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«دنیای هوادار» یاد و خاطره شهدا به ویژه علیاصغر بذرباچ
که اخیرا مادرشان نیز به شهیدش پیوست را گرامی میدارد
سرمقاله

آموزش

اتخا ِذ سیاستگذاری دولتیتان این بود!؟

بخشنامهایکهوضعیت«معلمانخرید
خدمات» را وخیم کرد؛

«کارگر آموزشی»
با بیمه  21روز در ماه!

اگر تا همین سالهای قبل ،آموزش و پرورش را فقط
با یک نوع معلم میشناختیم اما حاال چهار یا پنج
سالی میشود آنقدر گروههای مختلف به عنوان معلم به
آموزش و پرورش اضافه شدهاند که حاال باید گفت انواع
مختلف معلمان را داریم با حقوقهای متفاوت!
هماکنون معیشت نقطه مشترک انواع معلمان غیررسمی
است که چند سالی میشود ،آموزش و پرورش با کمک
آنها کالسهای درس را از گزند بدون معلم ماندن مصون
نگه داشته است .معلمان خرید خدمات آموزشی جزو
معلمان غیررسمی هستند که سالهاست مطالبات
معیشتی و اعتراضات آنها به قراردادهای استثمارگونه از
سال  93تا به امروز مطرح است.
گویا طبق شیوه نامه ابالغی سال  99که براساس ماده
 41قانون الحاق  2است ،تأکید شده 24 ،ساعت تدریس
هفتگی معلمان خرید خدمات معادل  44ساعت فعالیت
محاسبه میشود براین اساس این معلمان تمام وقت
محسوب شده و حقوق و بیمه آنها کامل محاسبه
میشود.
از طرفی دوم آذر امسال بخشنامهای با امضای سرپرست
وقت آموزش و پرورش ابالغ شد که معلمان خرید خدمات
را از قانون الحاق  2خارج و تحت شمول قانون مدیریت
خدمات کشوری قرار داد با این روند معلم همانند کارگر
آموزشی محسوب شده و به ازای ساعاتی که در مدرسه
حضور دارد حقوق دریافت میکند ،این روند باعث کاهش
حقوق معلمان و احتساب بیمه آنها به مدت  21روز در
ماه خواهد بود!
معلمان خرید خدمات آموزشی که همپای معلمان رسمی
در مدارس مشغول تدریس هستند ،نسبت به تمام
تبعیضهایی که در بحث معیشت و حقوق آنها وجود
دارد ،معترض هستند و بعد از  8سال جزئیترین مسائل
برای آنها در نظر گرفته نمیشود .معلمان خرید خدمات
آموزشی نگران هستند که با اجرای این دستورالعمل
مجدد وضعیت حقوق و بیمه آنها به روال گذشته و در
حداقلیترین شکل ممکن محاسبه شود.
قاسم احمدی الشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس
وزارت آموزش و پرورش درباره مشکل این معلمان گفته
است :در سال جاری از طریق دیوان محاسبات اعالم شد
که قانون کار باید برای این معلمان لحاظ شود ،به دلیل
اینکه قانون کار  44ساعت در ماه در نظر گرفته شده پس
باید  24ساعت لحاظ شده را متناسب با  44ساعت برای
بیمه و حقوق این افراد محاسبه کنیم که با بررسیهای
انجام شده به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان معلمی
را با دیگر کارمندان مقایسه کرد چرا که معلم آینده این
جامعه را میسازد و در تربیت انسان نقشی پر رنگ و
موثر دارد.
به گفته او؛ وزیر آموزش و پرورش در چند روز پیش
نامهای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرد که در آن
درخواست شد اگر دیوان محاسبات همراهی کند و تامین
منابع هم از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود،
بخشنامه تاریخ  2آذر لغو میشود همچنین با توجه به
اینکه دیوان محاسبات به نوعی زیر نظر مجلس شورای
اسالمی فعالیت میکند روز گذشته مصوباتی داشتیم و
مقرر شد رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات ابالغ
کند تا موضوع آموزش و پرورش و معلمان را به صورت
مجزا بررسی کنند.
حال باید دید مشکل حقوق و بیمه معلمان خرید خدمات
آموزشی که حاال  8سالی میشود پا به پای معلمان
رسمی ،آموزش دانشآموزان را عهدهدار شدهاند و به تازگی
سامان یافته بود ،اصالح خواهد شد یا قرار است یکبار
دیگر به زیر خط فقر بازگردند؟

خبر

عجب بابا عجب!

محمدرضا ولی زاده
دبیر تحریریه

روز پنجشنبه «زهرا عبداللهی» -مدیرکل دفتر بهبود تغذیه
وزارت بهداشت -در اظهار نظری عجیب با بیان اینکه یکی از
اولویتهای مهم وزارت بهداشت ،کاهش مصرف قند و شکر
در جامعه است ،خاطرنشان کرد« :در حال حاضر مطالعات
بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور نشان میدهد که
سرانه مصرف قند و شکر ،خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده
در سبد غذایی است و مصرف آنها یکی از عوامل اصلی
اضافه وزن ،چاقی ،دیابت و برخی از سرطانها مانند سرطان
پانکراس است».
وی گفت« :در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگسازی در قالب
بسیجهای آموزشی و پویشهای ملی ،جلب مشارکت صنایع
غذایی برای کاهش قند و شکر در محصوالتشان و اصالح
استانداردها مهم است».
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت افزود« :یکی از

اقدامات و پیشنهادات ما برای کاهش مصرف قند و شکر در
کشور ،اتخاذ سیاستهای دولتی مانند افزایش قیمت و یا
حذف یارانه شکر است .این کار در جهت حفظ سالمت مردم
است چون مردم ،خیلی بیشتر از حد نیاز و توصیهها ،قند و
شکر مصرف میکنند».
وی یادآور شد« :به دلیل مصرف باالی قند و شکر و مواد
قندی و شیرین ،ذائقه مردم به سمت مصرف مواد غذایی
شیرین و قندی سوق یافته و به همین خاطر باید بر روی

کاهش تقاضا و مصرف به روشهای مختلف ،کار شود».
بخش
اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور ،مدتهاست که ِ
قابلتوجهی از جامعه ،برای تامین مایحتا ِج اولیه زندگی خود
با چالشهای متعددی روبهرو شدهاند ،از طرفی درخصوص
قیمتگذاریدستوریهمهمیشهصحبتهاییمطرحمیشود
ایش معضالت معیشتی مردم بوده است.
که خود نیز عامل افز ِ
اما اگر تا اینحد قیمتگذاریها «دستوری» است که وزارت
ایش
بهداشت صرفا برای حفظ سالمتی مردم ،پیشنها ِد افز ِ
قیمت شکر را یک سیاستگذاری(!) میداند و آ نرا تقدیم
دولت میکند ،بهتر است با یک همت دسته جمعی همه
دولتیها دست به دست هم دهند و برای حفظ سالمتِ
کاهش قیمت
روح ،روان و البته جان و مال مردم ،پیشنها ِد ِ
فراوردههای گوشتی ،لبنیات ،سبزیجات و میوهها و البته
افزایش قیمت مواد مخدر را در راستای همان سیاستگذاری
مذکور تقدیم کنند ،تا شاید گشایشی حاصل شود و مردم
بجای زنده بودن ،کمی زندگی کردن را هم تجربه کنند.

کرونا در ایران

بهداشت و سالمت

پس از  ۲۲ماه؛

«مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت»:

فوتیهای روزانهکرونا درایران
بهکمتراز ۲۰نفررسید

انتشاراطالعات بیمهشدگان توسط
پزشکان جرم است

بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در شبانه روز گذشته  ۱۵۵هزار و
ُ ۱۸۰دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده
است و یک هزار و  ۱۷۸بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۲۴۵نفر
از آنها بستری شدند.
وزارت بهداشت همچنین اعالم کرده است
که مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۲۰۴هزار و  ۲۲۴نفر رسیده.
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۱هزار و  ۸۲۱نفر رسید .همچنین پس از ۲۲
ماه ،مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی به کمتر از  ۲۰نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۴۸هزار و  ۹۵۷نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند .دو هزار و  ۶۰نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سالمت اظهار
داشت :دسترسی به سوابق بیمهشدگان از قبیل
سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای
بیماران فقط با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز
 ۲مرحلهای فراهم است و این اطالعات در حال
حاضر فقط برای پزشکان نمایش داده میشود.
وی در ادامه یادآور شد :انتشار تصویری از کارت
واکسیناسیون وزیر بهداشت ،و مشخص شدن
کد ملی و تاریخ تولد ایشان و همچنین استفاده از شماره تلفن همراه بیمه شده ،منجر به
سوءاستفاده یکی از پزشکان و دسترسی به صفحه اول اطالعات شخصی دکتر عیناللهی
شد .این اقدام مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطالعات و همچنین نشر اکاذیب
و تشویش اذهان عمومی بوده و پیگیریهای الزم حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :الزم به ذکر است که از ابتدای راهاندازی سامانه نسخه الکترونیک ،امکان
ورود کاربران با رمز  ۲مرحلهای به منظور افزایش امنیت سامانه فراهم شده و کاربر پس از
ثبت نام ،به صورت پیش فرض دارای قابلیت ورود دو مرحلهای است.

یادداشت

یک « فعال رسانه ای» در یادداشتی نوشت:

چرا سرداردکترمحمدباقرقالیباف یا دکترمحسن رضایی «حاج قاسم» نشدند؟
«محمد مهاجری» -فعال رسانه ای -در یادداشتی
نوشت :این همه تالش برای پایین آوردن حاج قاسم
شگفتانگیز است .این همه تالش برای اینکه حاج
قاسم را از چشم بیندازند عجیب است .این همه تالش
برای بیرون کشیدن حاج قاسم از قلب مردم وحشتآور
است .این همه تالش برای خراب کردن حاج قاسم
تهوعآور است .این همه...
خب اگر میخواهید همقد حاج قاسم بشوید چرا قد او
را کوتاه میکنید؟ چرا حاج قاسم را سانسور میکنید؟
چرا میخواهید حاج قاسم باید همانی باشد که شما
میخواهید؟ چرا حاج قاسمی خوب است که ضدِبرجام
باشد؟ چرا باید به افرادی که شما ازشان خوشتان نمی آید
فحش و فضیحت بدهد؟
چرا آن حاج قاسمی که دختران بدحجاب را دختر خودش
میداند سانسور میکنید؟ چرا حاج قاسمی که در بیمارستان
محل تولد نوهاش افراد با هر پوششی راحت کنار او ایستاده

و عکس گرفته اند را برنمیتابید؟ چرا حاج قاسمی را که
چپ و راست برایش اصالت ندارد گم و گور میکنید؟ چرا
مهربانی های همان حاج قاسمی که مثل شیر بر داعش
می غرد را کتمان می کنید؟
چرا حاج قاسم را سوا میکنید؟ چرا
نمیگذارید مردم حاج قاسم را «درهم»
بخواهند؟ اص ًال حاج قاسم به این
دلیل حاج قاسم شد که درهم است.
حاج قاسمی که سال  1358در
گزینش سپاه مردود میشود؛ از مردم
کوچه و بازار کارنامه قبولی میگیرد.
حاج قاسم همان کسی است
که «مسلمانش به
زمزم شوید و هندو
بسوزاند» اگر اینطور
نبود که حاج قاسم

شدن کاری نداشت.
چرا استاد حسن عباسی حاج قاسم نشد؟ چرا
حجتاالسالم مجتبی ذوالنور حاج قاسم نشد؟
چرا دکتر سعید جلیلی حاج قاسم نشد؟ چرا سردار
سعید قاسمی حاج قاسم نشد؟ چرا حاج حسین
شریعتمداری حاج قاسم نشد؟ چرا سردار
جواد کریمیقدوسی حاج قاسم نشد؟ چرا
دکتر علیرضا زاکانی حاج قاسم نشد؟ بروم
باالتر .چرا سردار دکتر محمدباقر قالیباف
حاج قاسم نشد؟ اص ًال چرا دکتر محسن
رضایی حاج قاسم نشد؟ جوابش روشن است:
همه چیزهایی که حاج قاسم داشت
اینها نداشتند و از میان همه
چیزهایی که اینها دارند حاج
قاسم حتی یکی اش را
نداشت.

