرده اند كه اين دليل بيش از همه شبيه 
توجيه است.در بخشي از اين خبر آمده كه بعد از تست 
گريم گروه توليد و امير جديدى ، به اين نتيجه رسيدند 
ــتى جهان پهلوان  كه امكان فيلمبردارى مبارزات كش
ــت. بنابر  ــنگين امكان پذير نيس تختى با اين گريم س
اعالم سازندگان اين اثر، امكان حذف اين صحنه ها هم 
از فيلمنامه به هيچ وجه ميسر نيست.از يك تهيه كننده، 
كارگردان و بازيگر تيزهوش (سعيد ملكان، بهرام توكلى 
ــت نتوانند مسير يك پروژه را  و امير جديدى) بعيد اس
ــاب جديدى و انجام  پيش بينى كنند. مگر موقع انتخ
تست گريم نمى دانسته اند بخش زيادى از قصه مربوط 
به صحنه مبارزات كشتى است؟ فرض بر اينكه كار براى 
بازيگر سخت است،پس استفاده از بدل و جلوه هاي ويژه 

كي به كار مي آيد!

ــازندگان ترجيح مى دهند  ــر گويا س در حال حاض
ــانه ها و مطبوعات اعالم نشود.نام  چيزى از فيلم به رس
فيلم «غالمرضا تختي» نيز در حالي در ليست فيلم هاي 
انتخابي جشنواره فيلم فجر به چشم مي خورد كه هنوز 
ــرانجام بازيگر  ــان فيلمبرداري و س خبر دقيقي از پاي
نقش تختي به گوش نمي رسد.در همين رابطه، حسن 
خجسته، عضو هيات انتخاب سي و هفتمين جشنواره 
ــياري از آثار كه ــون» مي گويد:« بس فيلم فجر به «قان

ــوند، هنوز كامل نيستند و  در جشنواره  حاضر مي ش
تهيه كننده مختار است فيلم خود را تا زمان كامل شدن

به جشنواره بدهد و اين جزو آيين نامه نيز هست.مثال 
ممكن است جلوه هاي ويژه آن ها نرسيده باشد  يا بعضي 
ــد.به همين جهت ــكانس ها هنوز آماده نشده باش س

10 درصد فيلم ها امكان دارد به جشنواره نرسد. براي 
همين گزينه هاي رزرو را قرار داديم تا در صورت لزوم 

ــوند.حال هيات انتخاب اگر تشخيص داد جايگزين ش
همان مقدار از فيلم تا زمان كامل شدن براي حضور در 

جشنواره كفايت مي كند،فيلم را قبول مي كنند».
خجسته در رابطه با آخرين وضعيت فيلم «غالمرضا 
ــي را هم طبق  ــم تخت ــي دهد: «فيل ــي» ادامه م تخت
ــنواره داده  ــام كرده و به جش روال،تهيه كننده ثبت ن
ــده در حال حاضر،ده،  است.در همين ليست اعالم ش
دوازده فيلم ناقص است كه تختي يكي از آن هاست.به 
نظرم حتي زمان فيلم 60 دقيقه بود.در نسخه اي كه ما
در هيات انتخاب ديديم، نقش تختي را يك بازيگر تازه

ــر جديدي نبود.البته پيش  ايفا مي كرد و خبري از امي
ــده بود كه اين بازيگر از ايفاي نقش  تر هم رسانه اي ش
ــت. حال شايد براي نسخه نهايي  كناره گيري كرده اس

تغييراتي در كادر بازيگران انجام دهند».
ــانه اي شد،يكي از  طبق اخباري كه در 25 مهر رس
ــهبازى  ــاهرخ ش كانديداها براي بازي در اين پروژه ،ش

ــالى تختى را بازى كند.  ــد نقش بزرگس بود كه قرار ش
گفته مى شود او كشتى گير بوده و تجربه بازى در برخى 
توليدات استانى را دارد.چيزي كه مشخص است اينكه 
تمام عوامل اين پروژه كار سختي در پيش دارند چراكه 
اگر اين فيلم چيزي از آب درنيايد كه مردم مي خواهند و
مي پسندند، با توجه به حساسيتي كه روي جهان پهلوان

تختي وجود دارد، با واكنش هاي مناسبي مواجه نخواهند 
ــين مهدويان، كارگردان  شد.از طرفي گويا محمدحس
ــراي نيمروز» و  ــتاده در غبار»، «ماج فيلم هاي «ايس
«التاري» نيز در نظر دارد سريالي را راهي نمايش خانگي 
كند. گويا مهدويان نيز سوژه تختي را تبديل به سريال 
خواهد كرد. تمام اين اتفاقات نشان دهنده اين موضوع 
ــي اش دارد وارد فاز  ــتان زندگ ــت كه تختي و داس اس
جديدي مي شود؛رويدادي كه شايد بر ابهامات مرگ او 

بيفزايد و تختي را جور ديگري به ما معرفي كند.
دريا نمي ميرد...

از ميان ساير حوزه هاي هنري، موسيقى نيز سعى 
ــى فروگذار نكند.  ــت كه از اداى دين به تخت كرده اس
ــوردار بوده  تختى در اين بخش هم از محبوبيت برخ
ــت. از چكناواريان گرفته تا شهرام  و بازتاب داشته اس
ــه آثارى ماندگار  ــعى كرده اند كه با ارائ ناظرى همه س
ــمفوني ــس چكناواريان كه س از تختى بگويند.لوري

 «جهان پهلوان» را  در سال 1393 ساخت، درباره تختي 
مي گويد: «تمام زندگي تختي تراژدي است».شهرام 
ناظرى نيز اولين بار در افتتاحيه مسابقات بين المللى 
جام تختى آهنگ ويژه اى را براى تختى خواند. اثرى كه 
مورد اقبال جامعه كشتى نيز قرار گرفت. چند سال بعد 
در بهمن 1395 نيز آيين رونمايى از آلبوم پوئم سمفونى 
«جهان پهلوان غالمرضا تختى» در سالن خليج فارس 
فرهنگسراى نياوران با حضور اهالى هنر و ورزش برگزار 
شد. رهبرى اركستر اين سمفونى برعهده على رهبرى، 
رهبر اركستر برجسته ايرانى و آهنگسازى آن برعهده 
ــادم) و خوانندگى اش  ــول خ ــادم (فرزند رس پوريا خ
ــرداد مولوى  ــعر مه نيز برعهده محمد معتمدى با ش
شاعر جوان 18ساله كشور بود. اين اثر توسط اركستر 
فيالرمونيك پراگ كه يكى از 20 اركستر برتر دنياست 
در استوديو اسمچكى توليد شد.اين پوئم سمفونى در 
چهار موومان يا بخش، بر اساس ابعاد مختلف زندگى 
جهان پهلوان غالمرضا تختى ساخته و اجرا شده است.

ــمفونى، جهان پهلوان  ــت اين پوئم س موومان نخس
ــطوره پهلوانى وصف مى كند  تختى را در مقام يك اس
و موومان دوم آن، به جنبه قهرمانى و كشتى بلدى اين 
قهرمان كشتى ايران و جهان مى پردازد.در موومان سوم 
ــخصيتى جهان پهلوان تختى و ارتباط  ويژگى هاى ش
ــتمايه  عميق و عاطفى اين قهرمان بزرگ با مردم دس
قرار گرفته و موومان چهارم نيز مرثيه اي است در مرگ 
جهان پهلوان تختى.دو موومان نخست و چهارم اين اثر 
سال 1394 در افتتاحيه  مسابقات كشتى جام جهان 
پهلوان تختى، با اجراى اركستر سمفونيك تهران و با 
صداى ساالر عقيلى نيز اجرا شده بود. غالمرضا تختي 
سوژه ده ها اثر هنري ديگري از جمله تئاتر، نقاشي، قصه 
راديويي و ... بوده است و همچنان الهام از شخصيت او در 
فرهنگ و ادب ايراني رايج است.اغلب از كمك او به زلزله 
زدگان بويين زهرا ياد مي كنند. پهلوان خود محله به 
محله تهران را مي گشت و براي مردم زلزله زده، خوراك 
و پوشاك تهيه مي كرد.تختي از نظر شرف و انسانيت، 
شبيه به يك درياي بي ساحل بود و راست گفته اند كه 

دريا نمي ميرد!
در زمستاني غبار آلود و دور ...

ــودم باور نمى كنم كه فردا  «تمام بدنم مى لرزد. خ
ــتم، خيلى  ــتم. چند قدمى مرگ هس زير خاك هس
ــت؟ بايد تصميم گرفت.  وحشتناك است. چاره چيس
ــتم مى لرزد. مادرم مريض  خدايا زود راحتم كن. دس
است. پسرم كجاست؟» اين كلمات ،آخرين تداعي هاي 
ذهني تختي است كه بر كاغذ جاري شد.او قهرمان ناكام 
شاهنامه زمان ماست. همان طوري كه سهراب و سياوش 
، قهرمانان ناكام شاهنامه فردوسي بودند.هرچند زميِن 
خاني آباد،همواره به سنگيني اشك ها براي مرد محبوب 
ورزش ايران عادت دارد، اما در قاب هاي پوسيده هنوز 
، لبخند او رنگ نباخته و رنگ نخواهد باخت.51 سال 
پيش و در زمستاني غبار آلود و دور، ابر قهرمان مان رفت.

ــاملو: كه رستم از  رفتني شبيه به تعبيري از احمد ش
شاهنامه رفت...!
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      در پنجاه و يكمين سالمرگ جهان پهلوان تختي،ردپاي او     در فرهنگ و هنر ايران دنبال شد   بيتا محسني

تختي؛يك منظومه ناتمام...!

درباره زندگي پررمز و راز غالمرضا 
تختي و به ويژه مرگ وي ،روايت 
هاي متفاوتي وجود دارد و همين 
امر،كار راوي (فيلمساز) را براي 

ساخت يك اثر زندگينامه اي درباره 
او سخت مي كند.شايد يكي از مهم 
ترين داليل اين باشد كه تختي در 

ذهن چندين نسل ، شمايل اسطوره 
ميهن را به خود گرفته و احيانا اگر 

فيلمساز نتواند از اين عنوان در متن و 
آنچه مي سازد حراست كند،بي شك 

مورد هجمه قرار خواهد گرفت.با 
تمام اين اوصاف، بسياري براي 

ساخت فيلم درباره تختي، دورخيز 
كردند كه تاكنون تنها يك مورد 

توسط بهروز افخمى به سرانجام 
رسيد؛سرانجامي نه چندان مبارك!

تختي از معدود مشاهيري است كه 
نامش همچنان با يك محبوبيت 

فراگير ميان مردم عجين شده است. 
مثل همان روزگاري كه عصرها با 

پاي پياده تا گلفروشي رز در خيابان 
وليعصر مي رفت و گل هاي باغچه اش 

نه به فروش، بلكه به مردم هديه 
مي شد.او تاكنون سوژه ده ها اثر 

هنري از جمله تئاتر، نقاشي، قصه 
راديويي و ... بوده است.اغلب از كمك 

او به زلزله زدگان بويين زهرا ياد مي 
كنند. پهلوان خودش محله به محله 

تهران را مي گشت و براي مردم 
زلزله زده، خوراك و پوشاك تهيه 

مي كرد.تختي از نظر شرف و انسانيت، 
شبيه به يك درياي بي ساحل بودو 
راست گفته اند كه دريا نمي ميرد!