اجتماعی
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خاکریز خاطرات

مسافران شرق بصره و دجله به بوستان بهاران رسیدند؛

پیکر شهدای گمنام با الالیی مادران دارالشهدا در بوستان بهاران آرام گرفت
رضا شاعری
نویسنده

دارالشهدای تهران سالهاست نام و آوازه ایثارگریاش در میان
اهالی پایتخت و ایران اسالمی زبانزد است ،حاال همزمان با
ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) پیکر دو شهید عزیز
ایران اسالمی در این خطه از تهران آرام گرفتند ،تا مادران و
پدران شهیدان این منطقه برای این شهدای تازه رسیده از
غربت ،مادری و پدری کنند.
مسافران و میهمانان منطقه ما از شرق دجله و شرق بصره
تفحص شده بودند و صبح روز جمعه پیکر این دو شهید
گمنام سالهای جهاد و حماسه بر روی دستان امت شهید
پرور دارالشهدای تهران با حضو رضاشنگی شهردار منطقه،17
سرهنگعلیرضاتیموریفرماندهسپاهناحیهحبیببنمظاهر،
علما و جمع کثیری از شهروندان منطقه 17از میدان ابوذر به

سمت بوستان بهاران تشییع شدند.
از صبح جمعیت کثیری برای استقبال و وداع با فرزندان
خود ،گرد میدان ابوذر جمع شدند ،اهالی دارالشهدای تهران
با در دست داشتن شاخههای گل ،پرچمهای ایران و تصاویر
سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی «اهلل اکبر گویان» زیر
تابوتهای این شهیدان واالمقام را گرفتند.
تابوت شهدا پس از گذر از کوچه پس کوچههای منطقه،17
برای خواندن نماز وارد بوستان بهاران شد ،اهالی غیرتمند
دارالشهدای تهران به امامت حجت االسالم و المسلمین
رضا مطلبی امام جماعت مسجد تاریخی ابوذر بر پیکر پاک
شهیدان نماز خواندند.
سپس اهالی شهیدپرور منطقه با در دست داشتن بیرقهای

عزا که منقش به نام سید و ساالر شهیدان و شهدای مقاومت
بود با شعارهای «لبیک یا حسین» پیکر این شهدا را تا محل

خاکسپاری همراهی کردند.
بوی اسپند و ذکر نوحه فضا را پر کرده بود ،از چند شب پیش
عملیات آمادهسازی محل تدفین شهدا آغاز شده و صبح روز
جمعه همهچیز برای مراسم خاکسپاری آماده شده بود .محل
ورود پیکرها به مزار شهدا را با پارچههایی سبز آراستهاند و
سراسر محیط غرق در گلهای معطر است .نوحهخوان

«کجایید ای شهیدان خدایی را میخواند» و مردم زیر لب
زمزمه میکردند ،مادر شهید بیات و شهید مدافع حرم مسعود
عسگری پیکر شهدا را در آغوش میگیرند .عاشورایی به پا
شده ،خانم بیات برای شهید الالیی میخواند ،نوحهخوانها
روضه مادر و روضه سیدالشهدا(ع) را میخوانند ،در همین اثنا
یکی انگشتری میدهد ،یکی شال و دیگری تسبیحش را که
متبرک شود .پدر شهید مدافع حرم حاج حسن بیات و برادر
شهید منصور ملک کندی که خود از پیشکسوتان جبهه و

جهاد است ،وارد حیات قبر میشوند ،پیکرها را آماده میکنند،
تا حجتاالسالم مرتضی بابایی برای شهیدان تلقین بخواند.
دقایقی بعد سنگهای لحد را میگذارند و سنگ مزار سپید
در میان پارچه سبز پیرامون مزار خودنمایی میکند .مراسم
تدفین که تمام شد ،مسیر را باز میکنند تا مردم یک به یک
برای زیارت مزار فرزندانشان و بچهمحلهای جدیدشان وارد
محوطه شوند .اینجا چهارمین حرم شهدای گمنام منطقه 17
تهران است.
منطقهای که با تقدیم  4000شهید گلگون کفن 17 ،شهید
مدافع حرم و سرداران شهیدی همچون محمد ناظری و استاد
خلبان احمد مایلی ،بهروز صبوری ،امیر حاج امینی و ...به
دارالشهدای تهران مشهور است.
گفتنی است ،پیکرهای مطهر این شهیدان واالمقام در آستان
مقدس امامزاده حسن(ع) و مسجد علویون مورد استقبال
مردم شهیدپرور و مسئوالن منطقه  ۱۷قرار گرفت.

دارالشهدای تهران سالهاست نام و آوازه ایثارگریاش در میان اهالی پایتخت و ایران اسالمی زبانزد است ،حاال
همزمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) پیکر دو شهید عزیز ایران اسالمی در این خطه از تهران آرام گرفتند ،تا
مادران و پدران شهیدان این منطقه برای این شهدای تازه رسیده از غربت ،مادری و پدری کنند.
انرژی

برآورد خسارت  ۱۰۰میلیارد تومانی
سیل به شبکه برق کشور

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد که ،طبق برآوردهای انجام شده تاکنون  ۱۰۰میلیارد تومان
خسارت به شبکه برق استانهای سیل زده وارد شده است .مصطفی رجبی مشهدی،
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه برغم خسارات وارده به شبکه برق در استانهای سیل
زده ،اکنون شرایط در کشور عادی است ،افزود :خسارات وارده به شبکه برق در استانهای
سیل زده درحال جبران و رفع محدودیت است.
وی با اشاره به بروز سیالب گسترده در استان هرمزگان گفت 40 :هزار مشترک در
شهرستانهای پارسیان ،بندر عباس ،بندرخمیر و جاسک پس از بروز سیالب دچار قطعی
برق شدند که اکنون رفع شده و برق رسانی به کمتر از  100مشترک در مناطق صعب العبور
رسیده است که البته برق این تعداد مشترک نیز به دلیل خطرات احتمالی و مشکالت تردد
و نبود مسیر ،همچنان قطع است .سخنگوی صنعت برق ادامه داد :سیالب استانهای
فارس در شهرستانهای المرد و مهر بطور کامل رفع شده است و مردم در این شهرستانها
برقدار هستند؛ البته پس از بروز سیالب در ساعاتی چند صد مشترک بی برق شدند که هم
اکنون برطرف شده است .رجبی مشهدی با اشاره به بروز خاموشی در شهرستانهای کنارک
و چابهار استان سیستان و بلوچستان گفت :چند صد مشترک در این حادثه دچار قطعی
برق شدند که برق آنها برقرار شده است ،البته برخی از مشترکین به دلیل مسائل ایمنی و
جلوگیری از برق گرفتگی همچنان با خاموشی مواجه هستند.

اقتصادکالن

مالیات

اعالم شرایط جدید
فروش ارزمسافرتی

دریافت مالیات ارزش افزوده از
خودروها درنخستین انتقال به خریدار

به تازگی بانک مرکزی در روند تخصیص ارز مسافرتی تغییراتی اعمال کرد که براساس
آن ،سقف مقرر این سهمیه برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰یورو،
برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی  ۳۰۰یورو و مسافرتی به صورت زمینی،
ریلی و دریایی نیز ۳۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست .بانک مرکزی هدف خود از
این اقدام را ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی اعالم کرده است .در این راستا،
گزارشهای میدانی از صرافیها حاکی از آن است که تغییرات در روند تخصیص ارز
مسافرتی بر شیشه صرافیها برای اطالع متقاضیان همراه مدارک مورد نیاز به منظور
دریافت هر یک از سرفصلهای فروش ارز بابت مصارف ارز خدماتی نصب شده است.
نکته حائز اهمیت در مشاهده وضعیت فروش ارز مسافرتی در صرافیها این است
که صرافها بر اطالع از کشور مقصد مسافر تاکید میکنند و بر نیاز ارزی فرد مبتنی
بر کشور مقصد پاسخ میدهند که تخصیص ارز برای کشورهای با ویزا در اولویت
قرار دارد .همچنین ،در مواردی دیده شد که صرافیها به درخواست متقاضیان برای
دریافت لیر ترکیه جواب رد میدهند و این افراد برای رفع نیاز ارزی خود به دالالن
مراجعه میکنند .از سوی دیگر ،اغلب صرافیها خرید و فروش ارز انجام نمیدادند و
صرافیهاخلوت وصفیمقابل آنهاتشکیلنشدهبود.روندکاهشی قیمتها دربازار
ارز ،قیمت ارز در صرافیها را پس از  ۶ماه به  ۲۶هزار تومان رساند.

رسانه مالیاتی ایران خبر داد که بنا بر اعالم معاون سازمان امورمالیاتی ،از
کارخانههای سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو در نخستین
انتقال به خریداران مالیات دریافت میشود .محمد مسیحی با اعالم این خبر
خاطر نشان کرد :بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ،اولین انتقال
خودرو از کارخانههای سازنده و یا وصلکننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده)
داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران،
مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است .معاون سازمان امورمالیاتی گفت:
با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزود :اولین انتقال خودرو از
کارخانههای سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و
یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین
هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات
نقل و انتقال موضوع این ماده میشود .محمد مسیحی افزود :واردکنندگان و
کارخانههای سازنده و مونتاژ کننده انواع خودرو ،ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون
یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اساس ماخذ
مذکور در تبصره ( )1ماده ( )28قانون موصوف ،به نرخ یک درصد ( )%1برای انواع
خودروهای تولید داخل و دو درصد ( )%2برای انواع خودروهای وارداتی اقدام کنند.
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امیکرون بعنوان سویه خفیف کرونا طبقه بندی نمیشود
تدروس آدهانوم ،رئیس سازمان بهداشت جهانی گفت :نباید سویه اومیکرون را به عنوان سویه خفیف
کروناویروس طبقه بندی کرد ،چرا که همچنان این سویه تهدیدی با اهمیت برای نظام بهداشت و درمان تلقی
میشود ،سازمان جهانی بهداشت ( )WHOهشدار داده است که امیکرون در حال گرفتن جان مردم در نقاط
مختلف جهان است.

استان ها

مرور

روایت «جهانگیری» از واکنش آیتاهلل هاشمی به عدم احراز صالحیتش در انتخابات ۹۲؛

عدهای میخواهند من را برابر نظام قرار دهند اما من هرگز چننی اکری نخواهم کرد

اسحاق جهانگیری در مراسم پنجمین سالگرد درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که در مرقد امام راحل برگزار شد،
اظهار کرد :بنا داشتم که پس از پایان مسئولیت دولتی خودم،
حداقل تا پایان امسال ،سخنرانی و مصاحبه نداشته باشم اما
به دلیل عالقه به آیت اهلل هاشمی و بیت ایشان تصمیم
گرفتم که این سیاست سکوت را کنار بگذارم.
وی افزود :دی ماه در سالهای اخیر حوادث تلخی داشته
است .در دی  ۹۵به صورت بسیار ناباورانهای خبر ارتحال
آیتاهلل هاشمی که استوانه نظام بود داده شد .هنوز از این
حادثه عبور نکرده بودیم که در دی  ۹۸سردار عزیز و ملی ما
سردار سلیمانی با ترور ناجوانمردانه آمریکایی ها در بغداد
به شهادت رسید .در مراسم تشییع آقای سلیمانی
در کرمان جمع زیادی از هموطنان جان باختند
و در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
جمع دیگری از نخبگان ملت ما جان خود
را از دست دادند که به همه آنان تسلیت
عرض میکنم .همچنین برخی از مردم
در سیستان و بلوچستان ،جنوب کرمان
و فارس شاهد وقوع سیل بودند که
امیدوارم با همت دولت هرچه
زودتر وضع این مردم سامان
پیدا کند.
معاون اول دولت دوازدهم
با تاکید بر اینکه هاشمی
رفسنجانی توان مدیریتی
همه جانبه در کشور
داشت ،اظهار کرد :او

روستازادهای بود که با سادگی و صمیمت ،پیش از انقالب
به شهر آمد و برخورد او با افراد همین سادگی و صمیمیت را
نشان میداد .او لحظهای از مسائل کشور مثل ناامیدی ،فقر
و مشکالت مردم غافل نبود و همواره به این موضوعات فکر
میکرد و اینکه فردی با چنین ویژگی هایی به یکی از یاران
امام راحل تبدیل میشود و زندگی را با مبارزه عجین میکند
جای تعجب ندارد.
وی با یادآوری تالش های امیرکبیر در دوران قاجاریه ،ادامه
داد :مردم منتظر بودند که امیرکبیر دیگری پا به میدان بگذارد
و مشکالت آنها را حل کند .هاشمی رفسنجانی در زمانی
کتاب امیرکبیر مبارزه با استعمار را نوشت که در آن تمام
حرص و ولع یک فرد برای توسعه و پیشرفت ایران را نشان
میداد .او زمانی که در جایگاه مسئولیت قرار گرفت
هر مدیری که میخواست گزارشی از
حوزه عملکرد خود به ایشان بدهد آماده
بود که سوالهای هاشمی رفسنجانی از
کارآمدی و کارکرد آن برای کشور را
پاسخ دهد.
جهانگیری با بیان اینکه آقای
هاشمی به مفهوم توسعه تسلط
دقیق داشت ،گفت :به نظر آقای هاشمی
انسان محور توسعه بود و مابقی موارد
ابراز این توسعه بود .او همواره حامی

حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود .او به ساخت
سدها ،راهآهن و بندرها و مترو و کارخانههای مختلف و در
مجموع به ترقی و توسعه ایران فکر میکرد .این افتخاری
برای حوزه علمیه و روحانیت است که هاشمی رفسنجانی به
یکی از الگوهای توسعه و ترقی در میان تکنوکراتها بدل شود.
خیلیها میخواستند الگو باشند اما موفق نشدند.
این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :ما اگر در همین
جنگ اقتصادی ،سرمایه گذاری پتروشیمی و فلزات را که با
صادرات آنها تحریم فروش نفت را جبران کنیم ،نداشتیم تا
ارز الزم برای کاالهای اساسی فراهم کنیم چطور میتوانستیم
ارز را تامین کنیم؟ او به دنبال توسعه تعامل ها با کشورهای
همسایه بود و در زمان دولت خودش به آن عمل کرد و یکی
از مهمترین این موارد ارتباطاتی بود که ما با کشورهای منطقه
و به ویژه سعودی ها برقرار کردیم.
وی ادامه داد :آقای هاشمی هیچوقت در هیچ مقطعی با
صندوق رای قهر نکرد و تالش میکرد که مردم رای و نظر
خود را در حکومت داشته باشند .او همیشه شجاعانه خود
را برابر رای مردم قرار میداد و ترسی از گرفتن نظر مردم در
مورد خود نداشت .ما در سال  ۹۲به هرچیزی فکر میکردیم
جز اینکه او ردصالحیت شود .او ردصالحیت شد و من که
مسئول ستادهای انتخاباتی ایشان بودم بعد از این ماجرا
خدمت ایشان رفتم و گفتم چه کنیم؟ ایشان به من نکاتی
را گفتند که من حس کردم نصحیتهایی پدرانه است .ایشان
به من گفتند که من همان هاشمی دو روز پیش هستم
و نسبتم با نظام همانی است که بود .عدهای میخواهند
که من را در برابر نظام قرار دهند اما من هرگز چنین کاری
نخواهم کرد.

معاون اول دولت دوازدهم با اشاره به عدم احزار صالحیت
خود در سال  ۱۴۰۰یادآور شد :من را در سال  ۹۶همین شورای
نگهبان تایید کرد و در سال  ۱۴۰۰همین شورای نگهبان رد
کرد .بعد از این ماجرا در سال  ۱۴۰۰یکی از مسئوالن امنیتی
آمد و با من گفتوگو کرد به ایشان گقتم امروز جلسهای دارم
و شما بیایید و ببنید که تغییری در رفتار من خواهید دید یا
نه .من از کارنامه مدیریتی و اقتصادی خود مطمئن هستم
اما این کارها را به نفع مردم و مملکت نمیدانم .همان زمان
مصاحبهای کردم و خطاب به شورای نگهبان گفتم هر دلیلی
که به شما دادند که من را رد کنید منتشر کنید و هنوز هم
بر همان نظر هستم.
جهانگیری با بیان اینکه آقای هاشمی همواره حلقه
واسطی در فضای سیاسی کشور بود ،تصریح کرد :اگر
روزی چپ میخواست راست را حذف کند آقای هاشمی
میایستاد و جلویش میگرفت و اگر راست هم میخواست
چپ را حذف کند بازهم میایستاد و همه آن جفاهایی
که هردو طرف در حق او کرده بودند را کنار میگذاشت
و وفا میکرد .ما به شدت امروز به این حلقههای واسط
نیاز داریم .سردار سلیمانی هم همین نقش را در فضای
سیاسی کشور داشت که اخیرا در مصاحبهای به بخشهایی
از آن اشاره کردم.
وی در پایان گفت :یکی از مسائلی که سیاستورزان باید به
آن توجه داشته باشند این است که چقدر منافع ملی کشور
را در نظر دارند؟ شرایط امروز کشور شرایط دشواری است .از
سال  ۹۷یک جنگ اقتصادی علیه کشور شروع شده است و
امیدواریم که زودتر این فشارها از دوش مردم برداشته شود و
جامعه به شرایط بهتری برسد.

رپرتاژ

با حضور جمعی از مسئولین؛

ازسایت پیرولیزواقع درمرکزدفن و پردازش حلقه درهکرج بازدید شد

سارا گلزاری
خبرنگار

محمدمهدی عزیزی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری
تهران ،مالکی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۷
شهرداری تهران ،بهاری مشاور  MRFو اعضای کارگروه پسماند
از سایت پیرولیز واقع در مرکز دفن و پردازش حلقه دره کرج
بازدید کردند.
در این بازدید محمد چایلو مدیرعامل شرکت پاکسازان هستی
درباره طرح تولید سوخت از پلیمر دفنی زباله در سایت پیرولیز
توضیحاتی را ارائه کردند .چایلو در این بازدید به معرفی
محصول سایت پیرولیز که در بسیاری از مراکز تحقیقاتی دنیا
طرفداران زیادی پیدا کرده است پرداخت و اظهار داشت :مصرف
سالیانه ایران در حدود  ۲میلیون تن پالستیک میباشد که

تن آن که اغلب شامل
در این میان در حدود یک میلیون ِ
ظروف یکبار مصرف و پالستیکهای بستهبندی میباشد،
بهدلیل اینکه قابلیت بازیافت نداشته و یا هزینه بازیافت آن
باال میباشد ،عم ًال از چرخه بازیافت خارج شده و به مراکز دفن
سپرده میشود ،فرایند پیرولیز عبارت است از تبدیل کنترل شده
پلیمرها به مایعات با جرم مولکولی پایین و با حالت فیزیکی
مایع و یا گاز که این فرآیند با حرارت غیرمستقیم و در غیاب
هوا و اکسیژن و خالء انجام میشود ،فرایند پیرولیز یک فرایند
کام ًال بسته بوده با رعایت مسائل ایمنی که شرط الزم برای هر
فرآیندی میباشد هیچگونه خروجی آالیندهای نخواهد داشت.
وی افزود :محصوالت بهدست آمده از فرایند پیرولیز پالستیک

با توجه به نوع ساختار آنها و طبق مطالعات و آزمایشات
انجام شده دارای عدد اکتان مناسبی میباشد ،پیرولیز در تمام
دنیا به عنوان راهکار زیست محیطی در جهت حفظ محیط
زیست و توسعه پایدار شناخته و مناسبترین تکنولوژی برای
جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای محسوب میشود ،پیش
از این کشورهایی مانند آلمان ،جمهوری چک و روسیه به این
فناوری دست پیدا کرده و توانسته بودند از ضایعات پلیمری
در حد آزمایشگاهی بنزین تولید کنند .تقریبا تمامی کشورهای

غربی نیز در حال تحقیق روی این پروژه هستند ،این فرایند
با توجه به جلوگیری از ورود پلیمرها به طبیعت نقش بسیار
اساسی در حفظ محیط زیست را دارا می باشد.
مدیرعامل شرکت پاکسازان هستی خاطر نشان کرد :گازهای

تولیدی در این روش که منبع آنها پلیاتیلن ،پلیپروپیلن
ً
قطعا شامل گازهای هیدروکربنی
و پلیاستایرن میباشد
است که در تمامی منازل و خودروها استفاده میشود و قابل
کنترل و بهرهبرداری در فرآیند تولید هستند .این گازها یا در
مشعلهای راکتور یا در فلزهای تامین انرژی سوزانده میشود و
محصول سوختن آن آب و دی اکسید کربن میباشد.
وی افزود :برای اولینبار در کشور کود بیوکمپوست از زباله
به روش آنزیم و باکتری در شهر کرج تولید گردید ،در این
روش حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد از زبالههای تحویلی که بیشتر
با نام زبالههای تر شناخته میشوند جداسازی شده و به
روش آنزیمی تبدیل به بهترین نوع کود بیوکمپوست میشود
که دارای باالی ۶۰درصد مواد آلی میباشد و این کود فاقد
یزا میباشد در این روش زمان کمپوستینگ
پاتوژنهای بیمار 
تقریبا نصف میشود ،کود گرانول حاصله نیز با ارزشترین

مواد مورد نیاز خاک را داراست و در ادامه کود مایع آنزیمی از
پسماندهای ترهبار بدست میآید که در دنیا این کود بینظیر
است و دارای ثبت اختراع میباشد که برای اولینبار در کرج
در حال تولید میباشد ،این شرکت آماده همکاری و مشارکت
با سایر شهرها در خصوص راه اندازی و راه بری تولیدات فوق
خواهد بود.
همچنین مالکی معاون خدمات شهری و محیط زیست
منطقه ۷شهرداری تهران در جریان این بازدید در گفتوگویی
اختصاصی با روزنامه «دنیای هوادار» گفت :باتوجه بهاینکه در
تودوگانه در شهر تهران ،پروژههای  MRFرا داریم و
مناطق بیس 
انشاءاهلل اولین پروژه هم در سال جاری شروع خواهد شد و به
جهت اینکه در فازهای بعدی پروژههای  MRFفعلی عملیات
فاینالسازی را مدنظر داریم ،به این مکان آمدیم که این بازدید
را داشته باشیم و بتوانیم نقاط ضعف و قوت این فرایند را در
کار خودمان هم پیادهسازی کنیم و بتوانیم الگوبرداری خوبی
از این پروژه داشته باشیم.
وی افزود :عملکرد این پروژه یک کار زیست محیطی ارزشمند
است و توضیحات دکتر چایلو در این خصوص جامع و کامل
بود ،یقینا بدنبال احداث این پروژه در تهران هستیم و هر چقدر
بتوانیم این فرآیندها را بیشتر دنبال کنیم ،کاهش ورودی
بیشتری به آرادکوه خواهیم داشت ،یا به عبارتی زباله ما کمتر
وارد آرادکوه می شود ،چرا که در بحث دفن مشکل داریم،
امیدواریم بتوانیم با الگوبرداری از این پروژه اهدافمان را در
زمینه حفظ محیط زیست دنبال کنیم.