حسن خجسته،عضو هيات انتخاب 
سي و هفتمين جشنواره فيلم فجر: 

بسياري از آثاري كه در جشنواره  
حاضر مي شوند، هنوز كامل نيستند و 
تهيه كننده مختار است فيلم خود را تا 
زمان كامل شدن به جشنواره بدهد و 

اين جزو آيين نامه نيز هست. فيلم تختي 
را هم طبق روال،تهيه كننده ثبت نام 

كرد و به جشنواره داد.در همين ليست 
اعالم شده در حال حاضر،ده، دوازده 

فيلم ناقص وجود دارد كه تختي يكي از 
آن هاست.به نظرم حتي زمان فيلم

 60 دقيقه بود.در نسخه اي كه ما در 
هيات انتخاب ديديم، نقش تختي را يك 

بازيگر تازه ايفا مي كرد و خبري از امير 
جديدي نبود.البته پيشتر هم رسانه اي 
شده بود كه اين بازيگر از ايفاي نقش 

كناره گيري كرده است. حال شايد 
براي نسخه نهايي تغييراتي در كادر 

بازيگران انجام دهند

    غالمرضا تختي قهرمان ناكام شاهنامه زمان ماست، همان طوري كه سهراب و سياوش ، قهرمانان ناكام شاهنامه فردوسي بودند
     تختى در حوزه موسيقي هم از محبوبيت برخوردار بوده و بازتاب داشته است و از چكناواريان گرفته تا شهرام ناظرى همه سعى كرده اند كه با ارائه آثارى ماندگار از تختى بگويند

      نام فيلم «غالمرضا تختي» در حالي در ليست فيلم هاي انتخابي جشنواره فيلم فجر به چشم مي خورد كه هنوز خبر دقيقي از پايان فيلمبرداري و سرانجام بازيگر نقش تختي به گوش نمي رسد
    مرحوم علي حاتمي سعي داشت برهه اي از زندگي تختي را به تصوير بكشد كه او را از خانه قديمي خاني آباد و در پيكره نوزادي پاك بر دستان پدرش (ارباب رجب) كه به روي جهان پلك زد،  نشان دهد و قصه را تا 

نقطه پايان زندگي تختي پيش ببرد
     جهان پهلوان،شخصيتي منعطف بود كه سلوك شخصيتى ، عالقه اش به مصدق و جبهه ملى،همچنين ارادتش به شخص آيت ا... طالقانى و از آن سو تقابل هايي كه با رژيم سابق داشت ، سبب شد كه در همه سال هاى 

بعد از تختى، تختي يك معماي حل نشده باقي بماند
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ــاى آزاده بود،  ــان ه غالمرضا تختى نماد كاملى از انس
محبوبيت مردمى او پس از گذشت سال ها همچنان مورد 
توجه است و در سالروز درگذشتش، عاشقانش با برگزارى 
ــمى از او تقدير مى كنند. «از دل برود هرآنكه از ديده  مراس
ــال ها در گوش مردم  برفت» اين ضرب المثلى است كه س
خوانده شده اما نگاهى به تقديرها از تختى نشان مى دهد 
ــى، رازآلودترين  او از ديده رفت اما از دل نرفت. مرگ تخت
بخش زندگى اوست، پهلوانى كه شايعات درباره خودكشى 
يا قتل او هنوز جريان دارد. با توجه به زندگى و منش تختى، 
ــى كمى بعيد به نظر مى رسد اما پرويز  ماجراى خودكش
گنجى راد، تصويربردار مراسم تشييع پيكر تختى معتقد 
است او خود كشى كرده! گنجى راد در اين باره به «قانون» 
مى گويد: «تختى زندگى جالبى داشت، او مورد توجه مردم 
بود اما فعاليت خاص سياسى نداشت كه بگوييم او را به قتل 
رسانده اند، معتقدم تختى خودكشى كرد زيرا نمى توانست 
آزار ديدن مردمش را تحمل كند». اين خبرنگار قديمى در 
ادامه مى گويد: «شايعاتى درباره اختالف تختى با همسرش 
نيز وجود داشت، شايد اين اتفاق نيز در خودكشى او بى تاثير 
نباشد. به هرحال تختى مردى بود كه خلق و خوى انسانى در 
او بارز بود و براى مردمش مى جنگيد، چنين فردى وقتى در 
زندگى شخصى اش به مشكل بر مى خورد در نهايت ممكن 

است به خودكشى برسد».
از غالمرضا تا غالمرضا

ــود؟  ــردم بود يا درباره او اغراق مى ش تختى محبوب م
گنجى راد در اين باره مى گويد: «به خاطر دارم روزى كه به 
مسابقه اى جهانى رفته بوديم و جمعيت زيادى آنجا حضور 
ــيد اينجا چه خبر است؟ گفتم  داشتند، تختى از من پرس
قرار است غالمرضا پهلوى به اينجا بيايد اما زمانى كه مردم 
غالمرضا تختى را ديدند، شعار دادند: «قهرمان قهرمانان 
تختى است» و اين تشويق تا دقايقى ادامه داشت به طورى 

كه غالمرضا پهلوى مات و مبهوت، مردم را تماشا مى كرد. 
اين ميزان محبوبيت براى سايرين عجيب بود». سال هاست 
همه از بويين زهرا، زلزله، گل ريزان جهان پهلوان و كشتى 
ــى صحبت مى كنند،  ــابقات جهان معروف تختى در مس
سال هاست وقتى حرف از مردانگى مى زنند تختى مثال تمام 
مثال هاست. قهرمان، پهلوان، جوانمرد، جهان پهلوان، آقا 
تختى و ... اين ها تمام القاب آقاى اسطوره است،  اما براى مادر؛ 
غالمرضا، غالمرضاست. كودكى كه در عين ندارى دارا شد از 
همه دارايى ها، قهرمانى كه سر خم نكرد مقابل على حضرتى 
كه براى او يكى بود مثل همه! جالب است كه در اين سال ها 
كمتر كسى از قهرمانى هاى آقاى قهرمان صحبت مى كند، 
ــى و المپيك (7 مدال)  (تختى از لحاظ تعداد مدال جهان
ــال) در تاريخ ورزش ايران  ــتمرار مدال آورى ( 11 س و اس
ركورددار است) انگار براى مردم تختى بيشتر پهلوان بود 
تا قهرمان. براى مردمى كه قهرمانان شان از پرده هاى سينما 
مى آمدند تختى واقعى تر از واقعيت بود و همين موضوع باعث 

شد تختى هيچ وقت ُمرده نباشد.
عالقه تختى به كتاب هاى جنايى

روزى كه سرايدار هتل آتالنتيك پيكر بى جان قهرمان 
ــماره 23 پيدا كرد،  ــورن را در اتاق ش المپيك 1956 ملب
ــدند. بر همگان روشن بود كه تختى  همه ايران داغدار ش
ــد اما آنچه در طول اين سال ها همواره  فراموش نخواهد ش
تاريك مانده، علت و نحوه مرگ اوست. مردى كه به كتاب 
ــت و در اين باره گفته بود:  هاى جنايى عالقه ويژه اى داش
ــتر وقت ها با كتاب هاى پليسى و يادداشت هاى  «من بيش
ــرگرم  ــته، خود را س فاتحين و مغلوبين جنگ هاى گذش
مى كردم و خواندن آن ها هميشه اثر خوبى در روحيه من 
باقى مى گذارد، به خصوص اينكه هيتلر را با تمام حماقتش، 
دوست داشتم؛ اينكه مى گويم دوست داشتم، نه اينكه خيال 
كنيد او را آدمى اليق مى دانم نه. من به او احترام مى گذارم به 
ــطه اينكه او بزرگ ترين درس زندگى را به من ياد داد  واس
كه چگونه بايد با دشمنان ستيز كرد و در هر راه مشكلى به 
هدف رسيد». به گونه اى درگذشت كه راز مرگش هيچ گاه 

رمزگشايى نشود. در طول سال هاى گذشته افراد مختلفى 
درباره نحوه مرگ او اظهارنظر كرده اند اما به دليل آنكه در اتاق 
23 هتل آتالنتيك، تختى هيچ همراهى نداشت، هيچ كدام از 
استدالل ها قطعى نيست بلكه همه از روى شواهد پيشين از 
جمله محبوبيت، درباره احتمال قتل يا خودكشى او صحبت 
مى كنند. غالمرضا تختى چنين جايگاهى داشت كه وقتى 
خبر مرگ رازآلودش كه برخى حتى گفتند خودكشى كرده 
ــت و راهى به  در هتل آتالنتيك تهران دهان به دهان گش
صفحاِت نشريات گشود، كمتر كسى باورش كرد. كسانى 
ــده بودند، باور نمى كردند  كه او را در قواره قهرماِن ملت دي
قهرمان خود دست به خودكشى بزند و آنچه نَقل رسانه ها و 
نُقل محافل بود خبر از «قتل» قهرمان به دسِت «بدخواهان» 
مى داد، آنچنان كه حبيب ا... بلور، قهرمان كشتى ايران در 
اولين سخنانش پس از انتشار خبر مرگ تختى گفته بود: «به 
خدا قسم باور نمى كنم، اين يك فاجعه بود. تختى سمبل 
ــته باشد كه او خود را  ورزش ايران بود. اگر هم حقيقت داش

كشته است ولى بدانيد او هميشه زنده است».
روايتى از روز مرگ تختى

زرى اميرى،  مستخدم هتل آتالنتيك اولين كسى بود كه 
جسد تختى را پيدا كرد. او درباره حضور تختى در هتل به يكى 
از روزنامه ها گفته بود: «روز يك شنبه كه به سر كار آمدم در 
تمام هتل صحبت از مهمان جديدى به نام غالمرضا تختى 
بود. من او را خوب مى شناختم و از مبارزات او در مسابقات 
جهانى مطلع بودم و به همين جهت تمام روز را منتظر بودم 
ــن براى انجام  ــايد زنگ اتاق آقاى تختى صدا كند و م تا ش
كارى احضار شوم. سرانجام ساعت 6 بعدازظهر زنگ اطاق 
23 به صدا درآمد و من مشتاقانه به اتاق جهان پهلوان رفتم. 
تختى اما آن قهرمان مردم دوستى كه مستخدم هتل انتظار 
ــت نبود. عصبى بود و مرتب در اتاق به اين سو و آن سو  داش
مى رفت: «بدون اينكه به سالم من جواب دهد، آب خوردن 
خواست و من هم برايش آب خوردن بردم. در ساعت هشت 
بعدازظهر روز يك شنبه تختى به دفتر هتل مراجعه كرد و 
قلم و كاغذ خواست و سپس بدون صرف شام به اتاقش رفت 

و ظاهرا خوابيد، ولى ساعت هفت صبح كه من طبق دستور 
ــادى مواجه  ــه بردم با وضع غيرع خودش برايش صبحان
ــده بود و از گوشه  شدم... صورت تختى باد كرده و كبود ش
لبانش شيار باريكى از خون به روى متكا خشكيده بود، من 
بالفاصله وضع غيرعادى را به اطالع مدير هتل رسانيدم و 
چند دقيقه بعد آمبوالنس و ماموران شهربانى و دادسرا به 
هتل آمدند و در حدود ساعت 8:30 جنازه مرحوم تختى از 

هتل خارج شد...».

مهم زندگى اوست!

ــى كرد؟ اين سوالى  ــتند يا خودكش تختى را كش
ــى مانده،  ــال ها در ذهن هوادارانش باق ــت كه س اس
ــته اند  ــالخانه شس ــرادى كه او را در غس برخى از اف
ــر او وجود داشت  ــكاف بزرگى پشت س مى گويند ش
كه نشان مى داد تختى را به قتل رسانده اند. مخالفان 
اما مى گويند اين شكاف پس از مرگ و در اثر حمل و 
نقل او به بيمارستان به وجود آمده است. به قول بابك، 

ــاله مهم نه چگونگى  تنها فرزند غالمرضا تختى، مس
مرگ تختى، كه زندگى اوست. تختى پس از مرگ در 
ــد. گنجى راد مى گويد  مراسمى مردمى، تشييع ش
ــكوهى بود و مردم  «آن روز را به خاطر دارم، روز باش
ــييع پيكر او آمده بودند. مراسمى كه  زيادى براى تش
نشان از محبوبيت تختى داشت». تختى براى همه ما 
ــانى آزاده بود، مردى مرزهاى محبوبيت را  نماد انس

جابه جا كرد و در تاريخ ماندگار شد.

گروه ورزش

ــت مجمع انتخاباتى فدراسيون تنيس با  بالتكليفى خسته كننده سرنوش
گذشت دو ماه از پايان رياست چهارساله شايسته، زمزمه هايى از يك مهندسى 
ــى به راه انداخت. احتمال هايى كه با  ديگر در انتخابات فدراسيون هاى ورزش
خبر عجيب و تامل برانگيز داورزنى معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى 
وزارت ورزش و جوانان به واقعيت تبديل شد. معاون وزير در حالى به صراحت و 
مصمم  از تك كانديدا بودن و برگزارى مجدد ثبت نام كانديداها مى گويد كه 
گويا وى بندى از اساسنامه انتخابات فدراسيون هاى ورزشى را در دست دارد 

كه ديگران از آن بى خبر هستند. 
 شنيده ها از سرنوشت ثبت نام شده هاى تنيس متفاوت است. درحالى كه 
برخى از ايرج رحمانى مدير كل امور استان هاى وزارت و يكى از كانديداهاى 
تنيس كه تنها مدت كمى تا بازنشستگى فاصله دارد، به عنوان گزينه وزارتخانه 
نام مى بردند اين روزها اسامى افرادى ديگر همچون نيك بين به عنوان گزينه 

مورد نظر وزارت ورزش براى مديريت در تنيس شنيده مى شود. 
ــخص  ــد تكليف تاييد صالحيت كانديداهاى تنيس مش قبل از هرچيز باي

شود، آيا صالحيت رحمانى كه خود بخشى از بدنه وزارت ورزش و جوانان است 
تاييد نشده يا صالحيت  عبدالرضا آريا نفر كانديداى سوم؟ شايد هم صالحيت 
شايسته پس ازهشت سال رياست در تنيس تاييد نمى شود و در احتمال بعدى 
كانديداها همه با هم تصميم گرفته اند از حضور در انتخابات انصراف دهند و تنها 

يك نفر باقى مانده است.
 البته تك كانديدا بودن مجمع انتخاباتى تنيس، موضوع جديدى نيست كه 
فقط در اين رشته اتفاق افتاده باشد. هنوز انتخابات فدراسيون شمشيربازى را 
ــد. چرا معاون وزير ورزش  فراموش نكرده ايم كه تنها با يك كانديدا برگزار ش
ــراى وتوى انتخابات  ــان از قانون جديد تك كانديدا بودن ب و جوانان در آن زم
ــتفاده نكرد؟! در اين ميان خبرهايى هم از احتمال معرفى  ــيربازى اس شمش
ــيون تنيس شنيده مى شود. اتفاقى كه  شايسته به عنوان سرپرست در فدراس
بعيد مى رسد عملى شود چرا كه با علم به اينكه سرپرست ها اجازه شركت در 
ــت ترى از مهندسى  انتخابات را ندارند در صورت بروز اين اتفاق ابعاد ناشايس

انتخابات تنيس روشن مى شود.

ــك به ديزين مى گذرد، حادثه اى تلخ كه  چند روز از ريزش بهمن در جاده شمش
منجر به فوت يك كارگر (محمد صادقى) زير آوار سنگين بهمن شد. شنيده مى شود 
كه اين كارگر تنها قربانى بهمن نبود بلكه يك تبعه افغان نيز در اين حادثه جان خود را 
از دست داده است اما در كمال ناباورى نامى از وى شنيده نمى شود! در اين حادثه حسن 
كياشمشكى نيز به شدت از ناحيه پا دچار آسيب ديدگى و به بيمارستان منتقل شد كه تا 
اين لحظه هيچ كس مسئوليت پرداخت هزينه مربوط به درمان وى را نپذيرفته است. در 
حالى كه مسئوالن پيست و بهره برداران ديزين بايد همان طور كه مصرانه در راه بازگشايى 
جاده شمشك به ديزين خود را به آب و آتش زدند در پذيرفتن مسئوليت حوادث در اين 
جاده نيز در خط مقدم باشند ولى خبرى از آن ها نيست. گفته مى شود يكى از مسئوالن 
اصلى پيست با اين ادعا كه هيچ حكم رسمى در ديزين دريافت نكرده از پذيرفتن هرگونه 
مسئوليتى خوددارى كرده است. نكته جالب ديگر اينكه خبر از وثيقه 150 ميليونى و 
آزادى بى قيد و شرط متهم شماره يك اين پرونده در دادسراى رودبار و قصران شنيده 
ــان دادن علت مرگ  ــود.  برخى از بوميان نگران تالش مسببان براى وارونه نش مى ش
ــد چرا كه علت مرگ كامال  جان باختگان هستند؛ نگرانى كه بعيد است منطقى باش

روشن است: ريزش بهمن! اما جاى يك سوال اساسى هنوز خالى است. تيم پاكسازى 
جاده شمشك به ديزين چرا و با مجوز چه فرد يا افرادى درست يك روز بعد از بارش برف 
در جاده مشغول به كار شدند؟ هركس آشنايى هرچند اندك با بارش برف و ريزش بهمن 
داشته باشد مى داند حداقل يك روز پس از بارش برف سنگين احتمال ريزش بهمن بسيار 
باالست، كما اينكه در اين جاده در روز واقعه 9 بهمن ريزش كرده و اگر اين جاده همان روز 
بازگشايى مى شد احتمال فاجعه انسانى وسيع تر با قربانيان بيشترى وجود داشت. آيا از 
دست رفتن جان دو انسان تا اين حد بى ارزش است كه هنوز هيچ فرد يا نهادى حتى يك 
معذرت خواهى ساده در اين خصوص نكرده است؟ هيچ فردى از شركت توسعه و تجهيز 
ــى و حتى وزارت ورزش و جوانان واكنش هرچند كوچكى نسبت به اين  اماكن ورزش
موضوع نداشته است و ظاهرا كسى هم به دنبال مقصر حادثه نيست. فدراسيون اسكى هم 
كه مثل هميشه تنها تماشاگر اتفاقات رخ داده است. اما همه اين ها را هم كه فراموش كنيم 
دردناك ترين موضوع اين است كه هنوز مهر نامه هاى متعدد در خصوص عدم ايمنى اين 
جاده خشك نشده است  و تكليف قربانيان مشخص نشده، شنيده مى شود مستاجران 

جديد پيست قول بازگشايى مجدد جاده ظرف چند روز آينده را داده اند. 

ــدن به برگزارى مجمع عمومى كميته ملى كه قرار است 25 دى  با نزديك ش
برگزار شود، با توجه به تصويب اساسنامه در اين مجمع اين روزها شايعات زيادى 
درباره تغييرات در كميته ملى المپيك شنيده مى شود. با استعالمى كه كميته ملى 
المپيك از كميته بين المللى المپيك (IOC) گرفته انتخاب خزانه دار و دبيركل از 
سوى رييس كميته مشكلى ندارد. بر اين اساس تغييرات در اين بند در اساسنامه 
لحاظ شد. با توجه به اينكه دبيركل كميته هميشه از سوى اعضاى مجمع معرفى 

مى شد، با مطالعاتى كه از سوى رييس كميته صورت گرفته، در خيلى از كشورها 
رييس، دبيركل را پيشنهاد مى كند و بعد از تاييد هيات اجرايى، دبيركل معرفى 
مى شود. اين تغيير بند در اساسنامه جديد نيز لحاظ شده است. عجيب اينكه بعد 
ــى در تماس با اعضاى مجمع از  از اين تغييرات شنيده شد يكى از مديران ورزش
آن ها خواست به تصويب اساسنامه راى ندهند! با توجه به اينكه شنيده شده اين 
صحبت ها به گوش صالحى اميرى رييس كميته رسيده، اما مجمع روى تغييرات 

ــده است. نكته جالب  ــنامه به اجماع رسيده و تغييرات در كميته قطعى ش اساس
اينكه پس از اتفاقات اخير، دسترسى به ايميل ها و ارتباطات از اين مقام مسئول كه 
ممنوع االمضا و ممنوع الخروج است و در سال هاى اخير نتوانسته از ايران خارج شود، 
گرفته شده و از همين رو مكاتبات و نامه ها با امضاى اول شخص مجموعه، انجام 
مى شود. اساسنامه كميته ملى المپيك در تاريخ 10 آذر در نشست هيات اجرايى 
به تصويب رسيد و قرار است اعضاى مجمع عمومى كميته در نشست روز 25 دى 

آن را تصويب كنند. اين اساسنامه همزمان به هيات دولت و IOC ارسال خواهد 
شد. اساسنامه كميته ملى المپيك در زمان كيومرث هاشمى با تغييراتى مواجه و 
به IOC ارسال شد اما با توجه به اينكه اين اساسنامه تا زمان انتخابات از سوى دولت 
تاييد نشده بود، انتخابات با اساسنامه جارى برگزار شد تا اينكه بعد از ماه ها از حضور 
صالحى اميرى تغييرات در برخى از بندها در دستور كار هيات اجرايى قرار گرفت و 

در نهايت نيز تصويب شد.