فرهنگی

چرا افرادی که واکسن زده اند به کرونا مبتال میشوند؟
لوئیس مانسکی ،محقق و ویروسشناس در دانشگاه مینهسوتا میگوید :مردم ممکن است به اشتباه فکر کنند
واکسنهای کووید ۱۹به طور کامل جلوی آلودگی به ویروس و ابتال به بیماری را میگیرند؛ در حالی که این فرضیه
ً
عمدتا برای جلوگیری از مرگ و میر
کامال اشتباه است ،واکسنهای در دسترس برای مقابله با همهگیری کووید۱۹
و شدت گرفتن بیماری طراحی شدهاند.

روزنامه
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فاطمیه

در مراسم سومین شب عزاداری حضرت فاطمه(س) در دارالزهرا مطرح شد؛

سیدهادیخامنهای:بعیضهاباشعارعدالتبهجنگآزادیمیروند

حجت االسالم و المسلمین سیدهادی خامنه ای در
دارالزهرا(س) گفت :امروز بعد از سالیانی ما هنوز کارتن
خواب داریم و اخیرا خبر می دادند که بعضی ها چون حتی
کارتن هم پیدا نمی کنند مجبور هستند شب ها در اتوبوس
ها بخوابند .این وضع شایسته این جامعه نیست .اینها از
آسیب های «ناآگاهی» است.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تأکید بر اینکه «جهل
عمومی» سرچشمه همه فسادها است ،گفت :مسائل
و مشکالت اقتصادی ناشی از این است که حرف های
ناصواب و بدتر از آن ،تصمیمات ناصواب توانسته است
به تدریج جامعه را به شکل کنونی در آورد .امروز بعد از
سالیانی ما هنوز کارتن خواب داریم و اخیرا خبر می دادند
که بعضی ها چون حتی کارتن هم پیدا نمی کنند مجبور
هستند شب ها در اتوبوس ها بخوابند .این وضع شایسته
این جامعه نیست .اینها از آسیب های «ناآگاهی» است.
حجت االسالم و المسلمین سید هادی خامنه ای در مراسم
سومین شب عزاداری حضرت فاطمه(س) در دارالزهرا،
گفت :به یک معنا و در یک کلمه جهل از نظر اسالم و
همه متفکران ،سرچشمه همه فسادها است و لذا اسالم
و همه ادیان همواره به آموختن تأکید کرده اند .در طول
تاریخ انحراف ها در همه زمینه ها ناشی از جهل بوده است.
انحراف از خط نبوت و امامت کمتر از نیم قرن پس از
رحلت پیامبر و بازگشت به سوی جاهلیت ناشی از جهل
بود .اگر جامعه یک جامعه آگاه بود چنین اجازه ای را نمی
داد .انحراف در انقالب ها نیز از همین نوع است.متأسفانه
در صدا و سیما به نوعی همان تفکر انجمن حجتیه دنبال
می شود
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با اشاره به انحراف گروه
ها و جمعیت های وابسته به انقالب اسالمی ،افزود :از
جمله این انحراف ها پیدایش قدرت طلبان در قالب گروه
های مسلح بود که به ظاهر شعارهای مردمی دادند ولی در
واقع به دنبال قدرت بودند .پیدایش اندیشه های تحجرآمیز
و ضد تحرک و پویایی قبل و بعد از انقالب به نام انجمن
حجتیه و اندیشه های انحرافی امام زمانی و مژده دهنده
ظهور و امثال اینها که متأسفانه در صدا و سیما به نوعی
همان تفکر دنبال می شود .ناامن کردن فضای عمومی و
اجبار مدیران به اجرای کارهای امنیتی از خود که منجر به
فاصله بین مردم و آنها شد و طبعا در چنین فرصت تلخ
و ناگواری شخصیت هایی مثل آقای بهشتی ،مطهری و
دیگران را از دست دادیم.
وی یادآور شد :خط امام مردم را عزیز و صاحبان اصلی
انقالب می دانست و رأی مردم را منشأ اصلی تصمیمات
کشور و سرنوشت ساز می دانست؛ نتیجه این تفکر ،عبور
از خط امام بود .زینتی بودن رأی مردم ،رواج تبلیغات
دروغ همراه با تهمت در ایام تبلیغات انتخاباتی و اهتمام
به خواص پدیده هایی هستند که به نوعی به «استبداد
نوین» منتهی شد؛ استبدادی با چهره دموکراسی .تقریبا
امروزه اکثر کشورها و جوامع با دموکراسی فاصله
دارند .سرچشمه اصلی برای حدوث وقایع ناباب و
نامطلوب به جهل عمومی ارتباط دارد و از نظر اسالم
هم سرچشمه بزرگترین فسادها است.
سیدهادی خامنه ای افزود :به این ترتیب است که
می بینیم جهل مخصوصا در رهبران و تصمیم
گیران که قالبا منجر به رفتار مستبدانه
آنها می شود ،خسارت های عظیمی
می تواند به بار بیاورد که ریشه
خود آنها و دیگران را می تواند
بسوزاند .این بال همه ،حتی
بی گناهان ،را خواهد سوزاند؛
حتی اگر این کار غلط با نیت
خدمت به جامعه باشد.
این اشتباهات ،کار فردی
به حساب نمی آیند و

بلکه می توان آنها را خیانت دانست .یعنی ممکن است
فرد آنها را اشتباه بداند ولی در عرصه یک جامعه این
اشتباهات خیانت محسوب می شود چرا که همه جامعه
را دچار خسارت خواهد کرد.
وی تصریح کرد :نمونه آن را در همه جای دنیا و جامعه
خودمان می بینیم که یک موضع گیری غلط ،یک سخن
بی جا یا یک حرکت دیپلماتیک ناشیانه و نادرست می
تواند خسارت های بزرگ به کشور وارد کند .در خبرها نوشته
اند که به خاطر موضع گیری یک نفر در یک امر سیاسی،
چندین هزار میلیارد لایر خسارت به ایران وارد شد .ممکن
است خود او خیال کند درست و خدمتکارانه دارد این کار
را می کند ولی اگر خسارت داشته باشد مسأله جور دیگری
خواهد بود .به این ترتیب دیکتاتوری و استبداد خیلی آرام
آرام می تواند وارد زندگی شود.
دبیرکل مجمع نیروهای خطر امام در خصوص زمینه های
فرهنگی عدم پذیرش عدالت ،گفت :طبیعتا فرهنگ هایی
که از پرستش قدرت یا تمایل به قدرت و یا منفعت طلبی
برای هم پیاله های خود الهام گرفته باشند ،معموال آمادگی
برای قبول عدالت اجتماعی و دموکراسی ندارند .اما فرهنگی
که به علم و دانایی حرمت می گذارد و با جهل ضدیت
می کند ،می تواند ضد دیکتاتوری باشد .تحقیقات علمی
فقط در جوامعی شکوفایی پیدا می کند که در آن عقاید و
افکار مخالف با یکدیگر به طور مساوی از این حق برخوردار
باشند که بحثی را رد یا قبول کنند .این جور نباشد که در
یک دانشگاه ،وقتی یک استاد نظر خودش را در پاسخ به
یک سؤال دانشجو می گوید ،حق داشته باشند به خاطر این

بعضی ها با شعار عدالت به جنگ آزادی می روند و جلوی
آزادی ها را می گیرند
سیدهادی خامنه ای اظهار داشت :بعضی ها با شعار عدالت
به جنگ آزادی می روند و جلوی آزادی ها را می گیرند.
در حالی که عدالت و آزادی با هم توأم هستند و در برابر
هم نیستند و فقط چیزی که در مقابل عدالت و آزادی قرار
می گیرد ،قدرت است .به نظر می رسد انسان اول باید آزاد
باشد تا بتواند عدالت را برقرار کند و خودش باید عدالت را
اقامه کند و قرآن هم می گوید مردم باید اقامه قسط کنند
و حکومت را نگفته است .اگر روزی چهره عدل هویدا شود
طبعا مستبدان از سخن و استدالل باز می مانند .یک اقدام
غلط و بدون مشورت متخصصان و کارشناسان می تواند
جامعه را زیر و رو کند و یک کلمه درست می تواند آن را
دوباره برگرداند.

تصمیمات ناصواب جامعه را به شکل کنونی در آورده
است
وی ادامه داد :مسائل و مشکالت اقتصادی ناشی از این
است که حرف های ناصواب و بدتر از آن ،تصمیمات
ناصواب توانسته است به تدریج جامعه را به شکل کنونی
در آورد .برادر اقتصاددانمان آقای فرشاد مؤمنی می گوید
میزان مصرف ساالنه گوشت در سال  66که زمان جنگ
بوده و مشکالت جنگ و مخارج بسیار سنگین جنگ و
جلوگیری غربی ها از فروش نفت و کم شدن درآمد نفتی،
حدود  170کیلو برای هر فرد بوده و سال  1400ظاهرا به چهار
کیلو می رسد؛ در حالی که ما فروش نفت هم داریم و به

سیدهادی خامنه ای ادامه داد :متحجران نادان بوعلی سینا
با این همه علم که باعث افتخار کشور ما است را به کفر
منتسب می کردند .چون معنای حرف او را نمی فهمیدند.
سلسله مراتب آگاهی انسان ها با هم یکسان نیست و
زمینه های فکر و درک جامعه هم در یک سطح نیست.
بوعلی سینا در جواب کسانی که او را به کفر متهم کردند،
شعری خواند که بنده هم در دوره ای از مجلس که دوستان
ما و خود من را رد صالحیت کرده بودند همین مضمون
شعر را در مجلس خواندم .آن شعر می گوید «کفر چو منی
گزاف و آسان نبود /محکمتر از ایمان من ایمان نبود /در
دهر چو من یکی و آن هم کافر /پس در همه دهر یک
مسلمان نبود».
وی تأکید کرد :جهل بسیط را نمی توان جهل دانست چون
راهی برای کسب علم است اما جهل مرکب راهی برای
دانستن نمی گذارد .بسیاری از این جاهل ها حتی توهم
عالم بودن دارند و خودشان را خیلی عالم می دانند و برای
فهمیدن و دانستن اصال آمادگی ندارند و درهای فهم و
اندیشه را به روی خودشان بسته اند« .خرده معلومات»
خطرناک تر از جهل است چون به انسان توهم علم و
معلومات می دهد و انسان با آن یک ذره معلومات فکر
می کند همه چیز را می داند .لذا بوعلی سینا می گوید از
اطالعات ناقص بپرهیزید و امام محمد غزالی هم این تعبیر
را دارد که انسان کم سواد از بی سواد بدتر است؛ چون فکر
می کند خیلی عالم است و لذا دنبال دانستن نمی رود.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام اظهار داشت :جهلی که
قرآن با آن مبارزه می کند «جهل مقدس» است .وقتی که

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام با تأکید براینکه «جهل عمومی» سرچشمه همه فسادها است،گفت :مسائل
و مشکالت اقتصادی ناشی از این است که حرف های ناصواب و بدتر از آن ،تصمیمات ناصواب توانسته است به تدریج
جامعه را به شکل کنونی در آورد .امروز بعد از سالیانی ما هنوزکارتن خواب داریم و اخیرا خبر می دادند که بعضی ها چون
حتی کارتن هم پیدا نمی کنند مجبور هستند شب ها در اتوبوس ها بخوابند .این وضع شایسته این جامعه نیست .اینها از
آسیب های «ناآگاهی» است.
پاسخ او را از دانشگاه اخراج کنند.
وی تأکید کرد :بنابر این بین احترام به دموکراسی و عدالت
و تعهد به کسب دانش و ترویج دانش یک رابطه مثبت
و همبستگی وجود دارد و می توانیم بگوییم دیکتاتوری
استدالل از دیکتاتوری اراده های خود خواهانه قوی تر است.
از این رو احترام فرهنگی به علم و علما ،نه تنها یک ارزش
دموکراتیک و مردمی است ،بلکه زمینه مساعدی برای رشد
علم هم هست .اما جهل زمینه ساز انحراف در مفاهیم خدایی
و انسانی است .مثال عدلی که می خواست جامعه را اصالح
کند گاهی ممکن است در بی خبری
عمومی تبدیل به عاملی برای
دستیابی به قدرت شود.
جبهه کمونیسم یکی
از آنها است که با شعار
عدالت به میدان آمد و
نیمی از جهان را به مدت
نیم قرن استثمار کرد و به
بدبختی کشید.