پنجاه و يكمين مراسم بزرگداشت سالمرگ جهان پهلوان تختى 
با نواى گرم مرشد با حضور سيدرضا صالحى اميرى، رييس كميته ملى 
المپيك، رضا گل محمدى، مديركل ورزش و جوانان تهران، محمدرضا 
ــد بنى تميم، عليرضا رضايى،  طالقانى، محمدرضا يزدانى خرم، حمي
بهنام ابوالقاسم پور، على خسروى، شاهرخ شهنازى، رضا اليق، مجيد 
خدايى، على اشكانى، احسان حدادى، حسين توكلى، ابراهيم جوادى، 
محمدرضا توپچى، حسين رنگرز، عليرضا لرستانى، عبدالحميد احمدى 
معاون فرهنگى وزارت ورزش و جوانان و جمع كثيرى از عالقه مندان و 

پيشكسوتان ورزش در ابن بابويه شهر رى برگزار شد.
كشتى؛   نردبان معرفت

سيد رضا صالحى اميرى در پنجاه و يكمين مراسم بزرگداشت تختى،  
اظهار كرد: درود بر شرف مردم اين سرزمين و مردم بامعرفت شهررى 
كه اين گونه پس از نيم قرن ياد و خاطره جهان پهلوان تختى را زنده نگه 
ــئوالن نظامى، فرماندار دلسوز  داشته اند. از تمامى پيشكسوتان ،مس
ــهررى، يزدانى خرم و همه عزيزان تشكر مى كنم. صالحى اميرى با  ش
اشاره به پهلوانى، مروت و مردمدارى و خلوص نيت جهان پهلوان تختى 
گفت: دفترچه تختى را مرور مى كردم چرا كه مى خواستم تختى را از زبان 

خودش بشناسم.به نكاتى پى بردم و ديدم هنوز زوايايى از زندگى او براى 
ما پنهان است. عشق به اهل بيت اولين ويژگى او بود. مى نويسد در دوم 
فروردين 1334 از تهران با ترن درجه دو بعد از 24 ساعت به خرمشهر 
رسيدم بعد از چهار روز توقف از بصره به كربال رفتم.دو شب در كربال،يك 
شب در نجف و دو روز در كاظمين بودم.اين نشان دهنده عشق او به اهل 
ــبيح و مهر بوده  بيت بود و آثارى كه ما از او در كميته المپيك داريم تس
است.كشتى نردبانى براى تختى بود كه به قله هاى معرفت برسد و ما 
نبايد فقط تختى را با مدال ها و افتخاراتش بشناسيم. تختى كشتى را 
ــزان معرفت او را  ــيدن به معرفت قرار داد و امروز آمديم مي نردبان رس
سنجش كنيم. وى خاطرنشان كرد: دومين ويژگى تختى مرام و پهلوانى 
و خضوع و خشوع او بود. مردمى بودن تختى ديگر خصلت بزرگ تختى 
بود.خودش مى نويسد زندگى به من آموخت مردم را دوست بدارم و تا 
حد امكان به مردم كمك كنم. من پيش خود فكر مى كردم در قبال مردم 
ايران تعهد وجدانى دارم. از برد و باخت نمى ترسم اما گرفتن طال براى 
من وظيفه بود تا با طال به فرودگاه مهرآباد برگردم. صالحى اميرى افزود: 
پهلوان كسى است كه دايما با ضعيف ترين اقشار مردم در ارتباط باشد.

از خودگذشتگى و ايثار ديگر خصلت تختى بود. معرفت جويى به جاى 

منفعت جويى از ديگر خصلت هاى مهم تختى بود. در دنياى بدى زندگى 
مى كنيم. عده اى در بازار  يا حوزه هاى ديگر از جيب مردم براى خودشان 
مى زنند اما تختى دنبال نام و نان براى خودش نبود. رييس كميته ملى 
المپيك تاكيد كرد: هيچ وقت يك پهلوان در ذهن و باور مردم فراموش 
نمى شود. 500 سال هم بگذرد تختى از ياد مردم نمى رود چه برسد به 
50 سال. تختى ماندگار تاريخ خواهد بود و هيچ گاه از قلب مردم نمى رود. 
صالحى اميرى گفت: اگر از حقير بپرسيد چرا جامعه ما امروز پهلوان پرور 
نيست بايد بگويم در جامعه اى كه انسان ها از روح پهلوانى فاصله بگيرند 
پهلوان تربيت نمى شود. همه قهرمانان ما بايد بدانند اگر مى خواهند 
نام شان در تاريخ ثبت شود بايد منش و راه تختى را دنبال كنند. وى خاطر 
نشان كرد: سراسر خاطرات تختى و اشعارى كه سروده حاكى از روح بلند و 
مروت تختى است. او دستخط هاى بسيار زيبايى دارد و با ظرافت و زيبايى 
اشعار و سخنان زيبايى را به نگارش درآورده است. تختى بت شكن بود و 
در قدم اول بت نفس خود را شكست و به خدا رسيد. ما نسلى هستيم كه 
مديون تختى هستيم و بايد راه او را در رفتار و كردار ادامه دهيم و دين مان 

را ادا كنيم.
تختى به فكر نيازمندان بود

محمد رضا يزدانى خرم، رييس پيشين فدراسيون هاى واليبال و 
كشتى كه مدتى رياست شركت دخانيات ايران و پارس خودرو را نيز 
عهده دار بوده است با حضور بر سر مزار جهان پهلوان تختى، مردمى 
بودن و دلسوز مردم بودن را عامل محبوبيت و زنده ماندن نام تختى پس 

ــت. وى با بيان اينكه مردم تختى را دوست دارند و به  از نيم قرن دانس
او عشق مى ورزند گفت: اگر مى بينيد هر ساله جمعيت انبوه مردم بر 
سر مزار تختى مى آيند و نام و خاطره او را زنده نگه داشته اند حكايت از 
محبوبيت تختى و مردمى بودن اوست. يزدانى خرم افزود: تختى يك 

الگو به معناى واقعى است و مسئوالن كشور اگر شيوه زندگى تختى را 
سرمشق خود قرار دهند همه مشكالت مردم و جامعه حل خواهد شد. 
تختى هميشه به فكر حل مشكالت مردم و نيازمندان بود و هيچ وقت 

چيزى را براى خود نخواست.

نيم نگاهمنهاى فوتبال

بازى ورزشى

يادبود

مراسم پنجاه و يكمين سالمرگ درگذشت تختى برگزار شد

روز معرفت

بدعت عجيب داورزنى در انتخابات فدراسيون ها حاشيه ساز شد

انتخابات تك كانديدايى
هيچ كس پيگير حادثه ديزين نيست

قربانيان سكوت

دسترسى به ايميل ها و ارتباطات از يك مدير ورزشى گرفته شد

    يك ابهام بزرگ و تاريخى در گفت و گوى پرويز گنجى راد، تصويربردار مراسم تشييع پيكر غالمرضا تختى با «قانون»بررسى شد     

پهلوانى براى تمام  فصول



پروانه سلحشورى: 
دنبال افزايش جمعيت هستيم

 

مردم: با 2 گيگ بيشتر از اين 
نمى تونيم ديگه

جهانگيرى: با درآمد حاصل از صادرات 
غير نفتى مى توان كشور را اداره كرد

 
البته اگه بچه ها يه لحظه دست 

نگه دارن و اختالس نكنن!

روحانى: در تامين علوفه و كنجاله 
مشكل داريم!

 
طنزنويسان بي قانون : نميخوايم تصورتون 

از خودمون رو خراب كنيم اما گاهى
 گوشت و مرغم الزمه

تكذيب فيلم رقص منتسب 
به دانشگاه آزاد تبريز 

 
تو دانشگاه آزاد رقص نداريم 
فقط شهريه و اتوبوس وحشت

دستيار ابتكار:نمايندگان حاضرند فرزندان شان كه در ناز و نعمت بزرگ مى شوند 
در «كودكى» ازدواج كنند؟

نمايندگان: فعال كه قوانين اروپا و آمريكا 
با اينجا فرق مى كنه

كريمى قدوسى: آمريكا در آستانه جنگ داخلى قرار دارد

بعد از تحليل هاى خوب داخلى  زدم تو كار تحليل خارجى

پروانه سلحشورى: دنبال افزايش جمعيت هستيم

برخى: ديگه تا مى تونيد لباس پرستارى و خلبانى وارد كنيد

رييس كل بانك مركزى: همه در بانك مركزى و 
بخش خصوصى در يك كشتى هستيم

بخش خصوصى: 
بله فضا كامال تايتانيكيه

عصرايران: ميزان پس انداز خانوار در كدام 
استان ها بيشتر است؟

كارشناسان: 
استان هاى كانادا

روحانى: مردم نبايد نگران
 تامين لبنيات و مواد گوشتى و پروتئينى باشند

مردم: ما نگران شماييم آقاى روحانى
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د 
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تحت عنوان
 سلسله   هخامالشى

روحانى:نام قاضى زاده هاشمى در تاريخ ايران ماندگار خواهد بود

سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

نويسند گان: مهد ي استاد احمد - مريم آقايي- ثنا اجاللي- سحر بهجو-علي بايبورد ي-صفورا بياني-شهاب پاكنگر
 افسانه جهرميان- سعيد ه حسني- حسام حيد ري- فريورخراباتي- آرزو د رزي- طيبه رسول زاد ه - علي رضازاد ه - مونا 
زارع- علي زراند وز- ارمغان زمان فشمي- محمد  زند يه - زهرا ساروخاني- پد رام سليماني -آيد ين سيارسريع-شهرزاد  

سمر- سحر شريف نيك - مهد يسا صفري خواه- حسن غالمعلي فرد - محمد  امين فرشاد  مهر- زهرا فرنيا-امير قباد  فرهي 
شاهين قد ياني- مرتضي قد يمي-عليرضا كارد ار- احمد رضا كاظمي-  عابد كريمي- عمادالدين كريميان- علي مسعود ي نيا 

محمد  علي محمد  پور- مهرشاد  مرتضوي - عليرضا مصلحي وحيد  ميرزايي- مهرد اد  نعيمي- علي هد يه لو

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ــلطان بيشتر  ــته ما چند س فرزند هنوز به دنيا نيامده ام! در گذش
ــتيم؛ ولى امروزه آن قدر سلطان زياد شده كه شير سلطان  نداش
ــت داده است. تا جايى كه برخى  جنگل نيز جايگاهش را از دس
به او توهين مى كنند و مى گويند شيِر خر! برخى نيز ايستگاهش 
ــد. كم مانده  ــان ميو ميو كن ــد براى ش ــرده و از او مى خواهن ك
زمستان ها هركسى مى خواهد سر كار برود، دو تا لگد به فيل ها 

بزند تا اگر شيرى آنجا خواب است زير پا نماند. 
ــه عضالت  ــى تو را ب ــالطين كس ــا اين تعدد س ــئولكم! ب مس
ــد. پس جهت آگاهى و به  ــاب نمى كن دوقلوى خودش هم حس
ــانى  ات چند تن از سالطين را معرفى مى كنم تا از چند و  روزرس

چون اوضاع با خبر شوى.
ــلطان بو. چند روز پيش بويى در تهران به مشام رسيد  يك: س
ــت. اين بو را به هركس و  و گمانه زنى هاى زيادى را در پى داش
ــبت دادند. از مترو گرفته تا پالسكو و پااليشگاه و  هرجايى نس
ــعر دماوند اين گونه  گازهاى كوه دماوند. يعنى چند روزى آن ش
ــد، اى گنبد گازو  ــپيد پاى در بن ــر كرده بود كه: اى ديو س تغيي

اى دماوند! 
ــتگير شد. او كسى  ــلطان بو دس اما طبق آخرين خبر واصله، س
ــود جز كاراكترى كارتونى به نام «پو» كه در قالب يك بازى  نب

قصد نفوذ به كيان معطر خانواده ها را داشت.
ــلطان هنرهاى رزمى. فردى به نام جكى چان با يادگيرى  دو: س
ــى غربى ها، خود را رزمى كارى  هنرهاى رزمى در مراكز جاسوس
پاك دامن معرفى كرد اما بعدها مشخص شد او فردى چاك تنبان 
با نام اصلى جكى چاك است كه قصد انحراف جوانان ما را دارد.