ظاهر همه چیز رو به راه است.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام یادآور شد :شما به یاد
بیاورید آن زمان را که عده ای جاهل علیه دولت وقت
چه کردند .علی رغم وجود همه مشکالت اقتصادی جنگ
لوازم و ارزاق با سهمیه بندی به همه می رسید و حداقل
ها را همه داشتند ،در عین حال عده ای علیه دولت شعار
می دادند و سهمیه بندی و کوپن را کوپنیسم و کمونیسم
می گفتند؛ و حاال وضعیت به این شکل در آمده است.
امروز بعد از سالیانی ما هنوز کارتن خواب داریم و اخیرا
خبر می دادند که بعضی ها چون حتی کارتن هم پیدا
نمی کنند مجبور هستند شب ها در اتوبوس ها بخوابند.
این وضع شایسته این جامعه نیست .اینها از آسیب های
«ناآگاهی» است.
وی تأکید کرد :وقتی گروه ها و دولت ها عدل را به نیت
توجیه کار و قدرت خودشان به کار می گیرند ،طبیعتا اینجا
است که همه چیز رنگ عوض می کند .ولی اگر عدل در
چهره واقعی ظاهر شود هیچ کس مخالف نیست .حضرت
علی(ع) فرمود پدیده جهل است که باعث می شود از شعار
عدل استفاده ابزاری شود .راه حل افزایش آگاهی عمومی
است .همان طوری که جامعه به طور فطری طالب آگاهی
است ،به طوری که اگر مجاری رسمی اطالع رسانی در کار
خود عمدا یا سهوا در کار خود موفق نباشند جامعه خود
به خود متوجه مجاری اطالعاتی دیگر خواهد
شد که به راحتی در دسترس هست؛
چه فضای مجازی و ماهواره و چه
چیزهای دیگر.
متحجران نادان بوعلی سینا با این
همه علم را به کفر منتسب می کردند

جهل با مذهب و مقدسات قاطی شود خطرناک و العالج
می شود .یعنی هر بدی که با شعار و لباس دین می آید می
تواند خطرناک باشد .مرحوم نائینی در باب استبداد همین
را می گویند که استبداد بسیار خطرناک است ولی خطرناک
ترین و العالج ترین نوع آن «استبداد دینی» است .خوارج
اسالم را منحصر به خودشان و بقیه را کافر می دانستند و
طبیعتا حکمشان این بود که باید بکشند .همان کاری که
امروز طالبان و داعش و امثال اینها با نام های گوناگون انجام
می دهند.
جهل در هر لباسی خانمان سوز است ولی در رنگ و لعاب
دینی بسیار خطرناک تر است
وی افزود :حماقت در این زمینه حد و حدودی ندارد و باید
همه آنها را شناخت چون همه آنها خطرناک هستند .وقتی
علی(ع) تکفیر می شود تکلیف دیگران روشن است .بوعلی
سینا ،فیض کاشانی ،اقبال الهوری از کسانی هستند که
تکفیر شده اند .در زمان خود ما ،امام می گوید دیدم کوزه
ای که آقا مصطفی در آن آب خورده را تطهیر می دهند؛
چون پدرش فلسفه درس می داد .قبل از انقالب کتابی که
شهید مطهری به نام «نظام حقوق زن در اسالم» نوشت را
تکفیر کردند .بنابر این جهل در هر لباسی خانمان سوز است
ولی در رنگ و لعاب دینی بسیار خطرناک تر است.
سیدهادی خامنه ای گفت :برداشت های غلط از دین منشأ
همه جنگ های مذهبی است .چنین افراد و جریان هایی
خودشان را محور ارزش ها و تشخیص دهنده حق و باطل
می دانند .لذا به خودشان حق می دهند که به مردم امر و
نهی کنند ولی غافل هستند از اینکه خودشان هم باید عامل
به چیزی که می گویند باشند.
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علی فتحاهللزاده :صدری و آجورلو فورا به مالزی بروند؛ راه بازگشت وجود دارد!
علی فتحاهللزاده گفت :به نظر من آقای آجرلو و آقای صدری باید با اولین پرواز راهی مالزی شده و خودشان
را به کواالالمپور برسانند .مدیران عامل استقالل و پرسپولیس باید خودشان با مردان ارشد کنفدراسیون مذاکره
کنند و به آنها این واقعیت را تفهیم کنند که این دو باشگاه فقط از نظر اسمی و روی کاغذ ،دولتی هستند
ولی هیچ کمکی از دولت نمیگیرند.

ورزشی

نصف جهان

اسطوره ای بااخالق و مربی توانمند؛

معجزهباپاهایمعلول!

اصغر قلندری
نویسنده و روزنامه نگار

بزاده» بازیکن
شاید کمتر کسی اطالع داشته باشد که «مهدی رج 
اسبق ارزشمند و خالق تیم فوتبال
متواضع ،با اخالق و کاپیتان ِ
ذوبآهن اصفهان و اسطوره تکرار نشدنی فوتبال ایران ،از بدو تولد
با مشکل معلولیت از دوپا مواجه بوده است!
اسطورهای که پایبند به اعتقادات دینی و مذهبی است و در
گفتوگوی اختصاصی با دنیای هوادار با این اشاره که در دوران
کودکی با پاهای کج و معوج در عذاب بودم گفت :خیلی دوست
داشتم پاهای سالمی داشته باشم تا بتوانم به ورزش مورد
عالقهام فوتبال بپردازم .
آقا مهدی که ً
اصالتا شیرازی است و خیلی به نذر ونذورات معتقد
است ،تصریح کرد :لطف خداوند شامل حالم شد و با عزم و
ارادهای که خداوند به من ارزانی داشته بود ،با کمک پزشک
جراح پس از سهبار عمل جراحی معجزه الهی رخ داد و سالمت
پاهایم حاصل شد.
وی خاطرنشان کرد ۱۰ :ساله بودم که با همین پاهای معلول
همواره با کفش و لباس ورزشی سر تمرینات تیم جم
شیراز میرفتم تا سرانجام پس از کسب بهبودی پاهای
افلیجم با کمک پدر و دو دائیم که از فوتبالیستهای
مشهور و به حق اسطورههای فوتبال شیراز بودند،
به ورزش مورد عالقهام ورود کردم و پس از سالها
بازی در تیم فجرسپاسی شیراز و مس کرمان به تیم
ذوبآهن پیوستم و سیزده سال پیاپی در تیم
ذوبآهن بازی کردم.
رجب زاده که علی دایی و کریم باقری
را الگوی فوتبال خود میداند در مورد
فوتبال گذشته و حال اظهار کرد :فوتبال
در گذشته متکی به نبوغ ذاتی و قدرت
بدنی و خالقیت بازیکنانی بود که نسبت به
پیراهن باشگاهی و تیم ملی تعصب زیادی
داشتند و مادیات برایشان مطرح نبود ،اما
فوتبال امروزی که با علم روز پیش میرود
و به نوعی میشود گفت؛ حرفهای به حساب
میآید ،حاکمیت پول در آن حرف اول را میزند
و بازیکنان میبایستی در قبال پولی که دریافت

میکنند بیشتر به پیروزی تیمشان بيانديشند .البته بحث بازی
در تیمملی جدا از باشگاهی است و آرزوی هر بازیکنی پوشیدن
پیراهن تیم ملی است ،اما به صراحت باید بگویم نبوغ در فوتبال
نسبت به گذشته کمتر شده است بهویژه نسبت به سالهای
دور و در دوران بازیگری آقایان علی دائی ،کریم باقری ،احمدرضا
عابدزاده ،حمید درخشان ،فرشاد پیوس ،خداداد عزیزی ،مهدی
مهدوی کیا ،زندهیادان علی انصاریان و مهرداد میناوند و...
کاپیتان اسبق تیم ذوبآهن در پاسخ به این سئوال که چرا بعد
از سپری کردن دوران بازیگری با فوتبال ،مربیگری را انتخاب
کردی گفت :چون فوتبال باخون من عجین شده است و من
از فوتبال جدا نمیشوم ،البته طبیعی است کسی که عمر
بازیگریاش در فوتبال به اتمام میرسد ،باالترین آرزویش وارد
شدن به جرگه مربیگری است ،منهم یکی از آن دسته بازیکنانی
بودم که تمام فکر و تمرکزم این بود که مدارک مربیگریام را
اخذ کنم و وارد عرصه مربیگری شوم ،البته ترجیح میدادم در
تیم ذوبآهن باشم چون سالها با تیم ذوبآهن خاطرات تلخ
و شیرین زیادی دارم و خودم را ذوبآهنی میدانم و تعصب
ویژهای به این تیم دارم که متأسفانه از دیدگاه
مسئوالن باشگاه پنهان ماند و این احساس را
در من خفه کردند و خدمات  ۱۳سالهام را نادیده
انگاشتند ،که امیدوارم کاری را که با من کردند
با قاسم حدادیفر و دیگران نکنند!
رجب زاده پیش از عضویت در تیم ذوبآهن،
سابقه بازی در تیمهای فجرسپاسی شیراز و مس
کرمان را در کارنامه درخشان خود دارد که  ۲۳گل
برای فجرسپاسی و مس کرمان زده و بیش
از  ۸۵گل برای ذوبآهن به ثمر رسانده و
از شاگردان مورد توجه مرحوم منصور
پورحیدری در سالهای  ۷۶و،۷۷
روانشاد محمود یاوری ،غالمحسین
پیروانی در فجر سپاسی ،یحیی
گل محمدی و امیر قلعهنویی در
ذوبآهن بوده است.
مهدی رجب زاده که در بین
هواداران ذوبآهن از محبوبیت بسیار زیادی
برخوردار بوده و از جمله بازیکنان خوشنام

و قدمتدار این تیم پرآوازه محسوب میشده ،عالقه مفرط و
وابستگی خاصی به تیم ذوبآهن دارد ،از بیمهری مدیران
باشگاه در سالهای اخیر گلهمند است و اظهار می کند :پس از
 ۱۳سال بازی در تیم ذوبآهن و  ۴-۳سال عالفی خیلی راحت
توسط مدیران ،از باشگاه محبوبم رانده شدم.
به جرأت میتوان گفت رجب زاده از لحاظ اخالقی نمونه و از نظر
فنی و تکنیک بیهمتا بود و به یقین کمتر بازیکنی را میتوان
یافت که به عنوان الگوی اخالق و بازیکن بیحاشیهای نظیر
بزاده پا جای پا او در باشگاه ذوبآهن بگذارد ،بازیکنی که
رج 
در قلب هواداران این تیم ریشهدار وصاحبنام جای داشت نباید
تحت این شرایط از تیم ذوبآهن کنار گذاشته میشد!
رجب زاده که پس از دوران بازیگری در قامت یک مربی بادانش
و باتجربه میتوانست در کار پایه و سازندگی با صداقت و پشتکار
با باشگاه مورد عالقهاش همکاری داشته باشد ،باکمال بیمهری
مسئوالن وقت باشگاه خانه دوم خود را ترک کرد و به زادگاهش
شیراز بازگشت .این مربی دوستداشتنی و بااخالق ابتدا از بوشهر
دعوت به همکاری شد که پس از گفتوگوی سهروزه با مسئوالن
باشگاه به توافق نرسید و به شیراز بازگشت و کار خدا بود که به
عنوان مربی تیم قشقایی این شهر انتخاب شد که با بیش از ۸۰
درصد از بازیکنان جوان و بومی بسته شده و در انتهای جدول
قرار گرفته ای که احتمال سقوط داشت قبول مسئولیت کرد.
بزاده در چنین شرایطی حاضر به قبول همکاری با تیم
مهدی رج 
قشقایی و آقای دکتر اشکان نجف پور مدیرعامل باشگاه قشقایی
شیراز شد ،اما با اینکه قول صعود به لیگ برتر نداده بود ،با نتایج
خوبی که تا این لحظه کسب کرده و در حال حاضر جزو تیمهای
برتر لیگ دسته یک قرار دارد ،امیدوار است به یاری خداوند و
تالش اعضای تیم ،روندی که در پیش گرفته را تداوم ببخشد و
انشاءاهلل به لیگ برتر صعودکند.
سرمربی متدین و پایبند به اصول اخالقی تیم قشقایی شیراز
که ً
قلبا معتقد به احکام دین مبین اسالم است با ابراز رضایت
ً
از عملکرد شاگردانش که اکثرا تستی و تازهکار ولی بیادعا و
یکدست و هماهنگندو حرفهایی برای گفتن دارندو بازیها را
دنبال میکنند ،از حمایت بیشائبه دکتر نجف پور مدیرعامل
فهیم باشگاه قشقایی شیراز قدردانی کرد و خاطرنشان نمود:
باشگاه قشقایی با مشکالت مالی درگیر است که الحمداهلل با
کمک مالی استاندار محترم فارس و اعضای محترم شورای

اسالمی شیراز و دیگر مسئوالن توانسته است سرپا بماند.
رجب زاده بخاطر پارهای مشکالت که چندی قبل برای تیم
قشقایی شیراز به وجود آمده بود مجبور به استعفا شد که مورد
قبول مدیرعامل باشگاه واقع نشد و بار دیگر با جدیت تمرینات
را از سر گرف.
مهدی رجب زاده که برای دیدار با دوستان خود در اصفهان
و تیم ذوب آهن و تماشای بازی تیمهای فجر سپاسی شیراز
و ذوبآهن به اصفهان سفر کرده بود ،به همراه آقای امید
قاسمیان یکی از فعاالن پرتالش اجتماعی و رسانههای ورزشی،
برای دیدار با خبرنگار دنیای هوادار و مدیرعامل خیریه محمد
امین(صلوات اهلل) در شهرک سیمرغ حضور پیدا کرد و ضمن
گفتوگوی کوتاهی با دنیای هوادار مبلغ یک میلیون تومان برای
تهیه جهیزیه نوعروسان این شهرک اهدا نمود ،مضاف براینکه
آقای قاسمیان نیز مبلغی به این امر خیر اختصاص داد و هدیه
نمود که جا دارد به عنوان عضو کوچک فعاالن خدمتگزاری به
مردم و خیریه محمد امین شهرک سیمرغ مراتب قدردانی خود
را به نمایندگی از سوی اهالی شهرک سیمرغ ابراز دارم و توفیق
روزافزونی برای این جوانان خیر و نیکوکار ،بهویژه مربی بااخالص
تیم فوتبال قشقایی شیراز از درگاه خداوند متعال خواستار شوم.
نگاهی به افتخارات مهدی رجب زاده در لیگ برتر :نایب قهرمانی
در لیگ برتر فوتبال ایران در سالهای  ۱۳۸۳-۸۴به همراه تیم
ذوبآهن اصفهان ،قهرمانی در جام حذفی  ۱۳۷۹-۸۰به همراه
تیم فجر سپاسی شیراز ،قهرمانی در جام حذفی  ۱۳۹۳-۹۴به
همراه تیم ذوبآهن اصفهان ،قهرمانی در جام حذفی ۱۳۹۴-۹۵
به همراه تیم ذوبآهن اصفهان ،نایب قهرمانی در جام حذفی
 ۱۳۸۰-۸۱به همراه تیم فجر سپاسی شیراز ،نایب قهرمانی در
جام حذفی  ۱۳۸۱-۸۲به همراه تیم فجر سپاسی شیراز ،قهرمانی
در سوپر جام  ۱۳۹۵به همراه تیم ذوبآهن اصفهان در لیگ
قهرمانان آسیا :نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۰به همراه
تیم ذوبآهن اصفهان
در تیم ملی ،قهرمانی فوتبال غرب آسیا :قهرمانی در مسابقات
فوتبال غرب آسیا  ۲۰۰۷به همراه تیم ملی فوتبال ایران.
افتخارات فردی :آقای گل لیگ برتر  ۱۳۸۵ -۸۶با  ۱۷گل در تیم
ذوبآهن اصفهان به طور مشترک با عرفان اولروم.

دیالوگ

«سرمربی ویستا توربین» در گفتوگو با «دنیای هوادار» مطرح کرد:

برای فوتبالکاری نکردهایمکه انتظارنتیجه داشته باشیم!
«میالد بالدی» -سرمربی تیم ویستا توربین تهران -که تیم
تحتِ هدایت او ،در رقابتهای لیگ آزادگان فعالیت میکند ،در
توگویی اختصاصی با «دنیای هوادار» درخصوص حواشی و
گف 
اتفاقات اینروزهای فوتبال کشور صحبتهایی انجام داد .بالدی
در ابتدا درخصوص شرایط داور ی در فوتبال کشور گفت« :بطور
کلی از رقابتهای لیگ برتر تا پایینترین سطح مسابقات فوتبال
کشور ،همیشه موضوع داوری مورد بحث بوده و خواهد بود که
این مورد از دو منظر قابلبررسی است ،از دیدگاه بنده ،دو عامل
موجب بروز اشتباهات داوری میشود ،اولین مورد ،شرایط و
ِ
وضعیتِ داور ِان ما برای قضاوت است ،از میزان رسیدگی به این
قشر گرفته تا ج ِو نامساع ِد حاکم بر فوتبالمان که جامعه داوری
را بیش از حد معمول تحت فشار قرار میدهد ،از طرف دیگر،
دومینعامل نیز سطح و کیفیت داوریها در فوتبال کشور است
سالیان اخیر بهشدت کاهش یافته است ،در هر صورت
که در
ِ
باید هر چه سریعتر مسئولین فوتبال کشور به اینموارد رسیدگی
کنند».
سرمربی ویستا توربین در خصوص حواشی مربوط به معضل
شرطبندی خاطر نشان کرد« :پدیده شرطبندی در فوتبال ما وجود
دارد و در دستههای پایینتر از سطح اول فوتبال هم به وفور دیده

میشود،بهشکلیکهفاجعهاصلیاغلبدرنیمفصلدومرقابتها
بوجود خواهد آمد ،جایی که تیمها برای صعود و قهرمانی یا بقا
میجنگند و هر ساله شاهد رخدادهای مشمئزکنندهای خواهیم
قالب رقابت در زمین مسابقه خارج میکند».
بود که نتایج را از ِ
وی تصریح کرد« :بهعقیده بنده باید در وهله اول با سایتهای
شرطبندی و گردانندههای آنها برخوردی قاطع انجام شود که
اینموضوع میتواند به شکل قابلتوجهی موجب کاهش روا ِج
این پدیده زننده در فوتبال کشور شود ،اما برخورد با شرطبندی در
فوتبالنیازمن ِدیکهمتدستهجمعیاست،فوتبالیهابرای
مقابله با این مبحث باید با ارکانهای قضایی کشور نهایت
همکاری را داشته باشند چرا که در صورت یک مدیریت
درست با وقت گذاشتن ،میتوان با بخش عمدهای از
این قشر برخورد کرد».
بالدی گفت« :الفبای فوتبال رده پایه است ،شما
شرایط فوتبال پایه کشور را بررسی کنید ،به تمامِ
عللهای نابسامانی فوتبال خواهید رسید ،ما
در فوتبال کشور فرهنگسازی نکردیم چرا
که کال کاری برای ردههای پایه انجام
ندادهایم ،وقتی بیاخالقی و فساد به

ردههای پایه فوتبال یک کشور کشیده شود ،باید فاتحه آن فوتبال
را خواند ،متاسفانه اینروزها شرایط فوتبا ِل ما هر روز بدتر دیروز
میشود چرا که ایندیوار کج از همان رده پایه ریشه نگرفته است،
وقتی چیزی نکاشتیم انتظار برداشت هم نبابد
داشتهباشیم».
وی درخصوص رواج پدیده جادوگری و رمالی
در فوتبال کشور تصریح کرد« :متاسفانه
یکرسم و بدعتگذاری غلط در فوتبال
نقش
ایران رواج پیدا کرده است که ِ
خرافات را در فوتبال بیش از قبل
کرده است ،بنده هنوز چیزی
را به چشمِ خود ندیدهام ،اما
مواردی را همه ما شنیدهایم
که وجودیتِ این پدیده شوم
در فوتبال برای همه به اثبات
رسیده است ،گرچه بهعقیده
بنده برخورد با ایندست تخلفات در
فوتبالهمناممکننیست».
بالدی درخصوص سطح فنی فعلی

فوتبال ایران گفت« :بنده از ردههای پایه فعالیت مربیگری خود
را آغاز کردم ،ما با تیمِ ویستا توربین تهران از لیگ سه به لیگ
دو و از لیگ دو به لیگ یک صعود کردیم و باتوجه به تجربیاتی
که در اینسالها در ردههای مختلف فوتبال کشور بدست آوردم،
میتوانمباقاطعیتبگویمکهبهلحاظفنی،تقاوتسطحچندانی
در سطوح مختلف رقابتهای فوتبال وجود ندارد و بطور سادهتر
فوتبال ایران ،فوتبال نزدیکی است ،ولی این روزها فوتبال ما از
فقدان خالقیت رنج میبرد و خالی از ستاره است».
ِ
وی درخصوص معضل مربی-اسپانسرها گفت« :متاسفانه فوتبال
کشور به معضالت متعددی مبتال شده است ،یکی از این
بحرانهای مهم ،پدیده مربی اسپانسرهاست که یقینا رواج آن در
مدت زمان طوالنیتر ،فوتبال را از نعمت کیفیت محروم میکند
و شایسته ساالری را از ما میگیرد ،یقینا دو ِد این شرایط بر چشمِ
فوتبال ما خواهد رفت».
سرمربی ویستا توربین در پایان درخصوص شرایط ویستا در
اینفصل از رقابتهای لیگ آزادگان گفت« :ما تیمِ خوب و
بخش قابلتوجهی از تیمِ ما همان تیم لیگ
یکدستی داریمِ ،
سهای است که امروز در لیگ یک بازی میکنند ،رفتهرفته
شخصیت لیگ یکی در تیمِ ما ایجاد میشود ،خدا را شاکریم
که باشگاه ویستا از کادر مدیریت تا کادرفنی و بازیکنان از یک
وحدت قابل تحسینی برخوردار هستند ،اما بدونشک در فوتبال
باید از بخش خصوصی بیشتر حمایت شود ،چرا که باید صنایع
و شرکتها به حضور در فوتبال ترغیب شوند ،نه اینکه آنها را از
سرمایهگذاری در فوتبال دلسرد کرد».

ورزشی

واکنش رسانه سعودی به حذف استقالل و پرسپولیس؛ شانس قهرمانی دوباره الهالل بیشتر شد
کنفدارسیون فوتبال آسیا از حذف استقالل ،پرسپولیس و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا خبر داد و این اتفاق موجب
خوشحالی رسانه عربستانی شد .وب سایت سعودی اسپورت در گزارشی نوشت که با حذف استقالل و پرسپولیس،
شانس قهرمانی مجدد الهالل بسیار بیشتر خواهد شد.