ــى وى ام مى آمد و  ــه پ ــار ب ــك ب ــد روز ي ــيد هرچن فرش
ــتيكر بده». من فكر مى كردم كه دنبال  مى گفت: «ده تا اس
استيكرهاى زيبا و دلربا مى گردد. بسيار مى گشتم و از بين 
ــتيكرها چندتا جديد برايش مى فرستادم. استداللم هم  اس
ــودش به اندازه  ــم و او خ ــيد را مى شناس اين بود كه فرش
ــش و غيرقابل پخش دارد و  ــتيكرهاى قابل پخ كافى اس
ــيد يك  ــت. در اين مواقع فرش همه اين ها از رفاقتش اس
ــث را اين طور  ــرد. هربار هم بح ــه يادى از من مى ك دفع
ــيار  ــروع مى كرد كه يك نفر را در خيابان ديدم كه بس ش
ــبيه تو بود. بار ديگر خوابم را مى بيند و گاهى هم دلش  ش
هوايم را مى كند. در ابتدا از داشتن همچين رفيقى به خود 
مى باليدم. حتى چندبار وقتى استيكر جديدى پيدا مى كردم 
ــتى؟»  ــتادم، مى گفت: «االن چرا مى فرس برايش مى فرس
مى گفتم: «خوبن نه؟» مى گفت: «حاال بذار به موقعش».  

ــت  يكى از عادت هاى ما ايرانيا اينه كه دوس
ــم  و  ــرات خودمونو توى مخ، چش داريم نظ
ــاى ديگه اى از  ــق و بينى و هر ج ــار، حل چ
ــه طور مثال  ــرف مقابل فروكنيم. ب بدن ط
شما مى گى من كله پاچه دوست ندارم. اصال 
ــوى كله پاچه مى خوره  كهير مى زنم وقتى ب

بهم. 
ــت مى گه كه  ــه ايرانى اصيل به همونجا ي
ــوز. پاچه هاى  ــه پاچه خوب نخوردى هن كل
ــى. يه جورى  ــقش مى ش منو بخورى عاش
ــو و ادويه كه  ــوى آب ليم ــش ت مى خوابونم
ــليك مى خورى. بعد براى  انگار دارى شيش
ــت، مى بردت يه  ــه عملى ثابت كنه به اينك
ــف و ميگه بخورش.  ــه اى كر و كثي كله پاچ
ــده به خورد  ــر ضرب و زورى ش حاال به ه
شما ميده و آخرشم ميگه اين جايى كه من 
ــت.  ــت زياد كله پاچه هاش خوب نيس آوردم
حاال كه كله پاچه رو خوشت اومده سرى بعد 

مى برمت يه جا كله پاچه خوب ميدم بهت.
ــوام برم  ــى من مى خ ــما مى گ بعد مثال ش
ــدم مياد.  ــرد ب ــى از هواى س ــافرت ول مس
ــه كه  بازم اونجا يه ايرانى اصيل پيدا مى ش
ــن مى برمت قطب جنوب  بهت بگه ببين م
ــت اصال صبح تا شب آفتابه.  يه جاش هس
ــده  انقدر گرمه كه اونجا به جاى خرس، ش
ــتر و عقرب دم سياه. (اگه ايرانى  زيستگاه ش
ــه ميگه عقرب  ــر خيلى اصيل باش مورد نظ
ــن هم بازى  ــياهاى اونجا پلى استيش دم س

مى كنن).
ــما يه جا بگو  ــى درد! ديگه درد چيه؟ ش حت
من پامو قطع كردم، انگشتاى دستمو بريدم، 
ــمو خوردن و  ميكروب ها جزاير النكرهانس
ــده. دارم از درد مى ميرم. ــمم تركي آپانديس

ــه كه  ــه ايرانى اصيل پيدا مى ش ــا ي همونج
ــوش زده؟ نزده؟! بيا  بگه تا حاال اينجات ج
نشونت بدم. بعد توى دماغشو نشونت ميده 
ــى در مقابل جوش  ــه اينايى كه گفت و ميگ

توى دماغ مثل نيش پشه مى مونه.
ــما مى گى  ديگه غول مرحله آخر اينه كه ش
ــادف كردن و  ــادرم امروز تص ــن پدر و م م
ــتن،  ــردن، خواهر و برادرم توى كما هس ُم
خودم سرطان دارم، عمو و خاله ام هم سكته 

كردن و پاشون لب گوره.
طرف با يه بغض خاصى مى گه تو هنوز داغ 
ــوهرعمه نديدى(بغضش اينجا مى تركه و  ش
زار زار گريه مى كنه) الكى غر نزن كه خيلى 

خوش شانسى.
ــورد اينجورى  ــما تا حاال م ــه اگر ش خالص
نديدين يا خودتون همون ايرانِى اصيِل مورد 

نظرين يا ايرانِى اصيِل خوب نديدين!

ــاله  دكترام، داشتم  ــه دفاع از رس بعد از جلس
تنهايى از تو پارك كنار دانشگاه رد مى شدم.  
ــه رو چمن هاى  ــتيپى رو ديدم ك آقاى خوش
ــيد.  ــود و خرناس مى كش ــده ب ــارك خوابي پ
ــرد زندگى ام رو  ــردم م ــاس ك يك آن احس
ــه دوست داشتم با كسى  پيدا كرده ام. هميش
ازدواج كنم كه رو چمن ها مى خوابه و همراه 
ــش باال و پايين  ــكم بزرگ با ريتم خرناس، ش
ــيه كه دو روز ديگه وقتى  ميره. اين مرد كس
ــم دادن روى مبل  ــه خونه به جاى ل مى رس
ــى خوبه،  ــوا خيل ــب ه ــه: «خانم امش مى گ
ــك چاى رو بذار، بچه ها رو هم حاضر  فالس

كن بريم پارك». 
ــن، تصوير ايده آل  ــه تعداد آدماى روى زمي ب
هست از زندگى زناشويى، يكى همسرش رو 
ــت داره، يكى دلش  با ريش پرفسورى دوس
ــه ولى چون  ــرش خلبان بش ــواد همس مى خ
ــينن تو  ــازه نمى ده بقيه هم بش ــش اج غيرت
ــريع تصورش رو عوض مى كنه و  هواپيما، س

ميره سراغ مثال پرستارى.
ــواده اى بود كه  ــده آل من هم خان تصوير اي
روى چمن هاى پارك زيلو پهن كردن، مادر 
ــه، بچه ها روى  ــرخ مى كن خانواده كتلت س
ــوئدى ميرن  ــنا س ــت و ش چمن ها درازنشس
ــن و منم) از  ــون (كه عاشقش يا براى مادرش
ــارك مى چينن، آقامون  ــگل پ گل هاى خوش
ــته است، سرش رو  هم كه قربونش برم خس
ــابه و همونجا  مى ذاره رو بطرى دوغ يا نوش

چرت مى زنه.
از زندگى ايده آلم فعال قدم اول يعنى آقامون 
رو پيدا كرده بودم. ولى بايد بيدارش مى كردم 
ــته باشه كه زن  ــانس اينو داش تا اون هم ش
ــر همين  ــدا كنه. به خاط ــى اش رو پي زندگ
ــكمش رو لگد  ــه نديدن و ش ــو زدم ب خودم
كردم، البته حواسم كامال جمع بود كه پام رو 
ــيب جدى نبينه . با ترس از  كجا بذارم كه آس
خواب بيدار شد، تا چند دقيقه فقط داد مى زد 
ــد ازش  ــارك مى دويد. وقتى آروم ش و دور پ
ــردم و مو به مو طبق برنامه   ام  عذرخواهى ك

پيش رفتم . 
االن يك سالى مى شه كه زندگى زناشويى ام 
ــب با آقا هوتن  ــده و هر ش كامال محقق ش
مياييم پارك و وسط چمن ها بساط مى كنيم. 
متاسفانه اهل محل و به خصوص باغبون پير 
پارك چشم ندارن خوشبختى مون رو ببينن و 
همه اش ميگن نبايد روى چمن ها غذا پخت 
ــد و خونه جاى  ــرد يا خوابي ــا منچ بازى ك ي
ــت . ولى خب چه  ــب  براى اين  كارهاس مناس
ــت داره من  كنيم كه آقا هوتن همه اش دوس

باغبون باغ زندگى اش باشم.

سه: سلطان بشين و پاشو. مسئولكم! احتماال كليپ فردى را 
كه به زور به يك دانش آموز مى گويد بنشين را ديده اى. باور 
كن آن كارش به اين دليل بود كه نمى خواست كسى جلوى 
ــونت؟ خالصه نگران نباش  ــود وگرنه ما و خش پايش بلند ش
ــاهده اگه بخواهى بترسى و بگى  ــه نترس (خدا ش و از مدرس
ــه نمى رم و سخته و اونجا نه و اينا، خودم اونقدر بشين  مدرس

و پاشو بهت مى دم كه زوله بكشى!)
چهار: سلطاِن رو . مسئولكم ما يك سلطان رو هم داريم كه 
ــمم رو هم  ــه رغم اصرار خودش كه با پررويى مى گفت اس ب

بگو، از بردن اسمش معذورم.
ــور  ــئولكم! صنعت هوايى كش ــلطان َول و َول؛ مس پنج: س
ــپرى نمى كند! فعال در همين حد برايت  روزهاى خوبى را س
ــاس خلبانى روبه رويت  ــده اگر فردى با لب ــم كه در آين بگوي
ــمانت را پر كرد، بدان كه با خلبان  ــتاد و َول و َولش چش ايس
ــن. در ضمن اگر  ــتى و محل را ترك ك ــى روبه رو نيس واقع
ــورى زده اى، از هر  ببينم ريش هايت را ُكپه كرده اى و پروفس

قسمتى كه در لحظه دلم بخواهد آويزانت مى كنم.
ــا دارد يادى بكنم از  ــد به دنيا نيامده ام! تا يادم نرفته ج فرزن
ــلطان هاى قديمى؛ سلطان غم مادر. سعى مى كنم  يكى از س
مادر خوبى برايت انتخاب كنم. مسئولكم چه آن روزى كه به 
ــَمت مى گيرى، مراقب مادرت  دنيا مى آيى و چه روزى كه ِس

باش.
بوس بوسمى. پدِر مسئول دوسِت تو
محمدامين فرشادمهر

ــت. منظورش  با خودم مى گفتم عجب آدم فهميده اى اس
ــطحى نگه نداريم و بگذاريم  ــت كه استيكر را س اين اس
فقط موقع هايى كه واقعا دل مان براى هم تنگ مى شود 
به هم ديگر استيكر بدهيم. چندبارى شغلش را پرسيدم. 
ــازى كار مى كنم و حتى  ــت در همين فضاى مج مى گف
ــان بپيوندم. پيشنهاد كار  ــنهاد كار داد تا به گروه ش پيش
ــد تا به گروه هاى مختلف بروند و به طور گله اى  مى گيرن
تبليغات در آنجا بگذارند. اما با خودم گفتم دوستى عميقم 
ــائل كارى و مالى آلوده نكنم. هرچه  ــيد را با مس با فرش
ــت، فرشيد زودتر دلش برايم تنگ مى شد. حتى  مى گذش
ــماره هاى مختلفش هوايم  ــد كه روزى دوبار با ش مى ش
ــت يك بار دعوتش كردم  ــد. بعد از اين همه رفاق را بكن
ــراى پرداخت  ــت كه ب ــت اس تا همديگر را ببينيم. درس
ــيار مفيد بود.  ــى تعارف هم نزد اما بس ــول غذايش حت پ
ــيد صبح ها زود بيدار  ــش فهميدم كه فرش و از حرف هاي
ــود و بعد از مسواك زدن دندان هايش، به فحاشى  مى ش
ــدن در چت هاى خصوصى، پخش  در گروه ها، مزاحم ش
ــاير فعاليت هاى زودبازده مى پردازد. درست  اكاذيب و س
ــر و صاحب  ــبكه هاى اجتماعى بى س ــت كه اين ش اس
ــتند اما نه آن قدر كه اين كارها را تحمل كنند. براى  هس
ــى اش محدود مى شد. مى خواستم دوستى  همين دسترس
را با او ادامه بدهم ولى ديگر اعصابى برايم باقى نمى ماند 
ــيد  ــابه فرش ــد براى آرام كردن خودم كارهايى مش و باي
انجام مى دادم. ولى برعكس فرشيد من كسى را نداشتم 

كه به او بگويم: «ريپورتم استيكر بفرست!».