بهمناسبت سالگرد درگذشت «جهان پهلوان تختی»؛

را ِز جاودانیگ

محمدرضا کاظمی

تختی فرزند رنج و سختی بود .بزرگ شده محله خانیآباد،
منطقهای در جنوب شهر تهران .جایی که اغلب ساکنان
آنجا چون خانواده تختی از قشر ضعیف جامعه بودند .مرد
افسانهای کشتی ایران بهلحاظ مشکالت خانوادگی فقط
 ۹سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانیآباد درس
خواند .خود او طی مصاحبه ای با اشاره به فقر و مشقت
زمان نوجوانی اش می گوید؛ «با آن که عالقه فراوانی به
ورزش داشتم ،مجبور بودم در جستجوی کاری برآیم.
زندگی ،نان و آب ،الزم داشت .برای مدتی به خوزستان رفتم
و در ازای روزی هفت یا هشت تومان ،کار کردم .دنیا در
حال جنگ بود ،زندگی به سختی میگذشت ».این واژگان
زبان حال پهلوان صاحبنام ایران است بعدها به اسطوره
ورزش ایران تبدیل شد.
غالمرضا تختی جاودانه شد ،چرا که از همان ابتدای زندگی
راه و روش با مردم زیستن را آموخته بود .کنار مردم و بود
و در میان آنها زندگی میکرد ،به همین دلیل وفتی در
مسابقات جهانی بدون مدال ماند ،روی بازگشت به خانه
را نداشت .به قول شادروان یعقوبی او و تختی مدتی عازم
عراق شدند چون جهان پهلوان نمیخواست چشم در چشم
مردمی بدوزد که نسبت به آنان احساس وظیفه و دین
میکرد .او دنبال پول و ثروت نبود که اگر بود ،پیشنهادات
اغواکننده و دهان پرکن حضور در تبلیغات یا بازی در
فیلمها را می پذیرفت.
در فاجعه زلزله بویینزهرا این تختی بود که پیشگام شد
و در جهت کمک به همنوعان آسیبدیده و مردم
مصیبتزده آن روزگار ،دامن همت به کمر زد و
به اتفاق دیگر قهرمانان کشتی به میان مردم رفت
و از آنها طلب یاری کرد .شرح دالوریهای رستم
دستان زمانه و پوریای ولی دوران برکسی پوشیده
نیست .علیرغم اینکه بیش از نیم قرن از درگذشت
تختی سپری میشود او همچنان محبوبترین
در میان ورزشکاران ایران و یکی از نامداران
کشتیگیران جهان محسوب میشود.
آقا تختی طی  16سال حضور خود در
عرصههای كشتی جهان و المپیك،
مبارزات بسیاری با كشتیگیران
شوروی سابق داشت و در
اكثر كشتیهای خود با
روسها به پیروزی
رسید .در واقع اوج

مبارزات و هنر كشتیگیری آقا تختی و گل كشتیهای
او ،مبارزه با كشتیگیران سرسخت و قدرتمند سنگین وزن
شوروی سابق بود كه از جمله آنها میتوان به كشتیگیرانی
چون «دیوید جیماگودیدزه»« ،بوریس كوالیف»« ،آندره
گورویچ»« ،آناتولی آلبول»« ،پرویز داداشاف» و «الكساندر
مدوید» اشاره كرد.
پس از روسها ،تركها و بلغاریها دیگر حریفان سرسخت
و قدرتمند جهان پهلوان تختی در مسابقههای جهانی و
المپیك بودند كه در بین آنها «حسن كنكورد»« ،عصمت
آتلی»« ،احمد آئیك» و «حمید كاپالن» از تركیه« ،پتكو
سیراكوف» و «سعید مصطفیاف» از بلغارستان از بقیه
مشهورترند .مردانه و سلحشور به میدان می رفت و در
اجرای فنون ناب و بكر كشتی در خاك و سرپا از جمله انواع
سگك ،كنده كشی« ،قفل قیصر» ،بستن «سر و ته» حریف و
زیرگیری ،تبحر خاصی داشت و در كشتیهای  15دقیقهای
آن دوران ،با زیرگیریهای بیامان و برقآسای خود ،نفس
هر حریفی را میبرید .آقا تختی در همه مبارزاتش ،مردانه و
جوانمردانه با حریفان خود كشتی میگرفت و روح پهلوانی
در تمام كشتیهای او به خوبی نمایان بود.
دو سه فیلم موجود از كشتیهای جهان پهلوان تختی ،به
خوبی بازگو كننده و موید گفتههای قدیمیها و بزرگترهای
ما است .تختی ،نماد و سمبل ورزش ایران و از نسل
پهلوانان اساطیری و ماندگار تاریخ ایران است .مردی
كه واژههای زیبای پهلوانی،
گذشت،
جوانمردی،
انسانیت ،مردانگی و
فداكاری ،با نام او گره
خورده است.
تختی تا پایان عمر
یکسان زیست،
محبوبیت و افتخار
فریفتهاش نکرد.
تا توانست برای
دیگران گلریزان
کرد تا اینکه

بخواهد برای او گلریزان کنند .در مقابل هیچكس كرنش
نكرد و با هیچ صاحبمنصبی ،همسفره نشد .طلب شغل و
جایگاه و پست و مقام و منزلت نكرد .به همین دلیل بود که
در نظر مردم شكست و پیروزیهایش یكسان بود.
بیاغراق پس از تختی ،تاریخ كشتی ایران هرگز رنگ
پهلوانی به خود ندید و نخواهد دید .او میگفت؛ «هیچ چیز
نمیتواند مرا خوشحال كند؛ ثروت ،شهرت ،مقام ،مدال
طال و محبوبیت .عشق به این مردم كه همیشه به استقبال
من میآیند و من برابر آنها همیشه احساس شرمندگی
میكنم ،مهمتر از هر دلخوشی است .راستی چقدر به این
مردم محبت بدهكارم».
تختی از  ۲۰سالگی کشتی را در باشگاه پوالد زیر نظر
حبیباله بلور آغاز کرد .در رقابتهای قهرمانی کشور
سالهای  ۱۳۲۹تا  ۱۳۳۸در وزنهای  ۸-۷-۶هشت بار
قهرمان کشور شد .غالمرضا همچنین سه بار پهلوان ایران
شد .اولین حضور وی در تیمملی در وزن  ۷۹کیلوگرم بود.
همان سال عازم رقابتهای جهانی  ۱۹۵۱هلسینکی شد و
با مدال نقره به وطن بازگشت .اولین حضور جهان پهلوان
در المپیک  ۱۹۵۲هلسینکی فنالند رقم خورد که باز هم
با مدال نقره همراه بود .او با یک باخت مقابل کوریدزه از
شوروی نایب قهرمان شد.
افتخارات پهلوان بزرگ کشتی ایران در رقابتهای جهانی
 ۱۹۵۹و  ۱۹۶۱و  ۱۹۶۲تهران ،یوکوهاما و تولیدو با کسب دو
مدال طال و یک مدال نقره ادامه یافت .تختی در رقابتهای
المپیک ۱۹۵۶و  ۱۹۶۰ملبورن و رم صاحب  ۱مدال طال و
 ۱مدال نقره شد .غالمرضا همچنین در بازیهای آسیایی
 ۱۹۵۸توکیو صاحب مدال طال شد.
پهلوان قصه ما ،آخرین بار طی رقابتهای جهانی ۱۹۶۶
تولیدو دوبنده تیمملی را به تن کرد .غالمرضا تختی اولین
کشتیگیر ایرانی است که موفق شد در سه وزن صاحب
مدال شود .وی همچنین پرافتخارترین کشتیگیر تاریخ
کشتی ایران در المپیک است.
تختی در لیست بهترینهای کشتی قرن اخیر قرار دارد و
در رقابتهای جهانی  ۲۰۰۷باکو نیز از وی بعنوان یکی از
مشاهیر کشتی دنیا تجلیل شد .تختی سرانجام  ۱۷دی ماه
سال  ۱۳۴۶در حالی که بابک  ۴ماهه بود در هتل آتالنتیک
سابق درگذشت.
اخوان ثالث در بار او گفته است:
این گلیم تیره بختی هاست
خیس خون داغ سهراب و سیاوشها
روکش تابوت تختیهاست

بیاغراق پس از تختی ،تاریخ كشتی ایران هرگز رنگ پهلوانی به خود ندید و نخواهد دید .او
میگفت؛ «هیچ چیزنمیتواند مرا خوشحالكند؛ ثروت ،شهرت ،مقام ،مدال طال و محبوبیت .عشق
به این مردم كه همیشه به استقبال من میآیند و من برابر آنها همیشه احساس شرمندگی میكنم،
مهمتر از هر دلخوشی است .راستی چقدر به این مردم محبت بدهكارم».
شوک

رسمی؛ پرسپولیس و استقالل ازلیگ قهرمانان آسیا حذف شدند
صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در صفحه
توییتری خود اعالم کرد که سه باشگاه ایرانی
پرسپولیس ،استقالل و گلگهر سیرجان از حضور در
فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲
محروم شدند و نمیتوانند در این دوره از مسابقات
شرکت کنند.

کمیته مستقل کنترل  AFCاعالم کرده که این سه باشگاه
نتوانستهاند معیارهای ضروری (مطابق بندهای  ۳.۱و ۳.۲
اساسنامه صدور مجوز برای باشگاه در  )AFCرا فراهم کنند
و مطابق آن نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانان آسیا در سال
 ۲۰۲۲را داشته باشند .به عالوه این کمیته اعالم کرده که
مدارک اضافی ارائه شده از سوی باشگاه گل گهرسیرجان را
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هم رد کرده است .پرونده این سه باشگاه به دبیرخانه کمیته
انضباطی و اخالق کنفدراسیون فوتبال برای بررسی و اقدام
ارجاع داده شد.
با این شرایط تنها تیمهای سپاهان اصفهان و فوالد
خوزستان نمایندههای کشورمان در لیگ قهرمانان اسیای
پیش رو هستند.