محمدامين فرشادمهرنامه به مسئولى كه هرگز زاده نشد

pete kreinerطرح

jan erik anderطرح

بند كفشامو بستم ولى ديدم پاهام توشون لق مى زنه. 
ــلوارم هم لقه.  ــدم كه كمر ش ــش تو خونه فهمي قبل
ــيدم و كردمش تو  ــى زير پيراهنم پوش يه زيرپيراهن
ــه اين فكر كردم كه  ــلوار تا ديگه لق نزنه و بعد ب ش
ــم جالبى نداره. منو ياد زن هايى  زيرپيراهن اصال اس
ميندازه كه هيچ وقت نمى فهمى اسمشون چيه و فقط 
ــون تعريف ميشن. شلوار دور كمرم سفت  با شوهرش
ــده بود كه ديدم كفشام لقه. به پنبه فكر كردم ولى  ش
ــنى ازت گذشته. خب كه  ــر س بعد با خودم گفتم پس
چى؟ يعنى چى سنى ازت گذشته؟ پس االن راه حلت 
ــاى  ــه؟ همه اينا رو به خودم گفتم. با همون كفش چي
ــار طبقه رو رفتم پايين.  ــق از پله ها رفتم پايين. چه ل
ــرجاش نبود. اون موقع  ــره  راهروى طبقه اول س پنج
ــر جاش نيس. فكر كردم يكى پنجره  نفهميدم كه س
ــه دزديدنش. دزد  ــته. اما بعدا فهميدم ك رو باز گذاش
ــايد احتياج  اومده و فقط هم يه پنجره دزديده؟ آره ش
ــوال و جواب من و دكتر ادامه پيدا نكرد.  ــته. س داش
هر دو خنديديم. نمى دونم اون تو ذهنش داشت چى 
مى گفت ولى من چيزاى خوبى نمى گفتم. دكتر رو تو 
پاركينگ ديدم. سالم و اين حرفا كه تموم شد قضيه 

پنجره رو تعريف كرد و با خنده از هم جدا شديم. 
ــمش و همسايه ايم ولى  ــاله مى شناس با اينكه 10 س
ــه بهش گفتيم  ــمش چيه. هميش هنوز نمى دونم اس
ــتانداردى هم حساب مى كنم مى بينم  دكتر. با هر اس
ــتفاده  ــتفاده از دكتر. البته اس زياده روى كرديم تو اس
ــظ دكتر. در مورد  ــتفاده از لف ــود دكتر كه نه. اس از خ
ــه بار يه  ــط يادمه كه ي ــودش هم فق ــتفاده از خ اس
ــت تا برم ببينم چرا نمى تونم  ــم نوش ــى واس آزمايش
راحت دستشويي كنم. آخرشم نفهميديم مشكل چى 
بود و خود به خود حل شد.به نظرم آدم محترميه واقعا 
و خوبه كه همسايمونه. با دكتر كه خداحافظى كردم، 
ــه رو موزاييكاى  ــط پياده رو و مثل هميش پريدم وس
ــرم خيلى كمتر از دفعات قبل  زرد نابيناها راه رفتم. س
به شاخه هاى درختا گير كرد. ولى ذهنم بيشتر درگير 
ــتن لق مى زدن. يكى دوتا  پاهام بود كه تو كفش داش
ــون  ــر كوچه مون ديدم و به يكيش ــه  تكرارى س گرب
ــرد. خيلى دلم مى خواد يه  ــدم ولى فرار ك نزديك ش
ــم و اونم بهم نزديك  ــه يه گربه نزديك بش روزى ب
ــه ولى گربه ها فرار مى كنن، البته اگه بدونن منم  بش
ــى ام ديگه ازم فرار نمى كنن  ــل اونا موجود مزخرف مث
ــى شدم. پشتم  ولى خب هنوز نمى دونن. منتظر تاكس
ــور ماهيگيرى  ــه پيرمرد توش ت ــازه اى بود ك يه مغ
ــه اون داخله رو  ــت و مى فروخت. پيرمردى ك مى باف
ــت راحت ورانداز نكردم. چرا؟ نمى دونم. آخه  هيچ وق
ــته  ــه  غلطاى زندگيش دليل داش ــه هم كيه كه واس
ــه؟ از وقتى ديدم پنج صبح مغازه اش بازه و داره  باش
ــتر شد.  تور مى بافه يكى دو روزى توجهم بهش بيش
ــيگارش از مغازه مى زنه  ــى دو روز. بوى س ــط يك فق
ــيرو تا مركز شهر  ــتم مس بيرون و يادم مياد مى خواس
ــينى سوارم نكرد.  ــحالم كه هيچ ماش پياده برم. خوش
ــه يادم بياد برنامه پياده روى بوده  البته تا قبل از اينك
به تك تك ماشينا فحش دادم به جز اونى كه راننده 
ــيناى خالى نبايد  ــت. به ماش ــت و خالى مى رف نداش
ــرم  ــش داد. ممكنه يهو بيفتن دنبالت. يكى تو س فح
ــى افتادم كه بايد  ــتو پس بگير. ياد دوران ميگه فحش
فحشامو پس مى گرفتم تا كتك نخورم. فحشامو پس 
مى گرفتم ولى تو چشمام يه صدايى بود كه مى گفت 
ــگ» و هيچ كس بلد نبود  ــگ پدرسگ پدرس «پدرس
صداى چشم ها رو بشنوه. يا اگه بلد بود گذرش به من 
ــاده بود. يا اگه افتاده بود بهم نگفته بود كه بلده.  نيفت
به مركز شهر نزديك شدم. به اين فكر مى كردم كه 
ــل و متجاوز تا حاال ديدم و بهم نگفتن كه  چندتا قات
ــتام فكر مى كنم و  قاتل و متجاوزن. به خيلى از دوس
تصورشون مى كنم كه دارن يكى رو مى كشن گاهى 
اون يكى منم. و بعد دلم مى خواد به ابرقهرمان هايى 
ــون ولى نفهميدم كه ابرقهرمانن.  فكركنم كه ديدمش
ديگه دوستامو تصور نمى كنم. به پيرمرد تورباف فكر 
مى كنم. به اينكه داره بزرگ ترين تور دنيا رو مى بافه 
ــم به ميدون  ــهرو نجات بده. مى رس تا همه مردم ش
ــهر. دلم پاى سيب و بستنى مى خواد و ميرم  اصلى ش
ــتنى دنيا رو  ــيب و معمولى ترين بس ــن پاى س بدتري
ــبى دارن. گفتم  ــم. چون قيمت مناس امتحان مى كن
ــه پنجره رو ببندى؟ گفت در رو ميگى؟ گفتم نه  ميش
پنجره! گفت پنجره رو دزديدن شرمنده. سردم شد. از 
اونجا زدم بيرون و رفتم سمت كافه تا چايى بخورم و 
يك كم مزخرف بگم و بشنوم. پنجره هاى اونجا هم 

سر جاش نبود. دروغ گفتم.
ــر جاش بود.ولى دلم مى خواست كه نبود. دوباره   س
ــامو محكم تر  ــد كفش ــد. بن ــه پام پرت ش ــم ب حواس
ــون كنم ولى دلم  ــتم زودتر محكم ش كردم. مى تونس
ــت خم بشم. تا اينكه رسيدم به كافه و يهو  نمى خواس
ــت خم بشم و شدم. چايى رو خوردم. كلى  دلم خواس
ــدش خداحافظى كردم.  ــنيدم و بع مزخرف گفتم و ش
دوباره برگشته بودم تو خيابون. هواى زمستون فحش 
ــوره. رفتم تو كوچه هاى خلوت تا راحت تر رو زمين  خ
ــيدم به يه بن  ــدر رفتم تا باالخره رس ــف كنم. اونق ت
ــت.  ــت تاريك. كلى پنجره ريخته بود ته بن بس بس
ــته.  ــه ها نشس رفتم نزديك تر و ديدم يكى كنار شيش
ــر جام ايستادم. زل زدم بهش تا چشمام به تاريكى  س
ــم. فقط تكون  ــو ببين ــادت كنه و باالخره صورتش ع
ــتم تشخيص بدم. يه گربه  خوردن دستاشو مى تونس
ــارش ولى تكون نخورد.  ــوار دقيقا پريد كن از روى دي
ــود. پيرمرد بود كه  ــمام به تاريكى عادت كرده ب چش
داشت تور مى بافت. گفت ديگه آخراشه. نفهميدم منو 
ــه نجات آدما مى بافه.  ميگه يا تورى رو كه داره واس
ــه. رفتم  ــرد. ديگه آخراش ــرار ك ــو تك دوباره حرفش
نزديك تر و چسبيدم به ديوار. همونجا نشستم. منتظر 

موندم تا آخرش برسه. 

طنزآزاد1

باشگاه طنزپردازان جوان

پدرام سليمانى 

بهراد معينى

صفورا بيانىطنز آزاد 2على بايبوردىجاج كده

از سلطان بو 
تا سلطان َول و َول

ريپورتم
 استيكر بفرست! 

آخر بازى

پاچه  خوب 
نخوردى هنوز!

باغبان باغ بى برگى 
با شوالى عريانى

توسعه يا چپاول - پيتر اوانز
ــى را در پيش  ــى مى گريزند و هر كدام راه ــير از باغ وحش دو ش

مى گيرند.
ــاه مى بََرد، اما به محض  ــيرها به يك پارك جنگلى پن يكى از ش
آنكه بر اثر فشار گرسنگى رهگذرى را مى خورد به دام مى افتد...!

ــود چند ماهى در آزادى به سر ببرد و  ــير دوم موفق مى ش ولى ش
ــود،  هنگامى هم كه گير مى افتد و به باغ وحش بازگردانده مى ش

حسابى چاق و چله است!
ــير نخست كه در آتش كنجكاوى مى سوخت از او پرسيد: كجا  ش

پنهان شده بودى كه اين همه مدت گير نيفتادى؟
ــخ مى دهد: توى يكى از ادارات دولتى! هر سه روز  ــير دوم پاس ش
ــى هم متوجه  در ميان، يكى از كارمندان اداره را مى خوردم و كس

نمى شد!
شير نخست پرسيد: پس چطور شد كه گير افتادى؟!