دو کلمه حرف حساب با «حمید خان مطهری»؛

اگر مهدی دادرس درمور ِد فوتبال
حرف نزند ،چه کسی حرف بزند؟

حمید مطهری را از زمانی
که عضو تیمملی جوانان
بود میشناسم .تیمی که در
سال  ۷۱در ورزشگاه شهید
شیرودی با عبور از سد سوریه
در اردیبهشتماه به مرحله
سیدرضا فیض آبادی
پایانی جوانان آسیا در امارات
نویسنده و روزنامه نگار
رفت و اگر کمی خوششانس
بودیم تا فینال هم میرفتیم ،تیمی که به رهبری زندهیاد
محمود یاوری بود و استعدادهای درخشانی داشت.
اتفاقا اولین سفر خارجی من همراه همان تیم به امارات بود.
در آنزمان ،دوستیهای ما با بازیکنان و مربیان از جنس
صداقت بود .هرموقع حمید مطهری را در ورزشگاهها میدیدم،
دقایقی با هم گپ میزدیم و بعضا به جایگاه خبرنگاران هم
میآمد ،چرا که ً
ذاتا اهل ارتباط و ورزشکار خوش برخوردی
است .حاال هم بهلحاظ فنی و شخصیتی جزو درجه اولیهای
فوتبال ماست که نقش مهمی در ارتقای فنی پرسپولیس دارد
و کال شخصیتش دوست داشتنی است.
چند روز قبل که صحبتهای آقا حمید را از موضع باشگاه
پرسپولیس راجع به حاج مهدی دادرس دیدم ،خیلی ناراحت
شدم که چرا حمید مطهری اینگونه به یک بزرگ و پیشکسوت
ورزش پرخاش کرده و بنظرم رسید فضای مسموم مجازی
روی حمید مطهری هم تاثیر منفی گذاشته که او اینگونه
بیپروا به یک بزرگتر خود حمله میکند .از مربی خوش فکر و
خوش آتیه فوتبال پرسشی داریم؛ اگر «مهدی دادرس» راجع
به مسائل کالن فوتبال حرف نزند پس آدمهای از راهرسیده
باید حرف بزنند!؟
ضمنا پرسپولیس و استقالل دو باشگاه مردمی هستند که
بواسطه همین مردم بزرگ ماندهاند و اگر هم یک نفر مثل
دادرس در نقش عضوی از کمیته استیناف صحبتی میکند،
ولو اینکه به مذاق ما خوش نیامد ،نباید بالفاصله از هواداران
مایه گذاشت و او را در مقابل آن ها قرار داد.
ما که مدام فریاد میزنیم فوتبال باید دست مدیران فوتبالی
باشد پس وقتی یک مدیر مثل دادرس که از دهه  ۶۰با عشق
و عالقه در کنار فوتبال مدیریت کرده و تیمهای بزرگی مثل
گسترش و پیکان را دوباره احیا کرد و سالهاست در ارکان
تشکیالت فوتبال خدمت میکند و گاهی از موضع کمیته
استیناف صحبتی می کند ،سریع موضع نگیریم و اجازه بدهیم
نتیجه کار مشخص شود .ضمنا در برابر قانون پرسپولیس و
استقالل مالثانی و قشقایی شیراز و ...یکسان هستند و هیچ
تیمی تافته جدا بافته نیست.
فراموش نکنیم که دادرس و سایر اعضای محترم کمیته
استیناف تا بحال دو سهبار درباره پروندههای بسیار بزرگی مثل
جنجال سایپا و پیکان رای کمیته انضباطی را شکستند که در
قضیه اول منجر به سقوط سایپا به دسته اول شد .پس اینها
مردان با شهامتی هستند که بر اساس تجربه و استقالل رای
خود به منافع فوتبال میاندیشند تا خوشایند فالن مدیر و
فالن باشگاه.
امیدواریم حمید آقا مطهری هم احترام بگذارد چرا که او را
برای آینده فوتبال ایران نیاز داریم مثل جواد نکونام و مثل
محرم نویدکیا که باید آینده سازان فوتبال ملی ایران باشند .من
نمی دانم رای پرونده گلگهر چه خواهد بود ولی به استقالل
و تعقل و قانونمندی کمیته استیناف اعتماد دارم و هر رایی
بدهند قابلاحترام خواهد بود.

روزنامه
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ویژه

ستوده :با یک عکس عاشق آقا تختی شدم

احمد دباغ
کارشناس کشتی

مهدی ستوده یکی از دوستداران آقا تختی است ،ستوده متولد
سال  ۱۳۶۱کرمانشاه است ،او در خانوادهای متولد شده که ۳
نسل آنها عکاس بودند و در زمان جنگ از کرمانشاه به تهران
نقل مکان کردهاند.
ستوده در گفتوگویی اختصاصی با دنیای هوادار گفت :در ۶
عکس روزنامهای از آقا تختی که هنوز هم
سالگی با دیدن یک ِ
اینعکس را نگه داشتهام ،عاشق این جهان پهلوان شدم و به
مرور زمان در پی عکسهای آقا تختی افتادم و برای پیدا کردن
عکسهای جدی ِد او از این شهر به آن شهر میرفتم.
وی افزود :کارگر بودم و بعضی از اوقات حتی پول غذا هم
نداشتم ،اما درب مغازه آقاصمد قاسمی واقع در میدان
فردوسی تهران میرفتم که ،عکسهای پهلوان تختی پشت
ویترین مغازه او زده شده بود ،باور کنید بعضی از اوقات بخاطر
گرفتن آن عکسها ،ساعتها منتظر می ماندم.
ستوده افزود :یکی از این روزها هوا خیلی سرد بود و باران هم
میبارید ،بهیکباره دیدم که صمد قاسمی صدایم کرد و گفت؛

کوتاه با زندگی غالمرضا تختی
غالمرضا تختی ،در سال ۱۳۰۹در خیابان خانیآباد در جنوب تهران از
پدری بنام حاج قلی خان به دنیا آمد ،پدر تختی در محله خانیآباد
یخچالدا ِر شناخته شدهای بود .او در دکان خود روی تخت بلندی
مینشست و به همین سبب در میان اهالی خانیآباد به حاج قلی
تختی شهرت یافت و همین نام بعدها به نام خانوادگی او تبدیل
شد .حاج قلی یخچالدار ورشکستهای بود که زود در گذشت و
غالمرضا را با تنگدستی یتیم گذاشت .غالمرضا دارای دو برادر و
دو خواهر بود که همه از او بزرگتر بودند ،او تحصیالت ابتدایی را
در دبستان حکیم نظامی تهران گذراند و سال اول دبیرستان را در
دبیرستان منوچهری بود و سپس ترک تحصیل کرد .تختی در ابتدا
ورزش را از زورخانه شروع کرد ولی توفیق چندانی نیافت ،بعدها

چهچیزی میخواهی اینجا؟ گفتم عاشق آقا تختی هستم،
گفت؛ پول داری؟ گفتم ،فقط  ۷۰تومانی دارم پول کارگری
است ،آن زمان شاگر ِد نقاشی ساختمان بودم ،صمدخان از من
 ۲۰تومانی گرفت و  ۵عدد عکس آقا تختی را به من داد،
بعد هم نهار را دوتایی خوردیم و در آخر گفت؛ پسرجان برو
دنبال زندگی ،اینکارها نان و آب نمیشود .ولی من تا به امروز
بهدنبال عکسهای این پهلوان نامی ایران زمین هستم.
وی در پایان گفت :تا آخر عمرم هم اینکار را ادامه میدهم،
چرا که هر سالی که از درگذشت آقا تختی می گذرد بیشتر
شیفته آن بزرگمرد میشوم.
استعداد او در کشتی توسط عبدالحسین فیلی کشف و زیر نظر او
پرورش یافت .تختی سالها در وزن خود یکهتاز میدان بود و تنها
حریف او در ایران خیراهلل امیری بود که در سال  ۱۳۹۹در تهران جان
باخت .از دیگر حریفان قدر تختی باید از آلکساندر مدوید قهرمان
بیبدیل کشتی روسیه نام برد و نیز احمد آییک قهرمان ترکیه و
ولچف بلغاری که از رقبای بنام او بودند .تختی در سال  ۱۳۲۷به
خدمت سربازی رفت و در  ۲۵مهر همان سال در اداره راهآهن
تهران استخدام گردید .او دارای دو دوست صمیمی خارج از میدان
ورزشی بود که یکی صاحب گلفروشی رز در خیابان پهلوی نبش
یوسفآباد و دیگری آقای روحاهلل جیرهبندی صاحب قنادی سعید
در خیابان آیزنهاور(آزادی کنونی) نبش جمشید آباد بود که همین
شخص از یاران جبهه ملی او بود که اکثر مواقع تختی وقت خود
را با او میگذراند .تختی در آبان سال  ۱۳۴۵با خانم دکتر شهال

کوثری :تختی خودش را ازمردم میدانست
دکتر نجف کوثری پیشکسوت و مربی کشتی استان تهران در
گفتوگویی با دنیای هوادار گفت :بنده در حدی نیستم که
از این اسطوره بزرگ صحبت کنم ،ولی درخصوص اینکه چرا
تختی تختی شد ،باید عرض کنم که بیش از کشتی ،باید از
منش پهلوانی او گفت ،اول اینکه خودش را از مردم میدانست
و همین ویژگی بارز او بود که تختی را تختی کرده بود.
وی افزود :همیشه تمامی افراد بزرگ در دنیا وقتی بزرگ شدند
که گذشت کردند ،ایثار کردند و از خود گذشتند ،پهلوان تختی
نمونه بارزی از یک انسان بزرگ بود .او در سال  ۱۳۴۱در حادثه
زلزله بوئین زهرا با کاروانی از تهران عازم آنشهر شد و از خود
گذشتگیهای این انسان بزرگ بود که او را تختی کرد .حس
مردمدوستی ،گرفتن دست ضعفا ،حس خوب خضوع ،فروتنی
و خاکی بودن ،ا و را از یک قهرمان فراتر برد و او را پهلوان کرد.
این پیشکسوت کشتی گفت :در روی تشک کشتی نیز حرمت
حریفان را حفظ میکرد و این عمل انساندوستانه تا جایی رفت
که در امریکا بخاطر جوانمردی او در برابر حریف امریکایی که
از ناحیه دست مصدوم شده بود ،تندیسی را از او ساختهاند که
تختی در آن یک دست دارد.
وی افزود :باید یادی کنم از استاد عزیزم مرحوم پروفسور
تبریزی که درخصوص پهلوان تختی میگفت :روزی در اتوبوس
دوطبقه نشسته بود ،در ایستگاه که اتوبوس ایستاد ،خانمی با
فرزند کوچکش وارد شد ،پهلوان تختی که دید جا برای نشستن
نیست ،به احترام او بلند شد و آن خانم نشست ،اتوبوسهای
قدیمی دوطبقه بودند و یک شاگرد راننده هم داشت ،شاگرد به
توکلی ازدواج کرد و ثمره این ازدواج بابک نام دارد که در سال ۱۳۴۶
بدنیا آمد .غالمرضا تختی ،در روز  ۱۷دی  ۱۳۴۶در اتاق خود در هتل
آتالنتیک تهران واقع در خیابان تخت جمشید تهران جان باخت.
او دو روز قبل از جان باختنش وصیتنامهای در دفتر خانه اسناد
رسمی به ثبت رساند و آقای کاظم حسیبی یکی از یاران جبهه
ملی خود را به عنوان وصی تعیین نموده بود .در زمان مرگ او
فرزندش بابک فقط چهارماه داشت .بر سر مرگ او حرف و حدیث
بسیار است و عدهای بر این باورند که مرگ او توسط ساواک انجام
گرفته ،همسر تختی شهال نیز در تاریخ  ۲۷خورداد  ۱۳۹۳در سن
 ۶۸سالگی در اثر عارضه مغزی در بیمارستان ایرانمهر تهران جان
باخت .بابک تنها فرزند تختی هم به همراه همسر خود خانم منیرو
روانیپور نویسنده نامی با تنها پسرشان غالمرضا سالهاست که در
آمریکازندگیمیکنند.

خیال آنکه او از بابت چیز دیگری بلند شده ،شروع به گستاخی
به پهلوان میکند و با او درگیر میشود ،که با سر به صورت
پهلوان تختی میکوبد و از بینی پهلوان خون جاری میشود،
تعدادی از مردم که در اتوبوس نشسته بودند ،پهلوان تختی را
شناختند و شروع به حمله به شاگرد راننده کردند ،ولی پهلوان
تختی با یک دست شاگرد راننده را بقل میکند که مبادا مردم
به او آسیب بزنند ،بعد از اینکار شاگرد راننده متوجه اشتباه خود
میشود و از تختی عذرخواهی میکند و پهلوان تختی به او
درس جوانمردی داد و از این قبیل منشها بسیار داشته است.
وی در پایان گفت :باید یادی هم از حریف پهلوان تختی ،که در
رقابتهای بوداپست مجارستان با او روبهرو شد بکنم ،از استاد
احمد آئیک ترک که درخصوص پهلوان تختی از او پرسیدم
و اشک درچشمانش جمع شد و به زبان ترکی گفت :اومنیم
گوزل قارداشیم ایدی(پهلوان تختی داداش زیبای من بود)

عکس آقا تختی در مسابقات داخلی کشور،
آخرین ِ
که شادروان ابوالفضل انوری ،آقا تختی را برای رفتن
به تشک و میدان مسابقه هدایت میکند.

ِ
سالگرد جهانپهلوان تختی
گزارش تصویری اختصاصی «دنیای هوادار» ازمراسم

جردن باروز:
تختی قهرمان مردمی بود
جردن باروز ،قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک
درخصوص جهان پهلوان تختی گفت :غالمرضا تختی را
مردمی میشناسم که انسان
بهعنوان یک قهرمان
است .آخرینبار که در ایران
بزرگی بوده
سکهای طال هدیه گرفتم
حضور داشتم
تختیاست.
که منقش به