ــتباه، آبدارچى را خوردم چون تنها  ــير دوم پاسخ مى دهد: به اش ش
كسى بود كه كارى انجام مى داد و غيبت او را متوجه شدند!
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چهار صفر 
از پول ملى

 كم خواهد شد

nishkhat
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پاول كوژينسكى  

هفته نامه گل آقا
در ديگر كرات نيز موجودات زنده وجود دارند

هههه

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني
 كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



زن اگر 
نقاش باشد 

شكل انتظار  ر ا 
بهتر مى ِكشد

شما همراهان عزيز مي توانيد نظرات، پيشنهاد ها  و حتي
 آثار كارتون، كاريكاتور و طرح خود را براي  سردبير نيش خط

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
محمدآئين پرست
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 فرزندم اون جاهايى كه نظرات ديگران
 زيادى برات مهمه اونجاهاييه كه 
به خودت شك دارى.
# سپى

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

ناردي

نيشخط خـاطـره

به دنبال يك ستاره در هفت آسمان!
 شنبه 10  بهمن  1394كيوان وارثي
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

nishkhat

سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

 جوادتكجو  بهرنگ جدي   جالل حاجي زاده  مجتبي حيدرپناه  حميد رضا حيدري صفت 
 ساسان خادم   راضيه درزي  منصوره دهقاني  فرشيد رجبعلي  ابوالفضل رحيمى  احمد رفيعي وردنجاني  

محمدطحاني  عليرضا صديقي   سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي  
محسن ظريفيان  حميد عيني خراساني  مهدي فرد  وحيده فالحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهينى  

على ميرايى  طراوت نيكي  مهناز يزداني   هادي كاظمي    طاهر شعباني    پويا عبدلي    اميرمنصوررحيميان  
  ماكان پوراحمد جكتاجي    پريسا نورالهي    داود هوشمند    رضا متين    متين اسالمي    علي قناعت

شما    ره       507

داودهوشمند

  



من يك پا پيشكسوتم!
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اعتماد به نفس
نويسنده: بگونيا ايباروال

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

475

شب اومد و ستاره
رو آسمون نشسته

نه يك ، نه ده ، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

 
ستاره توى شب ها

چراغ آسمونه
مثل گل و بنفشه
تو باغ آسمونه

 
يك كمى اين طرف تر
ماه قشنگ و زيباست
دلش گرفته امشب
براى اينكه تنهاست

«ژان ژاك سامپه»

كوشندگان كودك:

مممممممممممممممم!!!!!!!!!!!

شبشب

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

عروسى كالغعروسى كالغ
على روستايىعلى روستايى

صبح زود بود كه با صداى قارقاريك كالغ از صبح زود بود كه با صداى قارقاريك كالغ از 
خواب پريدم.خواب پريدم.

 صدا خيلى نزديك بود. خوب كه دور و برم  صدا خيلى نزديك بود. خوب كه دور و برم 
را نگاه كردم ديدم يك كالغ با جليقه و دامن را نگاه كردم ديدم يك كالغ با جليقه و دامن 
گل گلى باالى سرم ايستاده. گل گلى باالى سرم ايستاده. 
ــى هم به  ــوش رنگ ــرى بنفش خ ــى هم به يك روس ــوش رنگ ــرى بنفش خ يك روس
ــگل شده بود.  ــگل شده بود. سرش گذاشته. چقدر خوش سرش گذاشته. چقدر خوش
پرسيدم : خانم كالغه جايى مى روى؟پرسيدم : خانم كالغه جايى مى روى؟

ــوهرمه. دارم  ــى خواهرش ــت : عروس ــوهرمه. دارم گف ــى خواهرش ــت : عروس گف
مى روم آنجا.مى روم آنجا.
گفتم: چه لباس هاى قشنگى، چه سليقه اى.گفتم: چه لباس هاى قشنگى، چه سليقه اى.

ــكر كنم.  ــدارت كردم كه ازت تش ــكر كنم. گفت: بي ــدارت كردم كه ازت تش گفت: بي
ممنون ...ممنون ...

و پريد....يك لحظه شستم خبردار شد. تند و پريد....يك لحظه شستم خبردار شد. تند 
چرخيدم به سمت بند رخت...واى نه!!!چرخيدم به سمت بند رخت...واى نه!!!

ــد...اى كالغ  ــن بودن ــاى م ــا لباس ه ــد...اى كالغ اون ه ــن بودن ــاى م ــا لباس ه اون ه
بدجنس! مگه دستم بهت نرسه...بدجنس! مگه دستم بهت نرسه...

بررسى روش هاى پند و اندرز به كودكانبررسى روش هاى پند و اندرز به كودكان

الگوى مناسبى باش!الگوى مناسبى باش!
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سال هفتم  |  شماره  1389  |  4 صفحه         
قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: اعتماد به نفس
نويسنده: بگونيا ايباروال
مترجم: نوشين جعفرى

ناشر: نشر با فرزندان
ــنيدن قدردانى  هاى  ــكالت، با ش درباره كتاب: پس از غلبه يافتن بر موانع و مش
ــوب از آب درمى  آيد، زمانى كه  ــه انجام مى  دهيم، خ ديگران، وقتى كارهايى ك
ــاس مى  كنيم براى  ــان مى  دهند، زمانى كه احس ديگران اعتمادشان را به ما نش
كسانى كه دوست مان دارند، مهم هستيم، پس از مرتكب شدن خطا يا اشتباهى، 
ــويم و وقتى عزت  نفس به  موقع داريم... احساس اعتماد به نفس  بر آن غالب ش

مى  كنيم.

من پيشكسوتم!من پيشكسوتم!

سا دلدار از تهران
ن كتاب  توسط:مه

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

رو  هيبتم  هستم.  كومود  و  اژد  هاي  من 
خيلي  مارمولك  يك  من  مي بينيد ؟ 

ما  زياد  ه.  بسيار  من  قد  مت  بزرگم. 
زمين  روى  پيش  سال  ميليون ها  از 
زند  گي مي كنيم. اما تنها 100 ساله 
كه شما آد  م ها ما روكشف كرد  ين!

ما اسممون رو از جزيره اى گرفتيم 
شد  يم.  د  يد  ه  اونجا  د  ر  بار  اولين  كه 

پذير»  آسيب  «حيوانات  ليست  تو  ما  ر اسم  ا قر
گرفته چونكه تعد  اد  مون د  ر يك قرن اخير به د  ليل 
بهتره  شد  ه.  كم  شد  يد  ا  انسان ها  و  طبيعى  بالياى 
د  رباره ما بد  ونيد  كه آب د  هنمون 50 نوع باكترى 
حتى  بشه  گرفته  گاز  ما  توسط  حيوونى  اگه  د  اره. 
نميره  ابتد  ا  همون  اگه 
خاطر  به  بعد   ساعت   24
خونش  شد  ن  مسموم 
ما  د  هن  مرد . آب  خواهد  
خيلي كشند  ه و خطرناكه. 
اگه وارد  خون كسي بشه 
ميفته.  خطر  به  زند  گيش 

لطفا به ما نزد  يك نشين!

ماه هاى خارجى
معلم : ماه هاي خارجي را نام ببريد

شاگرد: فروردين ، ارديبهشت و ...

معلم : اين ها كه فارسي اند

شاگرد : خوب ترجمه شان كردم.

معلم فارسى
بچه : بابا امروز فخار منو تو مدرسه كتك زد

بابا : من با پدر و مادرش صحبت مى كنم،

فخار كيه؟

بچه : معلم فارسيه!
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

ــون كه به قلم حسين  ــرخ» اثر خواندنى كاترين پاترس «نان و گل س
ــت، بار ديگر به دست مخاطبان  ــده اس ابراهيمى (الوند) ترجمه ش

نوجوان رسيد.
اين كتاب كه در سال 1386 منتشر و يك سال بعد برنده جشنواره 
كتاب سال شد به نقل داستان زندگى كارگران در دوره انقالب صنعتى 
ــا با نام «رزا»  ــاب دو قهرمان دارد كه يكى از آن ه مى پردازد. اين كت
هميشه نگران حضور مادر و خواهر خود در اعتصاب هاى كارگرى 
است.از سوى ديگر داستان پسرى به نام «جيك» روايت مى شود كه 
پدرى الكلى دارد. در ميانه اين اعتصاب رزا و جيك به شهرى ديگر 
فرستاده مى شوند و تحت سرپرستى خانواده اى قرار مى گيرند. از 
اين جاى داستان است كه رزا و جيك به عنوان خواهر و برادر شناخته 
ــوند و زندگى آن ها با چالش هاى متفاوتى روبه رو مى شود.در  مى ش
بخشى از اين كتاب مى خوانيم: «جيك براى عشاى ربانى ظهر به كليسا 
رفت. داخل كليسا گرم بود و كسى توجهى به او نمى كرد. كمى بعد، 
همين كه خادم كليسا به جست وجوى بيكاره ها به پايين راهروى ميان 
نيمكت ها، راه افتاد، جيك آهسته زير نيمكت سر خورد و بى آن كه 
بخواهد همان جا به خواب سنگينى فرو رفت. او آخرين بارى را كه 
خواب شبانه راحتى كرده بود، به ياد نمى آورد. كليسا، گرچه بادگير 

بود، اما در مقايسه با تل زباله ها كم و بيش گرم و راحت مى نمود».
ــوار مبارزه، تبعيض، اتحاد، تاثيرات عدم  ــرايط دش كتاب به نقل ش
ــوى كانون  ــن كتاب كه از س ــمارگان اي همراهى و... مى پردازد.ش
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان منتشر شده است در مجموع به 

35 هزار نسخه رسيده است.

«نان و گل سرخ» كانون بازنشر شد

مضرات بازى هاى كامپيوترى
كودكان و نوجوانان نسل جديد همواره باعث شگفتى براى قديمى ترها 
بوده اند. حال نيز طورى با تكنولوژى هماهنگ برخورد مى كنند كه انگار 
سال هاست در حال استفاده از آن ها هستند. كودكى چهار ساله به راحتى 
با برنامه هاى تبلت كار مى كند. برنامه اى كه پدر ميانسالش زمان زيادى را 
براى يادگيرى آن صرف مي كند. اما اين سوال ذهن هاى زيادى را درگير 
خود كرده؛چقدر درست است كه كودكان و نوجوانان با اين وسايل كار كنند؟ 
كاهش اعتماد به نفس كودكان از معايب استفاده از تكنولوژى است؛ چرا كه 
كودك بايد بتواند به اسباب بازى خود مسلط باشد و دايم در بازي با آن، برنده 
شود تا احساس توانمندى كند و اعتماد به نفسش باال رود. در بازى هاى تبلت 
و تلفن همراه اين اتفاق نمى افتد و كودكان پياپى دچار شكست مى شوند، اين 
اتفاق مي تواند بر اعتماد به نفس كودك تاثير فوق العاده منفي اي بگذارد و 
اين تفكر را در او بپروراند كه او از قدرت و شايستگي كافي برخوردار نيست. 
اين حس مي تواند كودك را منزوي و گوشه گير كند و شهامت كودك را از 
او بازستاند. مشكل ديگري كه استفاده از اين تجهيزات مي تواند ايجاد كند، 
تاري ديد و تنبلي چشم است. فوتوفوبى يا حساسيت به نور در ميان كودكانى 
كه زياد با منابع نورى مانند موبايل،تبلت و تلويزيون سر و كار دارند شايع تر 
است. رعايت نكردن فاصله از منابع نورى باعث خسته شدن چشم مى شود 
و حساسيت به نور پيامد اين مساله است. كار زياد با رايانه، تبلت، گوشى و 
حتى تماشاى زياد تلويزيون از فاصله نزديك و مواجهه بيش از حد با منابع 
نورى باعث بروز اين مشكل مى شود. نتايج مطالعات نشان مى دهند، تمركز 
كودكانى كه زياد از تكنولوژى استفاده مى كنند، در آينده روى دروس كم 
خواهد بود و دچار افت تحصيلى مى شوند؛ البته چنانچه اين ابزار زير نظر شما 
و با قوانين و محدوديت هايي استفاده شود، مي تواند بي ضرر باشد.استفاده 
از اين بازى ها بايد با توجه به شرايط كودك زمان بندى شود. در پيمان نامه 
حقوق كودكان به پدر ومادر و يك سرى نهادهاى مدنى اجازه داده شده كه 
بتوانند بر رسانه ها و دسترسى كودكان به اطالعات مختلف نظارت بكنند. 
والدين در راستاى حفظ سالمت و منافع عالى مى توانند اين محدوديت ها را 

براى كودك خود قايل شوند.

«ژان ژاك سامپه»«ژان ژاك سامپه»
ــوى در 17 آگوست  ــهور فرانس ــامپه، تصويرگر مش ژان ژاك س

ــم به جهان گشود.  ــه چش ــهر بوردوي فرانس 1932 ميالدى در ش

ــالگى زمانى كه به ارتش  ــكلى جدى در 18 س سامپه نقاشى را به ش

ــت، آغاز كرد. او در طول خدمتش در ارتش، گاهى به خاطر  پيوس

كشيدن نقاشى هنگام ايستادن در پست نگهبانى تنبيه مى شد. 

ــس رفت و تالش كرد  پس از اتمام دوره  خدمت در ارتش، به پاري

ــد. در همان زمان او به اولين  ــى هايش را به روزنامه ها بفروش نقاش

ــينى (نويسنده مشهور  ــنايى با گوس موفقيت بزرگ خود يعنى آش

فرانسوى) در هفته نامه اى بلژيكى دست يافت. 

اين آشنايى سرآغازى بود براى خلق مجموعه  كتاب هاى محبوب 

«نيكوال كوچولو» كه با همكارى گوسينى به عنوان نويسنده و سامپه 

ــتان ميان  ــد آمد. اين مجموعه داس ــوان تصويرگر كتاب پدي به عن

ــال هاى 1956 تا 1964 به چاپ رسيد كه تاكنون به بيش از 30  س

زبان در دنيا ترجمه شده است.

از آثار ديگر سامپه مى توان به سامپه هيچ چيز ساده نيست، مارتين 

پبل، همه چيز پيچيده است، موسيو المبر، اوقات خوش، هراس هاى 

بزرگ، پيام هاى جورواجور و ... اشاره كرد.

تتتبباااززىىهااىككككاامپيووتتتتررىىى مضراتبازىهاىكامپيوترىممضضررر

مدرسه براي افراد بي شماري تداعي كننده خاطرات خوب و زيبايي 

است كه در هر سني يادآوري آن ها براي شان لحظات شيريني 

را مي سازد. آيا به عنوان والدين يك دانش آموز مي دانيد چگونه 

ــب علم و دانش بهتر و بيشتر  مي توانيد به فرندان تان در راه كس

ــه  كمك كنيد كه در آينده خاطرات زيبا و خوبي از دوران مدرس

شان در ذهن داشته باشند. براي اينكه بتوانيد به بهترين حالت به 

فرزندان تان كمك كنيد بايد كاري كنيد تا موفق باشند و براي اين 

كار با نكات كوچك مي توانيد موفقيت هاي بزرگي را براي آن ها 

بسازيد. در اين مطلب تالش شده تا آن پندهاي كوچك را به شما 

كه نقش والدين دانش آموزان را برعهده داريد، يادآوري كرده تا 

ــود موفقيت هاي بزرگي را به  فرزندان تان بتوانند در تحصيل خ

دست آورند.

ــته باشيد: وقتي پدر  1) نسبت به مدرسه برداشت مثبتي داش

مي گويد: «من هميشه به مدرسه عالقه مند بوده ام، مطالبي كه 

در مدرسه ياد گرفته ام در فهميدن مسائل مربوط به زندگي و كارم 

كمك زيادي به من كردند» .غيرمستقيم به فرزندان خود كمك مي 

كند تا احساس مثبتي نسبت به مدرسه كسب كنند. زماني كه مادر 

مي گويد: «بگذار مسائل و تكاليف درسي تو را ببينم، شايد در فهم 

سواالت بتوانم كمكت كنم». چيزي بيش از كمك به كودك عرضه 

مي كند. او در حقيقت مي گويد: «اين مهم است كه تو بايد خودت 

آن را انجام بدهي،اما من كمك خواهم كرد تا كاري را كه بايد انجام 

دهي، خوب بفهمي».

2) كودكان را در بحث هاي خانوادگي شركت دهيد: خانه اي كه در 

آن والدين و كودكان فرصت بيان نظرات خويش را نسبت به اشيا 

و موضوعات مورد عالقه خود داشته باشند فرصت مناسبي براي 

يادگيري به كودكان مي دهد كه هيچ مدرسه اي نمي تواند با آن 

برابري كند، كودك از گفت وگوهاي سر غذا، بيش از تمام مدت روز 

در مدرسه چيز ياد مي گيرد.

3) فرزند خود را در مسير موفقيت قرار دهيد: كودكان نيز مانند 

بزرگساالن، در اثر موفقيت هاي متناوب به موفقيت خو مي گيرند. 

ــتن انتظار موفقيت  آن ها به خود اطمينان پيدا كرده و از خويش

دارند. اين گونه كودكان در مدرسه موفق و در خانه شاد و مسرور 

هستند. شكست نيز شكست هاي بعدي را به دنبال دارد. كودكان 

ــد آگاهي يابند كه  ــه احتياج دارند. آن ها باي به موفقيت هاي روزان

والدين شان از موفقيت آن ها اطالع حاصل كرده و به وجودشان افتخار 

مي كنند. والدين بايد به كودكان بفهمانند كه موفقيت يك روياي دور 

و غيرقابل دسترس نيست، بلكه موفقيت درزمان حال هم موجود و 

ممكن است.

4) تمركز حواس: كودكان بايد حواس خود را متمركز كنند. هر بار كه 

كودك به تالش خود براي يافتن پاسخ ادامه دهد، توانايي او فزوني مي 

يابد. يعني به تفكر مداوم و اصرار در تفكر عادت مي كند. والدين بايد 

كودكان خود را به اين روش تشويق كنند كه هنگام كار، به كار و هنگام 

بازي به بازي كردن بپردازند. اين روش براي زندگي روش خوبي است.

5) ترس از شكست را كاهش دهيد: وقتي به كودك مسئوليت خيلي 

زياد بدهيد، نگراني او گسترش مي يابد. اگر مسئوليت خواسته شده از 

كودك بسيار اندك باشد، كودك وابسته و تابع بار مي آيد. بين اين دو، 

يك محوطه وسيع و پهناوري وجود دارد كه كودكان در آن شاد، موفق 

و آرام هستند. اين همان روابطي است كه والدين بايد براي دست يافتن 

به آن كوشش كنند. والدين دراعمال كنترل وانضباط بايد تا جايي پيش 

روند كه كودكان اخذ تصميم را فرابگيرند. همزمان با اين، كودكان بايد 

مسئوليت تميزي، نظافت و نگهداري از اتاق و وسايل شخصي خويش 

را به عهده بگيرند.

6) كمك كنيد تا فرزندان شما مركز توجه خود را گسترش دهند: انسان 

هرچه بيشتر بداند، نيازمندي و گرايش او به دانستن بيشتر مي شود. 

تكميل الگوي ادراك و تفاهم در مغز، سبب كسب لذت شادي مي شود. 

هرچه دامنه دانش بيشتر باشد، زمينه هاي زيادتري را مي 

توان به آن اضافه كرد. وقتي فرزند شما عقايد و نظريات را به 

زبان خود بيان مي كند، او آن ها را به الگوي تفكر خود تبديل 

مي كند.

ــويق كنيد: اگر كودك به هنر  ــتعدادهاي ويژه را تش 7) اس

عالقه مند است و تقريبا همه وقت خود را صرف آن مي كند، 

يا عاشق آثار هنري بوده و خود به خلق آثار هنري مي پردازد، 

تمام اين عاليق و فعاليت ها مفيد هستند. البته تا جايي كه به 

نمرات مدرسه و توانايي تحصيلي اش لطمه اي وارد نشود. در 

غير اين صورت والدين بايد دست به اقدام بزنند. براي يك دختر 

و پسر جوان اين امكان وجود دارد كه شانس موفقيت خود را 

در پي كسب چنين تجربه هايي از دست بدهند. نگذاريد اين 

اتفاق براي فرزندان شما پيش بيايد. اگر والدين سعي نكنند 

عالقه اي را كه كودك قبال داشته از بين ببرند، بيشتر موفق 

خواهد شد. بگذاريد او عالقه خود را حفظ كند و در همان موقع 

او را تشويق كنيد تا به موضوعات ديگر نيز عالقه مند شود. 

مخصوصا به موضوعات درس مدرسه.

8) خالقيت و كنجكاوي را تشويق كنيد: كودكان گرايش 

ــدني براي خالقيت، ساختن و  و ميل پايدار و خاموش نش

اكتشاف دارند. كنجكاوي و خالقيت در وجود آن ها نهفته 

است و رشد طبيعي آن ها بدون وجود اين عوامل و خصوصيات 

ــود. وقتي كودك تصوير عجيب و غريبي  دچار وقفه مي ش

به مادر خود نشان مي دهد، مادر مي گويد: «عجب تصوير 

ــنگي! راجع به اين برايم صحبت كن». اين مادر هرگز  قش

اين اشتباه را نمي كند كه بگويد: « تو يك اسب كشيده اي» 

درصورتي كه ممكن است منظور كودك تصوير كشتي بوده 

باشد. اگر والدين اين اشتباهات را تكرار كنند، ممكن است 

كودك سعي خود را در ترسيم نقاشي كنار گذاشته و يا نتيجه 

كوشش هاي هنري خود را ديگر به مادر نشان ندهد.

بررسى روش هاى پند و اندرز به كودكانبررسى روش هاى پند و اندرز به كودكان

الگوى مناسبى باش!الگوى مناسبى باش!
ىلىر روستايى عع

كودكان را در بحث هاي خانوادگي شركت 

دهيد: خانه اي كه در آن والدين و كودكان 

فرصت بيان نظرات خويش را نسبت به اشيا 

و موضوعات مورد عالقه خود داشته باشند 

زمان مناسبي را براي يادگيري به كودكان 

مي دهد 
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رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.
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